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~Yük Millet Meclisi altıncı devre ikin 
ı içtimaı lnönünün _nutkiyle açıldı 

MİLLi ŞEF DiYORLAR Kİ : 

niyet saham1z1n içinde dostumuz ve komşumuz Yunanistan 
.. alesef harbe sürüklenmiş bulunuyor. Bundan doğan vaziyeti 
~~ttefikimiz lngiltere hükumeti ile müştereken tetkik ve 
\ltaJea etmekteyiz . 

• 
" Türk - Sovyet dostluğu esas 
nıan emniyeti t~krar elde etmiştir ,, 

Ingiltere ile ittifak bağları
sarsılmazdır ,, ız sağlam ve 

Ordusu güvenilir bir kuvvet halindedir 

NUTKU 

Nenad GUVEN 
ı ş 4 

ı~· cf dün Büyük Millet Mec-
11~111 altıncı içtima devresinin 
~ 1• bizim kadar dünyanın da 
' ltıerakla beklediği nutkiyle 

Padaki ateşin en yakın kom
~ kadar sirayetinden sonra, 

Uk t ~eisinin söyliyeceği söz
bır ehemmiyeti vardı. 

i 
1?11 karşılıklı saflara mensub 
~ın. Türkiyenin düşüncesini 

tı· bıirnck elbette hayati bir 
1 h. d. Se aız ı. 
~ f dün Büyük Millet Mec
l~~den dünyaya Türkiyenin 
"tın· b· 1 ve kararını en açık , 
hır ifade ile bildirdi • 

u Sözlerinden sonra dünya 
~rrıiyeUi noktalar üzerinde 

, Ve Türkiyenin noktai na
,6,ı.~ı ötrenmiş oldu : 

'Ye, Avrupayı .kasıp ka· 
( G-,l'İsi ikinci sabif ede ) 

Ankara: 1 (AA.) - Büyük Millet 
Meclisi Bugün altıncı intihap devresinin 
ikinci içtima senesine başlamıştır. Re· 
isicumhur Jsmet Jnönü irad ettiği açı
lış nutkunda memleketin muhtelif me
selelerine temas etmiş, harici siyaset 

hakkında, her cümlesi heyecanlı ve 
sürekli alkışlarla karşılanan beyanatta 

bulunmuştur. Jnönü bilhassa demiştir 
ki: 

- Avrupa muharebesi 14 aydan
beri bütün şiddetile devam ediyor. 
Gösterdiği inkişaflar facianın Avrupa 
haricine de sirayet ederek bir dünya 
muharebesi şeklini almasını imkan da-

hilinde bulunduruyor. Son sene zarfında 
bir çok müstakil ülkeler ecnebi istila
sına maruz kalmışlardır. 

Apcak Fransa'dan sonra lngilte
reye teveccüh eden hücumlann çetin 
bir mukavemete çarpmış olması mu
hare}ıcyi yeni bir safhaY.a intikal et
tinniştir. Görünüşte bu safha uzun 
sürecek ve insaniyetin ıztırabı temadi 
edip gidecektir. 

Cumhuriyet hükumetinin harici 
siyasetinde ,, geçen senedenberi ve o 

siyasetin siyasi istiklal ve mülki ta-

mamiyetimizin mahf uziyetini esas tut
ması ve hadiselerin seyrine göre ta
havvül eden haris emeller ile alaka
dar bulunmamasıdır. 

Bize, emniyetimize, o emniyetle 
müteradif olan hayati menfaatlerimize 
tecavüz niyetinde olmayan bir devlet, 
bizim siyasetimizden endişe ve bizi 
hakkımızın mahruıiyetini istediğimiz· 

den dolayı muaheze edemez. Bizim 
harp harici vaziyetimiz, bize karşı ay
ni iyi niyeti gösteren ve tatbik eden 
bütün devletlerle en normal münase
betlere mani değildir. Kezalik harp 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

K.SÖZÜ 

SAYFA 
ÇIKAR 

Yunan - İtalyan 
harbi safah&tı 

İtalyanlar ancak on 
kilometre ilerlediler 
Atina : 1 (a.a) - İtalyan tayyart

leri dün bütün gün Yunan ileri mev
zilerini bombalamışbr. Fakat ltalyan 
kuvvetleri hiç ~bir yerde esaslı müda
faa mevzileri ile temasa gelmemiştir. 

Üç günden fazla süren muharebe
den sonra ltalyanJarın en derin ilerle· 

( Gerisi UçUncU ııahifcde) 
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ŞEFİN NUTKU 
( Baş Mahleden artan ) 

vuran bu harbin medeniyet ve insan
lığı inhidama doğru sürüklediğini gör
mekten büyük bir elem duymaktadır. 

istiklal, emniyet ve hayati menfa
atleri tehdid edilmedikçe bugünkü 
fırtınanın haricinde kalmağa karar ver· 
miş olan Türkiye bu karannda dur
maktadır. Fakat, her hangi bir tehdid 
ve tehlike karşısında da silaha sarıl
makta zerre kadar tereddüd etmiye
cektir. 

- - ·- ·------------------- 1 

Atalürk'ün ölüm gı/dö- Demir Sporl~ 
. .._ bugün karşılaŞt 

1nümü ihtifal toplantısı 
2- Avrupa harbi ftalyanın Yu

nanistana karşı yaptığı haksız ve iğ· 

renç tecavüzle emniyet sahalarımıza 
girmiş demektir. 

Bütün H ılkevleri, Parti teik.ilatı, m ~kteplerde ve 
radyoda Ebedi Şef'in hatıraları anılacak 

Türkiye, dost ve müttefik bir mil
letin maruz kaldı~ bu tecavüz karşı
sında bigane kalamaz . Lazımgelen 
tedbir ve kararları almak üzere, vazi· 
yeti müttefikimiz İngiltere ile müza· 
kere ve mütalea etmekteyiz. 

3- Türkiye evvelce verilmiş olan 
sözlerine , taahhütlerine , ittifaklarına 
tamamiyle sadıktır . 

4- Bütün milletlerle olan müna
sebetlerimizde bir değişiklik olma• 
mıştır. Yalnız , bütün Avrupa politi
kası üzerinde müessir olabilecek. de
recede ehemmiyeti haiz bir değişiklik 
vardır : • 

Elde olmayan ve iki tarafın da 
istemediki bir takım amiller yüzünden 
bir buhran geçiren Sovyct - Türk 
dostluğu yeniden teessüs ve eski kuv
vetini iktisap etmiştir. Milli Şef, Türk 

milletinin bu hadiseden duyacağı se
vinci, hadiseyi memnuniyetle kaydet
mek suretiyle ifade etmiştir • Sovyet 
dostlarımızın da ayni histe oldukla
nna hiç şüp:1e yoktur. 

Şefin dün Büyük Millet Meclisinde 
söylediği nutukta bizimle beraber bü
tün dünyayı ehemmiyetle alakadar 
eden noktaların hülasast budur . 

Türk nıi ! !etinin Şefini nasıl tasvib 
ve Şefiyle mılletin ne kadar bir ve 
ayni düşündüğünü anlamak için bu 
sözleri dinleyen hür Türk Meclisinin 
alkışlarını, coşkun ve heyecanlı teza
hüratını dinlemek kafi idi . Bugün na
dir milletlere nasib olan en büyük 
kuvvetimiz ve istikbalimize karşı olan 
büyük emniyetimiz işte bu noktadır . 
Milletle Vekilleri ve Şefi arasındaki 
düşünce, duygu ve karar birliğidir . 

Şef sözlerini : 

" Büyük bir istikbale emniyetle 
bakıyoruz . ,, 

Cümlesiyle bilirdi . 
İçinde Atatürkün ruhu . başında 

fnönünün kahramanı yaşadıkça Türk 
milleti bu sözün mutlaka tahakkuk 
edeceğinden emindir . Her hangi bir 
fedakarlık yapmağa karar verdi • 
ğimiz gün, Türk milleti bu imanla 
mücehhez olarak imtihana girmiş bu
lunacaktır . 

• 
Milletin Şefe, Şefin milletine ima· 

nı, tarihe birer Arslanhk, birer. şaha· 
met destanı olarak geçen tecrübeler
den doğmaktadır. 

Bize bu tecrübeyi yenilettirecek
ler düşünsün J 

Ankara : 1 (Türksözü muhabi· _ ) 

rinden) - Ebedi Şef Atatiirk'ün ö· 
liimünün yıl dönümü günü olan 1 O 

Teşrinisani günü Halkevlerinde ve 

odalarında, 'p.uti merkezlerinde ve 

bütün mekteplerde ihtifal toplantı· 

ları yapılarak Ebedi Şef'in aıiz ha

tırası anılacaktır. 

O gün Radyo neşriyatında yal

nız Anadolu ajansı haberleri verile· 

cek, ve haberlerin akbindıı sabah 

nşriyatında MiJli Şef lscnet lnönü' 
nün Türk milletine beyannamesi ve 

akşam neşriyatında Atatürktün Cum· 

huriyetin 10 uncu yıl dönümü mü· 

nasebctiyle Türk milletine yaptıkları 

hitabesi okunacaktır. 

O gün Ankarada Halkevinde 

yapılacak merasimi takiben Ebedi • 
Şefin muvı1kkat ka'Jirlerioin bulun-

dukları bina umumun ziyaretine açık 

bulundurulacaktır. 

Ankara gençleri şerefine 

yapılan çaylı toplantı 

Ankara Demir Spor futbolcu

ları şerefine dün a~şam beden ter
biyesi bölge binasında çayh 

bir toplantı yapılmıştır • Birçok 

zevatın davetli buluoduğu bu top

latıya istiklal mırşiyle başlanmış· 

tır. Bilahare coşkun bir cazın dal· 

galı ab~nkleri arasında milli rakıslar 

yapılmıştır . Bu meyanda mono1oğ

lar söylenmiştir.Ankaralı gençlerden 

Bay Sired Tayfur'un H1vay Ki· 

tar'ı takdirle karşılanarak uzun uzun 

alkışlar toplamıştır. Daha sonra be· 

den terbiyesi müdürü Bay Rıza ·sa . 

lih Saray spor ve sporcudan hah· 
setm;ş ve toplantıya nihayet ve· 

rilmiştir • 

Ceyhanda kömür ve 
odnn meselesi 

Ceyban : 1 ( Türbözü muhabi· 
rinden ) - Ceyhanda kömür buh· 
ranı ha1a devam etmektedir. Kasa
baya odun da gelmiyor • Ara sıra 

1 odun geliyorsa _da çok pahalıdır . 
-----• j Mesela: Geçen seneler zal'fında bir 

Nevzad Güven 

• 
Türk Hava Kurumuna merkep yükü odun 40 · 50 kuruşa 

aza olunuz elınırken bugün 130 kuruştan aşağı 

• 
almak kabil değildir . Hele araba· 
tarla gelen odunlar 300 · 400 ku

t 
ruştur • - M. SELÇUK 

- BİLELİM Kİ'-.... 

Milletçe Hava Kurumuna 
yapılan yardımın vardığı ra
kamlal' 1 başlı ba~ana bir gu
rur ve if tilıar vesilesi olmağa. 
layıkbr. Fakat bunun. bu,un. 
yetecek kadal' olduğu söyle· 
neme:ı:. Her vesile ile b.avacı
hğımızı Juşunmemiz lazımdır. 

Yeni bir otobüs 
şirketi işbaşında 

Şehrimizde ihdas edilen " Su· 
hLJlet Ocobüs Birliği ,, düo:ien iti· 
baren faaliyete geçmiş bulunmak
tadır. Yeni istasyo:ı V.! bükum~t bi· 
nası arasında işlemeğe başlayan 
oto 1Jüsler fshnbul ve Ankara oto
büslerinden daba ko1forlu , daha 
rah lttır. Yeni birliğe muvaffakıyet ve 
intizam dileriz . 

Hukuk Fakültesi 4 
ikinci teşrinden tedri

sata başlıyor 

A 1kara: 12 (Hususi) - Ankara 
Hukuk fakültesi, bayram tatilini h · 
kip eden 4 ikinciteş•İn plZa•tesi gii
nü sabahı tedrisata başlıyacaktır. Ce·! 
beci' de yapm ık ta o!an yeni fakülte 
bin ısı henüz bitirilm '!m iş ol Jutu i · 
çin derslere gene eski binada başlan
maktadır. 

Bu s ~ne h ıbJk f .ı 1cu l tesi biri 1ci 
sınıfına 300 nehari talebe k~ydolun
muştur. Bu sınıfa 50 de le1li talebe 
alınacaktır. Açılan mü iabak ı imtıh ,. 
nına iştirak edenlerin imtihatl cvnıkı 
tetkik oluomıktadır. Netice bugün
lerde be'li olacaktır. Geçen seneler 
kıvdedilmiş o 'up da bu sene kar 
dını yenileştirenlerle b;rlikte birinci 
sınıf m~vcu:Juıu ı 6)0 ü bu1acağı 
anlaşılmaktadır. • 

- Sürükleyici b i r 
zabıta romanına 

yakında başlıyoruz 

• 

GEC.E 
:::: BEKÇiSİNİN:::: 

ESRARI 

1

- ÇEViREN

Samİ Göksu 

' 

Perşembe günü T oros ~ 
siyle şehrimize gelıni! ~ul~ 
kara Demir Splr lculubu f 
ları Şehir Stadyomund• bil' 
at 14.30 da ilk maçların• 1 

lardır. Ankara Demir Sp0~0 ' 
futbolculannın karşısın~ f~I 
dana Demir Spor kulübıJ 

k"' -· lara çıkacıkbr. Bugün il ~' 
rcceği neticeyi Adanı De~ ı 
futbolculan aleyhine otar• 
edebiliriz. 

Asıl şayanı ehemmiyet t• 
kinci m ıaçtır. Bıı ikinci ın•Ç } 
ra lı g ~n;lcr lcarşılaruı~• 
Mı.ıhtelitini göreceklerdı~: 
hıngi tarafın lehine tecel 

1 

tir ? ., 
Bu hususta şimdiden ~;. 

vermek doğru olamıı. Zı ~
ralı gençler her ne kada' 1 
ve teknik bakım 1an da fe~ 1 •• 1 
iseler de Adaoa muhtelıt1~ 
getiren fotbolcularımızıll '0 
defalar ş lhit olduğumuz ııı 
yetlerini unutmam ılı ve bıJ 
lılarm enerjik varlıkların• rti 
adeseden z~yıf görmeıııebıe 
bolda ekserıya şans gale ··ı 
eder. Fakat, biz şuna ~a:;, 
rınki maçta A·fana mıJJ l•f 
kara forvetlerini kolay "o~~ 
telit kalesine sokmayııc• 
Ad~na hücum hattı ümitle 

şatacaktır. 

Her iki tarafa da baş' 
leriz. 

Kağıt tacirleri topl'~ 
I 

fstanl:>ul, 1 (felefo:ıl•l v 
ithal!t tacirleri birliği aY1

" e 
dünde toplanacak ve id•' 
intihabı yapılacaktır. . ·~ 

·~il' 

Mersin halkevı el ı; 
verdiği müsalllet 

~b' 
Mersin: 1 (furk~ö~~ :Oı~~ 

den) - Halkevi temsıl .. ~a 
huriyetimizin 17 inci yıld0,l 
nısebetiyle Güneş sineı1l8 p 
ra delisi,, ve " Fel:ıkarlı~·· 
temsil etmiştir. ~·-

: Pıyes davetliler tarafı" 
ile seyiedilmiştir. ~te'ı 

Piyest! rol alan g~rı~ o . ~ 
zami dereced.! m:ıv~ffa ıe' 
ve hılk tarafın~ ıu şi1d~t 

m•ş'Ş~HIRDE 1-i~ı· 
Ş~hricnizde düıı go l 1' 

ha va h ıfıf rüzgarlı g ~ç "'
1

ı3 
En ço\c sıcak gölgede 

ceyi bulmuştu. 
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~Teşrinisani 9-10 
;& 

şı 

Abone Şartları 
12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli de[!işmez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

fal ( Birinci sayfadan artan ) 
~ il.. •. ~:ıcı vaziyetimiz bizim topraklarımı-
ıl ·ar'. deniz· ve havalanmızın muharipler 

~~fı~d.an birbiri aleyhine kullanılma-
ıstısnasız olarak manidir. 

0 ı:au Ve biz muharebeye girmedikçe 
• ~r:ı Ve ciddi olarak mani kalacaktır. 
t > )c ~ 2•rnanlarda harp harekatı bazı 

~rnı ~esilelerle dikkate ~ayan inkişaf
~ &osterdi. Sükün ve selameti bizim 
~ Çok ehemmiyetli olan emniyet 
~tı iltnızın içinde dostumuz ve komşu
~ı~ Y ıınanistan maalesef bugün harbe 
Uklenmiş bulunuyor. 

·~8un~an doian vaziyeti müttefiki~ 
1 

• 1ngıltere hi.ıkı.imeli ıle müştereken 
l<ı~ ve mütalea etmekteyiz. 
n Sovyet Rusya ile aramızda yirmj 
U eye yakın bir mazısi olan itimadlı 
c %sebetler, her ikimize de atfedilıni· 
, Cek olan buhranlar geçirdikten son· 

& ~esas olan dostane emniyetıni tek
·~ 1q~~l<ie etmiştir. Bunu memnuniyetle 

etmek isterim. 
~ c 

a nünıüzde insaniyet için uzun ız-
\ıı~ devreleri olmak mümkün, hatta 
'lı lem.eldir. Bu devre esnasında ha

ıf ~tı ltıenfaatlerimize karşı hassas bu
~ ~kcn dostluklarımıza ve ittifakları-

lttı Vefalı kalacağız. ln2'ilterenin zor 
q1Y ar içinde kahramanca bir mevcu· 

1 \~.harbi içınde bulunduğu bır za· 
ıa,1 <I onunla olan ittifak bağlarımızın 
llıekil..'lı Ve sarsılmaz olduğunu söyle-

C benim için bir borçtur. 

ıô11 e~ndan sonra Milli Şef ezcümle 
I ~. d.eınistir : 

01 tlc ~tıletıerin yaşama hakları şu te
~. ~dayanıyor : Milli birlik, fedakar

ilhranıanlık. 
'il~nuhik Millet Meclisinin asil lisa

' 'tt ~ &öyliyebılirim ki, milli birliğimiz 
1 ~~t iltııandan daha sai'lamdır. 1cap 

tı ~ her karan almak hepimizin 
~ ~t~rıdır. (Sürekli alkışlar) 

~b' ~crı~ısıcumhurumuz çok mühim olan 

1~ ı 'tı- •1 nutuklarını şu cümle ile bitir-

~ .. ~ 
, ~ 1illetıer içinde, istiklalin kahra-

~ ~te01anıara müyesser olduğu bir 
P ı~ de, Türk milleti fena bir istik

;aınzed bulunmamaktadır. (Bravo 
~ikalarca süren alkışlar) , 

~irı' s· ı , e ırmanya yo u 
ile sifah naklediliyor 

\~0skova: 1 (a.a) -Moskova rad 

~· dünkü Almanca neşriyatında, 
\~ Bitnıanya yolu ile silah sev· 

1 '"' ~İt ~ devam etmtkte olduğunu 
tlııcır • \' ır, 

TÜRK SÖZÜ 

Türk- Bulgar 
münasebatı 

Bir Bulgar askeri heyeti 
Edirneye geldi 

TÜRK - BULGAR SINJRlNDA 
SÜKÜN HUKÜM SÜRÜYOR 

Sofya: 1 (a.a) • Bulgar harbiye na· 
zı bugün bir resmi tebliğ neşretmiştir. 
Neşredilen bu resmi tebliğde, Türkiye 
Cumhuriyetinin 17 inci yıl dönümü 
münasebetiyle bir Bulgar askeri heye· 
tinin Edirneye gittiği ve orada yapı
lan büyük resmi geçide iştirak ettiği 

bildirilmekte ve bu heyetin güzel kar
şılandığı, şereflerine verilen ziyafette 
ismet lnönü [ile kral Boris şerefine 
içildiği, ziyafetin pek samimi geçtiği 
kaydedilmekte ve Türk-Bulgar hüdu
dunda tam bir sükun hüküm sürdüğü 
ilave olunmaktadır. 

Romanyadaki 
Alman harekatı 

Köstenceye Alman 
kıtaatı gelmiş 

Londra : 1 (a.a ) - Tokyodan 

gelen haberlere göre, Romanyada 

Alman kıtaatının : büyük mikyasta 

harekatı kaydedilmekt~dir. Köstence 

Hmaaına Alman kıtalarının muvasa· 

latı bildirilmekttdir. 

Yunan - İtalyan harbi 
safhaları 

( Birinci sahifeden artan ) 
yişi beş on kilometreden ibarettir. 

Korfo: 1 (a.a) -Yunan harp gemi
leri dün sabah Yunan Arnavutluk 
hududundaki İtalyan ileri mevzilerini 
şiddetle bombardıman etmiştir. 

Bombardıman bir saat sürmüş ve 
devam ettiği müddetçe ne ltalyan harp 
gemileri, ne de tayyareleri görülme
mi~tir. Her hangi bir 1talyan-1ngiliz 
Deniz muharebesi hakkında haber 
yoktur. 

Amerika efkirıumtuniyesi İngiliz dominyonlarında 
Nevyork : 1 ( A. A. ) - Bir d SO OOO k. ·ı·k h 

A .. .. sene e , ışı ı ava 
merıacan mecmuasına gore , gaze· 

telerin yüzde yetmiş beşj Cümhu. mürettebatı yetişiyor 
riyet Partisi namzedinin kazanma 

sına taraftardır. 

Yunanlılar ileriliyor 

Atiaa : 1 ( A. A. )-Yunanistan 

- Arnavudluk hududunda vukubu· 

lan askeri harekat şayanı memnu· 

niye bir tarzda cereyan etmiştir , 

Elenler muhtelif noktalarda ileri· 

!emişlerdir • 

Türkiyeoio Berlin elçisi 

Belgrad : 1 ( A. A. ) - Berline 

gitmek üzere Çarşamba günü An· 
karadan hareket eden Almanyanın 

Türkiye büyük elçisi dün vapurla 
Köstenceye gelmiş ve derhal Bük

reşe hareket etmiştir. 

Y ANKILRDAN 

AMiRAL 

Londra : 1 (a,a) - Londrada bir 
nutuk , söyliyen dominyonlar nazırı 
Lo.1d Granborne, dominyonlarda tat. 

bik edilen tayyarecilere ait tali~ • 
proiramının çok ilerlediiini ve vak 

tinden çok evvel başarılacağını bil

dirmiştir. 

Plana göre senede 20 bin pilot 

la 30 bin kişilik hava mürettebatı 
hazırlanacaktır. Demiştir. 

Yuvanın saadet ve varlığını 

doğuran, Aile düğümünü kuv\•et· 
lendiren çocuktur. Çocuğu sev. Se· 
vilmekten mahrum bikes yuvaları

da _hatırla yılda bir lira ver Çecuk 
Esirieme Kurumu na Üye oll 

·~--------------~----------

DENiZ 
G eçenlerde Falih Rıfkı Atay bir makalesinde Mihverciler bütün planlarını 

gerçekleştirip Avrupa'nın ve Afrika'nın birçok sahillerini de ele geçirse· 

ler, denizlere lngilizler hakim kaldıkça gene işin bitmemiş olacağına işaret 
ediyor ve bir halk şiirinin şu güzel mı~raım hatırlabyordu : 

Ferman Padişahın, dağlar bizimdir 1 
Bir İngiliz mecmuası yazıyor : Amerikalı meşhur gazeteci Hörst'ün 

muharrirlerinden birisi, Fransa'nın silah bırakmasından sonra Hitler'le görüş
müş ve Alman devlet reisine şunJarı söylemiş : 

- lngiltereyi de istila edecek misiniz ? Sizi devrimin en büyük fatihi 
olarak tanıyoruz. Fakat Britanya adalannı istilaya kalkışmanızı yerinde bul
mayız. Siz büyük bir fatihsiniz ama sizden büyük bir fatih vardır, o da de
nizdir. 

Hitler bir nutkunda lngiltere'nin müttefiklerind~n bahsederken 11general 
kış,, , "general açlık,, , "general ihtilal,, gibi isimler sayıp dökmüştü. 

Anlaşılıyor ki kış mış, açlık maçlık değil de Jngiltere'oin başlıca müt· 
Leriki, Amerikan muharririnin Hitler'den de üstün bir fatih olarak tasvir etliği 
denizmiş ve yahut onu rütbelendirelim ; Amiral Deniz - T. 1. 

Sahife 3 

Peten Hitlerle 
anlaşamadı mı? 

Şayanı dikkat ifşaat 

_ Londra : 1 (a a) - Royter: Ma

nşal Petenin evvelki gece radyoda 

söylediği nutuktan bahsederek şöy

le demektedir: 

-
11Londranrn siyasi mahfille· 

rinde tahmin edildiğ'ne göre Mare· 

şal Peten tahammül edilmez buldu· 

ğu mütareke şartlarmın tahfif edile

ceğini ümid etmektedir. 

Bu şartlardan alman işğalr dola. 

yısiyle ödenen masraftır ki günde 
400,000.000 franğa haliğ olmakta

dır. Bu muazzam rakkam son harp· 

ten sonra Almanyadı n taleb edilmiş 

olan mebleği bir hayli geride bırak. 
maktadır. 

Mareşal Peten işğal altında bu
lunan bölgelerle serbest Fransa a· 
ra.sındaki hattı f asim da tadilini ümid 
etmekte idi. 

Fransız esirlerinin daha iyi şart· 

lar dahilinde ıaşıyabilmeleri ve hat. 

ta bunların serbest bırakılmaları da·j 

hi mareşalm ümidleri arasında idi, 

Bunların mukabilinde Almanlara ne 

gibi menfaatler temin edileceği ma

lum değildir.,, 

Peten keyfiyetin pek yakında 

malum olacağını söylemişt; r, 

Deteş Maroken gazetesi, dikka

te değer bir makale neşretmiştir. Ez 

cümle şöyle denilmektedir: 

- " General Veygand ana va

tanın bir kısmının veya Fransız müs .· 

temlekelerinden bir parçanın terke· 

dileceği, veyahut deniz ve hava üs~ 

lerinin verileceiini hakkındaki şayi· 

alarm tamamen asılsız olduğunu bif .. 
dirmiştir. 

Veygand Fransız şerefine veya 

müstemlekelerine aykırı hiç bir şe· 

yin Peten hükumeti taraf rndan kabul 
edilmiyeccğini ilave etmiştir. 

.. • S< .. 

ilan 
Adana Türk Maarif 

Cemiyeti Riyasetinden : 
Pansiyonumuza parasız olarak 

girmek için müracaat eden ve ev-

rakı Cemiyetimizde bulunan lise, 

orta ve ticaret okulu talebelerinin 

nihayet 7 ikinciteşrin perşembe gü· 
nü akşamına kadar imtihana dahil 

olmak üzere cemiyet riyasetine baş" 
vurmaları ilan olunur. 

12436 25-26-27-29-2 
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1
~~ ~skerleri~ize kışlık hediye 

11 ' 1 hi i ffi:s~"' da ; Kahramanca smırı:m:~~: .. :~::~.~:izi!.~üşü== taşlann hazırladığı yün fanile, pamuk hırka, yün ve iplik ! 
qUVARr 1 Teşrinisani Cuma günü gündüz 2.30 -~MATINr 

8.30 matinesinden itibaren iki büyük 2.30 
film birden 

1 

1 1 1 1 1 
Müzik : Oskar Strauss 

1 1 ' 1 
1 

-

1 
1 Yar atıcıları : Y vonne 

Printeps - Pierre F ersnay 

Nefis valsleri... Şahane danslan ... Harikulade melodilerle bir aşk macerası 

3 VALS 
il 

Türkçe Sözlü 

1 
TARZAN-, 

-- MAYMUN ADAM · _J 

l t 

1 
1 

1 
1 
' 
~ 

~ 

~ 

çorap, yün eldiven ve iç çamaşır Y E N 1 olmak şartile ~ 
Merkezimizce kabul edilmeğe başlanmıştır. 

Gelmekte olan kışın amansız soğukları başlamadan önce verilecek bu he
diyeleri çok acele olarak yapıp anbarlanmıza teslim etmek EN KUDSİ BiR 
VATAN BORCUDUR. 

Hamiyetli Adanalı ! Bu Vatan borccunu ifa et
mekte de geç kalma! 

Askerlerimize hediyelerini verm ekte istical edi .. . 
nız. 1-5 12446 Seyhan Kızılay Merkezi 

·i 1 an 
Seyhan vilayeti hususi muhasebe müdürlüğünden: 

1 -- KRpalıçarşı-Bedestan mevkiinde (213) numaralı dükkan açık 

arttırma ile seneliği (35) lira muhammen bedel üzerinden 941 senesi Ma
yıs nihayetine kadar kiraya verilectktir. 

2- Açık arttmııa 940 senesi ikinci teşrininin 14 üncü Perşembe gü. 

nü saat onda yapılacaktır. 

Arrikanın balta girmemiş bakir ormanlarında binlerce vahşi 
hayvanlar arasında geçen bir aşk macerası 

ı .. 3 - ihale gününden evvel hususi muhasebe veznesine yatırılması Ji· 

• 
1 

1 

1 

a 

1 

DIKKA T : Filmler uzun olduğundan sinema tam 2.30 ve 8.30 da 
başlar. TELEFON : 250 

Asri Sinema 
Bilcumlc Sayın Muşterilerinin Şeker Bay

ramını kutlar. 

D i K: K A T 1 •. .~! DİKKAT" f 

DiKKAT! 
, . . 

Beyoğlunun, lstanbulun Biricik Sanatkarı Berber 

: 1_H_iı_· s_n_·u_· o_·· _tk_e_.n_A_d_a_n_a_d_a ... ~< 
• Asrımızın baş yapma sanatımn bütün inceliklerini nefsinde toplamış olan 

1 

: Hüsnü Ötken Dündenberi Adanada işe Başlamıştır • 

Ona bir defa yaptırmak lütfunda bulunacağınız, Elektrikli ve Elektriksiz 
Ondülasyon size sanatının büyüklüğünü isbat edecektir ... 

1 

--ooo -o++ ooo-- · 
Belediye Caddesi Singer Kumpanyası Karşısında 

Güzellik Berber Salonu Ali Tezel 

._...._... _ _... _ _...,..._ ...... ~. _..... ........ ~_...-. ..,..._ ....... ~...-.~----- ----~-~-~---·· -.......,~----~---------~---._.;• 

İlan 
Adana askeri satınalma komsiyonundan: 

1- Askeri ihtiy. c için 48,000 kilo pirinç kapalı zarfla eksiltme 

ye konulmuştur. Muhammen bedeli (15360) lira ve muvakkat teminatı 
(1152) liradır. 

2- Eksiltmesi 5- 11- 940 Salı günü saat 10 da Adana askeri satın 

aalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, lstanbul levazım 
amirlikleri satınalma komisyonlariyle.komisyonumuzda her gün görülebilir. 

3- isteklilerin kanuni evsafı haiz olduklarına dair vesaikle birlikte 

tddif mektublarmı tayin edilen saatten en geç bir saat evveline kadar 

komııyona ver mel eri lazımdır, 17-22-27- 2 124172 

:~ 
zım gelen pey parası miktarı (1) lira (50) kuruştur. 

4- Şartnameyi, hususi muhasebe kaleminde her gün iÖrmeleri müm· 

kün olan isteklilerin ihale için muayyen vakıtta vilayet daimi encümenin· 

de hazır bulunmaları ilan olunur. 12444 27-2-7-12 

l_t_R.,_,..A_Ô __ Y~O-,R-0-G-~-A-M-I 7..,..1 

1-11-1940 Cuma 

8.00 Program , Saat ay arı 

8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 
8.30 Müzik : Program 

8.50/ 
Q.00 Ev Kadını 

13.30 Saat ayarı, program 
13.33 Müzik: Muhtelif şarkılar 

13.50 Ajans haberleri 
14.05 Müzik: Muhtelif şarkılar 
14.20 Müzik : Riyaseticumhur Ban

dosu 
15.00 Ankara Sonbahar At Yarışla· 

rı tahminleri 
15.10/ 
15.30 Müzik : Film ve operet şarkı-

lan 

18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Radyo caz 
18.40 Müzik : Koşmalar 
19.00 Konuşma : (Günün meseleleri) 
19.15 Müzik : Zeybek havaları 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Şarkılar 
21.15 Konuşma (Bibliyoğrafya) 

21.30 Müzik : Radyo orkestrası 
22.80 Saat ayarı, Ajans 
22.45 Konuşma : (Ecnebi dillerde • 

Yalnız kısa dalga postasile) 
23.00 Müzik : Cazband (Saat 23.10 

a kadar yalnız uzun dalga) 
23.25/ 

23.30 Yarınki program ve Kapanış 

1 

1 flilUiitıll 
( -

Pamuk -Hububat 

1 KiLO FlATJ 
CiNS( · En aı En çok 

K. s K. s_:_ 
~ 

Koza 12,25 

Ma. parlağı 49,:50 50 
Ma. temizi 47 4~ 

60 Kapı malı 
V. Pamuğu 4_5 ___ ,_i!__ 
Klevland 1 60 61 
Susaam 18 

14 K.buğclay 00 1 -Buğday To: ~ 

" 
yerli 1 5,75 7,75 -

Arpa -\ 4,20 4,7i._ 
Yu ,._af 4 4,50 -

2 / 11 I 1940 
Kambiyo ve para 

- - lı Bankasından ahnmışbr. -Lira ~ 

I= ---Rayi~mark "' 

oO Frank (Fransız) o 
~ 

Sterlin ( İngiliz ) -5- ~ 
Dolar ( Amerika ) 132 20 

10 Frank ( isviçre ) 00 ~ 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Mustafa Rifat Eczanesi 

Kale Kapusunda . 

Umumi ncıriyat müdüril 

Macid Güçlü 

Türkıözü Matbaa11 Adanı 

,, 



~eşrinisani 940 

............ . 
Cinayet ve ~ edi 

'( ugoslavyada Y cnipazarda ~ir 
. \:uçuk sene evvel işlenen bir 
~lYct:garip bir surette meydana 

~1 •rtlrnışbr. On sekiz ay evvel Ye· 
b~Zarda şosclerin temizliğine bakan 
ır ıncmur urarengiz bir surette 

~rtadan kaybolmuştur. ismi Lazar 
~ İtfanoviç olan bu memur bir sa· 
~ tvinden çıkmış ve bir daha 

ınemiştir. 

tk lSir hafta evvel köylünün biridağ 
; arazide arabasile pazara gi .Jerkcn 
t •bani bir kedinin dıtdaki bir mağ · 
~ elbise parçalarını sürükliyerelc 
~ ~ rdığım ıörür. Çifçi merak ede· 
le arabasını durdurup iner ve ma· 

,-''!• gider. lçine girdiii zaman 
t 'tı ıskelct hale gelmiş bir insan 
cltdinin yattıtıoı dehşetle görür. 

ll<öylü kas:ıbaya gelir gelir gel
~cz rördükleridi zabıtava haber ve. 
tır, Y ıpılan tahkikattı mağradaki 
;eıedin yol memuruna aid bulundu· 
~ anlaıılır. 
Memuıun öldürüldüğü tabip mu 

:)eııesinde anlaşıldığından kati ini 
~intak için araştırma başlar. Neti 

de )!Ol memurunun kendi ahaba 
~l'tdan biri tarafından şahsi bir inti • 

ın saikasile öldürüldüğü meydana 
~ar. 

Yabani bir kedı esrareııgiz cina 

~~ nı~ydana çıkarmış ve adalet ye· 
1 bulmuştur. 

"-~~~~~~~-
~k 1 • • • du··n v'""llSıZ e ÇlSlnln 

~lsle yaptığı mülakat 
,, Vaşington : 1 ( A. A. )- Fran
~ l\ııı Amerika büyük elçisi Velsle 
t,~n bir mülakat yapmış ve gaze· 

ı'I lcrc beyanatında Fransız · Ame· 
ııı;:a 

'lı· il konuşmalarının bir toprak 
·&clesiyle ala kadar olmadığını söy. 

tllıi..t• 
~ ır. 

~iman - İtalyan tesanüdü 

~evşemeğe başladı 

~t Vaşington : 1 ( A. A. ) - Ga· 
Ilı clerin yazdığına göre,Berlln • Ro 
tı.t a arasında ki tesanüd kaybedil· 

1 ~ktcdir. Bitaraf müşahitler Yunan 
d~ Yan harbinin genişlemesinden en 
~c etmektedir. 

~'sırdaki 1 Yunanlılar ve 
J 

l\1ısndaki İtalyanlar 

~f 1'ahire : 1 (a a) - Siyasi ihti
lat s:bebiyle burada bulunan Yu· 

~'ılar Atine hükumetine müzahe· 

t İ~in .Metaksasa telgrafla müra· • 

attll bulunmuşlardır. 

\ ~ısırdaki İtalyan aileleri evlerin. 
~~çıkmamaktadır. Bütün Mısırda 
~/aıı tecavüzüne karşı derin bir 

'et Vard.r. 

TURKSOZO . . -) , . • l 

HARP ESNASINDA 

ingiliz Kral ve Kraliçesi 
bir günü nasıl geçriyorlar 

, 

ilk • • 
ışı Kralın 

gizli raporu 
kendisine verile o 

okumak oluyor 
Günün ışıklarından çok evvel, 

Bukingam sarayının büyük cebhesinin 
ortasındaki camlı kısımdan bir ziya 
hüzmesinin kaydığı rörülür. 

Sa Majeste uyanmıştır. 
Yukan katta, küçük yeşil, penbe, 

mor lambalar ışıldaşmağa başlar. 
Kral giyinmektedir. 
Henüz sabahın beşidir. Çünkü; 

dünyanın en büyük imparatorluğunun 

hükümdan, imparatorluğu harbe baş· 
lıyaudanberi itiyatlarını de~iştirmiştir. 

Kral, eskiden saat yediye doğru uya· 
nırdı. Bug-ün ise sabahın beşinde 
uyanmakta ve odasındaki radyosu ile 
Amerikan istasyonlannın neşriyatım 

kaçırmamaktadır. 

Harpten evvel, Kral uyanır uyan· 
maz iki vale onu giydirmek üzere 
koşarlardı. Kralın ogün giyeceği el· 
biseleri hazırlamak bu iki hizmetçiye 
aitti. Fakat bugün, bu iki vale de 
mülazım olarak f ngiliz ordusunun em
rine girmişlerdir. 

Filhakika bunların yerine diğer 
iki hizmetçi takdim edildi. Fakat 
Kral: . 

- "Hayır! dedi. Yalnız olmayı 

terr.ih ederim. Yapılacak başka şey· 
• ler vardır.,, 

Krala hizmet edenlerin, mayetinde 
bulunan subayların düşmanla karşılaş

mıyacaklarına dair bin senelik bir ka· 
nun olmasına rağmen bugün Kralın 

maiyetindeki bir çok vale ve subay
lar orduya iltihak etmişlerdir. 

Sa Majeste altıya doğru yanında 

iki muhafız olduğa halde çok kısa bir 
sabah gezintisi yapar. Bir iki dakika 
devam eden bu gezintiden sonra kah· 
valtı yap'.llak üzere s1raya avdet eder. 

Saat yediye çeyrek kala Kral ça· 

lışma o:lasına girer. Hırbin başlan·• 
gıcındanberi bürosunun arkasına bü:
yük bir bayrak asılmıştır. Bu bayra::
ğın altında da Kralın kendisine ait 
olan kılınç durur. 

mıhiyetini almış deiı~ktir. 
: A'qam krat yem!ğ'ini, öğ'le ü:ı:eri 
olduz.ı gibi kraliçe ile berab!r yer. 

H 1rpten evvel kral ile kraliçe 
birbirine bitişik ayrı ayrı o:lalaad~ 

yatmıkta idiler. Fakat hupten so:ıra 
hukü n hrlar oJılarını birle}tirıni1ler i 
ve kral kraliçenin o üsınd ı gec~yi 

g !Çirrn !ğ'e b1 jla 'llı~tır. Tayyare h:i • 

Kral çalış.n1ya, b:ıg<.in bir insanın' 
yapabilece~i en e:lteresan, en m·ihim 
bir işi yap:nakla başlar. Bu herşeyden 
evvel sa:i~C.! şıhH m ı!nus olan gizli 
haber servisinin rap:>runu okur. Bu 
rapor Krala ve bir de yalnız üç na-- cü n ı esnasında, Alert bıjlar bı1h· 
zıra verilir. Diğer nazırların bu mıhi- mız bir asınsör kral ve kraliçeyi 
mıttan haberleri olmu. O llara yalnız :beton· sığınağa indirir. 
kendi sahalarına ait olan hıb!rler B..ı sığınakta kral ve kraliçeniıı 

verilir. Tam saat yedide getirilen b..ı yarun:fa üç hizn!tçi ve dört su!:>ıy 
b:ilten Kralın bir saatini işgal ed~r. - b..ılunur. Kral ve kraliçe tehlike g!çirı-

Bundan sonra, Sı Majeste, o g:ia· ceye kadır satranç oyna:nıkla va'<ı t 
kü evrakı imz-ılar ve yazılmısı lazım l .. 

1 
l 1 · d"kt tt' · B geçırır er. ge en şey erı ı e e ırır. J uzuı. ve 

~------------------~------~. yorucu bir iştir. Sazan Kral, çalışını· 
sının ortasın:h S ırayın bıh;~:;in:h 

bir kı;: dıkikılık bir g!zinti yıpıra~ Bira dam metresini öldürdii 
bışını dinle.ı:lir.n :~! m !Cbır olur. 

Snt on birde ilk kab..ıller bı'}lar.: 

Kral her g:i:ı öt:e:I.!n snra, s:ııt 
bir b ıç •ıktın itibuen as'<~ri fa'Jrikı· 

ları m ıtla'o tefti~ e i!r. 
H.ç bir fa'Jrikı kralın tefti~inie1 

kurtulamız. Teftişlerinin ali ve hı
b !rsiz olm rnnı tem.: l için o gh tef· 
tiş ed!ce~i fa'Jrikı l arı kır'a ile inWn,) 
eder. 

Pvlis kralın gid!c'!~İ Jfa':> rikdn 
bir g:in evvel h11!rdır eiilir. V! o 
fabrika o g:.in p)lis tarafın1 n g :zli 
ve kısa b ir nevırete tiibi tu tulur ve 
teftiş gh:.i ise p)lis an!le:ıin f.ı'J rikly.ı 

g ;rişi n:ie lnm b.llunur. Ve h!r~'!i 

g3d.!n geçirilir. Kralın teftişi e:;n l· 
sında am ~lenin ve fa brik l'l ı n ın i> ta1 ı· 
d! n ininin iyilik V! r.ı ll tı içh b~ 
fikirleri erte.>i g..iıl!:ı itibtrı! .ı kniı-

lstan'lul, 1 (felefo:ıla) - Be· 

yoiludı lsm ıil ismiıde birisi A1ı. 
no.d.ı kı'lg lll!ticeiinJ! m!tresi Mı

allayt biçı•da yıralam•ştır. Hut.hı· 

hırıeye kal.:iırılan Mıılla derhıl r öl· 

m 'iştür. T.ıhkikıt devım et,u!kte· 
dir . 

Cü.nhuriyet piyangJsu

nun ta\ihlileri kim\erdir? 

2~ T ~şri:ıievv!l sılı hh1 Aıkı. 

Karabük Fabrikamız 

ra stı Jı l J ı ç!kile1 C i n1uriy~t pi· 
ytng»:.ıdı 6),0)) lira kuı nan 

12 =1287 nınıralı biletirı A1q!hir'd! 
da1..1 v.!1<ili A'JJıllah gi l ~ i n'e, 2))) 

lirı ku 1111 3})3 O n1 n H\lı bile· 

tin 6J ~ vıli1' .b kı 'w::ci A•i A'cı ıl

d.z' ı, o 1 '>in liu k tz ırı trı 3 7 5 56 8 
n:.ı n ıralı bileti ı T us Hta H ılkevi o· 

dıcı3ı Mı;ı Kıyn1'<1 ı, ikin:i 10,JJl 
linyı kız m \1 2 37 HJ mı n ıralı bi· 
letirı d ~ M d .tn va ·: ::Zlevi m ıbkıi n • 

Lrn ıd11 l>rah; n Ô!tirk, .:iı 'Jri Di· 
z !ili, ltır .ıh im Z ~yrek, "1 Htaf C 1111 • 

yakın, R!c!p Bi .ıe'<, Yışu Ktde1. 

M!hn!t Ç!tin vı Alın!t D>{uJır'a 
m:iştereken S•J()D lira ktzırıırıl2'1318 

n ı n ıralı biletin de B >r' d ı asker 

Sjl~yn111 J sıtıldı~ı ö~renilrn'ştir. 

boru imaline başlaclı 
Ankara : 1 ( Türksözü muhabirin

den ) - Karabük Türkiye demir ve 

çelik fabrikalarının yeni bir kısmı faa· 

liyete geçmiş bulunmaktadır. Bu kı

sım font boru kısmıdır. Karabük fab· 

rikası font boru kısmı itibariyle dün· 

yanın en modern boru imal tesisatını 

ihti\·a etmekte ve bu her kuturda ve 

bu kuturlardan santimetre murabbaına 

isabet eden .mcıkavemet itibariyle muh 

telif mukkvemette font borular imal 

edecek kudrette bulunmaktadır. Bu 

itibarla fabrikanın bu yeni kısmının 

faaliyete geçişi memleket ihtiyaçları 

itibariyle büyük bir ehemmiyeti haiz 

bulunmaktadır. 

Yapılhn tecrübeler ve devlete ya· 

pılan ilk imalat fevkelade neticeler 

verdiğinden Karabük fabrikalar gru

punun her kuturda ve her mukavette 

font boru sparişi kabul etmesine ka· 

rar verilmiştir. 

İita:ı~ı\'dı a;tlcn \ töre:ıi 
ya?ılan inıa1t 

fstın '·ul, l (f!lefo1 ' :ı) - 51lar 

idaresinin l(iğıth m~ sırtların:f ı yap· 
tırdıgı yeni terşih havı.ızlariyle elek· 

trik ilıre;i t.ırafmllrı y1ptırıla1 
yeni kızan dıiresi bug:.in açıldı. Ter· 
ş i h hl'luzlariyle, eJkiden on beş 
gün i~ yap lan süzm~ ve tenizlem~ 
işi snte in iirilmiş V! e'e'<:trik h':>ri· 

klSlil :lıki t~iİSlt ile istih:nl 45 bi:ı 
klov.ıttın 70 bin kilov.ıtta çı'nrıl· 

mıştır. l<in:i te,isıt bir milyo ı lira·' 
ya m ıl o ' m•ıştur. 

lngilt~re ıin sip:ıriş\eri 
V ışingto ı : l ( ı\ A. ) - l 1 • 

giltere .\nHikıy• 75,J)) t-.yyıre 

yaptıracı•<tır. Bı s'pırişin 14 0)) i 
verilmiştir. 

D.)5öl'ü11 M~taksasa 

ç !k tiği tebrik telgrafı 

Ln ha : l (ı a) - Hjr Fran· 

sızlar ş~fi g::n~ral DJ551 M!taksısı 
bir telgraf gö d !terek şıılı c::d le· 

rinirı izini takib~:brek yJrdu11J m\i· 
dıfu için sila1ıı s uılan Y-uıun mil· 
letini te)rik etmiş tir. 



1.• 

Suife 6 TORKSOZO 

kara 

aa A cdl a n@Hdl c§l0g 
(2) maç yapacaktır 

BİRİNCi MAÇ : 

2.11.1940 Cumartesi 

k a -
Adana Demirspor 

iKİNCİ MAÇ: . 

3.11.1940 Pazar 

nkar emirspor -
Adana lVluhteliti 

Maçlar Adana · Stadyomunda 
saat tam 14.30 da 

Duhuliye : 20 kuruş Tribün : ~ 40 kuruş 

T •• k •• •• G t • • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı. vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

. Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

TürksÖzÜ Matbaası: rita, BilUmum(Matbaa İşlerini Türkiyede 
:=::===:::==:==:::=::==:=:~=:~ mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder . 

• 


