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1 llıı ol n d llıUnn . ntronlnrım 

T aypalıdaki 
büyük 

son gece 
Sovyet 

taarruzunu da Finliler 
zayiatiyle tardetti 

Sovyetlerin Koyvitso zaferini Helsi flki makarnalı şiddetle reddediyor 

Finlandiya topçuları faaliyet halinde 

Londrn : 22 (Royter) - Soyyet 
- Fin hnrhi dcvnm ediyor. BugUn :ıeşr 
olunnn Sovyet tebliğine bakılırsa: cep
helerde muhim .. hiç bir hadise olmn· 
mıştır. Sovyct kıtnlnrı :dun 167 istih· 
kam almıştır, Burılnrdan 37 si mu· 
cehhez "'c beton istihkamlnrdır. 

1G Fin tnyyaresi de duşurulm'Jş· 
tur. 

Diğer tnrafto.n neşrolunan Finr 
landiyn resmi tebliğine göre, K:ırcli 
berznhındn Sovyetler (tarnfmdnn ya
pılnn hucumlar ~tnrdeclilmiştir. 

Bir çok sovyct hucum arab:ısı 
tahrip olunmuştur. Tayp:ı.lı<laki tanr· 
ruı:dn gece muhareheleri neticesi bu·: 

( Gerisi uçuncu sahif edı.: ) 

--- --------- -------------------------

Sovyetler yakın Şarkta \ 
bir taarruz yaparsa 

Roma 
müşterek 

Londra 
hareket 

- Paris 
edecek miş 

Temps gazetesinin Roma maha
biri bildiriyor. 

ltalyan harici siyasetinin bufÜn 
en bariz vasfı muhakkak ki bolşevik 
aleyhdarlığıdır birçok gazeteler ve mec 
mualar Rusya Balkanlara girmeğe te 
şc.bbüs ederse İtalyanın buna kuvvet 
le mümanaat edebeğıni açıktan açığa 
yazmışlardı. 

Bugün ise Rusya akdenize ve 

hatta asvanın yakın şarkına girmeğe 
kalkışırsa ltalyanın sılaba sanlacağı
nı söylemekle dah:ı ileriye varıyorlar 
ltalyanın böyle muhtemel bir vaziyet 
almış Gionrale D'ltalyaya Kahireden 
gonderilen bir mektupta izah edil· 
mektedir. 

Bu mektupta yakın şarkta bir 
sovyet taarruzu üzerine Türk • Fıan 

( Gerisi UçU\ıcU sahifede) 

Petrol meselesi 

lngiltere beklediği 
Romen uotasını aldı 

• 
Rus hUkUmetl Almanya· 

nm Petrol ihracım tez. 

yit teleblnl reddetti . 

* 
Londra: 22 (Royler) - Romen 

hükumeti, petroller hakkında bekle
nen notayı Londra hükümetine gön· 
dermiştir. 

Bu nota muhtevası henüz ma
lüm değildir. Diğer taraftan alınan 

( Gerisi dördüncü sahifede ) ti .) ı b sıp 
( t) n Cn llgUıı surette iknz 

ıJ l ett gnrı LuJ tık b'· Konyalıyı dev 
ıııı et ·a· ır ndı· k 

" 
logiliz harbiye nazırı 

Askeri bir lrakda 
galeyanın 

ltııı~dı! c ıp vukuf hı'· ınt· a anı ı n c l ( ıyc kul-
en d h nd11 11 n n bu .. 

1 1 r• ' Adnııa " sol ı ere cevap buln-
, .,cnç eri devanı d' 

ı . c •:- 01'• 

Nı or 
Uz k' 

tnrib 1 bu ad 
tu takb n:ıunHiınligi d nı n!nı znmnn 
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11111\ın cderk nıurcbbilcrini İntihap 
l "'ıı nıazj.· ~n alakadar ınaknmliır 

tı •llu rıe • . . 
11ırı k • cı.} esını, milli d -

lc:llı c tıyct: ve . UJ. 
b tı nıi '( V kcmıyct:ini 
ır c Turk ·ıı . t lldn Turk . ~ı ctıne sö· 

r , \ tnrıhıni nn l • )1 Si O• r, . ı nrcn vnt h 
d ı le •ne knbul et 6;. . ~dutlnrı"ın 
';! rdcn l 1 me ı~ınıız yüz.elli· 

ııı ıl JO?.ı nrınııı hu 
ııf k 1 t cn uçlnı•ı Lu cczn.) ı ist:.J-
r llrla ınu l ndanıın v . 

s ıct cinn, t c ı· 
•fır kalır e ı :'ı anın,\n sol. 

ı· t · Afrodıl d 
ıuı old nvn~nnda u u unıuz iı t' · 

U ıu •nı ı· ıcnı nıahi.} eti in 
\hı 1 ı anlı, oruı Hnl k t 
1 nı knpu 1 1 ı n en 
ı l ırnh u lU efa ırıdnn 1\: • 

l ını Jlnlc.kı frndini on- 1 
okuıınn hl n, mnh 1 
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t' l \ uk .. r (., rı · 1 aporun in 
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Garp cephesine gidecek 

Ollver Starley 

v . B.el. raıl : ::!~ (Radyo) - 1 lnbcr 
erıldı ıne orc, İngiliz Hnrbiye 'Nnzı 

rı Oih·cr St:ınl y bcgUnlerd e garp 
Çcphc İnl idt:rek tetkiklerde bulu 
csktır na. 

•• •• alındı onu 
Erkanıharbiye 

lieneral 
Umum Reisi ite daha .. uç 
derhal tekaüd edildi 

Londra: 22 (Rovter) - lrakda 
ukabine buhranı neticesinde askeri \ 

bir galeyan başlamıştır. 

Bunun üzerine, yeni kabinenin \ 
tcşekküıunc kadar eski kabine vekfüe· 
ten iş başında kalmıştır. 1 

Irak Erkanıharbi)e umum Reisi 
Hüseyin Fev7i ve daha iki Paşanın 
tekaüde sevkedilmesile askeri karı
şıklık derhal düzelmiş ve memleket· 
de de sükuıı avdet etmiştır. 

Bazı kımseler ha'<kında tahkikat 
yapılmakt1'dır. 

Londra: 22 (Roytcr) Yeni Irak 
kabincc;i bugün eski Başvekil Nuri 
Saidin reisligınde teşkil etmiştir . 1 

> ....... :._. ..................................... < 
i lsveç Rusyayı t 
i protesto ediyor ! 
• • . . 
• • . . 
! LOndra : 22 (Royter) - ! 
! lsveç hududları dahilinde- ! 
! kı Pa;ı::ala köyUnU Sovyet ! 
! tayyarelerlnln bombardı- ! 
i man etmesi isveçte bUyUk ! 
! infial uyandırmışlar. isveç ! 
1 hUkOmetl bu hareketi Mos ! 
i kova nezdinde protesto ! 
! edecektir. ! 
• ~ ~ .......... -................. ................ . 



Sahife 2 

LONDRA MEKTUBU 

PRAGDA 
DEMiREL 

rağın işgalindenberi geçen 
sekiz ay içinde üç tarih 
bilhassa ehemmiyetlir. Bu· 

deiovice de Nazilr.rin ictima günü 
olan 4 haziran; Alman polisi wilhelm 
Kniest'in Kladno da ölü bulunduğu 
7 Haziran; Çekoslovakya istiklalinin 

21 inci yıldönümü elan 28 Teşrini. 
evci. 

Bu hadiselerin her birinde Nazi 
dev!et Sekreteri Kari Hermann Frank 
mühim rol oynamıştır. Nüfus ve an· 
ane itibarile tamamile Çek olan 
Cer ubi Bohem yanin Budejovice ka 
sabasında Eberiyeti Avusturyadan 
getirilmiş olan parti taraftarlarına 

hitap ederken bu adam, .. Bu kasa· 
ba vaktile Almandı, bugün Alman· 
dır. ve Alman olarak kalacaktır" 
demişti. D~ha Kniest'in nasıl öldü. 
ğü iyice anlaşılmadan ve Fethi m e· 

yit yapılıpta cesetten ordu tabanca 
kurşunları çıkarılmadan evvel nüfu
sunun ekseriyeti madencilerden i· 
baret bu küçük kasabaya toptan 

para cezası, veren, kasabanın bütün 
ileri gelenlerini, belediye reisini, ida 

re meclisi azalarının, doktorları, pa. 
pasları, avukatları ve başlıca tacirleri 

hapse atan o idi. Bu zatların çoğu 

orada öldü. ikisi delirdi ihtiyar be· 

lediye reisi Brnoda spilberk kale· 
sinin penceresinden dışarı atılarak 

öldürüldü. Papas hapishaneden çe. 
nesi ezilmiş bir halde çıktı. 

- Taymls -

Yakalanan kaçak eşya 

Dün Hacı Ali oğlu Cemil İ'\min 
de dir şahıs 40 metre sun'ı ipekli 
kumaş 13 mendil 1 poşu ve 1 yor 
gan yüzü satarken ;;üphe üzerine ya 
kalanmıştır bu .eşyaların kaçak oldu 
ğu tahmin edilmektedir. 

'Kara yolları inşaatı 

Adana 
içinde 

Nafiası 
nereleri 

bu yıl 
yapacak? 

Halen inşasına devam edilen 
ve yapılması mutasavver bulunan 
bir çok yol, köprü inşaatı hakkın· 
da dün şehrimiz Nafia 1 dairesi baş· 
mühedisliğinden aldığımız izahatı sü 
tur.larımıza ğeçiriyoruz : 

Adana - Karataş yolunun önü· 
müzdcki sene içinde ancak 26 kilo
metrelik kısmı sadece tamir edile· 
cektir. Bu talihsiz yolun Laştanbaşa 
yeniden yapılması için heünz bir c · 
mir mevcut değildir. 

Adana - Kozan - Feke ve 
Saimbeyli yoluna gelince: 

Adanadan Kozana kadar uzanan 
bu yolun 41 inci ~ilometresine ka· 
dar yeni baştan yapılması icap et· 
mektcdir. Bunun Adanadan itibaren 
:i kilometrelik kısmı yeni baştan 
yaptırılmış diğer 38 kilometrelik 
kısma da 2 - 3 senede bitirmek 
suretile 1940 senesi içerisinde 77 
bin lira para ayırılmıştır. Kozandan 
itibaren Adanaya dağru 30 kilomet 
relik kısmı her vakıt geçi -ie müsait 
vaziyettedir. Kozandan itibaren F e · 
ke ve Saimbeyli hatta Kayseri hu. 
duduna kadar menfez inşaatının ik· 
maline uğraşmaktayız. ilk hahard~ 
ameliyat devresinde Kozan, Feke 
ve Saimbeyli arasında mükellt'f a· 
mele ile müteaddit menfez İnşasına· 
hız verilecektir • 

Adana - Tarsus - Ceyhan -
Bereketli yollaıı: 

194Q Senesinde Adana -
Tarsus yolunun inşası için hususi 
muhasbeden 28 bin lira sarf edile
cektir, Adana - Ceyhan yolunun 
da 1940 senesi içerisinde Nafia Ve 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Bölgemizde de 
zelzele oluyor 

Çarşamba günü saat 2,50 de 
Saimbeylide Högeçe nahiye merke. 

zinde F ekede, Mans:.ırlu ve değirmen 

derede orta şiddetle zelzele olmuş
sa da hasar yoktur. Saimbeyli böl· 
gesinde 15-20 saniye ve Feke böl 

gesinde de 6 saniye devam eden 
zelzele halkı oldukça heyecana dü· 
şürmüştür . 

Ayni gün zelzele Karsantı nahi 
yesinde de ayni saatte iki deta his 

sedilmiştır biri 15 diğeri 30 saniye 
devam eden zelzele doğudan güney 

ve batı istikametlerine doğrn kayde 
dilmiş ve hiç bir hasar vuku bulma 
mıştır halk ciddi bir korku ıçerısın· 

dedir. 

Umumi meclisde 

Masraf bütçesi de 
dün kabul edildi 

Vilayet Umumi meclisi dGn içtima 
devam ederek 1940 yılı masraf bütçe 
sini de 858, 819 lira olarak kabul 

etmiştir; 

C. H Partisi meclis azalanna 
ferefine dün Gece Adana Kulübünde 
bir ziyafet vermiştir. Umumi Mec· 
lis bugün son toplantısını yapacak 
daimitencümen azalarını intihap ede 
rek mesaişinine nihayet verecektir. 

ErcümentE 
dünkü konfe 

___--/ 

lacaktır. 
~f 

Mektep binalar• J ı" 
• t:.I' a 

anbart •11" 11ıi 

~~ 
Adana ticaret )is~ 

1940 senesi zarf ınd~ ~ 
sisat istenmiştir yen~ Y ~ 
mektep için ise tanııdl 1 
liralık keşif evrakı .tt.I '
üzere Nafia vekaleti 1.~ 
işleri reisliğine gön~e'I ~ 
dikten gelir gelmez ıLI ~ 
caktır. J ın 

·ft, J ile 
. Pamuk üretme çı'/ı F 
lü anbarı inşaatına d ~6,#; • 
tedir bu çiftlik için ~ 1, '· \' 

1 

metinde fabrika bioa••Y ~~ a 
tahdemin ve memur e 
dei müştağıle dept>I" e 
Bunlara ait hazırları•" r9' 
pı ve imar işleri reisli 
- d" J ltı uzere ır. /, 

Memleket hast:f ~ , y~~' 
eil.J ö 

Memleket hast•~et' ,.-, ı 
Finlerin Zafer Şarkısı 

Finla ndiyanın meşhur be:-tekar· 
tarından Sibelius Helsinki civarındaki 
evinde ve Sovyet tayyarelerinin bom
baları altında, vatanı için yazdığı bir 
milli şarkının son kısımlarını tamam
lamaktarlır. 

Fin Milli musikisinin babası sayı
lan Sibelius halen yetmiş dört yaşın
dadır. Memleketin bütün güzellikleri· 
ni melfinkolik bi.r heyecan ile ifade 
etmeğ-e mU\·affak olcın bu kuvvetli 
bestekara ateş altında olan memleke· 
ti terke tmesi birçok kereler tavsiye 
olunmuş ise de Sibelius bütün bu 
teklifleri reddederek: 

_ fir.lnndiyayı asla terketmiye· 

ı ceğim • demiştir. Finlandiya şimdi 

1
- OÜNON MEVZUU 1 
ı-----

Finlandiyalılar tarafından müdafaa 
edilmiyor mu? Benim c.nl,,ıa tam bir 
itimadım var. Nihayet yaratmak iste 
diğim eser de ancak böyle ateş altın· 
da olan bir memlekette do~abilir. 

Filhakika Sibelius uzun seneler 
kırlarda ve ormanlarda ttk başına 
bir münzevi hayatı sürmüştü. Harp 
başlamazdan birkaç ay evvel yeniden 
cemiyet hayatına karışmağa karnr 

veren Sibelius. Helnsinki şehrine gele· 
rek bir apartıman kiralamış idi. 

işte harp büyük bestekarı bu 
küçük apartımanda yakaladı. Sibelius 

düşman tayyarelerinden :'tlılan bom· kin bir durum arıe. 
baların ya~mur gibi yağdığını gördü. nallarının i.slahı ile ".

1
'" 

Son günlerde binbir ricadan sonra tarılması ve diğer bı'.1~"-J Helsinkiye birkaç kilometre mesafede d rı tlY .. 
da tamir ve yeni e ~ olıın bir orman içindeki küçük ah~ap lıJ 

k 1 k . d "k l b 1 k .. btJ evine çe i ere eserıni ora a ı ma aş anma uzere . ,tı 
etmeğe başladı, ber aldık bu ta(llır 

Sibelius küçük tahta evinde bom· gidec~ktir. a~ a 
ba gürültüleri altında çalışmaktadır. K • tüsiİ ıJ1 
Helsinkide patlıyan her bomba bes. iZ eostL / 
tekfirın evini sarsmaktadır. Geçen __.,,.,, .:~rİ: 
gün evinin civarına düşen bir bomba k ı ell5tı 
bestekarın küçük evinin camlarını ismet fnönÜ Qstcli I~ 
kırmış. Sibelius hiç telaş gosterme· rü Bayan Hav:r .. 011e I" O':I 
den kalkmış, pancurları kapatmış ve enstitüsü müdurlu~,~e' ~J 1 

yeniden çalışmağa başlamıştır. 

1 

edilmiştir. Baya0. i ,_tefb"--' ' 
. . -d·· uavırı ·r ' * ,., * rını mu ur m bı 

k kısa ., 
na yapara en e~tı ' 

. "f · gideC nı vazı esme 
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ŞElilRDE HAVA 
O":I ş,hıim· d 

f ~ alı h ız e dıın Gök 
ı. • ava .. fP ruz - ı 'Çmişt gar ı ve 

ır. Erı k 
rdı. ço sıcak 

yüıü ka. 
Yağmurlu 
12 dere. 

Norveçin dün dört 
vapuru daha batırıldı J 

Londra : 22 (Roytcr) - Nor ı 
veçin dört vapur daha kaybetti. 
4000 tonluk sara ve 250 tonluk pe .. 
s~n, 400 ton hacmindeki arpa ve 
11300 ton hacmindoki Arınos vapu 
ruda batmıştır bu gemiler Alman 
torpillerine kurban gitmiştir. 

Dün bi: peh ol gemisi 
kayboldu 

Paris. 22 (Havas)-Roterdam'a 
gitrnekde olan bir petrol gemisi 
dün kaybolmuştur, 

Batan Alman 
denizaltıları 

Londra : 22 (Royter) - Çörçiı' 
in beyanatına göre son ay vasati o 
larak haftada iki tahtelbahir batı· 
rılmıştır. 

Kanadada hazırlıklar. 

Londra : 72 (Royter) - Kana
dada:ı Avrupaya gönderilmek üzere 
bir hava bölü~ü hazırlanmıştir. 

ikinci piyade kuvvetleri de sev· 
ka rnüheyya bir haldedir. 

Kumada sarılan Sovyet 
fırkeısının vazıyeti feci 
( Birinci snhif eden nrtan ) 

yuk Sovvet za,vinb ile tıırdedilmiş· 
tir . 

Kunın'da çeyirHmiş olan Sovyet 
fırknsınn tnk,•iyc getirilmesine mani' 
olunmuştur. Sovyetler ısivil halkı vi· 
ne bombardımnn etmişlerdir. 19 S;v
yct tn'-'""nresi k t'i " S . "'"' a , v ovyet tny• 
yaresı de muhtemel olarak duşurul· 
muştur. 

Knrclide vnzivet F' l'l .. h w ' ın ı er ıçın 
geçen aftnkindcn dnhft a t hl'k 1. d' B .. • z c ı c 1-

ır. erznbın doğu kısmında da Rus· 
lar tnrclcdilmişt ir, Rusln K . 

nld r ovvı tso· 
yu ıklnrını bildiriyorlar. B~ kat 'i-
yen yalandır. Fin umum{ k "h• 
K 't . ararga ı 
oyvı "onun ışgnlini hnyal olnrok ka

bul dtmektedir. 

Kızılordu, yir ıninci '-ll d" U 
d \ •· .., on mUn-

e, ıpuriyi alncaktı. 

Göruluyor ki bu arzularında da 
muvaffak olamndılnr. 

Londra : 22 (Rovtcr) __ J .
1 F. "' ~·~ re ınlnncliynyn, tnvvnrc tank t 

• w w • , op 
mıtrnlyoz, cephane, dafi tayyare to-'. 
pu, telefon, gnz mnskcsi noıkc • 1 b . ı rı t: • 
ıse, sıhhi mnlsemc göndermiştir . 

Londra : 2:? (Rovter) _ S 
tn ' . _, ovye{: 

~ ~ nrelcrı bugun bir So\•yet kövunu 
ynkmışlnrdır. Nufusçn zayiat voktur· 

Londra : 22 (Royter) ..:_ logil· 
tereden Fınlandiyaya 144 tanare 

~so. t~n~ dafi ıopu, 20,0QO tank 
ayını, .l0,000 el bonbası, 25 obüs 

topu, 100 seri makineli tüfenk 2.; 
tayy::ır• d r·· 30 . t a ıı ve sıper topu 6 
tonluk 4 t k 6 • 
1 f an pusluk l 2 top te · 
~ on ve. srhhı malzeme ve ilaç gön. 
ermıştır. 

Garp cephesinde dün 
hava faaliyeti başladı 

Parioı : 22 (Havas) - Garp cep
lıeoıindc mevzii piyndc Ye topçu ateşi 
olmu~ ve hava faaliyeti tekrar başla· 
mıştır. 

Fransada askere çağrıla· 

cak efrad 
Londra : 22 (Royter) - Alınan 

mal6mata göra, yakında Fransada bir 
parti nsker toplnnacaktır. 

Bunlar ilk toplanan miktarın ya· 
rısı kadar olncaktır. 

Bir Romen ticaret 
heyeti ltalyaya gidiyor 

Londra : 22 (Royter) - Bir Ro· 
men ticaret heyeti yakında ltalyaya 
gelt>cektir. 

Romen Gençlik Şefi 

Londra : 22 (Royter) - ftalya· 
da bulunan Rom~n Gençlik şefi bu 
gün Venediğe gitrniştir: Oradan Bük 
reşe geçecektir, 

Dün iki Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londra : 22 ,Royter) - Bugün 
lngilterenin şark sahilleri açıkların
da iki Alman bombardmao tayya 
resi düşürülmüştür. 

Romanya maliye nazın 
Sofyaya geidi 

Londra : 22 (a a.) - Romanya 
maliye nazırı Bulg.ır maliye nazırı· 
nın ziyaretini iade maksadile bugün 
sofyaya gelmiştir. 

lsveçden Finlandiyaya 
gidecek olan işçiler 

Stokholm: 22 (Ro)ter) - Is · 
yeç umumi iş konfederasyon umu· \ 

mi katibi, Finlandiyaya işci kaydi 
1 

için bir beyanname neşretmiş bu· 1 
lunmaktad1r. 

Bu kaydlan yapacak bir büro 1 
ıbdas edil mi~ tir. 

Sovyetler yakın Şarkta 
bir taarruz yaparsa 
( Bırinci sahifeden artan ) 

sız • lngıliz paktının ve binnetice in· 
gilir • Mısır muahedesinin tatbik mev 
kiine konmasından hasıl Q)acak Vtt· 

ziyet izah edildikten sonra italyanın 
bolşevizmin tohumlarının Akdeniz su 
larıM bulaşma'>ına mü">aade edemiye 
ceği yazılıyor. 

Bu yan resmi gazetenin yazdık 
ların ı bak.ılırsa ltalya derhal miistt•v 
linin onüne dikilecektır. 

Böyle bir ıhtimal takdirinde lcalya 
akdenızin şarkında ıngıltere ıle Fran 
sanınkine benzer bir sefere girişecek 
ldbii bıı t'ec;anud ılc bu ıkı devletin 

Polon yada 
isyan çıktı 

Şarki Polonyada L~hler 
Sovyerlere silahla 

hücumda 
Lnndra : 2::! (Royter) - Luvov 

da Polonyada Ru .. lara karşı btı~·Uk
bir silahlı i".ran çıkmı~tır. Gelen ha
berlere göre Lehler Ruslara silah 
lrnllanmağa badamışlardır. Karışık· 
lıklar ğittikçe genişlemektedir. 

Vurd'da 
zelzele 

Ankara : 22 ( Husus~ J - Ankn
rada bugUn mUtenddit yer sarsıntıla
rı olmuştur. 

Develi bölgesinde vukubulan zel· 
zelede, dört köyde 3i insan telef ol
muş ve 800 hnyvan ölmUştur. 

Dün sabah Kayserinin Develi 
mıntakasında tayyare istikşafı ya -
pılmıştır. Kayseri Valisi zelzele sa
hasına gitmiştir. 

Zelzelenin bu mıntıkada yaptığı 
tahribat blançosu şudur : 

Zelzelenin şiddetli oldıığu 4 
köy tamamen, civar köyJer de kıs
men harap olmuştur. Bütün mıntı
kada 37 kişi ölmüş, 800 hayvan te
ld olmuştur. Sarsıntı esnasında Er. 
ciyeştan bir kaç kaya parçasının 

yuvarlan · fığı görülmüştür. Develi ka
za merkezinde 8 ev yıkılmış bazı 
resmi ve hususi binalarda çatlaklık 
olmuştur, 

Postahan,.· çadıra nakleclilm:ş or
ta okul tedrisatı tatil etmiş, enkaz 
kaldırma Vf! t.ş a çıkarma işi baş· 
lamıştır. Un, ekmek ve saire gıda 
maddeleri lüzumu kadar para kaza 
merkezine bırakılmıştır. Yıkılan köy 
lerde kimse kalmamıştır. 

Bu sabah Maraşta da ~iddetli 
lzmirde, Orduda,'Muğlaefa hafif zel
zeleler olmuştur. 

Adliye vekili Balikesirde 

Ankara : 22 (Hususi) - Adfiye 
vekıli dün Manisadan Balikesire gel 
mL~tir adliye dairelerini teftiş etmek 
tedir. 

---------------------------
yanında yer alacaktır esasen bu teş
riki mesai tarihin tekerrüründen baş 
ka bir şey olmıyacaktır. Kırım harbi 
hatırlardadır. 

Şimdıki İtalyan siyasetinin vasfı: 
bolşevik aleyhdarlığıdır işte italya bu 
gorüş vaziyetinin Mısır, Türkiye ve 
Romanya ile anlaşmakta menfaat gö 
rüyor. 

ltalva Avrupayı yakın şarkta muh 
temel b r h ırekete girişmek için a
dım atar g.bi görünmektedir. İtalya 
coğrdfi vaziyetinin ve tarihinin icap· 
)arma tebaiyet ediyor bütıin yakın şark 
mın:ıkası ker.dısini azami derecede 
alfıkııd.ır edıyor. 
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Perl• mektubu 

F ransanın Finlere 
yaptığı yardım 

F ransızların Finlandiyaya 
yaptıkları yardımlar çok 
ehemmiyetlidir. lngiltere 

ile beraber Fransa Finlandiyayı hü· 

cum arabaları, dafi topları, ağır ve 

hafif makineli tüfekler, atu toplar 

ve oldukça ehemmiyetli milctarda 

mühimmat stoku göndermişlerdir. 

Aynı zamanda bir çok Fransız avcı 
tayyaresi de Finlandiyay a gönderilmiş 

ve bu tayyareler bir kaç gündenbe 

ri Kareli berzahında faaliyete geç· 
mişlerdir. 

Bu yardımın neticesi derhal gö· 
rülmüş ve kırk yedi Rus tayyaresi 
yetmiş iki saat zarfında düşürülmüş. 
tür. 

Bundan maada Finlandiyalılara 
eski Fransız malzemesini istedikleri 

gibi kullanılmak müsaade;i verilmiş· 
tir. 

ilk olarak Finlandiyaya sevke 

dilmiş olan ağır makineli tüfekler 

15 Kanunı;aniden itibaren faaliyete 
geçmişlerdir. 

Finlandiyayı gönderilmiş olan 
bütün malzeme hiç bir ziyana ug· 
madan Fin cephesine gelmiştir. 

Bundan maada Fransız Turing 

klübü ile Ski ~lübü bütün Fransız 
sporcularından Skilerini istemişler
dir. 

Sporcular Skilerinin Finlandiya· 
ya gönderilmesine razı olmuşlardır. 

Şakalar 

Piyango 

Hasis kadın, h11is lı:ocaıına Ç1k1f· 
tı : 

- Sen çıldırdın mı ayol ? Pi

yangoda büyük ikramiyeyi kazanır· 

sak beş lira v erecetini bol keseden 

videttin. Sen bizi iflasa mı sürük· 

lem ek istiyorsun? 

KocHı gülümsedi : 

- Ôyle dedim ama inşallah pi· 

yıngoda kazanmayız da bu parayı 
ödemek mecburiyetinde kalmayız 

diye düşünüyorum. 

Hasis 
Hasisin boğazında kılçık kalmış 

tır. Boiuluyordu. Alelacele bit 

bi doktor çağırdılar. Doktor kıl· 
çığı çıkararak adamcağızı kurtardı. 

- Borcum nekadar doktor? 

Hastasının tabiatını bilen dok· 

tor gülümseyerek cevap verdi: 

Kılçık henüz boğazınızdayken 
bana vermeği kararlaştırdığınız pa· 

ranın yarısiyle kanaat ederim. 

Türk sözü 
., ,,..... 

Niçin yeni bir h~kuku beşe~ 
beyan namesi hazırlama h 

• Bugünkü harpten gayemız 
Bugünkü harpten gayemiz nedir? 
Bu sual karşısında çoğumuz der

hal bir cevap bulup veremiyoruz. f. 
liklerimize kadar hissediyoruz ki, bu 
harp zaruri idi. Bunu böyle hissetti· 
ğimiz halde, harbin gayesini vazıh 
bir şekilde izah edemiyoruz. 

Bu harbe "Hitlere karşı harp,. 
ismini verdiğimiz zaman yine vazıh 

bir şey ifade etmiş olamıyoruz. Ha· 

bir te,kilatlandınlacak? Nasıl kurula
:cak ve nasıl devam ettirilecek? 

Gayelerimizi daha vazıh ve tatbi
ki kabil bir şekle koyamazmıyız? Ni· 
çin harp etbğimizi gemilerimizle, tay· 
yarelerimizle, ordulanmızla, sarfetti· 
ğimiz gayretlerle yapdı~ımız fedakar-

___________ Yazan -----------

H.G.Vels 

bl 
Magna Chartada ta efi 

istimalinin önüne geçildi t• 
ki hak istaidası kralların et 
rırıa ve Lcviathana nıh~Y el 
kuk layihası bunların bl~e 

Amerikanın istrkl!I 
milletin arzusunu if2de 
beyannamelc:rden bir dif 
sızların hukukubeşer be1

1
, 

hamını doğrudan bolrtJ 
almıştır. 01 ' kikaten,. o adam yarin ölecek olsa 

biz yine harbe devam edeceğiz. Bu· 
nunla beraber, onun bugünkü harbin 
merkezini teşkil ettiği de bir hakikat· 

Beşeriyet tarihinin ye 
dönüm noıctasmda buhl11 t 

lngiliz tarih ı:e içtimaiyat alimi ·11e 
------------ ---- ğünde müşterek beşer•ı fl'f'. 

tır, 

" Hitlere ve bütün onun temsil 
ettiği şeylere: Şitdet siyasetine, zul· 
me, akideye, teca,·üze karşı harp e· 
diyoruz.,. Diyebiliriz ve bu daha 
doğru olur. 

Evet, bütün bunlara artık bir son 
vermek istiyoruz. 

* * * Fakat bütün bunları ortadan kal· 
dırabilmemiz için yerine birşey koy
mamız lazım. Bunları kaldırdıktan son· 
ra yerine neleri koyacağız? Bir dün
ya, içinde herkesin hür olaca~ kor· 
kusuz yaşayacağı bir dünya koymak 
istiyoruz. Bu dünya sadece iyi şeyler· 

den ibaret olacak. 
Fakat bunu söylemekle de vazıh 

birşey ifade etmiş olmuyoruz. Daha 
vazıh konuşmaya çalışalım: 

"Hitlerden ve o n u n temsil 
ettiği şeylerden temizlemek istediği
miz bu yeni dünya, eğer mümkün O· 

lursa, nasıl birşey olacak ve nasıl 
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tıklar ne istediğimizi biribirimize ve 
bütün dünya insanlarına izah edemez
miyiz? 

Bunun için gönlümüzdekini fikri
mize izah edecek muayyen bir formül 
bulmamız lazım. 

Bu sefer hedefimize varmak için 
tutacağımız yolda yanılmakta istemi 
yor uz. 

Bazı diplomatların zaruri olarak 
gö.o;termek istedikleri milletler cemiye 
ti bize kafi derecede ders vermiş bu 
lunuyor. 

Bunun için de yapacağımız ilk iş 

yeni devrin inşasına temel o!acak 
olan pı ensiplerin beyannamesini ha· 
zırlamakdır. 

Müşkül bir vaziyeti halletmek 
için bu tarzda beyannameler tesbiti 
de İngilizce ve Fransızca konuşan 
milletlerin ananevi vazifelerinden biri 
olmuştur. 

Bak O petrolleri 
Deyli telgraf gazetesinin Bükreş muhabirine ıöre Almınyı, bırp mı 

kinelerirun Rus petrolü ile çalışmasını temio için Jhlm olan liazırhldan 
büyük mikyasta yapmaktadır. 

Bu plioa göre Bulgaristan ile işbirliti yapılacak ve n1tkliyat için de 

bii baaıa nehir yollarından istifade olunacaktır. 
Rus petrotu ~vvela Bakudan Batuma kadar ya BıkG • Tifliı · Batum 

yoluyla veyuhut Baku • Batum petrol boruları ( Pike • Line ) vasıtasile 
getirilecektir. Bu mesafe üç yüz kilometredir. 

Batumdın petroller asgari yedi bin ton atırlıtındıki gemilere yükle· 
necek ve bu gemiler ha mu lelerini Bulgar limanı V arnaya boşaltacaklardır. 
Buradan da petrol demir yolu vasıtasile, Tuna kenarında olan ve Vamı
ya 100 kilmetre mesafede bulunan Ruşçuk'a nıklonulacaktır. Bu limanın 
tım karşısında Romenlerin Giurgin limanlau vardır. işte bu şekilde Ruı 
çuktın hafif Alman gcmiluine yüklenecek Rus petrolü Tuna yoluyla Al· 

manyaya ,götürülectktir. Neh,in buzları çözüldükten sonra derhal bu şe· 
kilde nakliyata başlanacaktır. 

Yeni tanklar ve sarniÇ vargonlar satın alınması için Bulgar demir· 

yollarına 100 milyon lnalık kredi v • rmiştir. Alman mühendisleri Varna· 
da l lüyük tanklar inşası için Bulgaristana gelmişlerdir. 

Bu vakalar karşısında üç neticeye \ıarılıyor: 

1 - Almanya petro 1 ihtıycmı t~min etmek için koruma işlerinde as· 
la tereddüt etmemektedir. 

2 )Petrol meselesi Rüyş hükumeti için büyük mikyasta bir nakliyat 
meselesidir. 

3) Almanya ihtiyacı olan petrolü Tuna yoluyla memleketine getiril. 
mek için Bulgaristanın yardımına güvenmektedir. 

Diğer taraftan lngilizce Taymis gazetesinin Bükreş muhabirine göre 
Almanya, Rus petrolünün Romanyadan Köstence yoluyla getirmek için 
de bir proje hazırlanmaktadır. 

her hangi bir imtiyaııt ;; 
te üstün oldu~unu iJAO .; _. 
bir beyannameye ihtiY'cJJ""'ht 

Bugünkü beyanna~ 
neler olmalıdır. ~ brj 

Bunları milletler ar~ pi 
ği ederek hazırlamağı t b 
istediğimiz bir tek ad8~ı 
grup tarııfından değil 5~0) 
zü olan erkek kadın f11il d" 
kadar çok kimse tarafııı 
nacak bir beyannaınedi'et 

Bu beyanname bir t 

seri olmak tan ne kad11'd• 
o ııisbette bütün dünY8 

kıymet kaıanacaktır. ~ 
İşte benim bugün ~~ 

yan ve bütün dünya e 
yesinde münakaşa ediloJ,7 
ni ettiğimiz davada Y' 
ğim budur. . 

Hitletin temsil etti~ j 

şı , harp eden birler ~\ 
zumlu olduguna ve s;;or 
netice doğacağına e 
ruz· 'JOf' 

Ne için harp edif" ..t 
Her halde yalnı• 

şı harp etmiyoruz, ~ 
ki, herkes böyle ka~ 

Nazi tecayiizünii ~ 
de mağlüp etmek 
onctadan ıonra Alnı'° 
cıtı hakkındı dı b~~ 
yak. A A 

Halbaki bcınu d• ~ 
bilmem is llzı mdır ~· dl il 
oak&f& serisinde b~' .İı 
1•ca11z. ~ 9 

Biliyoruz ~i bas~ ti,)';~ 
zi Rusyaya karşı bıt ;J.';J 6 
sUrllk'ıemck istiyorlat' ';,t' 1 

noktada hiç bir fikt
0 .~ p 

yetimiz yok. f ~ 
Bildiğimiz bir ı;., ~f 

dur ki bugUnkU bat'~ 
det siyasetini son• ~/ 

ze ulaşıncaya kad•' . ._ 
d • · eO'' J·'' 

c eccğız •fte en •.,, b.-oP" I ' 
zım barp hcdefİıP1 

1 l' es' , •. 
Petrol 111 ..-t,- '•fJt' 

( Birinci sabifeJeı.ı ~0ıııe' ,ı :J fftı 
malumata göre, ·br•'11•i(' t 

Almanyanın pe r ti ,. t ol ı "' ,j . sure 
!undaki talebını 

. . ı•v.~ 
etmıştır. yolos ~ı.ı 

Romen - ,_ 
dılafl 

nin ltalyada ya . irıde" 1; 
netice vermedığ tedt>1'..a 
hükümeti derhal pıttY 
ederek memlekette 
tahdit etmiştir· 



Türksöıü 

l!DElll •Sl!LELl!R d8f8NDE 
--------~---var? 

YOk? 
F - _. • ' \, 
ransıı ask 1 

Edebiyatta şiir 
ıoo er erine "''• O ton 111 Frın111 U7 

lb&ate 1 tında ~ lb elceleri ıilih 
dolusu llıuz .. ~ vıpur· 
Frınııı bük~Onderilnıiıtir. 

'• Ye U11ıeti bu 
1 1 'lllediti .ı.:b. rnuz ara 

D•l•rll edip ve mUnekkldlmlz Ntlt'allah Alacm• Halkevlnde 

•d•blrat mevzuunda verdl61 enteriteill' kanfe~anaı eynen 

aUtunıarımazlle tekrarlamalı pek faydi1~ gllrdUk. 

Bu kanferanaın notlannı kıaım, k iım : nefredlyaruz. 

•rtnın dı " 1 •• ı nakliye mas. 3 
e ,,ı hız bi le 
..._~tlllİftir. ---f~ 11

181111 te " Bi7.•m sözümüx mevzun delildi 
~1 lllazlı n lllÜteba· de onun için ıiir kıymeti yoktu" , 
il Ödehllıitı l&ıderenler tıra· yahut; '• Seçtitimiz kelimeler gizci 
.ı.ı F · defildi de onun için sözümüz. lİİZ ~n ••n11yı bin olamadı" gibi düşOnccler hatıra gc· tır. Vaaıti 1 ton muz lebilir. Bunlarında dch-ru olmadığını o •ralc on ·ı 6 h..ı.,,~YYa Yard D. mı· zannediyorum. Sebebini anlatayım. 

....,. l. I~ uu d'd 
h ~. 11tpai Ce b I Da ı e F uıulinin: 

... _-:-~~ P e erde bulu. Gozüm canım efendim, sevditim 
nıu,ı_,, ••lceıe tılcıiın 0 • devletli sultanım mısratını elbette bi· 
k İleri.... • lirs .nız ve belki scvcrliiniz. Ben bayı-

""'lı F• lırrm: Türkçenin en güzel mısrağla· 
Yol) •nlandiyaya randan biridir. Onun veznini bo~-~a-

F· 'Yınız dan kelimelerini deS}iştirmeden şıırıyc-
.,•nlındiylQı .. tini bozmak kabildir. . 
h delci b libey le,_ I Efendim sevdiğim dcvletlı sulta· b. en bii""' ı_ ....,IO oıu - -

ır b b ıUıı: alci fab ·ıc nım gozum canım. 
rip ed'lo~ trdtıaın . rı. aıı- Bu güzel bir şey mi? .. Ama ma-

Plc 1t~ 
1 

.. °'lf oldutun" neticeaande na, vezin değişti mı? Başka kelime· 

ahenkdar b r şekil vücudc getirmek
tir diye tarif ctmıştim. Lafı71ar, ke
limeler sadece birer savttan ibarer 
defildir.Onlaran birer manHı delilet 
ettikleri birer şey vardır. Biz ne za• 
zaman bir lavı duysak, onunla ne 
kadcdildiğini anlamata çalışırız, ug-
raşıriz, bazan manayı ona kendimiz 
izafe ederiz, Hiç bir mana veremez· 
sek, manayı kendimiz de kalamazsak 
rahatsız oluruz. Zaten insan kafası 
öyledir ki biribirilcri ile hiç alakası 
olmıyan kelimeleri yanyana getiremcü 

Bir tccrObe edin: Bir kağıdın üıerioe 
a"-lınıza gelişi gü7.cl gelecek yirmi keli
meyi yazın sonra bunları okuyun, gö
receksiniz ki aralarında bir bat, bir 
münasebet bulmak kabildir. 

- · Sonu var -
b~ ~ç~\c Iİll\al C:.. ve ~u ae• lcr mi kullandık? .. Hayır ; f~kat şii-

uyulc alıtiyaci ol 
111~"''1etinin riyet uçuverdi. Hiç kimse: " Efendim 

~°'1'* Çe\tditini':.~ ~etin. sevditim c!cvlctli sultanım iÖzüm ca- , 
u ICbeple Finı . '""ittir. nım" mısratjının: " Gözüm canım c· 1 

~ ~ldutu lcıdar ~ndıyıya lnü11:1 ı fendim sevdiğim devletli sultanım', 
•cap et11ı k ~rıtle alci y il lllıaragı kadar güzel oldutunu iddia 11

Sporc I ' lt'!dır, 0 
•· edemez. Demek ki şiriyet sadece ve 

1 lll"' d U iri. Slciferİnjz• . Zince kelimelerde dctildir 'manada 
.... \ 

1~1.,ine •e • . 
1 Fınlın· deaildil; onıardana baıka bir şey· I 

~ 
1 

lıyaci old •ınız. Fiıalan dir, bir mucizedir. Bu ıeyin ne oldu- , 
cıterıı.,,,.d t-' _boa •11ıta· tunu bittabi tahlil edemeyiz, söyliyo· 1 
buı-.._ 

1 11
YÜlc bir 1 . meyiz; bunu tahlil etmek, söylemek ı 111•bdu11ıu fi Stolrbolnı'de Bu~ kabil olsaydı tiir yazmanın, güzel şiir 

8ta lıle .. r-..._ Yolla tıe yazmanın sırrı bulunmuş olurdu. O 
rı içtj p llZerine Liaab Ylnız.. 1 zama? şiir. herkesin kolayca bc~ercbi 

leriQi llıı ebbitler urı •Por· leeetı fHlıyellcr arasına girer ve bel 
· I ~erlllit ol Ye •)'ni lece ki cazibesini kaybederdi. 

erdır. Ilı •dıeae IÖO· Biliyorsunur. ki son zamanlarda , 
yani bir Ufa yakın bir zamandan be · 
ri, resimde mevzul' ehemmiyet ver
•eti, resim vuıtaaile bir ıeyler aöy· 
lemek Jatemel'f, bir tabloya bar fllir 
ko11a atı kalmıta : .. EdebiJat 1•P. 
11\ak " diye kötü rörüyorlar, Relim 

ınüra· 

11483 

'* ~~eb9.•ttan kV!ulalata çalı 
~. ~ efe 61.İe ••• · lfmnan llbi 
.... de e&f'cW,attaa kur'hahn .. ı 11-a.IWW. 

il 

Şiirin efe resim ve •uiıikı slbl 
~ batilıit-. ,......, Y*r• 
•ld1r? •lıti•mt* ~ aeae Lıfö. 
bal pıeteler&Ml'e ~ 1a1r lffaib. 
............ H~~·a· 
0-. da detti: J•Dlat .......... lir 
liılm dolaylSile ban. hle1111t dlhniı 
benimle alay edilmiıti. Söziın 'anh1o 
anlaıılmasaydı bunlar elmıyacaktı de 
miyorum: Yine hücuma, alaya utnya 
bilirdim. Mesele şudur; bir gazeteci, 
•rkadaıım Hikmet Furidun Es: " Tür
ki yede bir edebiyat akademisi açıl. 
mah mıdır ? " sualini vesile ederek 
buı muharrirlcrle konuımuıtu. Bana 
da geldi; kendisine tiiı in, hiç olmaz. 
•

11 
bir nevit tiirin manada olmadıtı· 

~~ söyledim, bunu: " Nurullah Ataç 
ftırde mana istemıyor" manasında an 
laııcak bir tekilde yazdı. 

Halbuki •• Şiir manada detıldir'' 
sözü ile: " Şiir manasız olmalıdır'' 
ao.ı.ü ar111nd11 çok fark vardır. Tama 
rnılc manasız şiiri belki zihnen ta

8
av. 

vur edebıliriz, fakat öyle bir şiir ya. 
zılmasılana imkan yoktur. ı 

Şıiri, lafızlarla bi, ahenk , Yani 

Açık Teşekkür 
Günlerdenberi dotumun tabü ızb

raplanna eklenen tehlikeli ve feci 
müşkilit içinde kıvranan refikamı 
kıymetli hezılratlariyle mutlak bir 
ölümden kurtaran ve yavrumun sat· 
htına temin eden ni11iye mütebas-
1111 Doktor Bay Hamdi Onarla be
lediye ebeıi Bayan Semiha Kılıç1ıya 
hastama karıı gösterdikleri derin il
gi ve ıcfkattan dolayı .kalbi şükra· 
namı sunmata ıazetenizin tavassutu· 
nu rica ederim. 

Seyhan Orınan mes'ul 
Mubuibi Abdürrahim 
Demir 

ilan 
Adana askeri satın al

ma komisyonu Reisliğin
den: 

57 S adet keçe belleme pezarllk 
la Japbrdacakbr. muhammee bedeli 
1150 IUa olup muvıkkt teminatı 86 
lira 25 kunıtfUr. Pazarlıtı 28·2 94() 
çarfamba rünü Adan askeri Ntm 
alma komisyonunda yapdacaktar. 
Şartnımeai bergün komis~onda 
2örülebil1r· lıteldil,.rin belli gün 
ve IHtte muracaatlan 

11482 

ilan 
Adana askeı i satıh al

ma komisyonu Reisliğin
den: 

Askeri ihriyaç için 200 adet tcv 
bit semeri pazarlıkla yaptmlacakbr. 
Muhammen bedeli 4600 lira olup 
muvakkat teminat 345 liradır. Pa· 
zırhta 26·2-940 Pazartesi 

Sahife 5 

TÜRKİYE RADYO OIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSUı 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 23 - 2-940 

12 30 Program, ve Memleket Saat· 

Ayarı 

12.35 AJANS ve meteoroloji ha·· 
beri eri 

12.50 T ORK MÜZICJ (Pi·) 
13.30-14.00 Müzik : Karışık Program 

18,00 

18.05 

18.59 

19.00 

19.10 

19 25 

20.00 

20,15 

21.15 

21.30 

2'l.ıs 

(Pi.) 
Program ve memleket saat 
Ayarı 

TÜRK MÜZiCi : 
Çalanlar : Fahire Fersan, 
Cevdet Çağla, Refik Fer· 
san, Fahri Kopuz. 

1 - Okuyan: Necmi Riza 
Ahıskan 

TÜRK MÜZiCi : 
Oyun Havaları 
Sadi Yaver Ataman 
Serbest Saat. 
Memleket Saat Ayarı, A· 
JANS ve Metcorolji Ha· 
bcrleri 
Türk Müziği : 
Çalanlar : Cevdet Çağla, 
Fahire Fersan, Refik Fcr
san, Fahri Kopu7.. 
ı - Okuyan ; Sadi Hoş· 
ses 
Konuşma ( Millf Kahraman. 
hk Menkibeleri) 

TEMSiL: 
Nef'i 
Yazan : Mithat Tansuk. 

Konuıma {Sıhhat Saati) 
Müzik : Radyo · Orkestraa 
( Şef: Or. E. Praetorius ) 
Memleket saat ayan 
Ajanı Haberleri: Ziraat, -
Eaham, Tahviltt, Kambi10-
Nukut Bonaa. (Fi7at) 

22.25 Mlıik : Caıband (Pi.) 
23.21123·30 Yarinki Proırlll\, ve K.. 

pantf , 

ilin 
Adana askeri satın al

ma IComiayonu Reislitin
den: 

Askeri ihtiyaç için 135 çift adı 
biye araba kotum talwm yapbnla
cakbr. Muhammen bedeli 6885 lira . 
olup muvakkat teminatı S 16 lira 
40 kuruıtur. Pazarhjı 29·2·040 Per. 

ıenbe ıünü saat onda Adana uke. 
ri satın alma komisyonunda yıpıla· 
caktır. istekliler şartnamesini ber 
gün komisyonda görebilirler. l.tek· 
lilerin bedeli güdde teminat makbuz· 
lariyle komisyona müracaatları: 

11480 23-27 

1 O da Adana askeri sabnalma ko· 
misyonunda yapılacağından istekli· 
lerin teminat makbuzlariyle belli 
saatte müracaatlar1 ·şartnamesi ko. 
misyonda her gün görülebilir. 





Tüıksözü 
Sahife 7 Su"•re 

, 

3

•
30

da AS R i Si NEMA 
Bu · Akşam 

Suvare 

8,30 da 

1 9 4 o .ı 

Mişeller Revüsü 
~ 

Ve I< _ SahibininiiSesi: _ ~ 
E.ŞHU 0111

rnbia Plaklarının Baş Okuyucusu Bayan SEMiHA 

R BESTEKAR NEDiMVE ARKADAŞLARI TARAFINOAN , 

ro_. . Büyük Konser . !i1 
1 ro°f arn \fe numarolar kam ilen değişmiştir 

ör Manyetizor Pangali in 
ı En büyük ve en enteresan nümarou 

Esrarengiz 
Kabine 

Muhtelif el hünerleri 
Akla hayret veren tecrübeler O~ik~ka==ı....__,_ __ :::P:-e~k-y_a_k~ı n~da 

~rofesör p 
1
., • 

Sahn d ~nga 1 nın mühi!11 rnuhayyirilukul tecrübesi 

b. e e · ( Canlı hır atı ) özler önünde 
ır saniye içinde kaybedecektir 

r ................................. !~ele_fo~n-------------2_so ___________ ~ 



Sahife 8 Türksözü 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVET Ti 
Yazı Makineleri 

1 R.C.A. 
1 Marka 

Radyo~arı 
Dünyanın en sağlam dayanıklı Gastolin kaynak çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa - caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 
Ticar~thanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

1 

Pos~ttuu~su;!_;,,;:6~0:!....----------------------....... ~~::-:::~~ 
==;:::::.::===-=========---~~~~~~~~~~~ 

Sıhhi Dink 
Mart iptidasından itibaren g3yri sıhhi olan dinkleri belediye kararile kapat 
tırılacaktır. Mubrcm olan bu ihtiyacı düşünerek ( Mermerli mahallesinde· 
ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurdum. Bu dink 10 daki . 
kada bir külek bulgurun kepeğini mükemmelen dövdüğü gibi, üyüdür, 

eler, savurur setiyi un. çıkarmadan ayırır. · 

Küleki 20 kuruştur 
11441 7-30 

-~ 
---~)v 

1 TÜR~8Ö~ 
1 j~I 

~~~~~~~~~~~~~~~~ GAZETECiLiK-MATBAr ~nt 

1 O J o RAOVO MEVSiMiNiN 
4 MUVAFFAKiYETI • • • '/(, 

MA~ ELLİ J?.adf!dar'ı Getirilen yeni makinelerle Türksö:ıiİ .,ı "':: 

/4dli oe~Wetfl Shs 
---~ deüf\§.{jöst~~İiJ . 

' 
/ 

_ Rekabet K abul etmez tl~t : 

- Cayct l<olay istasyon Bulma tortıbatı 
_ Antlpar &lz!t süzgeçli, dahlli hus usi anten 
- Yilzcllldcn tazl 21 lstnsyc n ls!nı ltırl yazılı bD-
- yük kadran 

itiraz kabul etmez O ,IOnl!lt1i\ ''ak wı:ı .. ı:an::a1 hasıl 

etmek için Mı.icosc:fcmlzl 1 ~ı>ril1e tJ r ktırtl oormenl• 
7. I tavsıvo ederiz. 

atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

Tediyatta Kolaylı'< 
Abidin Paşa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Telgr. Ac!r. META 

P.K.74 Telefon : 'l.74 

cılıkta son teknikle çalışı1 1ı 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar • gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 

vizitler, haritalar , planlar, mak· 
buzlar • her boyıia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 

edilir . 

En moder~'t 
.. hlıef muce 

~~ 
Kitaptarırııı• ~ 

Jdifl Avrupa . .,0 
i5l'1 

görmek . e 
Cildharıes•" 

zarif 
,, 

l}lie~~ ıtı 
Bir cild: b ıııı'~, 

• ~il s .. ,, .. 
söziınU '"'" 
elinden ç 


