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Lo nd r a R ····-·-·-"1 
omaya i cevabını t i 

~verecek · 
• 

Kızılordu Viborg'un 
dün · büyük zayiat 

önünde 
verdi 

Ladoga 
iki 

bölgesinde de 
taarruzu akim 

duşmanın 
kaldı 

Pariste 

loprakı 
ulga arırnızda uçan 

. ttayy . . d. ·ıd· aresı ın ırı ı 
Bulgar t 
llıak ayyatesini Bulgar askeri 

aınına 
teslim ediyoruz 

Bay Vela 

bir ta~· ,·n . t kl 
.; ~ rcnın oprn arımız UstUode 

uçtu~u ·· 1 k 
h goru erl' dafi bataryalarımız 

nrekcte · 
geçmış ve neticede tayyare 

Yere iııdirilmiştir. Bunun bir Bulgar 
nı;k•ri ta . . . 
·r JJnrc<ıı olduiu görUlmuştur. 

nyyarcnin içind "k' B 1 
b l c ı ı u gar subıı.r ı 

u unıııakt d B 4 ır. unlar, Turk • Bul. tar ıkı do ti . 
l.a uğun:ı bınncn a ;keri nıa-ıtıatınıız t r 
nıntın . l\rn ından Bulgar maka . 

a te•Jını d "l k 
u ta i c ı ece lerdir. Bu bu. 

cnbedcnl 
ere: emir Yerilm"ştir. 

Milli Şefimizin 
riyasetlerinde 

Yüksek milli müdafaa 
meclisimiz dün toplandı 

Ankara : 7 (Radyo) - Yü~sck 
Milli Müdafaa Meclisi bugün Reisi· 
cumhur ismet lnönü'nün riyaseti al· 
tında toplanmıştır. 

Genel Kurmay Başkanının da 
iltihakıyle yapılan bu içtimada Mil
li Müdafaa işleri tetkik edilmiştir. 

Malum olduğu üzere Milli Mü 
daf aa Meclisi icra V eki ileri Hcyt"tİ 
ve Genel Kurmay Başk,.nlığının İş · 
tirakiyle yapı'm3ktadır. Ve arzu t:t 

tikleri takdirde Reisi Cumhur Mı:c 
lise riyaset cdec,.ktir. 

Almanyanın Üstünde uçuş 
Londra: 7 (Royteı) - fngiliz 

tayyareleri dün ve evvelki gece Al
manyanın üzerinde derin keşıf uçuş 
farı yapmışlardır. 

BUGÜN .. _____ _ 
fç sayfelerimizde 

2 incide: - Yeni Tur}[ 
cdchiyatı Rodo.; 

ndnsı - iç haberler. 

9 UncUde: piyarıgo li .. 
t> tc: i - Ankara nıek· 

tubu - Dunya anberlcri. 

4 UncUde: Ağnç ve 
kağnı davası - Ta· 

rihtcn .Ynpraklar - Gö· 
ring' İn kayinpedcri 

Şakalar - Ticaret ha
bt'ı )eri. 

5 incide:: V elsin •eti-. . 
receıı cevap _ Er-

kc:ksiz nda - l l:ıtıw 
mektubu Hikiiye • 
\', s. 

1 6 ıncıdlt: Mutef.,rrik 
hnbt:rler - Borsa 

Londra : 7 (Roytcr) - Ncşredi· 
lca Sn.ret tebliJiac ıore, dua Fin 
cepheleriadc l..iç bir •Uhim 1..adise 
olma•ı<:tır. So.-,•ct•lııa.-a k.11.,.vctlcri ., ~ . 
asker· hedefleri boaıbardımaa ctmt'k· 
le iktifa dm işlerdir. 

Diıer taraftaa Fin tebli&inde 
kaydedildiliaf' g~re_, So•)•etler Viborı 
önUade yaptıkları son tavrazda bM· 
yUk zayiat vermi~tir. Bil nnatıkada 
Kı:ulordu her taraftaa pUslurtUl•Uf• 
tıır. Harp saba~ıada Finliler onlarca 
lank tahrip etmişlerdir. 

Vol.~ide topçu atc1i devam etı11İf 
Ladogada dwşmaaıo iki taarruzu da 
akim kal111ıştır. Finliler bı..r:ı<la Rus 

~kuvvetlerini ku~ahnakla me~p.ldur· 
lar • 

Vipuri mUtlaf aa,ını J'apan Fiıa lu· 
tatı tak~İJ'C almıştır. Fia hyJ&rclt"rİ 
So,• ·et tabşidatını bombardımaa et· 
•İşler ve on Sovyct ta.ryaresi tit1şUr· 
ırıu~ltrdir. 

Ruslar F'in ;;ehirlcrini boaıbardı· 
man etmifler Te bir kaç sivilia ölU· 
111Une sebcp olmuşlardır. 

l lelsinki : 7 (Radyo) - Muşabit· 
lt·rin venligi malAınata ,öre So.,.yct
lcrin Vipuri tıınrruzunda !.özle ıörU· 
lur bir durgunluk vnrJır. Finlandiya 
körfezinde dun öfleden onrn yapılaa 
çnrpışmnlnrd:ı Lazl:ır ~kırılmış ve bir 
çok R uc; llıikeri suda boğulmuştur. 

Halkevimizde 

Resim sergisi bugün 
törenle açılacak 

Res'm ve toloğraf sergisi bugün 

saat 16 da haıkevi S'iloıuoda mc· 
rasinıle açılacaktır. Dün halkevinde 
teşekkül eden jüri he} eti sergiye 
girecek eserleri tesbit etmiş bulun· 

duğundan sergi, bir çok davetliler 
önünde valimiz Bay Faik Üstün ta . 
fından açılacak, genç sanatkarların 
f'Serler i halka tPşlii r edilecf'ktir. Ser. 
gı wı.unda en ço < bt'ğenilen ve jü· 
ri h'"yetinc~ d~ iyi r.ot veriff ctk 
olat: cst!rler Ankdraya gö ıderilccek 
ve Ankara halkevinde açılacak olan 
Türkiye resim ve fotoğraf sergısı· 
ne de dahil cdilec<-ktir. iki yüze ya· 
kın eser arasınJa bir çok körakalem 
k;nik tür, ~u'u ve yağ'ı boya ile 
işleıınıiş pe)Znj, pmtre ve gayet 
sao :;ı tkarıtne zabtedifmi~ enstantane
ler hayranlık ve hıkdir duyguları· 
mızı celbecfer mahiy"ttedir. Bugün 
saat 16 dan iti >aren s ·rgi herkese 
açık bu'uncurul.,cak tır. 
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Yeni Türk 
edebiyatı 

fE.5) ulgarca ve Türkçeden birer 
~ cild şiirin dilimize tercü 

me edilerek bastırılması, 
biz : nikbinlik vermiştir. Fikri yakın 

!aşmanın, hissi bağiar yaratacağı 

şüphesizdir : Komşularımızla ara· 

m z Ja fikri rabıta husule getirmek 

İi,İn en iyi ve en kolay vasıta tercü

medir. 

Şiiı in tercümesi kolay değildir. 

Mütercimi aynı tesiri verebilmesi 

için meharet ve tecrübe sahibi ol. 
ması lazımdır. 

Bay Silvestros • mayopulostan 

•yeni Türkiyenin şairleri: (1919 -
1939) .. unvanlı 200 sa)falılc bir ki· 

tap aldım. Bu zat kafiye ile tercümeye 

kalkışmış olduğundan, beyitler pek 

kötüdür, Okuyucu ile müellifin ara. 

sında o esrarengiz bağı temin ede

memektedir. Şai ıleri, nesi re tahvil 

ederek daha iyi anlayabiliriz. 

E1ki Tür'.< şairlerinde lirizmi gö· 
z~ çarpardı. Yeni tercümeden çıkar· 
<.lığırıı neticey~ göre yeni Türk şair 

leri iki istikamette yürümektedirler. 
Bunlardan tıirincisi mazi ve an'ane 

ile alakayı keserek, Avrupa cdebiya· 
tının fakir bir vilayeti olmak diğeri 

ise lirizmiyi elden bırakmamak ve 
maziden istifade etmek istiyor. 

Mayopulos, kitabın mukaddeme· 
sinde, Türk şairlerini başka dAha 

vasi sınıflara ayırmaktadır. Bu hu· 
susta, de.ıha kompetan olduğunu in-
kar edemem. 

Bay Mayopulostarı daha yeni 

yeni eserler bekler ve muvaffaki· 
yetler temenni ederim. 

Atina- Vima - K. Dımaraı; 

Türksözü 
>= 

ilk 
' 

yenı 

tedrisat için 
bazı fikirler 

1 
Ad 

atıcı 
ana ( 

kul~ 
~ ' 'k .;., Adana atıcı ı .. ,jj~ 

kulü 1Jürde dün kJlll·ı 8' r (111 

.. 

De. sler daha erken gösterilecek ; bir 
sınıfta altmıştan f dZla talebe bulunmıyacak 

~-aşkanı değerli ~a 1 ltıııd• 
Us:ünün riyasefı 3 111uı 
kulüp elemanlarıo~a~bı•' 
yeti idare heydinın 1 ııı 

Maarif V ckilliginin kararile okul 
direktörleri her ayın ilk haf tasında 
aylık toplantılar yaparak maarif ve· 
ki iliğinden istenmesi lüzumlu görü· 
len beszı dilekleri tesbit edecekler· ı 
dir. Bu dileklerin tesbiti için toplan 
talara başlanmıştır. ille okul başöi· 
retmcnlerinin yaptılcları aylık toplan• 
tıda ilk okullarda evkat cetveli, kuş 
luk zamanları bir sınıfın alabileceği 
talebe miktarını görüştüklerini yaz· 
maştık. 

Bu iiç maddeyi tanzim etmek 
üzere toı:;lanan komisyon mesaisini 
bildirmiştir. 

Tesbit edılen vaziyete göre o· 
kullarda derslere önümüzdeki ders 
yılı başından itibaren sabah saat 
8, 15 de başlanması, kuşluk saat isin 
yarım saatta11 20 dakikaya ve mü· 
talca ve ders saatinin de 60 daki· 
kaya indirilmesi istenmiştir. 

Bu suretle elde edilen fazla 

saatin bir kısmı öğle paydosuna 
eklenmiş, on dakika da · paydostan 
kısaltılmıştır. Akşam dersi 14,30 ı 
da sona erecektir. 

Sınıfların talebe istiab vaziye· 
ti de tetkik edilmiştir. Yapılan şek· 
le göre bir sınıfta en fazla 60 dan 
f a z l a talebe bulunduru!mıyacak· 
lır. Bu rakam en fazla talebe sayı
sı olduğuna göre sınıfların Lu ra 
kamdan daha az mevcudu olması 
lazımdır. 

Bütün bu maddeler Maarif ve

Petrol arama umum 
müdürü şehrimizde 

aıfll 
yılı çalışma progr 
tasdik etmiş~ir. ~ıJıa j . 

Bu rapora göre, . '· Dıı 
··k b•' '.J lô ne ciddi ve enerıı ıdıır r 

1. . h ·1ş o d,r 
ıyehne ız vercıı . 

Türkiye petrol arama gurupla· ı nuniyetle görmekteY·ı.ııı' ~dıl 
rı umum müdürü Cevad Eyub dün Çalışma prograt11

1 ~ •" 
şehrimize gelerek Ali hocalı köyija· desine göre kulüp b~1,, ..J.:: 
de yapılan sondaj vaziyetini ve alı l rinden başka arzusu ,•f litı 
nan neticeleri tetkik etmiştir. leri meccanen atış•. tir~ le ~ 

. . . k b 1 tm•f rı rensıpını a u e ., Al 
Ağaç bayramı Kulüpte ayrıc~ _b'ıe~ ~ •it 

Dün kutlanacatını yazdığımız cak isteyenlerin ısııı> fiti 
Ağ B h 

· .. geçirilerek asıl üyele1•1 
,td 1~ aç ayrımı avanın gayrı my· e , 

tında nazari ve aıJJ ••I sait gitmesinden güneşli açık bir 
güne tehir edilmiştir. yapılacaktır. blJ~ıJJ'fe 

Ayni zamanda . ~ 1iik 
Bir hırsız yakalandı 

T aJib o~lu Diyab Akyol is · 
minde biri Ahmeci kızı · Cemilenin 

ev eşyalarını çaldığı iddia ve şika· 
yet edildiğinden Diyab Akyol ya· 

kalanmıştır. 

Çukurova köylerinin 
kalkınması meselesi 

Halkevi köycülük şubesi, ziraat 
nafia, sıhhiye, veteriner, orman, be· 
lediye ve i ~ndarma daireleri mü· 
messiller;nden mürekkep bir komis
yon bugün maarif dairesinde top· 
)anacak Çukurovada köy kalkınma· 
sı hakkında bazı lüzumlu kararlar 
alınAcaktır. 

müsabaka'arda tertı~~;t'" 11 
liyet gösterenlere 111 

.J 
ff re 

lecektir. ·~ iZ> 

Bu hususun teı11~~ıl b 
ica ':>eden bütün 01"~ .. ,~ la 

·ştl• 
den sarf ede ek 1 il e~ll 

• hiç bir külfet tah~, b~cc 
Bu atışlar Ş~ d f' n 

eğlenceli bir şekıl ee~ 'llrt 
Aynitzamanda tel 

keri m:ıkamat ile ~poj. Gir 
klüpte Atıcılık .. 1r&o~~c 
kooferanslar verd1

'
1 ,~ 'Hi 

Kabul ve tasV'~\ı~1 eıb1 
rama göre ,At'ıeri~ 1atih 
istiyen bütün gerı~ ~·f 
raçaatle isimlerin• 

tavsiye ederiz. • pi 
Belediye Reis• 'i 

AnkaraY~ 1 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- Şh' · e-~I , e ır ıçm ~kı 

ri kalan kasını ~~i, IY# 
kaleti imar heY ~deıı 1 

killiğine yazılmıştır. 

Bir rivayete göre, ltalya hükü meti 
Rodosu yeniden bazı tedbirlerle tak· 
'ıye ve tahkim edecekmiş. Bunun 
sebebi. şimdilik mec huldür. 'r ıtlnız 
kabul etmek gerektir ki, ltalya, 
Akdeniz vaziyeti içinde Rodos ve 
on iki adadaki stratejik mevkie çok 
ehemmiyet vermektedir. 

Bu ada, Anadolu yarım adasının 
cenubundaki Alipo burnundan 10 
m:ı kadar tenuptadır. Şımali şarkiden 
Cenubi gaı biye uzunluğu 45 mildir 
ve <>n geniş yerinde enliliği 2'2 mil 
kadardır Sathı mesahası 1460 kilo · 
metre murabbaı tutar. Ada, evvelce 
bizimdi. 1912 de ltalya, malum harp· 
ten ist.fade ile burasını ve diğer a
daları işgal etti, Rodosu da on iki 
adalara merkez yaptı. Adanın nüfu . 
su, şimdi kat'iyyetle tahmin edile· 

GÜNÜN MEVZUU 

mezse de (50) bini bulur. Ekseriyeti 
rumdur, Türkler de vardır. 

Ada dağlıktır. En yüksek tepesi 
olan Atajro, <leniı seviyesinden 1370 
metre yüksekteı1ir. ikl imi güzeldir. 9 
ay· ruzgarlar garp ten, yaz aylarında 
şimalden eser. Yalnız Temmuz ve A· 
ğustosta Cenubi şarki rüzgarları ese
rek biraz sıcağı artım. Toprak mün
bittir, meyva, sebzeye elverişlıdir. 
Köyleri, incir, portakal bahçeleri ile 
doludur. Bağ ve harnup ağııçları da 
vardır. 

.Asıl merkez R'ldos, adanın Şima· 
li şarkı ucunda, denizden bir amfite· 
atr şeklinde yükselmi~lir. Eski şehrin 

etrafı kalelerle çevril . işti r. 

Rodos, tarihte meşhurdur. Arap· 
!arın, Türklerin, hatta Türk korsanla
rının d~ eline geçmiştir. Rodos şö
valyeliğini, 14 üncü asrın ilk yılların
da Sen Jan t.uikati üstadı Folk kur
muştur. 

Fatih Mehmed zamanında Mesih 
Paşa 66 günlük muhasaradan sonra 
şehre girerken orduya ~Yağma ya
sak,, emri veıd i , bu emir, Oı:manlı 
ordusunun şevkini kırdı, yüz geri et· 
mesine sob biyel verdi. Rodos şöval · 
yeteri çok gurur duydular ve Osman· 
lılar aleyh;ne muhtelif hareketler 
yaptılar. Fakat Kanuni Süieyman 
15::!2 de 300 yelkenli gönderdi, ken
disi de geldi, adayı aldı ve şöva lye
liği devirdi. (21) Kanunuevvel l 522). 

* * * 

Bay Kasım E.oer ııdiS" 
kt r 

almak üzere 0;1t ,. 
Bele gr• 

çağırmı~tır. P." 
günü ekspresle eıd•'' ~ 
kuvvetle ınuhte~l~~9 

Okullard" \ei'~ı 
ttJ O" ~. 

Kanaat o.
0 

def1 1ırf' 
ma devrelerıo 111e f p • 

d' ıerı oll'..,A 
talebeye, ın "t" ır ır 
üzere, yapılfll.11 jçİ"'· '~iı 
ci not devresı 'tııııil ,, 

111 O" 
Liselerde ~~ti;IJS ,~ 
cede ortn 

1 
bt s"~"' il 

mart Perşeıll ·ı"o 
9' 1 f 

salı akşa(11•02 ' 0is"ıı ıP' 
okullarıııda 8~ş' ,p 

• 8ıa' ,,,, 
7 rıısa~ P ~i kB'' ~ i 
bik edılıne:ı . . 11,e ., 

·r Vekillığ1 ;c' 
ar~·d·· Jükferioe 

.....--~" __ ..._..._.,_ ........ ----------------------- ... ____________________ _,, ____________________ ..; mu ur 
ycı pılo1ıştır. 
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1 - l) 
Abone bl'd ışl' 111l'flllekttler için 
Po t e ı d k! 

s a nıasrarı ef>•Şrnez yalnız 
2 - h~ Ulınrncdilir. 

ıtıU unlar · · 
racnat ed'] •çın idnre.Ye 

~.. 1 lllelidir, 

~--··· Yabancı dil b·ı---
llle ı en lllurların · 

1tntihanı 
. Arıkar, . 7 

sd ~td~rı) - y . (Hususi muhabiri-
../ lore l erıı bar,. k 
ıır d hoarıc1 dl b rn anununa 

ercccleıirıin ı ~ ilen memurların 
~ edtlrııişti. M ~ukseltilrnesi kab 1 
~ dıl bil aarıf v,.k" 1 • u 

•" • crı hleı:n1 1 a ttı Yabancı ınd b' ır arın· t'h 
,o .J bu a ır taliın t ırn ı anları hak-
bf ti., laliınatnaınca .name halırlamış ve 

Cc kabul ıcra Vekilleri h 
r .. ai Itri h . oluııınuştur J eye· 
6''. eyetı b · cra v k"I 
. b' ~lnıarıca İ y~ı· arıcı dilleri F r c ı . 
rı J ''" tc b' rıg, ilce ve it 1 ansı?ca 
o tf D s ıt e\nıi,tir a Yanca ola. 

tıl , .. evlet bar .. 
ı , Ve lS . . ernırıin 10 ı ı 

•- 1 ıncı d ' 12 1 <> .:ı ıır bar .. crccclcrind" , 
ı>~j ~t l 4 .. crııınırı 7, 10 11 n ban 

.. uncü d • • 12 ı~ 
1llksck b. crcccJcı ind ' .J 

~ ır derce rn daha ~ 11 esasen eye ılıornalar 
.. maaşlı L ırıı Ve· ICrctıj mem 'k, Yarıut da da. " 

i .ıı lrtıalarırıı t'1r.' en Para rn .. , .. ımı 
lr Jab cının et ' Uıcaf atı •ne, d ı lllcıc ij 

" 1 ı c devlet b tere b' "' ar bar . . &tcrn· . ır 
el ~lınıcakıacrnd •rıın 8 ine, d. ının 9, ban 

t an d h rcccı · b ''<:eye a a }'Ük erınc 
'Aa Rttmck isr srk bi, <l 
'f r.;."cı dile hakk· 'Yenlerin 'k· c 

' Slrt ola~k ıylc vakif ı ı Ya 
~· lrnlih Itır. olırıalaıı 

t an ar A 
' rafya fak.. ?kara dil 
Otıversitcd hUlteııyle 1 t Ue IArih 

\\~ c .. , s an~ ld 
!\I eşrin a"ı }'ıl rn"" ll a Ü· 

. ı arında ıls v, ., . . 
ıı tsbıt ctı;~i .. rtıaarjf v .. •ıcıncı· 
iti 1Uiha08 • Rurıltrdc " ~kaletinirı 
...t gırmek . . ıapı!a k r er Yıl . ıstıYcrı ca tır. 

nı an ve b· . rtıc 
'' ıçind •rırıcj rtıurlar 
•ıt cd c krnaarif "ck•ı ~eşrin ay. 
ta rn:cc lerdir lrnt~hetırıe müra-
i Jrac at 1 anı 
•rtıcfik b' ctrncJco arda lu· 

•11cı d't ır Yazıyı ı ·· en aı 250 
ı e Ve b Urkçed 

)'c tere i Ya aneı dıld crı ya 
13'~ •he'l d .. lle edecekıerd' en lürk· 

hleınu. YıPılabilccek ~· l'crcürlıe 
'l.arnanı\ 15 dakikalık ~· ta~dır-

ırak,lac· k ır duşün 
ü lır, 

---
müdd tt 

•~, hında ~rı bcıj 
•ırna "" ulundu 1 Şchıirnizde 

l'\Q ru an A 
• Aldo llıutan, y.. ndırın 
Irak hrı zar· Uzbaşı Ali ""! litrede k 1ılı d'f . at etrnişr n. urtula 1 cıız. ır, Aılcsinc baş 

/ 
1 
1 
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BAZI ALMAN AJANLAR! 
DÜN TEVKİF EDiLDİ 

ROMANYA SIYASEllNI HiÇ BiR SURETLE DEGIŞTIRMIYECEK 

8 Ma•t 1940 

Yunanistanda 

felaket zedelere yardim 

• Atina : 7 (Radyo) - Payitaht 
bakanlığı tarafından, kendi mıntaka. 
sı dahilmde, Türkiye felaketzede&i 
için toplanan ianerıin nıikdarı şudur: 

iane cetvellerine 700 814 kişi 
imza t:tmiştir. lanrnin "mecmuu 1.923. 
392 drahmiyi bulmuş!ur. 

Bukreş : 7 (Radyo) - Romanya· • 
J'a kUllUyetli miktarda ~ahtc dolar id- J 

hal eden çir çok Alman tevkif olun· 
K"ıııştur. Rugunlerde Rernen zabitası, 
Rornaııyaya l litlt!rci ajansların 'ctİr· 
<ligini tesbit etmiştir. Bunların, ,Y•\n· 
larında getirdikleri Roma.ya p:ırala· 
rını propagandncı :azctelere verdik· 
leri anlıışılrıııştır. 

.. •• .. • . Atina Belediye mmtakası dahilin· 
Alman ı, omuru meselesı de 347.300 kifi 1.037 519 drahmi 

- ve Pirede de 152 314 kişi 394.505 Paris : 7 (Hitvas) - Fransız ga
zeteleri bugünkü nushalarında Alman
yadan ftalyaya scvkedıl,n kömürler 
meselesi üz.::rinde muhtelıf no1:tai na· 
zarlar serdetmekte·Jirlcr. Fa kat ga. 
zetelerin müt ıleaları şurada toplan· 
maktadır : 

Bukreş : 7 (Radyo) - Bugun 
Bukreşte Uç nnzi ajanı tevkif olun· 
muştur. 

Bukreş : 7 (Raclyo) -- Romen ka 
binesi bugun kral Karolun reio:liği al· 
hnda toplnnmıştır. 1 lariciyc nazırı 
Gaf cnkoa ~arici siyas:t ltakkında 
Qıa)~111at vermiştir. Baş vekil, ta teres· 
ko da vazivet hakkında izahat vere
rek lauktıa;tini1t bugunku siyasetini 
hiç •İr suretle deii~tirıaiyeceğini be
Ylln ct11Jiştir. hllk6metin bu '""ldaki 
hattı hnreknti tUYİp edilmişti;, 

Bir Alman tayyar~si 
dün düşürüldü 

Londra: 7 (R.Jyter) - Bir Al. 
illan tayyaresi bugün fskoçya a· 
çıklarında lngiliz tavyareleri tara· 
fıodan düşürülmüştür. 

-----------

-" lstendi~i taktirde bu kömür 
meselesinde lnııltere ıle ltalya kolay
ca ~nlaşabilir,, ~ 

Filistinde arazi satışı 
Londra: 7 (Royter) - Fılistin· 

deki arazi satışına dair olan kanu· 
nu logiliz Avam kamarası 129 re
ye kırşı 289 reyle bbul etmiştir. 

Büyük bir Fransız 
zırhlısı denize indi 

Len 1ra ~ 7 (Royte•) - 35,000 
tonluk yt"ni bir Fransız zırhlm de 
nizt-:ındirilmiştir. Bu gemi bütün 
mo fcrn harp vasıtatariyle mücth. 
hez fır. 

Milli Piyango çeki) di 
Büyük ikramiyelerin tam listesi 

100,000 lirayı 6-186 
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drahmi vermiştir . 

Avustralyada 50,000 
kişilik ordu hazır! 

Londra : 7 (Royter) - Avustral· 
ya başvekili beyanatta bulunarak, ha
zırlanan ikinci kafilenin bir kolordu 
teşkil edeceğini bu kuvvetlerin 48,000 
kişiye. baliğ olduğunu bundan başka 
diier kuvvetlerin de teşkiline bıtlan
dığını bildirmiştir. 

Mısırl,ların Finlandiyaya 
yapdıkl~r. yardımlar 

Londra : 7 (Royter) - Mısırda 
Finlandiyaya yardım olarak topla. 
nan 5000 Mısır lirası gönderilmiş· 
tir. 

Yakın şarktaki büyük 
İngiliz kuvvetleri 

Lon fra : 7 (Royt"t) - Filistinde 
bul n..ın Roytcr muhahirinin babtr 
verdiğine göre, yakın şa 1 ktaki fnıi 

liz a ayları huekete huır bir halde 
Araplar, Çcrkesler, Müslü nanlar ve 
Yahudilerden mürekk•p olan bu a· 
la} far tam tecb:zatlıdır. 

Finlandiyaya iki bin 
Ski gönderildi 

Finlandiyanın, kendisinden kat 
kat üstün rakibi karşısında düşmüş 
o'duğu wızi)"ct bütün dürıyayı 
alakadar etmektedir. 

Bir çok Fransızla; şahsen fin· 
landiyaya yardımda bulunmuşlardır. 
Fın ;,skerleıinin tn mükim ihtiyaç· 
farından b•ri de ski idi. Bir çok Fran 
.!'iZ kulüpleri, diğer miiesseseler ve 
gneteler yar.il'l1İyle Frans:da halk· 
tan ski topıiınmış ve bunlardan iki 
bin tant·si geçen güa Fınldııdıyaya 
görıderilmişti". 

Fınlandiyadaki Fransız e'çisi va~ 
sıtasiyle yollanmış olan bu] skikr
rin h•p,,j yenidir. 

15
•
00o ve 12,000 lirahk 'k "••••ır. Son çıtı raka ı rarnı••ların b'rar P••ç•sı Ada. 

bir heaabı.ıe lkl~er ı·'"'".."' 86, 54 ve 75 olan biletler onda 
.,. ıra c n-cırtı aıecekler cıır. 

Skilerle ' bf'ı a ber F.n askerlerine 
h :tap eden bir çok mt ktup da Fin
landiya ya gönderilmiştır. Bu mck· 
tupların hep::ıirırie Firı askerlerinin 
kahramanlıkları takdide alkışlanmak. 
taydır. 

Fransızların Pirene şampi~·onu 
( Gerisi alt ncı salııfede) 



----- -- -- - - - ;;:,.._ 'j 

Tarıhten Japraklar 

r atihi hiristiyan 
yapmak için! 
•Fatihi hiriıtiyanlıia celbetmek 

için yapılan teşebbüsler. başlıiı al
tında a~ağıdaki .. malumat verilmek· 

tedir. 

Ağaç ve Kağnı davası =:~ 

1 

etrafındaki düşünceler ~'. 
izmirden Adanava mel<t~: ... 

•Papa Pie il hiriıtiyan kralları 
1 d•tl'~ı 

dinsiz müslümanlara karşı ayaklan· 
dırınak için çok uğraşmıştı. Hiristi· 
yanları silahlandırmak şöyle dursun 
içtimaya davet etmenin bile ne ka
dar ıor oltlutunu papa itiraf etmek. 

sirgemeden verdi bize... Toprakl~- kaldın .. Evladları0 1~11" y 

S evıili Adana; rımızda can biter, kasalarımııa mıl· saldın .. Yanma i• 11
• 
1
1e 1; 

Yıllar dır sana mektup · tı" yonlar gırcr. evlatlarımın hasre 1 

Yazanıyorum. Fakat heran rönlümde· y zan r ----- • -----~ oldum. 1'•d• 
sin. Senin ne kadar kanı sıcak ve 1 \ Bu yanışımll 0

• O 

tedir 
• Atinı Morı adaları, Sinop ve 

temiz duygulu oldutun yakından Seren 1• kı· ki; artık diyordu!llb· ii1~1 
bilirim. k b ı da f a an, ağ arın afi · J 

Ve ... sende gördüğüm en u ak bir yar bir baykuş yıı"'· ıııill I", 
Trabzon Türklerin eline geçtikten 
ıonra, harp inkisarı hayale uğramıı· 
ta. Bunların her birisi ayn ayn birer 

yenilite banö yapılmış kadar sevini- . _ Ben mes'ud g-ünlefl ~.r, 

1 

rim. Hem biz iki kardeş gibiyiz. Se- ikimiz de bemen hemen aynı run· nnı ana ana bir şv•n 
ninle bir ( kader beraberliti ) içinde ler de istilaya ut.radık. s.e~ suyu çe· 

1 b
. d 1'r b bomboıı: gidecetim. Ji,· 

doQ-duk .. Tanrı bütün nimetlerini e· ki miş ır e.ırmen fl ı Y ~-·J" Fakat .. çok ~~rırı,,~ 
darbe idiler. 

Bu vaziyet karşHında papanın 
aklına yeni: bir hal çaresi reldi. 
•Türklerin korkunç padiŞabi Fatihi 
kandırmak biristiyan yapmak .• 

Vapurlarımız 
alınan bir 

• • 
tulduk .. Bııı d~· 

cuklarımıza ka't'\lş jll 
le uzun harp yıll~:,rı;.A.. 
anda unutan e._,ıa d 1,,;_;fiı 
tekle işlerine sarıl ~1ıJ,ır4 
tünde mamureler r,Jltl' 
Zaman insanları 1'0 Avrupa münevverleri ile ltalya 

saraylarında bu yolda düşünceler 
evvelce de~ ortaya atılmıştı; hıttl 
Yıtikamn Yunanca mütelaassısı olan 
f rar.ceko Flelfo, kaynanasını Mamf · 
redin Hrisolorayı kurtarmak için 
Fatihe uzun bir mektupla şiir gön. 
tlerek din teklif etmişti. Papa Pie 
il nin Fatihe yolladi• dice davet 
mek tubu,:hiriıtiyanhğın Esasatı hak
lcmda mücmel ve vazih malümat ve· 
ren bir eser halinde idi. Esasen Fa· 
tihin Rum pahiği Y anadiyaston bu 
yolda bir kitap istediği Romaya 
kar:lar duyulmuştu. 

Papa bu namesinin sonunda bir 
çok vaitlerde de bu!undı..gu gibi, 
kilisenin nüfuzunu yükseltmek için 
Fatihin kuvvetli kollarından istifade I 
edeceğini de ilave ediyordu. 

6u davetinde zafer vesikası ola· \ 
rak karşılandığı şüphesizdir. Çünkü 
çok keçmedcn Mıdili, ile Bosna 
Türkler tarafından işgal edilmiştir. 

Atine- Astia 

ll 
Çare 

-Ôğretmen,sabahlıın mektebe 
geç gelen çocuğa: 

- Oğlum , dedi. Neye her sa· 
hah geç kalıyorsun böyle? 

- Efendim, trenle geliyorum da 
Her sa h yedi trenini kaçırıyorum. 

Ne yapayım? 

Çocuklardan biri parmak kal· 
dırdı ve: 

- Ben bir çare biliyorum, söy· 
liyeyim mi? dedi. 

- Söyle bakalım 

ihracat malı 
vapurlar müsaade 

lstanbul: 7 ( Hususi muhabiri
mizden) - Bir müddet evvel Türk 
vapurlarının ecnebi sulara gitmeleri· 
nin menedildiğine dair Ankaradan 
verilen fakat teyidine imkan bulu
namıyan haberin doğru olduğu 
anlaşıl mıştır. 

Münakale V ckileti ancak dahi 
li ihtiyacımızı temin edecek miktar 
da olan vapurlarımızın ecnebi ellere 
kiralanmasını doğru bulmıyarak bu 
hususta bir kararname projesi ha· 
zırlanıış ve Vekiller heyetine ver-
miştir. 

Bu kararname ile \'apurlarımı -
zın ecnebi sulara gitmeleri mene 
dilmeı te, yalnız evvelce kiralanan 
vapurtarın mukaveledeki müddet· 

AVRUPA MEKTUBU 
-~- --- -----

ıçın 

karar 
götürecek 

almağa mecbur 
leri bitinciye kadar seferlerine mü· 
saade edilmektedir. Ecnebi mem
leketlere sattığımız ihracat malları· 
mızı nakleden vapurlar da lstanbul
da teşekkül edecek bir komisyo 
nun musaadesiyle hareket edebile · 

ceklerdir. 
Münakale Vekaleti Ereğli ve 

Zonguldaktan diğer limanlarımıza 
kö crıür taşıyacak vapurlar için de 
bir navlun tarifesi hazır lıyarak Ve· 
killer heyetine vermiştir. 

Bu tarife kış ve yaz olmak üze· 
re ıki türlüdür. Yaz mevsiminde 
evvelce yazd ığımız fiyatlartatbik 
edilecek kış gelince de daha yüksek 
bir tarife meriyete konacaktır. 

G öring'in Kayın pederi 
lsveçli aristokraUarden Kont Von Rozen, herkesin göı:ü önünde nazi 

şeflerinin resimlerini yakmıştır: 
Afrikada yaptığı tetkik seyahatlariyle meşhur olan Kont evvelce de 

· komün"stlik ile mücadeleye mecbur kalan Finlandiyalılara bir tayy8re hediye 
etmişti. 

Bu hadiseden birkaç hafta sonra, 1918 de Almanyadan l,.açmış o-
lan genç Herman Göring lsvcçe gelmiş bulunuyordu. Genç Göring bir 
müddet sonra Von Rojenin baldızı güzel Kontes Fuk'a aşık olmuş ve o-
nunla evlenmişti. 

Göring uzun bir müddet sonra karısiyle tekrar Almanyaya dönebil· 
mek imkanını kazanmıştı. 

Köntes Fuk öldüktl n sonra d.a. Göring eski karısının hatirasına sa· 
dık kalmış ve bu münasebetle yeni Fınlandiya harbi başladığı zaman Von 
Rozen Almanyaya gelerek eski damadı Herman G6ringden şu ricada bu· 
lunmuştu: 

- Eğer karınızın hatırası hala siıde bir mana ifade ediyorsa, siz· 
den Finlandiyalıları kurtarmanızı rica ediyorum. 

Ôyle zannolunur ki, Göring bu teklife: 
- imkansız ... 
Diye bir tek kelime ile cevap veı mişti. .. 

- Alta trenine yetişmek üzere 
evden çıksın, onu kaçmr, yedi tre· 

nine yetişir ... 

Esnsen vaKalar da bunun böyle geçmli olduğunu isbat edecek va
ziycttedır. Çünkü Von Rozen lsveçe döner dönmez, S tokholm cenulıunda
ki geniş arazisi dahilinde yaşayan halkı toplamış ve bunların gözü önün· 
de hususi albümünde yerleri bulunan tekmil nazi şefle rinin reislerini teker 
teker yakmıştır. 

/ 
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Türksözü 

cevap 
n••ii\\ aily Sketcb gazete1inin vereiri malumata göre 1ngilterede 
l!:::::U bazı hükumet daireleri, re.tmi vesika~ara. karşı ihmal göster. 

mektedir ve bu yüzden hükumete aıt bır çok evrak zıyaa 0irarnaktadır. 

Harbin başlanmasıdanberi hükômet evrakını ihtiva eden 17 çanta . ' 
ZaJı olaıuştur. Bunların cberisi otomobiller içerisinde bırakılmış, otoma· 
bilin sahibi dönünce çantasının yerinde yellu estiğini iÖ•müştür. F akol 
lngiliz ırazetesi, bu çantalardan çoğunun ehemmiyetsiz evrak ile dolu ol
dutunu söylüyor. 

• 
\\ 0 aşingtonun siyasi mahafılleri, Am,rikı Cumhurreisi Mister Ruz · 
Wf veJt'ın Avrupaya gönderdiği Mister Vels'in geti!eccti cevabı 

şimdiden tahmin tttikini söylüyorlar. Bunlara gore Ruzvelt, 
müttefiklerin Nuileri eziuceye kadar harbedecekleri kanaatindedir. 

F •kat Mister Ruzvelt, Berlinden hususi bir takım malumat ılmış ve 
bu malômattan Nazilerin, ıiddetli bir harp vukuundan önce harbe son 
Yerme le fikrinda olduklarını anlamıştır. 

Mister Ruzvelt'in bütün ümidi de bu nokta üzerinde temerküz ediyor. 
Amerika Cum hurreisine ıröre müttefikler ırevşeklik röstermiyeceklerdir. 
F akıt NuistJerin fırsattın istifade etmeleri mümkündür. 

Avrupa diplomasisi ise Ruzvelt tarafından vukubulan teşebbüsün biç 
bir netice vermiveceğine kanidir. 

Hatay'daki 
tanzimi işi 

suların 
üzerinde 

Antakya Vilayet meclisi çalışmaları 
Antakya: 7 ( Hususi Muhabi-

~İrnizden ) - Vilayet Meclisi dün 
0
ileden sonra Valimiz Şükrü Sok· 

rncnsüerin başkanlığında toplan 
llııştır. Azadan l'ayfur ikiz, Amık 
O\asındaki arazide tahribat yapan 
Mazlu'llpaşa dalganınm yı~tırılmasma 
dair bir takrir Vt>rmiş ve bu takrir 

üzerinde vali SokmenSüer. batalc. 
lığın ve su tuğyanının neden ileri geJ 
diğini tarihi vesikalara dayanarak 
müdellil bir şekilde izah etmiş ve 
bu hususta sular idaresinin yaptığı 
tetkikatta yakından alakadar oldu· 
ğunu, bendin zararlarının önüne ge. 
çilmesi için lazım gelen herşeyin ya· 

A 

H i AY E 

nıınef endinin ok uduku ki ta hın t-i ak b. mu 
a ır roman oldux..·nu tah . d oe "k d" 6U mın e 

6 cı me ım. Elbette romandı B 
~z__un yolclukta Bergsonun fclsefesin~ 
url.baymım içtimaiyatına dair eser 

Okuyaca~ .deA-ıllerdi ya efendim. Hem 
kendılerının ıeki bir hanım oldukJa bellıydi. · n 

Acaba. bu ilaheler kadar h-ü7eı kadın h · 6 

bilha angı romanı okuyordular.? 
ssa kendılcrine bu romanı hangi 

sebep ve saık intihap ettirmiştı? 
old M~ kım en son haddine vas'il 
'·'t ub. am bu esnada hRnımefendi ~ a ın is · k • 
~an t f mını apıyan parmaldarını 
kı ara. a çektıler. Ve ben, efendiın, 
"~•kbınh ısmını bir on ıçinde okudum· 

ş arabelcri • 
.. Aman yarabbi, efendim: Gözle ııne ına • 
b arnıyordum efendim b enım, e\ t b ·· u 

e endenızın neşretrıx.ı· .,._ romandı 15 ı -. 
kadar k, romanımdı :. Kulaklarıma 

•zardı o k kadın, beni • eme ' bu hüıyatı 
lerının ,~ ın romanımı okuyor göz 

uyasını b · ' a1ı1 Ordu enım romanımdan • 
D kkat 

Oır saatte 
atırda snorıs 

ettım b'ı· ·r • ~ soayı ayı 
oku}or. Adeta b· 

baiını kit Pln akald:~ 

YAZAN 

Hikayeci 

rıyor, dalgın, mütebeSiim nazarlarla 
Pencereden dışanya bakıyor. liani, 
freakJerin h:ıbirıle. her satırımı değil, 
her kelımemi gııte ettikleri belli., 

Kim bilir, romanın müellifi için 
ııe düiünüyor? Beni ne şekıl ve şe
ıoailde tahanüı " cdıyor? 

Karar verdim. Kendisile, bir su
r~ ti. rnünnsebede konuşacağım. Ken
dımın kim olduğunu ona bildirmice
ğim. Ve o, ha}'otının sonuna ka ar 
belki d ha yüzleıcc defa üstüste o
kuyacağı kitaı:.in muharririle ayni 
vagonda seyahat ettiğinden, 

Oıtunıa konuştu~ndan biheber ola
cak .. Ne şairent! değil mi ? 

Derhal harekete hektim, 
Tren bir istasy nda durdu, ihti .. 

Yar efendi indi, en büyük bir n-:!za-
ketle: 

- Af buyurunuz hanımefendi, de 
dim· Bu bendenizin ilk Ankara seya · 
halimdir, Acaba bu durduğ-umuz ha 

Sahif~ 5 

f Ağaç ve kağnı davası 

1 

etrafındaki düşünceler 

-Dördüncü sahifeden artan -

lik deşik olmasına nasıl yürek daya .. 
nır· Yazın cehennemi sıca~ında bir 
avuç göla-enin hasretini çeke çeke 
yol alma~a çalışan zavallı halk. 

Düşene g-ülmek olmaz ama: bun
ları duydukça acı acı fÜlüyor11m. 
Gazel lzmirin rnasmavi denizıni be
tenmeyip Ç~şme plajlarına akın eden 
fzmirliler, şehre araba sokıaak şöyle 
dursun, 7.avallı atlı tramvayla11n ray
larını bile - bir gerilik alameti di· 
ye - söküp atan lzmir beledi
yesine rüliyorum. Ve onlara 1ridin 
de Adanayı görün demek istiyorum. 

••• 

N e ise kardeşi111 .. Fazla üzilme. 
Varsın sokakların öküı araba

larının muazzam tekerlekleriyle delik 
deşik olsıın .. Varsın manda bötürti
leri, deve ötürt&lcri, araba f0rültüle
ri halkın kulaklarını parçalasın •• Var
sın - sıhhat raüesseıcelerine giden 
yolların bile - kışın çamurdan, ya
zın toıdan ve röla-eıizıikten geçllmer: 
olun .• Varsın suların içilmez, derd
lerin •çıl•u olsun .. Elbet senin de 
.. ryi " yi .. kötü .. yü görür ateı 
l'İ9i adımların vaıdır .. Birinin yaptı· 
tını biri bozar, birinin bozdutunu 
Otekf yapar ve böylece iş olu•na va· 
rır. Allah encamını laayırlara tebdil 
eyleye. KardtJin 

iz mır 

pılacağını vadeyi emiş ve bu izahat 
meclis tarafından memnuniyetre 
karşılanmıştır. 

Bundan sonra gelen evrak ve 
takrirler ait oldukları encümenlere 
havale edilmiş ve 
toplanmak üzer~ 
verilmiştir. 

fi istasyondur? 
- Bilecık ... 

perşembe günü 
celseye nihayet 

Ömrümde bu kadar güzel ses 
duymadım; Bu küçük muhavere bi:r:i 
ahbap yaptı, konuşmata ba~ladık. 
Sözü dönüp dolaştırdım, istedi~m 
yere ieldim: 

- Qkudutunuz kitabın ismini so
rabilir miyim, dedim , 

- Aşk harebcleri, dedi. 
- Kitabı na11I buluyorsunuz? 

- Kitubı nasıl mı buluyorum, 
berbat.. Bundan daha kötü bir 
ıomau olduğ-unu hatırlayamıyorum 
doğrusu. Bu romrını yazan beyefen· 
di, muharrirlik yapaca ğ"ı yerde ara
bacılık yapsaydı daha iyi olurdu. Bu 
kadar iayret ediyorum, saatler ıreç 

ti, dort sayfa okuyabildim ancak. Ro
man değil kepazelik ... 

Romanın hııkkında daha bir çok 
şeyler söyledi, Ben eminim ki bun
ları 112absus söyledi, Benim kim ol· 
duğumu anladı. Beni kızdırıp hüvi· 
yetimi meydana çıkarmamı İsteQi. 
Fakat, ben de inat ettim efendım. 
Hüviyetimi meydana koymadım. Hat
ta söz olilrak: 

- Bu kitabın muharririni bulsam 
böyle kötü bir şey yazdı~ı için, ede· 
biyat namına suratına +n• düm. 
Dedi~i halde, keli nuviyette inat 

n . Z<ıten benim E"arip adetlerim 
den biri inatç.lıkt ır efendim. 
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İş bulnıak 
başvurduğu 

ıçın 

çare 
Elbis tandırn Adan rı yf. ça l ışmak 

üzere gelen lsmail oğlu -~40 doğum · 
Ju Ahmet Turkmrn ismindt'! bir ço 
cuk henüz pek genç olması dolayı 
aile hiç bir yede iş ~ulamıyarak 

maddeten çok muztar bir vaziyette 
kalınca fabrikalarda çalışabilmek 
imkanını temin maksadile nüfus ki 
tı lında do~um tarihi olan 340 ı 

336 olarak tahrif etmiştir. fkinci As 
liye ceza mahkerr.esinde ikrariyle de 
suçu sabit görülen Ahmet Türkmen 
1 O gün hapse mahkum edilmiş ise 
de vaziyeti hakimlıkçe tetkik edile
rek düıüst, müstait ve okuryazar 
ol luğu ve bu suçu ihtiyarı haricinde 
işlemek mecburiyetinde ' kaldı~ı an
laşılarak cezası tecil edilmiştir, 

Kız Muallim mek!epleri 
ders saatleri 

Kız Muallim mekteplerirıde 
asker hk dersleri iki saate çıkarıl· 

mıştı . Haftalık ders saati ~ 9 saat 
oldufuna göre fazla kalan iki s.a· 
tin birer saat dikiş biçki dersinin 
ötleden sonraki müzakere saatle· 
rinde rostuilmtsi Maarif Vekale
tince alakalılara bildiril•i~tir. 

-. ..,,. ' .. ! 80 
' '(. ~~ -..,.,, 

-'.' 

Pamuk v~ l onı 
KJLO F.ATI 

CiNSi En az f.n 
K. s. K. 

Koza 00 
Ma. parlağı 00 

-Ma.- temizi 00 
Koza parla2'ı 
Kapı malı 00 

59 

çok 
s. 

Klevland 
Klevlant çi. 00 -ı--- Yapağı 

ÇIClr 
Yerli yem lık ,_3_,'2_5 __ , ___ _ 
,, tohum 

HUBUBAT 
~--..,..---=~-, 

Buğday Kıb. ' ı----ı 
,, ye!!!__ _ 4,68 ___ !----• 

Arpa ı 4.37 
-Fasulya l----
Yulaf ---1-4.50 ----

Delice 1 O 
-Kuş yemi-ı-----

susam 14 

Livtrpol Telgrafları 
7 I 3 I 1940 

.. !.zır j_O _ _QQ_ 
ı_::..;;,;_-~---- o 00 

Vadeli 1. 
Vadeli 111 O 00 

ı-..;..H.:;.in,:;;..d_h_az_ı_r --- - O 00 
N~vyork ooloo 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

L ırtı 
- 1 

On kuruş 
kavga 

için kanlı 
çıkaranlar 

Bir kumar oyunu sonunda 10 
kuruş içia Mehmet Yetimleri üç ye
r;nden bıça:Clıyan İhsan Toplar ve 
Mustafa Polotkan dün mahkemeye 
verilmişlerdir. İkinci Sulh ceza mah 
kemesince sorguları y1pılan suçlular 
tevkif edilmişlerdi 

Y... Nl:ŞftlY AT 

t•en ve te knik 
Bu addaki aylık mecmuanın ikiıı· 

ci sayısı güzel yazılarla dolu bir hal· 
de çıkmıştır fen adamlarımıza ve 
öğretmeıılere tavsiye ederiz. 

Adana Pamuk İş Limited 
Şirketi Çırçır Fabrikası 

Müdürlüğünden: 

Sayın Müşterilerimizin Çırçır 
Fabrikamızda mevcut çiğitlerini 

bir hafta zarfında lcaldırmalarmı 
aksi takdirde vuku bulacak her han
gi bir zarardan şirketimizia hiç bir 
surette m,.suliyct kabul etmiyece· 
ğini ilin ederiz . 

8-9-10-12-13-14-15-11552 

TLrksözü 

finlandiyaya i k i bin 
ski gönderildi 

( Üçüncü sahıfeden artan ) 
Vın~ol şahc;en dört ski vermiş, ay
rıca arkadaşlarından toplamış ol -

duğu on beş çift yc::ni skiyi <le gön 
dermiştir. 

Fransadan gönderilen skilerin 
hepsi yrnidir. Bundan maada bir çok 
yünlü ve pamuklu elbiseler de ski· 
lerle birlikte gönderilmiştir. 

Finler mukavemete devam ettik-
leri takdirde ancak bir ay müddetle 
bu skilerdt n istif adf edebilı-ceklcr 

dir. 
Çünkü bir ay sonra karların 1:ri 

me ve donların çözülme mevsimi 
başlamış olacak ve o zaman ar tık 
ski kullanmak imkanı kalmıyacak
tış 

ilan 
Adana askeri satın al

ma komisyonondao : 
Ordu tipi 55 adet nakliye ara -

bası pazarlıkla yaptırılacaktır. mu 
hammcn bedeli 6600 lıra muvak 
kat ttminatl '40 liradır. Şartname 
si hergün Adana Ashri satın alma 
komisyonunda görebilirler, 

Pazarlıtı 16-3-940 cu narte
ai rünü saat onda Adana Askeri 
satın alma komiiyonunda yapılacalc
br. isteklilerin teminat ıkçalariyle 
komisyonumuza müracaatları 

11551 8-13 

ALSARAY ve TAN 
SINEMALARINDA 

BU AKŞAM 
Birden Gösterilecek 

O lan Alman Sinemacılığının 

Bir Harika!lt ve Tem'iil Kudretininin Bir 

ŞAHESi:Rl OLAN 

llinbir Tehlikelere Gö~U" gerer ek ve hakiki Berezily a Ormanlarının 
Korkunç Köşelerinde Yaratılan Bu GörUlmemiş h:ı.rkulade film Ka vçuk 
Tohumunun lngifo:ler tarafından ne buy uk bir fedakarlık mukııbilinde 

B r ezily adan Anupay:ı. kaçırıldığını göstermektedir. 

Bu Film cidden Mev~imin Hakiki bir Şahesnidir 

BAŞ ROLLERDE Kudretii iki Alman Artisti 

Karin ve Otta 

HARD GROGER 
DiKKAT : Ayrıca Alsarayda Filme ilaveten Duny n Habcı· leri 

Tanda: ilaveten (Vatandaş Silah· 8aşına ) 

_ _. Pek Yakında -~ 
Pek Yakında Pek Yakluda 

1 ;z<®V/ıril<®lb>üm-1 

1 TUrkçe sllzlU 1 -1 Ve Şarkılı 1 _ _,, 

oro 
ANKARA RA ol 

TÜRKİYE RADYO p.fP 
POSTALARI TüRKtY& 

CUMA - 8 - 3 ,, 

12.30 

12.35 

12.50 

13,30 
1400 
18.00 

18.05 

18.45 

18 55 
19.10 

19.25 

2000 

20.15 

21.15 
21.30 

22 15 

22.35 
23.25 
23.30 

,.e p.te 
Program, 

Ayarı t 
Aj ANS ve ty1e 

berleri tGI: 
TÜRK MÜZ 

cık 
Müzik: Karı.-

ve 
Prograf1J 

Saat Ayart 

T - k muıilİ ~.6' 
ur ~iir'" .. 

Çalanlar: fi 
. ôkt'• lzzettın 

puı. . sJ 
Okuyan· ôl 

TÜRK MÜ~,ıt 
Halk Türk",eı 
Bayrarn A' 

51ıt 
Serbest 5"'} 
Memleket~ 
JANS ve 
berleri ... ~ 
1 ORK "' o' 
Çalanlır: Ilı 

Fahire ~ 
Feuan, 

oğlu .ı#J 
1 - Ok"r 
Sağnak rl_. 

Konuşm• (. ,,,,ıeo 
lık Meok• r· 

T ·ı."' f".msı • 

lar . 1ı'i 
YazaP ;;,ıt 

Serbest ,df' 
M .. 'k. ~ ' uzı · 

0
,, fi' 

(Şef : V 
1 - f.. 
Dansl•'ı 5'ı 
2-c, . o; 
Le "·1' 
( Seof oflJ 1 

3 - p"''~-' 
Ceviı ~ 

ıcet 
Melflle ' 
JANS ti 1i 
Eshal11 1'"' 
o·NıJ I 

~at>oıl". 
M I 

. ft 
y ,,1111'1 

panıŞ· 

• 
l 
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,ı 

dt° 

;.,, l\1uhte 
1 k Od telt\ Ilı•• 

sı~ ~a Şark _ uşteri erimize 
,ı f • }' g la r Ş. k . F . pı l J ı ır eh abrıka1;1nın 
f!' il d· 

•'~,;, llaııı11 k (;. ılıniş ~-emsaline üstün ı l.tJ Yagtarı -
,lf ı }'~., . ve sabunları geldi 'f'~, ~ J(ll fı t . . 
•' '-'•· •• 1 ~ -.!Y1 ve temiz mal 
:
1.1 D Ye,, . S 
v Cpo • abri Gül B 

sıı : A.b· . ' orsa civarı No. 12 ~ ıdınpaşa cadd . N 
f'ol esı, <>ter sırası. 

., 1138 ı 16 - 16 <-ayi ------.....--...--...--...__ ___ 
• rn ekte p - ---------.: ~e~ahadet 1 karacaır. -"'~ 11 l llanıe~i trı d ~·~dan eskisinin hükmü ol. r nkıt · ığını ı· 
t "ı> rııcktebindc ı an ederim. 1J548 f ldı~ıııı lk n 93Q j 

ıı" ı• ı k ip t '· lt"dris t şa . Sucuzade mahallesin. 
'I C hın Y · 1 d f ıJO • '"ıaihi çı '" brohim oğlu Ab ~ d-tll usselarn ~ 

ıo~ 

'fürksözü 

• " 

A 

a 
Pamuk Üretme Çiftliği 

üğünden • • 

Svh/,. 7 

11521 

ıüdür-

1 - Pamuk Üretme Çıftlıği ihtiyacı için " 14 30 ,, teneke mazot, 
'' 350 ,, teneke gaz, ' 150 ,. teneke benzirı ' · l 000 ,, kilo vaküm açık 
eksıltme suretile ihaleye konu l muştur. 

2 - Mevadı ınüşteilenin muhan m'en bedeli (4.89 J) lira 10 kuruş ve 
ilk teminatı (366) lıra) 83 kuruştur. 

3 - Eksiltme 2313/940 tarihine miisadif Cumartesi günü saat 10 
da ınüdüriyette yapılacaktır • 

4 - .Şutnn ! yı S?i r n ~< ic; tiyenle r müesseseye müracaat ederler. 
5 - isteklilerin belJi gün ve scıatta komisyona müracaatları ilan o'unu. 

11548 8 - 12- 15- t9 -----------------·---· 
Zayi askeı·lik vesikası 1 ederim. 

_ -~·~ka 7 ;ı 1 :ıy 3 tabur 1 inşaat 1 
boluğunden aldığım askerlik vesi- ' 
kamı zayi ettiın. "{ enisini alacağım· l 

dan er kisinin hükmü olmadı~ını ilan 11550 

Adana karşıyaka Sa. 
kızlar mahallesinde s;\. 
dık oğlu 3 J 6 doğum. 
lu Ali Uğurlu Doğu 
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Beklenmekte olan 
1940 Model 

Mark on 
Radyolarının geldiğini bildiririz 

Abidin Paşa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna Bıraderler 

Telgr .Adr . Meta Adana P. K: 14. Tel. 274 

Türksöıü 

ikramiye 
Bu ayın isabeti Horoz oğlu kişendedir. 

(2500) lira (230054) numro biletin bir parc3;~ı11 
ve Saide (Diğer) parçasıda Aral şirketinde Bay fe. e 

(Dikkat) Hemşehri biletini; Horoz oğlu kıŞ t j 
hakkak zengin olacakdır . ~ 

_____ /ı 
Sıhhi Dink 

Mart iptidas•ndan itibaren gayri sıhhi olan dinkleri b<:.:r 
tmlacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Mer 8" 
ki makarna atclyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurd~~~r' 
kada bir külek bulgurun kepeğini mük~mmelen do~ 
eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. şf 

Küleki 20 kut&I 
ı 1~~ 1 

-------------------------------~ 

-- . .... .. ,__ ' 
TUH.K SO Z 'IJ• Malatya Bez ve iplik Fabrikal~~a 

~ 

GAZETEL iLiK- MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, harıtalar, planlar, mak
buzlar • her boytia defterler, 

Renkli afişler 

• 
1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitapla rınm Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesinc gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Ve her türlü resimli ve renkli Bir cild1 bcilgede ancak Türk-
baskılar sürat ve nefasetle tab sözünün sanatkar mücellidinin 
edilir . ~ elinden çıkabilir . 

..................... ~.0 ...................... -

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını 

başlamıştır . 

kabule 

1 

Adana Mensucat fabrikası Müdllf' 

Muhterem müşterilerimizin Çırçır fabrik~ 
)erini bir hafta zarfında fabrikamızdan katdırrn81~~ . 
vukua gelecek herhangi bir zarardan dolayı fab'' 

mıyacağı bildirilir. 11537 

ı 

Elektrik fiyatları '1 

8 Fakat Siı 

· t o~l r ı p 'i'1 
Ampulu almakta ayni ıı 

. ,,;~ 
ucuza maleders• i 

cf"P 
Muharrem Hilmi Remo : }\bİ 1 ıJ 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ıhti-

yaç vardır • ldarehanemize n.ü 

----------------------..:.. 
1 racaatları 


