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~ eıs'in Romada ilk mülakatı 
·· Bay M 

ry, ............................................ ~.~ 
i Milli Şefimizin sevgi ! 
! ve teşekkürleri i 

edildi 
usolini'ye Bay Ruzvelt'in 

bir nıektubu takdim 
Vet ,. 
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• • ! Ant<ara: 27 - Rlyase- • 
! ti Cumhur umumi katlpli· ! • ! ğlnden: i 

s hı l·f Roına ; 27 <~ illere bir 
eş k D • lefani) _ A 
t cvletlı!ri Reis· merika 
rı~et'i t'msileıı Roın~cunıhuru Bay 

sulh planı vereceği . 
şayıası var 

! ismet lnönU Halkevle · t 
! rlnln 18 inci yıl dönUmU mU i 
! nasebetıyle Halkevlert va i 
! Parti mUmesslllerlnden al· i 
! dıiiı telgraflardan çok mU· t 
! tehassls olmuştur. Milll i 
ı Şef sevgi ve teşekkUrle· i 
• rlnln ibl3Ama Anadolu a· i 
t jansmı memur buyurmu~· i 
• 

Ray llıtler 

muharebesi 

" Va hariciye ne Y~ gelen A. 
ı el zııretı ~ 
ııı v s,I yanında Arner"k rnusteşarı 

e lafya ha . . ı a biiyijk 
no Oldu)'. h rıcıye nazırı K 

•fınd 6u alde b ont 
ltı~f an kabul editın· ay Mussofini 

il ftkat ıştır. Ba V 
ıvcıı• esnasınd M Y els 

ktubu ın el Hı21siyle a ussoliniye, 
nu takd· }a2ı'mış b" 

e &or ıın etnıişr ~ ır 
ı;e}c ~· Ru,vcıt bu ır. Soyfendi 
2arnaıı;:ııuVk ı:ıhar cı ın rnkek tubunda 
•"' . lls' e te ve e;ırıı teyid ırı ker.di . . ay. 

b r. c\rrıekıedir sını temsil 
·~et laıaft . 

r , V 18 b 
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ı n hııt-er 

•'-cı ıneı 1u\~uady< Ye h lab Vcrifd·~iı e 
~un da \.eı en Ya 1 l maljHli h ıtıi'dır. B ıı rrıış 
Y nrneınekten · akkırıda hi u. ınek. 

I~ Vels bir ır. ç bır Sey 

" tır. B Marııa B . 
t el u tarihten erJınde bulu 

ve İki ~ evveı I . na. 1. uç gün svıçreye 
~,J1; Ot ada kalacilk. 

''D ·~~ ov 
v~, l1et - Fin 
1'.t 

.:~ıı Vihor ---k 
~ o~ ınıntıkasında ,6ı. Vazi 
et
4
' .. ~Ond,,: 27 Yet çok ciddi 

Ô)c tr dS~ovYet le~ı-~oYltr ) 
1111 F· •~ın - Neşr-

,t le ıneşRuı ın istihkr. e ll'Öre, Sov· 
ıı F'ırılıJer olnııı;Jar~nııarının tahri· 

ıe de ınukab·ı ır. 
1 8~ır ı . 1 lııar 
r. ayıaııa ~u1.a geçmiş· o9 Beş Fin PUskürtülmüş-

~ Ordu 1( tankı t h . 
kanı 1 

8Yviıııod a tıp edilmiştir 
•k ~I O.ooo ıne~ ~n beş beto~ 
a llııştır. mı ve 5,000,ooo . 

lrı Pılan h 
tay ava rrı h 

lra lt Yar si dü -u - arcbelerınde 
an F' Şuıulrnü"t" . 

llt ın lcbti . v ur. Dı· 
ate v ~ınc göre F 

eı . e daha "k" • ın. 
llıışteıd· ı ı kasaba 

laeır, U1u ır. Snymasada d yı 
~-' trıııda da h ~dol\;nnıııştur. uş . 

. .,e llııttır bır duşma b~ 
ı, 1 t · F' n olüx.-. ııl rırıı ın hıyynreleri 5 u 

istihbarat arasında, Amerikanın 
Habeş imııaralorluğunÜ müstacelen 
tanıytıcağı meselesi de vardır. Ayni 
zamanda Bay Vels' in Hitlere bir sulh 
plfinı tevdı edeceği ve bu planın, i !ardır. t 

; ................................................... .-. .. .._.,.~. 
gerisı üçiirıcii sahıfede 

____::__~~~~~~~~~~~ 

Madam Emmanın ölümü 

·Gece yarısı eve 
• •• 

gır en uç adam 

Tahkikat safahatı genişledi 

Şimal kutbunda muha
rebe olmadı 

Londra: 27 (Royter) - Ş ıma 
kutbu sularında lngilız harp gemileri 
iıe Alman harp gemilerin in dün şidı 

detti bir mu ha ıebe yapdıkları hakkın· 
daki haberler oslo da kati olarak 
tekzih cdıfmektedır. 

Norveç sahil şehirlerinden hiç 
birinde lop sesi veyahud boyle bır 

çarpışm'lyı anlatacak bir hareket his 
sedılmemıştir. 

Hohtıf şirketi aşçısı Alman Ma' 
dam Emmanın ölOmü hadisesi hak· 
kında bi1.zat mahallınde yaptı~ımız 

ve adliyeden aldığımız son ve sahih 
malumatı okuyucularımıza bildirlyo· 
r \iZ • 

Madam Emmanın evine Madamı 

öldürmek maksadıyle ve medhal ta· 
vanı ile sofaya .naıır bulunan tahta 
kısmın çatı ilt! bırleşti~i noktadan bir 
delik açılarak yatak od~sına girildiği 
manlaşıltşlır. 

( Geriı.i ikinci sahifed::> ) 

Sebebini anlayama
dığımız bir tavzih 

TUrkaözU Gazetesi MUdUrlUne 
Gazetenizin 24/ Şubat 940 tarih 

ve ( 4662 ) numaralı nüshasınde (es-

rfl cJİll~ ltrııf Ve getı hntlnrı b duşrrıan 
1311 ·,~ı 'ller"ı • kE>şlf uçuşları orrıbardı 

d rı b yapmışı 
O " eş tanar . d - - ır. 

llelıgoland iissiinrle/:i tnlırellıahirlerrle11 IJir kaçı 

rarengiz cinayet ) başlığı altınd~ y.a· 
zılan yazı hakikata uygun değıldır. 
Bayan Amhanın hiç bir cebir ve taz
yike maruz kalmadan öldüğü tah~kkuk 
etmiş ve ölümüne sebebiyet verdıkle
ri adliye ve Jandarma tahkikatile sa: 
bil olan üç suçlu tanzim kılınan tahkı 
kat evrakiyle sorgu hakimliğine tevdi 
olunmuştur. Gazetenhin ilk çıkacak 
nüshasının ayni sayifa ve sütünunda 
keyfiyeti tashih ve tavzih etmenizi ri
ca ederim. 

sı Gşurulınüş. 
l()khoı 

V( t rndn çıkan b. 
oŞt 1 l~~~ &öre, F'inlılcrı~ v~~'tektcrıjn 

v ııyctı P k . or boı. 
bur da 1 k cıddıdır. F· 

el ı a vıyc rıl k ın 
alnıııstır. I< ma mecbu. 

ı rr lchırıc o umnda ise vaz,. 

i t daı;, S ~orunuyor. 
1 ovy t k 

~ 1t 11 k ııı ı es 1 UyVelfcıinin 
rıi ~ •mı ıır. 

G 

- ------
İtalyan- Romen tica!'et 1 
rnüzakereleri başlıyor 

"k ~ondra: 27(Royter)- Bir İtalyan 
1 lısat h . _ 

tyeh bukreşe gelmiştir. 
Heyet d" k 

k"ld" gc ı e sperden müteş • k 
ı ır Bu •. 

nııştır·. &un konuşmalara başlan. 

garp cebhesinde 
mühim faaliyet 

İngiliz tayyareleri Berlin 
Üzerinde uctular 

Londra 27 (Royteı )-lhgiliz tay 
yareleri son 24 sa:..ıt İçinde alman· 

( Geıisi üçüncü ~ahifede) 

Türk SözU - Vilayet makamı 

namına yapılan bu tevzihten biz hiç 
bir şey anlayamadık. Yaptıgımız neş· 
riyatın hakikata uygun olmadığı zikre 
diliyor, Fakat uymadığımız bu haki
katı bir türlü bulamadık. Vilayet ma
kamının lavzihinden de anlaşıldığı Ü· 
zere ortada bir ölüm hadisesi ve bu 

ölümden suçlu insanlar vardır. 
tGski•i ikizci sahifede) 



Sahife 2 

Stbebini anlayama
dığımız bir tavzih 

- t3irınci sahifeden artan-

Eğn hadisenin esrarengiz oldu· 
tu ııoktasının hakikata uy~un olduğu 
tekzip edilmt:k isteniyorsa : Vakayı 
kısaca anlatalımda bunda da haklı 
veya haksız olduğumuza kükmedil. 

sin : 
Hir sa'"1ah yalın z bir evJe otur· 

mal<t ı ol cın bir kaJın yatağın fa ya 
rı çıpl.ık 11e dizü,tü çôkm'jş, dırsek 
leri iizerine dayanmış bir ~aziyrtte 
ölu olarak lıulunuyor. Evin sokak 
kapurn açıktır. Ve iç kapunun sür 
ğüsü de zorlanmıştır Ya ınız cesedirı 
üzerinde kurşun veya bıçak yarası 

yoktur. Vücudun bazı yerlerinde ha 
fif morluklar gfüülmekte~ir. Bu hu 
susda adliyeden ma•umat alıyoruz. 

Adliyede gayet h tklı olarak bir ci
nayeti< n ~üphelrnmrktedir. Bizde 
bunu yuıyoruz. O tada bir ölü var 
ev .:!e t,ir cinayetin işlendiğine dair 
mad iele::r görülüyor.Bir mücrim ara 
nıyor. v ! bu ;niıcı im oı tada yoktur. 
Bu hadiseye her haldt: ~srarengiz 

bir mahiyet alfd'l'lek mübaleğa de· 
ği'dır. Nitekim adıiyenin ve zabita· 
nın geceli, gündüzlü iki gün müte
madıyen çalışın ası ıdan sonra vazi
yet aydınlanmıştır. M~crimler bulun 
muş ve bunlard.rn b risi de cürmü 

itiraf etmiştir. Ve biz bu ha beride 
yine adliyed:n alarak bugün \•azıya 

ruz Fılhakika cinayet bir biçakla bir 
kur.ş ın!a işlı::nmem 'ştir. Fakat bu ka 
dına hıncı olan iki kişi eve girmiş 

ler v: kadına iğrenç hir surttte tc· 
cavüz etmişlerdir. Bu tecavüz esna· 
sınJa veyahud başka bir şekilde 

kadının ölü nüne sebt'p olınuş'ardır. 
Bu hadıseyi hııher verirkı-n herh ıl Je 
(Sektei kalptFn vt f u) baş'ığı ile neş 
rt-deınezJik. Q, tada ö üm v.ır, müc 
rim v H, t-tarrpz vu bunlar mü Jdei 
umu nıliğın ve j -tndarmanın tahkika 
tiyle meydana çıkmışur. Bizim n~ş· 

riyatımızdc1 ha kik ata uy.mu yan tarafın 

han~isi oLiuğunu bir türlü anlıya· 
ffiı\ iık 

1 ki elbise hır sızı 
yakayı ele verdi 

Bazo otlu Saro ve Mehmet ve 
lca r ieşi Cu nali Gül Adlı kimseler 
Mu~t .. fa oğlu Mchmrt Saygının ca
ket, pantalon, kazak ve paltosunu 
çaldıklarından yakalanmışlardır. 

Türk sözü 

Madam Emmanın ölümü 

Gece yarısı eve ·Ô 
Beden Terbiyeı• ol' 

• •• 
gır en uç adam törlüğünden gelen ~ 

re altı hafta munta 1 .k,.,,. 
farı programını '. f r 

- BiRiNCi SA. YF ADAN ART AN- Bölgemiz atletleri. :.ı 
şu Birinciliklerine ıd. 1. Madam Emmanın yarı lıeline ka· \ 

dar çıplak ve karyolasının ayak ucu 
kısmında dirsek ve dizleri üstünde 
öne yumulu bir v..tziyetle görülüşü, 

huna mu <abil K:aryolanın 2 J - 3Q 
s::ıntim ilerisindı:: karyola ile muva-
zi olardk oturan Madamın her giin 
giydigi ve ) atağa girerken çıkardığı 

anlaşılan t-n ta risi, hır kası, kor sası 
ve iç donunun bir kadın itinasiyle 
muntazaman dürülü halde konulmuş 

olması ve cesed üzeı in :ie yapılan 

otobside haricı maddi hiç bir tesi 
rin mevcut olmayıp arıcak dilin diş 
ler arasınrfa kalmasından mütevdlit 
agzından bir miktar kan gelmi; ol
ması ha.iiseye tam manasıyle e~·al· 
rengiz bir mahiyet vermekte idi. Bil 
hassa kadının kuıcalandığı tdbmin 
olunan masa üzerındeki el çantası 

içinde ele geçe-n ve karyolasının al· 
tında bulunan iki ba ... ula aidiyeti 
anla~ılan anahtarın bura)a giren 
kim~e hrafından görüldüğüniin mu 
hakkak olmasına ve hu bavull~rdan 
açık l ulunan biı isi de yine bir el 
çantası içinde 27 lira paranın yerın· 
dt: dokunulmamış Lir halde bulunu
şu buraya giım~ maksadının ne ol 
duğu yolu 1da zihiııleri h Jyli yormuş 
tu. Uu vc1ziyet karşı ın Ja içeı iye gi· 
ren İnsanın giriliş şeklıne göre evin 
planını ve kapı'arın nereden ve ne 
gibi vasıtalarla açılabi'ec "ğini bil· 
mesi lazımdı Madam . Emmanın 54 
yaşındcl bu'unmasına nazaran ve 
teşkilatı btdeniye itibaıiyle de her 
hangi bir zevki tdtmin edecek tipte 
bulunmayan Emmanm evine girenin 
daha başka mak sadlarla hareket et. 
miş olması muhakkaktı. işte bu mü 
him noktalar gözönünde tutularak 
o mıntıkada gertk eım .. leler ve ge
rekse müstahdemler gözönüne alın· 
mış ve Hı.iseyin, Arif ve fevfık is 
mindeki üç şahıs göz lı"psi altın fa 

bulunduculn uştu. Burılar deın Hüse 

Tayinler - tahviller 

Grup tapu sicil müdürü Fevzi 
Ôzginin ikinci sınıf tapu kadastro 
müfettiş 'iği ne ve hu su re ti~ Fevzi· 
den açılan münhale de Sivas grup 
tapu sicil müdüıü Talat doğunun 

tayin edildikleri haber alınmıştır, 

• 
Ziraat mektebin le açık lıulunan 

tarih ve coğıafya Öjretmenliğine 

erkek lisesi Öğretmenleıindeo 0.ner 
Lütfi ilavden tayin edilmiştır. 

* 
Kız lisesi F dstfe öğretmeni Re· 

fia ÇakAy ve erke:C lis,.si f;zik kim 
ya Öğ • etm•ni Servet Akdoğan si 
tnj müJdetl~rini lıitirJikler ind<"n as· 
li Öğretmenliğe tayin e Jiimışler • 
dir. 

Ankara kız meslt'.k mektebi öğ· 
retmen ihtisas kısmı mezunlarından 
Neriman Bütev kız Enstitüsü çocıık 
bıskımı stajıyerligiı e tayin edilmiş 
tir. 

Bölg,.miz atletle'\1, 

Ajanı Bay Abdi ~t~f. 
miz Spor Eğitmen• d• 
len'ın nt-zareti altı"t.f • 
reket etmişlerd~r. "" 
yapılacak Türkıye it 
cilık mÜ:,abakalar•"' ıo' 
olan atletlerimize 
dile,iz. 

oo'' Mustdfa oğlu C 
de biri Reşit oğltl 

eski bir kin yüzürıd~ıO/ 
ğından, Cumali Y•, 
ıle mukabeled~ bLI 
larında kanuni nıtJJ 

Ş h .. d d~ll "' rımız e 

palı, hava hafıf ,rı 
En çok sıcak 11 ~ 

muştu. ~,, 

-------- .-,ef~J 

yın bir hafta evveline kadar Mada· Bu üç şıhıs ~,..~· Y~ 
mumi Baş Muav• 

mm yanında aşçı yamağı olarak ça · . et: 
devam ed~n Ul ti 

lışmış ve ayrılmı~tır. Diğer Arif de ... •• ~ lı:tlıJ" 
bu "ak'adan iki gün evvel işine ni- mnamma çoıu . ,e 

vine nasıl, h ıotı_ hayet verilmiş ve şirkette çalıştığı trı 
z::ıman M a d a m a y::ımaklık et maksatla girild•» !-
miş bir işçidir. tır. Arıf 32 se"j, .,.. ,, 

42-43 yaşlarırı fi"'·~ 

Tevfık de Hüseyinin hcmşcrisi 

ve uzaktan akrabası Jır. Hıjseyinl~ 

Te11fık vak'a sabahı erkenden kim 
sey,. görünmeden iş aramak baha· 
nesiyle koğuştan ayrılmışlar, Arif de 
vak'a akşamı kısa bir müddet şirk.e
tin bu1unduğu paviyonların yanında 
görülmüş ve bi'ahare kaybolmuş · 

tur. 

1 d. H- . .,e • 
e ır. useyıo "' 
nın Mehmet P6''re 
dir. Hüsryin 1 ·rı ~ 

Arif, HüstY1
..,; 

sahibi tahtalı ~'ıeıl' 
ahvcde birlrşı:t1•ff'' 
kanm şekli cer 

A .,. -
rt ın: bİ' 

.. - ulao. et"" 
de koydurdu ŞcJ ,il" 

e e 
.-----------------------------------------, lim. Bu gtC blll 

E r C 
• d 

9
..., de teklifdc li 

Volkanik olan ErciyeJÖ dağıa· 
,fan son Zd7.clclerde ka \'Alar \'U ,•ar• 
}andığı laabe.r verildi ı-:r<?İye~e· Erce· 
lizde derler. Bu dnğ oçık ho\•ada Aa· 
karadan gözukur. Tepe i <lnimn kar· 
lıdır. Hatta cuıaudiyc bile vardır. De
nizden yUksekliği llS:'ıO ınt!lrcdir. Kav 

seri lıu dağın eteğinJedır. GörUnU?~ 

1 y e ş a 1 kendisioin ev"e b.,ı 
. "' .. rar üzenne .. v 

,- GÜNÜN MEVZUU 

ehrama benzer, etekleri geniş ve duz 
luktur. Bu dağ, dörıluncu zaman ibti 
dalnrıntla faaliyette lıulunnn bir çok 
yıınnr dağlardan vucu'l bulmu;;tur. Bu 

•• iit1t111 • l 
dağın eski devirlerde volkan olduğunu de her ~Çttikltf;.,ı et 
iddia edenlerde vardır. CHOe gr . _ıtı' 

Miladın 24 ÜncU senesine kadar y4 Geei:.ı cJO 
şamış olan Strnbon eserinde meşe or · ----:IJİt ·.ıel' 
m:ınları ile suslu Erciyeşden uzun uzun 1 rbh 

Beden e 0ı•' bahseder. Erciyeşin tepesine çıkmak ~ .... S•f 1' 

pek zordur. si mudu·U y• 
*** . dü11Y' · bır kızı d·ıerıl-

"---------------------------------------------------------------------------------------------
~, 1 

uzun örnU 
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ı - n 
A\ıon lı ış rrıtrıılek l 
P e ede]· et er · · ost ı def ıçın 

~ rıınsrafı ın ış~tı Yalnız 
.. - lıa 1 ınıneclılir. 

ını: n ıır • . 
rııcnnt d" ıçın "d 

e ılınelid· ı llrevc '7 ır. ., 

-----~-lkERLık ------_:: .. ______ •elli 
8-HISLERı 

--....;. 

Finli'ıerı 
kati zaıe:ı ---~ elçika ihtiyat k 
~ n üteakit G adıosundan 
kn·k nun Mareşdr~era\ Badu 

ı ın·· . ·VHnerha • 
"tın· uşavır olarak F 1 . fen e 

ış olduğu ha . ın andıyaya 
raf Bad h berı asılsızdır G 

fl:liya h·~ı_. "nüz Be içik ada v. Fe 
lu Uıı;u lleti ı e ın 
\ nnıak'adır M y e müzakerede b 
1c:~ar muhakka~nı;fih birkaç güne u 

•' tdectkti ınlandi)aya h 

1'1Jl F .. 1 r, are 
P ın andıyan 

•ki va · 111 l<ar 1' 
llete ~IYe\i ha\ckınd e ı lllıntıkasın 
i""I' rn~•a\ Bad a sorulan su 
v it. ll şu 

ı~e'.J - R Cevabı ver 
C"l •~ · u far ·ı ır J ıcıleıfo ı eıj rn·· 
~ ·ı Yalınız b" k Ustahkem m 

el1 I ı mişlerdi, ır •sınını elde :lf"v 
,111' Uu d • e e· 

tı ne kaa Maoladan 

D dar ll F'ıııland· k 
ıttr 1.anan kı ıya Ör 

lıatı 011ıı\ı~a\ sırtıdır. 
arı m \ arda F 
P.u k~ ıaf.ıza etın. inler ilk 

nı od ırt dr,k' ~ te-diı l 
•n o! ı ıstıhk· "r. 

nıudaf ıl"t rııl ııls~ Ve sah anı aı ındaha 
Fı 1 ı ııı anın t 
d ıı eri,, bu ıe arızalı arnamen 

ayanma1 llııt,\ıkad bulunması 
a·ını " so lk· . tt1iio1 k~ nurıa kadar 

ıncı M tın k 1 k 
da da G an,1 h 1 aca tır. 

crıer 1 ayrn h 

lngiltere -Norveç bir 
anlaşma aktediyor 

I
İngiltereden Finlandiyaya 
gönderilen mitralyözler 

lngiltne ile Norveç auınnc1a bı 
kaç güne kadar bir deniz anla~ma· 
sı imzalanacaktır bu anlaşmayagör 
r~ fngilteıe Norveçten lir milyon 
tonluk gemi kiı alayacaktır eğer bu 
geıniler za) i o'uı sa lngiltere ödeye 

C!'ktir. 

Ruslar bak fı petroHarınl 
Alınanlaı la paylaşa~ak 

Londra: 27 ( Royter ) - Al . 

Garp cebhesiude 
mühım fa:ıliyet 

( Bırinci sahifeden artan ) 

' manlar Baku ye mütehassıslar gön· 
dermiştir. Bakü havzalar için Alman 
ya ile Rusya arasında bir anlaşma 

imza edilmiştir. Almanlar Baku pet· 
ro' istıhsalatır.ı iki nıisline çıkaracak 
ve bu p'etı olleri paylaşacaktır, 

ya üzeıinde muvaffakiyetli ucuşlar 

yapmıştır. 

Britanya tayyareleri şimali alm
anya ve orta almanya ile Helngola 
nt üsleri üzerinde dolaşmıştır.Ber
lin üzerinde de bir uçuş yapılmıştı . 

lngiliz tayyareleri salimen üsleri 
ne dönmüştür. bu tayyareler aynı 
zamanda baltık denızi üstünde de 
ucmuştur.dün gece alman tayyareleri 
paris civarı üstüne kadar gelmşler. 

fakat tayyare ddfı topları tar.:ıfı· 
ndan bçırlmışlardır. diger taraftan 

garp cehh sin ie faalıyet dev an et 
miş ve karşılıklı topçu ateşi taati e· 
dilmiştır. 

İngiliz deniz aşırı 
ticaret na21rın11ı nutku 

Londra: 27 (Royter) - lngıliz 1 
deniz aşın ticart t Nazırı Hatsm ti 

SAN' AT VE TA RiH 

Versin Romada mülakatı 

( Birinci sahifeden ortan ) 

ufak mikyıısta bir Pıllonyanın kurul· 
ması, Bohemya ve Morcvyaya muh· 
tariyet veıilmesi tekliflerıni ihtiva et· 
ıiğı bıldırıliyor. 

Gene ilave cdiloığine göre, bu 
plan ltalyada mevzuubahis edılmiye

cektir. Çünkü İtalya her ıürlü sulh 
taarrulllndan va7geçmiş görünmekte
dir. 

Pcıpannı, bu planın kabul için ça
lışacağı söylenmektedir. 

cartti aı tırm~k gayelerinden bab· 

seden bir ııutuk vermiştir. 

Nazır bu nutkunda ticaretin 
inkışafı için bugünkü ahval i.;inde 
ngılizlefin bazı fedakaılıklara kat 
\anması lüzumundan bahsetmi~tir. 

Biblos ve Adonis 

Londra 27 (Royter) - Bir rıieb 
us avam kamarasında, yüz mitral
yözün Firılaudiyaya gönderilmesiyle 
balikçı gemilerinin teslibinde bir 
gecikm~ olup olmadığını sormuştur. 
Bahriye müsteşarı crvap vererek 
Finlandiyaya giden silahlar ·yüzün · 
den silahlama işinde hiçbir aksaklık 
olmıyacıığını söylemiştir. 

Bir Alman vapru 
yakalandı biride 

battı 

Londra: 27 (Royteı) -- O 
rizava isminde bir Alman vapuru 
Norveç sahilleı inde karaya oturmuş 
ve batmıştır. Mürettebatı bir Fin 
vapuru tarafından kur tarilmıştır. 

Vah:ıbe adlı diger bir Alman 
vapur uda lngiliz harp gemileı İ ta 
rafından t:Sİr edilmiştir. 

Berlin Bükreşi 
protesto edecek 

Lonclr a: 27 (Royter) 
men demiryolları nakliye 
ne )'Üzde on iki bir zam 
tır. 

Ro
ücretleri 
yapacak 

Sanıldığına gore, Alman hükü 
metin karan pıotec;to edecektir. 

Diğer taraftan alınan malumata 

göre: Al n rn ı, R., n ınyaya gönder 

mrği taahbiid ettiği imzayı boş 
layamamakdadir. 

Fransiz - İtalyan tııı Yük k a Bad attı tıakkın· 
Se h U, b h 

ltırı F· 1• 
8 'P ..... k u attıı Pa· 

f ' ın and' "'C leb· 
'ltişi G 'Yll um . •nden me-

.. Geçenlerde Yahya Kem<ıl'in Ak~am pHlu " ıct ıdis bir şiiri 'ardı 
Şaır hır mısrada şöyle diyordu . ticaret görüşmeleri 

yapılıyor hazırı eneıal Sa um ıstıhkam mü 
L 8nrnış ld tıne 
nıç b' 0 u~u n tarafından 
b lr ask • 0tıda .. 

• 1e Oıg . '-" 11 kıyrn . soylcmiş ve 
'. ti' bıl şehııııin d·· ctı olmıyan Vi· 

111 ~ c llıuk uşrne · • '~ A lrııya avenıctc h· 8' ıhtimalinin 
e C<t~ını ıçbi 

· ıl ı h • nctck· r zararı ol-
d• fe"~ı ı aıpte de Dık ım bundancvvcl 
"e ,'f ı: Olasının ik snıundun d·· .. 

ıO~ i b" ser uşmuş 
ş• fe~ f t~. ır rol oyna muharebesi ü ıtrinde 
. -" ıştır, llıış olmadıtını ila 

yıf'I. (} D ve 

•"''ı 'J ın a~ker tarahan Ma l-
·şlt' ·" f c \ı k Cenahı S ncr ayn hattı 
1 "'" "' llluna" \' vayn a gö ij Üıerın-
r, ıa ba e ıl::otgı L k 

)1 Rlaya11 b" k "' oınya-c enı . ır anal .. 
v· nıycttcdi b rnunasebe 

1rnı, h r u kısımd 
arck r a bir G, c ı yapılamaz 

d l'll'ral Badu Karcı· • 

tt 
ar Yerinde yapıl ı berzahının 

an \ tnı:s ve b' . 
. o uz kiloınctr k ırınci 

lrıcı rnüdaf h c ısa olan b aa &ttı .. . u 
n .tutunabilcccklc . u~crındc Finle 
d•r. rıııı abu\ cim k 

"f\p /Jıblos"un Adoms'derı l.uları silıırlı )etİ ., 
Adorıis, Yunan esatirinde gayet güzel bir delikanlıdır. Paphos'ta ve 

Kıbrıs~a krallık eden Cinyre'in kendi kızı Myrrhadan dünyaya gelmiş evladı
dır. Sozde bu kıı, kranlıkta kendini kraliçe yerine koyarak babasından bu 
çocuğu edinmiş imiş. 

. . Myrr~a, Adonis'i Arabiı;tanda doğurmuş, Delikanlı büyüyünce Biblos'a 
gılmış ve L.ubnan ormanlarında avcılığa başlamış. Venüs onun güzelliğine 
vur~l~p aşkıle yanmış tutuşmuştur. Bir yaban domuzu Adonis'i parçaladı. Bu 
d~ ılahların. ~.uhtelif şekillerde ıefsir edilen entirikası neticesiydi. Cehenneme 
gıren Ado~ı~ ın .oradan kurtulması için Venüs tasassut elrni~se de, bu sefer 
de oranın "ılahesı kendisinı bırakmak istemedi. Bunun üzerine, iki ilahe altışar 
aylığına nobetleşe delikanlıya sahip oldular. 

Bu efsane başka şekillerıie, de anlatılır. Fakat daima Adonis, erkek 
güzelliğinin timsali olarak tanınmıştır. 

• • • 
Biblos ise garp jillerinde Byhlos ~eklinde yazılır. Bu isimde biri Mı

sı_rda, Della .üzer!.n~e, diğeri ~eyrut civarında, denize yakın iki şehir kayde
d~lmmekteydı. f ınıkyalılara aıd olan bu ikinci Biblos'ta Adonis'in dini cariy· 
d.ı. A.raplar buraya Clbeyi derler. Şimdi bu şehrin harabesi Bcyruhın biraz 
şımalınd d · h"l d d' y e ve enız sa 1 ın e ır. ahya Kemal'in bundan otuz sene evvel, Is· 
tanbulda, ilk defa yayılan "Biblos mevkipleri., şiirinde, Adonis ayinleri esna
sında gecen genç kadınların böyle bir tasviri vardı· 

Mate~ı §erıt/eııy/p S<mlmı~ a/111İıuı 

G Metlıple geldı llihdırıe /Jıblos k:ıd111la11 
ene aynı manzumede, genç kızların lisanından : 

Fy "e11ç 'öl ı d 1. ~ "" , r>n. o 111 .nim ak dılde :.ıl.rimi::i 
/Jıblos 1~' l~/efpr f?ılıı snldııl.çrı bıl:rımızı 

Mı<;ralarında bu şehrın ısmi geçiyordu. 

Paris: 27 (Havas) - Bir 1 · 

talyan ticaret heyeti "dün Parise 

vasıl olmuştur. 

Yeni bir ltalyan - Fransız ti· 
cuet anlaşması görüşmelerine baş· 

!anacaktır. 

Bazı gölge1erimizde 

yine zelzeleier o~dn 
Ankara: 27 (Hususi Tireboluda 

iki zelzele olmuştur. Bazı binalar 

çatlamıştır'. 

Y ernez nahiyesinde de 
niyc.-lik Lir zelzele olmuştur. 

altı sa 

İzmir de hava meydanı 
Ankara: 27 (Hususi) - lzmi

ri n ) eni bava meydaı ı Bornova ci 
'akında kuıulacaktır. 
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'\faır ? 
yek? 

• 
uangsterlere taş 
çıkartan bir kız 

N ev)orktan bildirildiğine göre, 
20 yaşlarında kızıl derili bir 

kadın Lake Şart'da müthiş bir cina. 
yet işlemiştir .. Tani Hanri ismindeki 
bu genç kadının bir hususiyeti fev· 
kalade güzel oluşudur. 

Oturduğu kasabadan çıkarak, 

yanındakı erkt"k arkadaşiyl~ beraber 
civardaki Şt'hire gitmekte olan ka· 
til kadın cebinde bir kk kuruş ol 
madığı halde ilk geçen otomobili 
durdurarak kendisini şehire götür · 
mesini rica etmiştir. 

Otomobilin sahibi 41 yaşlarında 
Jozef isminde bir tüccar iui. Kızıl 
derili genç kız otomo~>ile girdikten 
sonra tabancasını çıkarmış ve oto
mobil sahibini tehdit ederek soyun . 
masını ve bütün parasını vermesini 
söylemiştir. 

Adam SO}unmuş, c~bindeki pa 
raları da çıkarmış, kadın fazla para 
beklerken çantadan yalnız on beş 
dolar çıktığını göıünce hiddetlenmiş 
ve lttbancasını çekerek adamı öldür 
müştür. 

Bundan sonra c sedi otomobilin 
döş ·meleri altına saklamış, elbi.sele· 

~ rı yanındaki suç ortağına giydirmiş 
ve tir bankayı soymak üzere yoluna 
devam etmiş .. Yolda erkek arka 
daşı cesaretsizlik göstermeğe başla
dığı için kızıl derili genç kız hiddet· 
lenmiş ve butün süratile giden oto· 
mo'"lılı bir ehle idare ederken diğer 
elite arkadaşının çenesine miithiş bir 
yumı uk vurarak yolun üzerine yu· 
varl'1mıştır. 

G •nç erhk, öldürülen adamın 
elbiselerile yolun kenarında bulun
muş ve bir müddet sonra da haydut 
ruhlu giizel kız tevkif olunmuştur. 1 

Buzdan İstihkamlar 1 

Hollan fa da çetin soğuklar oldu· 
tunJan bütün nehirler ve kanallar 
donmu~tur. Bu sebeple memleketin 
müddfaası su ıle yapılamıyacığından 
askeri mütehassıslar buzlardan istih 

kam yapılması kanaatine varmışlar 
velıızları kesert k vücuda getirdik· 
leri büyük buz kitlelerini ve blokla· 
rını dikerek düşmanın geçebileceği 

yollarda bir takım mania silsileleri 
yapmışlardır. Tecı übt:lrr, bu buz 
istihkamlarının motörlü vesaitt-, bat· 
ta ta.nlc_lara mu owemel ettiğini gös. 
termıştır. 

Türlcsözü 

Antakya , iskenderunda 
içtimai faaliyet artıyor 
Şehircilik ve köycülük işleri üstünde ... Antakya : ve 
iskeoderuo hılkevi ve belediyelerinin faaliyeti-

2" 
Çarşanba -28 ... 

12. '30 
ı.te 

Program l/C 

HATAYDAN ADANAYA OÖNDEnlLECEK KÖYLÜ TALEBELER : 

!fota} J alısi Şılkrii • ijkmen Siier 

l•ken<lerun : ~j (1 lususi muhabi· 

rinıizdcn) - lskenderunda, dune göre, 
gerek içtimai ha~ nt ve ger•·kse inp 

faaliyeti geni.;;lt:mektedir. 1 kenderun· 
halk par tisi ve halkcvi ~ehirdc ve 

köyde halkııı fikri kalkınması yolunda 
ciddi bir çı.lı~ma e eri göskri.' or l laik 
partisi ve halkevinin başındn bulunan 

Bay Nuri genç 'e belediye reisi Bay 

Abdurrahman cidden kıy~etli iki ele 
mandır. 

Köy işleri Uzerinde parti ve bal· 
kcvi hararetle meşğul oluyor. Sık ~ık 
köylere gidilmektedir. Köylulerin fik 
ı-i kal kın ma ı için tenvir edici konuş· 

malar yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Antakya halk pnr· 
tisi ve halkevide seri konferansl:ıra de 
vam etmektedir. Parti reisi Bay Sala· 
hattin ve halkevi reisi Samih Azmi 
bilhas!;"\ köy işleriyle yakından meş· 

ğul olmaktadırlar. 

1 Iatayın değerli vali,i Ş:ıkru Sök 
mensllcrde sık sık vilayet dahilinde 
köy, kasaba dolaşmakta, noksanlıırın 
ikm~li için direktifler vermektediı·. 

Haber aldıgıma göre, İskenderun· 
bntaklığının kurutulma ı için teşebbus 
!erde hulunulm:ıktndır.Bir t3rııftan kn 
sabalar arası yollarının temiri ve 
korunma ı işiyle nafia mudurlUğU cid· 
di bir şekilde meşğtıl olmnktndır. 

Antnk ,.:ı. ve lskenderunda bahçe· 
cilik inkiş~f ve sebze ihracı me elesi · 
dt.> ehemmiyetle ele alımnıştır. 

Di~er taraftan öğrendiğime göre, 
1 latavın muhtelif köyl1::rinclcn seçile· 
cek 4o köylu genci bu sene açılacak 
Adana köy enistitusune gönderilecek 

tir. 

12.35 

at Ayarı ..11 

Metr 
Ajans ve 

beıleri 

12.so Tiirk Müıııti : ~ 
13.30 - 14.00 Müzik. :!'4 

kestra (Şef · ft4 
18.00 Program. "e 

18.05 

18.55 

19.10 

19.10 
20.15 

20.30 

'21.00 

21.10 

21.30 

'21.15 

23 35 

2!1 25 

at Ayarı .. 
Türk Müıiğı . 

serbest saat· 
s 

Memleket t f'l.e 
jans ve 

berleri 
Türk Müıığ°' : 

(oış Konuşma 

<liseleri) 
1 

ı.. 
TEMS 

ti' Bir Sukutll 
Serbest 5aıtl t 
Konuşma ( 
Kutusu) ~ 
Müzik : şef 
Bandosll [ 

çer] s• 
Memleket ıe 

ber jans Ha ı. 
ııı•• 

ham - ~o 
- Nuko1 

C,ı 
M .. "k. uzı · ., 

·ıı· 
23 30 Yar• 
KapanıŞ· 

i n g i 1 tere' n i n r a d y u m 1 aı1 

saklanıyor nerelerde 
Radyum l(ralı . ile enteresan 

Dünycnın eu bü} ük Rııdyum sa· 
hipler inden biri de lngilterede bulu. 
nuyor. Doktor Haıold Bıyan isminde· 
ki bu z11t bütün lngilız radyumlaıına 
sahıp olduğu gibi dün} anın da en 
çok rad} umuna malik olan kimsele· 
rınden bıı ıdir. KUı i aneıı;ı radyumun 
mucidi ise de Or. bı yan radyum 
kralıdır~ Doktor bryın tıer hangi bir 
yerde bulunan radyuma derhal satın 

almaktadır. Bugün takriben iki yüz 
elli milyonluk rarl}umu sahip olan 
Doktor Bryan dünyanın bütün mem· 
leketleı inde bulunan rııdyumu ıniii~· 

ramına kndar bilmektedir. 

çalıp çalamıyacaklari s1.1aline şu ce
vabı vermiştir . 

- Hiç uir şey elde ejemezler. 
Radyum birkaç, metre kalınlığın· 

da kurşun kasalar içinde saklıdır. 

Bu kasalar bur ıya husus: tertıbat ile 

indırilmişlerdir. Yerlere gömülü olan 
bu kasalardan radyum11 çalabilmek 

aftalık bir ralışma 
lazımdır . 

bir 
t 

mülall 

ruz . . 7 
Gaı ip değil 111

1
.,,., 

rı toprak altına ~ıt' 
radyum top ak ıJll 

mahzen içince k0
'' 

!anmaktadır. 

~o,, 
, _____ _,_ - ,ı 

Baha'~ 
. b,.h,.,. 1 

Artık ı 1 k .. ele''" 

Birk.ıç zamandanLeri Hollanda 
istıhkam taburları, buz istihkamlorı 

yapmak İçin nehir ve kanallarda buz 
çıkarmetkla meşguldürler. Kesilen 
buz kitle v~ blokları Alman hudud· 
larına getirilmekte ve bunlarla ma· 
11ialar istihkamlar yapılmaktadır. 
Bazı yerlerde duvar şeklinde dikilen 
bu manialar 3 metre genişliğinde ve 1 

7 - 8 metre yükseklığindedir. Hol 
landada kar yağm1kta olduiundan 
dikilen buz kitleleri birhirlerıyle bir 
leşmekte ve tankların geçemi}eceği 
büyük manialar vücuda getirmekte
dir. 

Bu kiymetli madenler ! lngilteı enin bir köşesinde otuımetre 

kadar der ndt kı bır mahzenin birköşesin 
de sal-lıdır. bu muaaz;a serveti saklı 

Sonra askeri devdyeler ı...ırasını 

daimi bir kontrol alımda bulundur· 
maktadırlar , Radyumun hiç bir va· 
sıla ile çıkarılmasına imkan yoktur. 
Ancak ben istediğim zaman radyu· 
mu zahmetsizce kasalardan çıkarabili· 
rim, O da benill' :çin bir sırdır. 

- Bu mıntıka üzerine bir bomba 
veya mermi düştüğü takdirde vazi
yet ne ol~ıı? 

dası geldi. Etbı:" J1 
tikleri yapınız 0e' 

Esvaplar· ti•'' 1'0 ı, 

• 

olduğu mahzene gıtmek İç n 
de bııçok koridoılaıdan, dehlizlerden 
geçmek ıcatı etmektedir. l<adyumun 
bulıındıı~u m;ıhzen in kapısında bir 
tek rıö betçı beklemektedır. 

Esrarengiz mahzen 

Doktor 8ryan bu c srarengiz 
mahze ni bir Fransız gazetecısıne 

gezri ır ınişt ir. 

Dok lor, iyi hazır) , nmış bir hay· 
ıi ıt Ç!te,i ı in bJ kıymetli mıden!eri 

E~er radyum satıhta olsaydı hem 
de civarı için büyük b ı r tehlike teş· 
kil eder..ıi. Çünkü radyum infilak ede· 
rck ctraf ına öldürücü şualar saç r .• 
Hdlbuki bizim radyumunuz emniyet 
altındaaır. En ağır bombalar ve m r· 
miler bile bizim mahzene le:>ir ede· 
mez. 

Peki böyle toprak altına gö 
m:jlmüş olan radyumdan ne fayda 
temi11 olunur kı? 

dirseğe k:ıdaı" ~·" 
b 1 •r 

leı- önden ° ~ 
lere kadar. J{tlJ 

Tayyörı•r• 1ııi"' 
. o ' 

re oınıız caket: bel•" 
dan bel çok sı 

1 

1 "-bO JI 
etcgi uzun 'c: ,.c 

ki r k.•)ıı (j 
ler ete e uı•r· ' 

Pard•• ıre 
k cer c ıı.t•' 

paklı bU,) U 1'ıJf-
tlln holluk ,,e 

d:ı . 



Türksöıü 

AlnıÇln ~n·ı-n 
9 d .. ıeceği 

mağlup 
ilk ver 

AVRUPANIN 
İn ·r 

ŞiMALj 
p.J~ ı:z l filosunun Norveç sularında görülmesi 

LAı;, ,,;,; an arı niçin müdhis bir öfkeye düşürmüştür 
,, 1 lidis l !ö., ı, d,r: • 

e 'rın h·ı.. ı_· b l ırı,s'udd 1 rıı,tinj 'l\ımseye yeni ir ~ey öğretmiş o ına-
Buturı ur. ,, anlayan yız .. lsternıisiniz ki İzinle bir misal a 

larak tahlil edelim : Almanya demir 
madenine muhtaçdır. So"·yet Rusya 
Kirivi·Rogd:ı dunyanın en zenğin bir 
demir madenine sııhipdir. Her sene 
burada l 5 bin ton en iyi cinsten de· 
mir istihraç edilmektedir. Fakat şim
diye kadar bu miktar demir hep Rus-

\ •.. ıcvah· 
•rıil ır, ra5 Yukarı da naklettigi ıniz h ıtıra f ıaıııa d "

111
'" b b F l" b' hk h aıta b' 111

11 alı.i · usua v: u in misa ı ır mU:ıta cm at 
i~, r,~r 5

1lad,t, aatı~""~nlardan hn duşmı\Oı çok şiddetli ve devamlı 
l,r Yo '''f p '~iliz ga~Tetlere h3mlclerc mecbur edece~i-h ı" dı, <:cbtı ı saatin, b. . " :; 
ltıı.,~ t.ldı,,1 e~irıj h,ber v . 'Ze ni i-;pııt edı:r. Hiç şııplıe yokki ınU· 

••\,•pl ~rı dol erıyor, tearrİZ zaman ve hedefi seçmekte ::;ı:r· hu L.... '1 rı hil ... uran ıier"ın L • ........ L ..... ., _._______ Yazan 
ell h ... , ı" i . "'J Oruz Lı l • . ··----·-·-, tDU & Çlllde L ' ı lQ • • 

kıtnbırı Yltıt ... ,d nakikatt . t' yada kalmıştır. Aceba Sovy~t Rusya 
çelige en muhtaç olduğu bir zamanda 
bu dvmir ınadeninılen vazgeçecekmidir? 
Yoksa Alman mühendisleri gelip istih 
sali artırmağa mı çalışacaktır ·~ Böyle 
olsa hile bu madeni nakletmek mese
lc.;inin halli lazımdır. Bu madeni nak 
!için her halde ya kiyef - Varşova 

• ' 
0

" - '
11 

er, •• Gen. Moren . il ı ' bir h u"''"- . lllııL•dde ' 
Hithria '.Ylidi•. '"ti.Yenllriu ' . , 
k ölçusu "' .hp'caaı" ! Eakı Fransız Harbiye nazırı ! 

ah ı s old ne: vur.,.,k ~l 'kıl ve ~-·-·-·-·Parıs- Soir' dPn-_..-.._.._J 
. ugu zanıa llltlt b 
r ga.}rettir. n bu Pt" lllev. est olmak gibi bir avantaja ·malik-
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talar arzet nediktcn sonra bunun 
biç bir ehı::mmiyeti yoktur. Alman_vanın Kirivi - Rog madenle 

Garp cebhesinc yapacağı bir ta- rini çelik haline getirıneıi için ne ka· 

lanılacaktır. 

&rruz Almanyayı uzun ve bitap edici dar zaman geçmesi lazımdır. 't 
ga.}·retlerc mecbur tutacaktır. Ve ace ** 
ha ilk maddeler hak1mından maruz Bnr.un içindir ki hitl er. ıcnede 1~ 

kalclııı buyuk ğU cluklcri hal1etmedcn bin ten demir istihtal edilen İsveç 
bö,yle bir taarruza teşebbus edebile- lapOnyasından gözUnU ayırmamıştır. 
cekmidir ? Daha fazla mal almak mak Fakat burada en muhim bir mesele 
sadiyle bitaraf memleketleri tehdit Almnmyanın muhid bir mikta 
h rını aldı~ı bu demirin deniz yolu ile ususundaki gayrctl .. ri göz önunde tu- E> 

tulacak dur~a hu biraz şuphelidir. gelmesidir· 
•• Gemiler bu demirleri N'on•eçde 

Bu gayretler bilhassa tuna· nehri Narvik limanından yukli~·erek Nor-
llzerindeki buzlar çözuldugu zaman da veç kara sularını takiben Alm•ınyaya 
ha fazlalaşacaktır. Çunku. bir pazar- gelirler. Bu gemiler, bu suretle ne 
dan yiyecek, içecek, petrol ve maden- İngilizlerin muayenesine tabidirler. 
leri satın almak kafi değildir. Bir de- Ne de Alman tahtelbahiri tarafından 
bunları naklı::tmek lazımdır. Alman torpillenmek tehlikesine maruzdur-

nakliyat şebekeı.i 1914 d-..ki gibi mUkem lar. işte ( Altmark) hadisesinden son· 
mel değildir. Son zamanlnrda kulall.la ra lngiliz donanmasının bu sularda 
rımıza kadar gelebilen kazalar bunu görUlmesinden Almanların göstt>rdiği 
kati derecede meydana koymuştur. muthis öfkeyi izaheden vaziyet.. 
Rus hatlarana gelince, zaten 1914 de Netice ol:ır:ık ~unu bsdik edebi · 
İ.)i değildi . ~imdi Lu.,butun kö!Ulcş- liri7 ki: g:ırp mrfleııiyr.ti Majino hat-
ıniştir. liarbi\'e nazırı bulunduğum za- tının arkasında tchdid edilmekte de· 

28 Şubat 1940 

BÖLGEDEN HABERLER 
1 • ~ 

Ceyhanda • 
yenı 

mektepler inşası 
Ceyhan: 27 ( Hususi muhabi 

rimizderı ] - Ceyhanda; halkın ya

pacağı nakdi yardımla yeniden iki 

ilk okul binası inşa edileceğini ev· 

vclki mektubumda da yazmıştım. 

Alınan haberlere nazaran, bu 

okullar için bir miktar para toplan-• 

mıştır Yakında da mekteplerin le· 

melleri atılacaktır. Bu yeni mektep· 

leden birisi Muradiye mahallesinde 

diğni de Cı vanatak mahallesinde in· 

şa olunacaktır. 

Keza köylerde de, yer yer yeni

den mf'ktep temelleri atılmakta ve 

hemen inş=1ata başlanmaktadır. 
Bir çok köylerdeki mektep in 

şaatı hay!i ilerlemiş bulunmaktadır. 

* 
Cumhuriyet ilk okuh:nun etrafı

nın kısmen taş duvarla ve kısm .. d 

dikenli telle ç"vrildiğini yine evvel

ce yazmıştım. Şimdi de mektebin av· 

lusunı iki s ralı a~açlar dikilmekte

dir. 

Mektepte bir de okuma o:fası 
vücu tc getirilmiştir. Okuma oda

sında bulunan kütüphanedeki kitap

lardan talebeler, ders harici saatler· 

de istıfade ctmektedirll!r. Bu eser

ler ç;1lış\can Maarif memurumuz Ne· 

dim fnan'ın sufettiği mesai ve e · 

mek mah .. u .ÜdÜr. 

Kaymakam Bekir Suphi Aktan 

ile Maarif memuru Nedim lnan'ın el

ele vererek çalışmaları sayesindedir 

ki; yakın bir istikbalde bütün Cey. 

han köyleri kimilen mektebe kavu. 

şacak ve okuma çağında bulunan 

yavrular da ilk tahsilden mahrum 

kı.lmıyacıklardır. 

Halk Evlerl Bayramı 
ce,handa naall geçti ? \' crdôn U lıı.," ır ınrada 

taarruza bıe.a,, btt •elialıdiııin 
tl,r 'ti• -"1' v d 1 nıı:ıı: 1 k"l .. "'''tı e ınu -

•e b,tk ı olllet.-eı . l\lınanlar 
"' ı Y ""'•ad •re, · 

ınan be.)hude bir emek olmak Uzere gildir. A.sıl muhabere cebhe,i Barbar· 

Sovyet ateşemiliteri beni Rus hatları !arın taarruzuna kahramanca muka- Ceyhan: ( Hususi muhabirimiz· 
nın mUkemmeligine inandırmaga ga\'- vem et etmekte o la.ı Finlandiyadadır. 

ret etmişti. Bilmukabele bende kendisin Asıl mUhim yardımların glinderileceği den ) - Her biri kültür ve lrf an 
den .

0
cJ·huda yere Sovyet Rusyadaki yer bura.sındır. Dunyada demokratik kaynağı ayni zamanda Halk. ünüver 

denııryollarının inkişafını bir harita ideallere bağlı olduklarını ilan eden sitesi bulunan ve halkı bir çatı al 
Uzerinde gfüıterme5İni istemiştim. Bu- herkes bu cesur millete yardıma mcc· tında tt)plıyan ve seneden seneye 
nu yapama-:lı. Ve zannederim, ağ.on- burdur. Fakat şunu da eyi bilmelidir 

n •ş tef · •nlııı.. gı::rıye 
'' ıır ed·ı 4111\ b" 1tılan O ı "-eıj ır enı. 
tta ıı:I "°"'on . J"UzUnden 

e Sc . ''ti!a'-
t,arru I çı,.di10.. ı.ı 'iınatın1 . ı..,, ·rıı k 
•şlerd· nı Yal e e i Al-

ı. A ,. 
tl\raft, d "calr. G -
leç kal a t.,,,,d l Martt.dır 
im tar 7'tllr ,, ~ •r. lialbu . 
. f d a t, doa e ılk taarruı U· 

da~ .b?yle bir şey kaçırdıgı için ki. konserve kutusu ve cezalı pamuk yurdun en büyük şehirlerinden baş· 
değılmıdırki; Rusyaya geri çagırıldı ve paketleri göndl"rnıekl• Finlandiyaya layıp en ücr14 köşesine kadar ışığını . 

kurşuna dizil.ii. _________ _.,:Y:_:a:r..:d:=ım yapılmaz_. ____________ (G_er_i_si_a_l_tı_n_c_ı _s_a_h_ıf_e_d_e_) __ 
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o.}'unca ınua ' onıı:trclik 
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'nıcdıaıni bi ı,~ıhk.11nııar1. 
ulca••-t!t L Zd• .. lc.ılerın h . 
b ... retı h nı:ıı: 

'P •l .. aıl.•-ı l\e iç bir 
.. arıQ1 l 

'OJ ns,k 
1 
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İNSANLARIN TlRNAGl 
içinde bir çolı.. mikro;>lırı hJ1Y.tn V! sık sık tcm·ııenm!sı ve kesilmesi 

liıım uzu 1 d b. 'd t ki d ,_ ,_ -
on Q'Ünd v ~·r a~ . ırı e ırn 1 

•· ır. Y dpılan tetkiklere göre ins mın tırnağı 
be e ır mılımetre uıar. B r ins tnın 5) ya~ına kadar tırnak uzunluğu 

sap edıls 36 metreyi bulur. 

d Hayvanlaı ın tırnaklarını e~elerler, insanlar d& keserler· Küçük bebeklerin 
e tırnaklarının k 1 . ti d a 

8 esı mesı Zım ır. unların arasında çok pıslık toplanır azı R'eri kafalı ı ki · 
göre bir ,, anne er çocu arının tırnaklarını kesmezıer. Onun inancına 

çocua-un tırnağını kesmek zekasını kesm~k ı1emektir.,, 
Halbuki bu k f b" f'k" d O 

lar vardıı Ç'> ena ır 1 ır ır, ıların tırn ıklarınia bir ço'.< mikrop· 
Suda dcrh. 1Bcbeklerin tırnaklarını sıcak S'J için le kesmek kolay olur. Sıcd k 

0 
Yumuşar ve ke!mek kolay olur 

ı Ayak tırnaklan da sık sık ke ·it •k · . 
•tında oldu"' b. . ı·k 

1 
-> m_ •ster. Bun! ırın altında da el tırnak • 

etrrı 1 gU gı ı pıs ı top anır. Ayak t k 
c •dır. 8a ırna lannı keserken çok dıkk at R'Oınüıü f Parmakların tırnakları ıı çok de . k ı·d· .,. 

r. Aıneliyatl 1- .. -ı- rın c5meme ı ır. ı ırnak ıçeri ara uzum goı u ur. 

1 Şakalar -- Yalan 
Annesi, çocutu azarlardı. 
- Yalan söylemek çok fena 

şeydir. Yalan söyliyen çocJklar ne 

olur bilir misil? • 

- Bilirim anne. 

- Ne olur? 

Tramvayda biletsiz giderler! 

Parmaklık 
Mabbus, hö.:resine girditi zaman 

penceredekı parm.tk 'ıkları görünce 

şaşırdı ve gardiyana sordu : 

- Neden p.:ncereye parmaklık 
koydurdunuz? · 

Buraıa da r az grer mi ue~ 
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Finli'lerin kati zaferi 
( Üçüncü sa hı fı den a r tan ) 

Mart'şal Manerbaymın teknik mü 
şaviri General Baduya göre Finlere 

bi lhassa uzun mtnzilli ağır toplar ve 
bombardıman tayyareleri bakımın· 
dan hakiki bir yardım yapıldığı tak 
dirde Finlerin donların ç özülect'ğİ 
mart sonuna kadar mukavemet ede 
bilecrkleri ondan sonra da Finlan 
diyanın kabili 'taarruz olmayacağı 
muhakkaktır. 

-Lö tan-

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

Hava kurumuna 
yardım edelim 

ilan 
Adana askeri satan 

alma komisyonu Reisli
ğinden: 

Madam Emınanın ölümü 
- (kine sahifeden artan -

belciiyerek Arif yukarıda anlattığı 

mız Şl'ki l de odaya girdiğini büı ün 

tt:fcrruatile hikaye etmiştir . 

Pazar günkü mushamıda otopsi 
neticrsioi yazmıştık . 

Alınan di~er rapo,Jar kadın 

te2ddiye maruz kaldığını da göste,. 
miştir. hazırlık tahkikatını ikmal <ie 
müddeiumumi baş muavini Şe rt:f 

Gökmen evrakı sorgu hakimliğine 

vermiş ve suçlular tevkif edilmişler· 
dir. Mad< m Emmanın tahkikat sıra 
sinda valizinde buluna., bir vesika 
dan Alman hastanesinde te· 

davi a tında Lulundurulduğu anla· 
şıldığından hastalığının mahiyeti an
laşılmak ıizere opservasyon istenmiş 
tir. Bu suretle kadının ani ölümü · 
nü:ı hali seyirde bulunan bir mara 
za inzimamiyle mi l oksa teaddiye 
maruz kaldığı esnadamı öldüğüde 

aydınlanmış bulunacaktır, 

Oldukça karışık bir hadiseyi 
çok kısa bir zamanda faillerini 
meydana çıkarmak surt tiyle 

Ceyhalld 
Mekteplef 

bıft 
(Brşir.cİ sa 

kıl 
saçar. ve ha kıo 
. 1 . . 'guol• . ...t 

\ııyt eıını o ~-

mütekamil bir gr 
·..ıO 

1 j11ıl"' 
tiren halkev er ıôt" 

rıuruna yapılan ıdııl' 
ki halavlerinde o 
handa da Sayın d;O 
buyurdukları ra blf 
saat tam 15 de 1~ h• 
vine toplanan jJt 
hıtabt:sini afaka J 

~,o 

kışlamış\ard ır . .. k,e 
müteakip l ir 0 

. 

k vle'' okunan hal e ık 
şiir hareretle ~ 
halkevi gtoçlerı 

v~5~;s bahçe P' ~ 
m~j 
halleden müddeiıl~ 
Ş f .. k erıİ te ert go 01 

rız. 
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Vadeli 1. 
ı~~v=ad~e~!i-1~11-----ı-ı--g(f 

Adana garnizonu için (15000) , 
kilo kuru fasulya mukaveleye bağ 
!anacaktır. Muhammrn bedeli (2600) 
lira olup muvakkat teminatı ( 195) 
liradır, Bu fasıılya 1-3-940 Pazarte 
si günü saat onda pazarlığı yapıla
caktır. Şartnamesi Adana askeri sa
tın alma komisyonunda her gün gö 
rülebilir. istekliler belli gün ve saat 
ta trminat makbuzlariyle komisyo

. . , ~ . . . l\\ ısı 
Butün Sark Al ı:mının En Çok Sevdığı Artıst . 

1 

ı__;:..::.:::.;:..;__ _____ ,719 
__:H..:..i;.;.;n..:..d_ha_z_ır _____ 

1
_

1 

ı-1,or 
N~vyork 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

~Lı;.:re:.:.,1 .,...--...,,-------ı-- _ _ 
Rayişmark 

__::F;.:.r:L.a-"'nk:......,(-=F=-ra_o_s-ız~):----- ,;-2-95 
Sterlin (İngiliz )--- --5- 24 
Dolar (Amerika -)--- 1'30 ı 19 

•-~F-ra-n~k_,_( ~is-vi~ç-re~)--- 00 00 

Seyhan Vilayeti Dai
mi Encümeninden : 

Adana Memleket Hastahanesi 
ihtiyacı 672 lira 72 kuıuş muham
men bedelli ilaç ihtiyacı açık eksilt· 
meye konmuştur. Eksiltme 940 se 
nesi Martının 7 inci Perşembe gü· 
nü saat 10 da Daimi Encümen sa· 
tonunda yapılacaktır. 

1 aliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün hastahane idaresine 
ve ihale günü de Vilayet Daimi En 
cümenine müracaatları ilan olunur. 

11497 28-1-3-5 

numuza o üracaatları. 
11486 24- 28 

Seyhan Vilayeti Dai
mi Encümeninden : 

Adana Memleket hastahanesi 
nirı 7747 lira 34 kuruş keş ıf bedel 
li umumi tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 940 senesi Martın 7 
inci Perşembe günü saat 1Cl,30 da 
Seyhan Vilayeti Daimi ~ncümenin 

de yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 

üzere her gün hastahane idaresine 
ve eksiltme günü de Seyhan Vilaye
ti Daimi Encümenine müracaatları 

ilan olunur. 
tı498 28-1-3-5 

------------------------------------------------------
inan Yazıhanesi 

Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapu bina kazanç belediyeler ve 
An'karada Devlet - Şurası Mahkemei Temyiz.ile "~mi devairdrki işleri 
sür'atle takip ve intacını başaran yazıhınemız bu ı~lere. <. Her nevi alım 
satım ) in~aat planlarını . harita groki ifraz ve taksım gıbı f enrıe müteal 
lik husustaki diplomalı mühendis ve fen memurları alkur badana alçı 
kabartma müuyik yağlı boya işlerini değerli ustalar marifetiyle yapmağı 
ilave etmiştir. Yoksul )urtdaşların yazı ve işleri parasız yazılır ve takip 
edilir, Rağbet gören dört delikli tuglardan maada 6- 9 delikli tuglardan 
da ist~nilen yere kadar göndermeğe tavassut edilir. istiklal okulu karşı 
sında 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. 

Eski Belediye Tahakkuk Memuru Remzi Turhal 1 

., ,, Tahsil ,, Rasim Gökberk 

11415 

.. ııı.,. 

Altın Ses li Emsal siz Mugıın (1 
~lğ)©J ltiJ O"e!Fil~l9> o oeıı 

Aşkın Göz Y nşl nrındnn Soııra Y nrnttığı 

r 

Şiirin Aşkın ve 

PEK 

ALSARAY 
AISARAYDA 

Mevsimin En Gtızel Tıırk Filmi 

TAŞ PARÇASI 
REŞAT NURl GÜNTEKIN' in 

Bu.yuk Eseri Muvnffnki.} etle 
Devnnı Edi.} or 

1LAVETE~: 

Bugün 2.30 da: 
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~ERCAN ADASI 
meırakOa 

'll:.,.~lp ~©lecee~ n n a:ıe !l:i>I ır saırna'lt şallııesern 
: loreı Hardi - HARBE GİDİYOR - Türkçe Sözlü 

: Sinema ve Sinemacılık Tarihinin zafer abidesi!.: ~!!!!!!!!!!!!!! 

\ Muhterem müşterilerimize 

eklen 
194 

llıekte olan 
O Model 

;,,~ı IVlarkoni 
·ııe~ ad 
!"~lif Yolarının 
"tı'' • l geldig~ in bildiririz 
,e ~O din p 1 
,, aşa caddesinde : 

' O'" 
'1''1 ....., h 

fi~ 4{1 ~ ı a sin B 
"t"f1 osna 
•

1111 

"'' ·Adr • Met Baaderler Ç•'' - a Adana 
- p · I< . 7 4. Tel . 27 4 

lskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrikasının -
Rafine edilmiş ~emsaline üstün 

pamuk yağları ve sabunları geldi 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 
Müıacaat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

Drposu : Abidinı:;aşa caddesi, Noter sırası. 

11381 13-15 

Mürettip alacağız ilan 
Matbaamızın gazete kısmında 

Ç'ilışmak üzere bir mürettibe ıhti -
yaç vardır • ldarehanemize nü Zayi tezkire 
racaatları 

1 
Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

1 
Hava kuvvetıerlmlzln ço. 

ialmasana yardım ediniz ı 

1 

Ceyhan Askerlik Şübesindtn al 
dığım askeri teıkirrmi zayi ettim 
yt>nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktu ·, 

Ceyhanın Küçük mangıkt köyün· 
den Salih oğlu 320 doğumlu Üs· 
man 11496 



Türksözü 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar· Ampullar 

Herboyda OL iVET Ti 1 

Yazı Makineleri 
R.C.A. 

1 Marka 
Radyoları 

Dünyanın en sağlam dayanıklı Gastolin kaynak çu~u\c.ları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hiım; Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

....... Po_s~t~u~su~:6~0__. ________________________________ l 

1 -- ------_·_··------~ 1 

TURK80Z 
10LYMPIA GAZETEl İLİK- MATBAACILIK · 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türk sözü matbaa

cıhkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni " t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyna defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

1 

1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitapla rınııı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild~ bC>lgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir. 

1 

• ........................................... 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır . 

P~kza rif, çok sağlam ve gayet hassas olan bu 

görüp dinleyiniz. ıtJ'' 

Mülhakat için Bataryalı Radyoh•'
1 

anot Pillerimiz de gelmiştir. J/ 
Evrendilek Kitabevi - A 

Sıhhi Dink 
t Jı1' 

. . hh. 1 d' kleri bt ..ti• :.J 
Mart iptidasından itıbaren g:ıyrı sı ı o an ın r,terıflF '-: 
tırılacaktır. Mubrem olan l>u ihtiyacı düşünerek ( d tfl• 8" 
ki makarna atelyesi dahilin ie) .s•_hhi __ bir dink kur;d.; 

kada bir külek bulgurun kepeğıoı mukemmelen ı-İ 
eler savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. ,ııf 

. K··ı k. 20 ktı u e ı .. 41 t ı., 

------------------------
Bu gece nöbetçi eczane 

Kalekapısı civarında 

M. Rif at eczahane sidir 


