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~~~li berzahındaki Sovyet tazyiki 
. un sabah son haddini buldu 
ınland 'd 44 ı;ı.,r bi, k a a yaşındaki er kekler de silih altında 
ti ast" aç dış nıe . k b . 1 a sarsı\ın~dı _ vzı ay ettı; fakat Mannerhaym hattının mukave- 1 sıRASINA OÖltE 

Lonc1,a: 17 <R 
3

4 Sovyet tayyaresi düşürüldü - mücthiş bir tanklı hücum Propaganda •• 
rtnıle-n Fınl oyter) -B 
vyctlcr K andıya tebı "'. u sabah 
• d arelı be 1 ~ıne go holmrlan verılen habcrl~re go-re, Tov· blok halınde v2pmışlardır. Ylırüyüş 

ı•vanı rıahınd re, 1 S J J 

Mogala 1.c1~nıVcktcdirler. il hücum- pd ;ı, osma ve Omalı'de Sovyet hü- bu tank bloku karşısında bir in~anın 
n bıtk " uvosk,· cumları bütün şıddetıyle de"aın et· mukavemeti imkiin.;ız c.ılmakla beraber 

aç dış Fı 1 arasınd m~ktedir. o-ozle s~yrı bıle kabıl de"'ıldı. Bu 
muvaff ık 1 " nıcv,·· a duş- 6 ~ 
h o nıu.. ııne gir Fınlıler baıı dış mevııleıi terk manzarayı seyre ancak çelıkten sinir· 
ucunıtar ., ısc de . ınc-
Fınlıltr dPU!\kGttülrrıG t~ 1ker bü. mecburiyetınde k.ılmışlars ı da, diğer leıı olanlar tahammül edebilirlerdi. 

e · ş Ut taraftan blitün h .. c ı d t · Bununla berab .. r F nlıler buna karşı Vyt'tmevııın şınıaıi 'arkt 1 u um an tar e mış· 
Ounku ka~ı ladtctnıışlerdde bir erdir. Sovyetler son hücumu yedi mukavem .. lte rie muv ffak oldular ve 
büyuk ı Çarpışnı 

1 
ır. sıralı tanklarla sağlam, muaızcım bir ( Gerisi uçuncU <>ahifede ) 

t zayıat a arda d 
ay}arelerı vernııştir f· uş 
lr.rıne . nıuhıelif h · ın av 

1 ~1ırak a, a 
i c r 1 k ctnıiş, Sov nıuha. 
ıştır ollarını b Yet ilerı 
u • Onıbard 
oır Çok nıan 

Dünya sulhunun peşinde 
hr· T Yerıerdc 

ovytı ı Yangınlar 
Y"t go 1 ayyarelcrj d çık. 
Sovyeı~e~r°!ışlerdır· e buyük 

a 5 Karelı ihe . 

'R ı uzveltin mümessili dün ı 
d k O tayyare &.. rıne bır de· 

a ı Çarpı•raaı 60ndernıışlerd 
•re il\ h lltda 'e\ı. ı r. 

r u akka\ı, o\ara\ı, ı2 Sovyet 
duşuru\. 

kı t 
1 maktadır YY- d .. 
L uştu~u d 

o dra . 17 e 
· (Royter) ..... ···- -·-·· 

- Stok. 

. ,..._ 
ltnal d ........ 

evletıe . h l 
e nazari rı arici • 

arı to l - . 
Londr~ •. 

1 
p anıyor ! 

1 . 7 • 
maı d•vletı {ftorter 

orve,.. •rı ( 1 -
ı ? D•nı •veç 
Clye nazırı "'•rke) h t 
bat u •rı a.. • • 

• D "1•rı , - 2S ' llda mu "il• 1( • 
aıuar111 ı:akereıe op•n. i 

r. r Yap · •• • ........... . ·-·-· . -·- -·- .. --------===·- 1 ürk_ El 
en dostluğu 

lllerika'da k· 
enlerin ı 

ondra: ı1 Yardımı 
kı F.ıe (Royıer) 
tı l'llerırı n Ameı ,. 
tıkad ~~ıc csınin aş:rı efkarı oları 

r 1 a.,., ~le 1 eşcbbusu ıl 
kate ketled•n\ er arasında Tur. 

... c t. ' crıne 
p. fieı;ılnıı t• yarctım '"·n "' ha 1 ş ır. ,.. 
1 ın Cde T 

tneı l urkıyc 
ltııştir. nonunc 2000 

RcısıCum 
dolar gon 

Ur dakı Turk· 
lık gazcı ıye clçısı Bay E. 

csınc b nı 
• do t El 

1 
cyanatta b 1 lı en erın b h u u 

Uduısuz. d u art-ketın 
unu E. erccedc m t • 

• n buyuk u ahassıs 
dolctr 2'lbı b memnunıyctının 

crın Turklcrc uk parada detıl 
c buı ar,, o ' 

.. undutunu .ostcrdığ'ı 
•nlatmıtıır 

Romaya hareket etti 
k Vaş ngto ; ı- , eh o /', rrH.· 

d muııeh t de'" tlerı Cum~urıcısi 
Bay Ruı~cttı t ıı f'rı İ g-t ere, Al 

ınarıva, Fıcın<., ı H' lt<1lyc1d.rn malümat 

lopa} ar,ık olan Amt'r ık<1 hariciyce 

rı Zrıretı ~1ı <ilt' arı Rav \el.; dnn 
Anı r · } e rıa11 ı Hul ılc u1un 

n sonra Nevyorka gıt 

Ve s o gün Nevy0rkt;ın 

etmektC'dır. Vels , v. 

d cek e muleökıben 
Alman~a. Frl\n ı:ı \it: lngilteıeye ve 

ve fı Rcır ı 

çeı·ektır. 

Londra : 17 Royter) - Vels'ın 
La hey. Bi.ıruksel 

\ t.' vnr şova ya da 
gıdeceğı h ıhcr \ t:ı ılml'kledir. 

Adana İs n1 et i u.Ö n Ü 

e:ıstitüsu 

ıR<©~©ri~D 
-----oö .. dUncU sahifede----

Turk •az t ·ı 
B 

c ccı trının .\\nııno,u zi,ar t .. 
eled ~ · <: ıçın 1 rnı"~' :ı ittıldcri nın:ın P:ıris 

ı, c ındc sereflcrint• bir kabul 
olarnk • •t•<;rnı hrtıp t lıl lı ıııi n1·n 11 .. hnhcri 
b 

\aznıı tıL '- ı_ l k. 
K ı UKlll'H n 1 rc<;İ J> • ı 

u resmikabuld- . ın :ırı .. ~elecli~·c ({, '" \' t kilı ;\\. \'ıllı-.Y'i 
~ nutkunu ırnd ederk n "l L1 k c r ga etctılt rı ar a~ıııd:ı gösteri.) or 

Söz Sahibinden Çoğalır 
a ngilterı.-dc ~alan, uydurma ha-

n herlere, ır snklnmnmak yUzUnden 
çıknn Bir takım tehlikeli ,·azi· 
.)'etlere, duşrnan propagandalarına 

karşı mUessir ve mUtt:kabil bir mU
cadclc açılmıştır. İngiltere io;tihbnrat 
nezareti bu husu.; ta radyo lnrı, gaze· 
tel eri scf er her ettiği gibi, sokak lnrı 
dn baştnnbn~n afişlerle doldurmuş· 
tur. 

Bllhas'in hu gllnlcrde buttın İn
giltere sint'malnrandn birbirinden .tn
mamivle avrı mevzularda Uç fılm 
h~lkn~ göst.erilmektedir. Bu filmler 

harh halinde duşunulmeden ynpılan ge· 
vczcliklerin nasıl feci bir nkibetlcr 
doğurduğanu gösteren mevzulardır. 

Film çok sanatkarane ve alaka ile 
se~ reılilchilecck bir ~ekildc hazırlnn· 
mı-;hr. 

Propngandnnm devrimizde na"I 
mudiıis bir silah olduğu ı:örulu.' or. 
CcphC' geri .. indc ea mUessir hir ku\•· 
Yd hnliııde durnn hnlkan mancvi,·n· 
tını. itimnılını !\nrsmak, hnlkı hukO.· 
mctc \'C hukO.mctin bntındn bulunnn · 
lnrn karşı n.' nklnnd1rmnk için bir 
tnkım , nlnn, korkunç hnberlcr çıkar· 
mnk dusmanlnrın en buvuk •;nzifcsi • . ~ 

olmuştur. 
Bilhnssn l»lcrck, hilmi\·erck yn· 

palan ge\•czelikler. işitilen her hnbe· 
rin doğru ve.' nhut yalan olduğunu 
duşunmcden ;ıurnda burada nnlatmak, 
dusmnn propagandnsma en buyuk 
koln,\ !ık göstermek demektir. 

Propngnnılanm en mUessir silahı 
bizim mnnnsını çok i,yi bildi~imiz ko,·· 
culuktur. Böylt• mtışkul imtihan gUn· 
lcrinde, duşmanm mnksadın:ı körU 
körUnc nlcl olmnmnk için en iyi ted · 
bir clilimizi tutmaktır. 

Bizde gUzel bir ntn sözU Yar: 

c:Laf Sahibinden çoğnlar .. > Manevi 
km•\·etle;imizi diri, sarsılmaz bir hal
de tutmak için duşmnndnn gelen pro· 
pagandn havnlarmn karşı butun mcv
cudi.) etinıiz hir hnromctre gibi hassa-ı 
olmalı Bilhassa gevezeliklere, boş 
boğnzlıklura karşı dışman kesilmcli
Jİ~. Nefsimizi dnimi bir mur:ıknbe 
nltın<la bulandurmalı.' ıs. 

Umumi hnrpte, lngiliz sokak i-
lanları sunu ynıtworlardı: 

) . . 
Su~unuz . . Snlı.ınmız dU<ımnn sizi 

dinlivor .. -> 

Su.,nlım, gevezelik ynpnnynlıın, 
bi lhnssn: mel 'un mnksndlarln çıkarılan 
Ye milli birlik havasını bozmnya ma

tuf kötu hnbcrlHin llil:erini dııimn 

kullc~ elim. K. O. 

.i .. ]jija(e]3J:tel · 
Lorıdrn : 17 { Ro) tPı ) - /rıgili: 

J la rlıne 1\ ıızırı /J11gii n Majwoda in· 
Kılız lıatları11da trftı§lerde bulunmuş
ııır . 



Sahife 2 

Siyasal bilgiler 
okulu talebesi 

Gençler dün geldi 

Ankara siyasal okul talebelerin· 
den bir grup, profcsöı !erinin rcf aka
tinde olarak dün şehrimize gelmiş 

ler ve misafir edilmişlerdir. 

Adanada iki gün kalacak olan 
gençler bazı tetkiklerde bulunacak
lar ve bugün şehir stadyomunda 
Adana futbolcularından mürekkap 
karışık bir takımla bir de maç ya 
pacaklardır. 

Ankara spor muhitinde çok mü· 
him bir mevki tutan siyasal okul fut· 
hol takımının bizim çocukların kar· 
şıııında bu gün gösteıeccği oyun her 
bakımdan cidden heyecanlı olacak
tır. 

Hangi yerlerde hangi 
cezalar tecil olunuyor 

İcra V ckilleri Heyeti, zelzele 
mıntıkasındaki ceza hükümleriyle 
tevkif kararlarının inf azınm tehirine 
dair olan kanuna dayanarak, zelze· 
leden ehemmiyetli surette hasar 
gördüğü tesbit olunan yerleri tes 
bit etmiştir. 

Bu yerler, Erzincan, Tokat, Er 
baa, Niksar, A'ı hisar, Reşadiye, A· 
masya, Zile Şibinkarahisar, Suşehri 
Koyulhisar, Mesudiye, Alucra, Pu 
Jumur, Hafik, Zara, Ordu, Fatsa, 

Ünye, Gireson, G ö r 1 e, Gü
müşane, Ba)burt, Kelkit, Şiran, Çar 
şamba, Kemah ve Refahiyedir. 

Bu yerlerde verilmiş ceza hü· 
kümleriyle tevkif kararlarından yu· 
karı haddi beş seneden fazla hüri 
yeti bağlayıcı cezayı müstelzim suç 
lar müstesna olmak üzere diğerleri 
bazı şartlarla geri bırakılmaktadır. 

Adliye Vekaleti keyfiyeti bir ta 
mimle alakadarlara bildirmiştir. 

Zara ve izmi '< de zelzele 
Dün gice Zarada ~c lzmirde 

yer sarsıntıları olmuştur. Zarar yok 
tur. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gökyüzü kapa· 

lı hava rüzgarlı geçmiştir. En çok 
sıcak 14 dereceyi bulmuştu. 

Türksöz:ü 
+-

Adana' nın Zirai vaziyeti 
ve istihsal kudreti Nurullah~ 

yarınki k 011 

Ziraat Umum Müfettişlerinden Selim geldi ---
~ • şeb 
Uç gündenberı 

fir bulunan kıymetlı1 b 
edip V sdat Murul 

11 

akşam Halkevi sal• 
mevzuu üzerinde bir 

Ziraat Vekaleti Ziraat Umumi ı 
Müfettişleıind~n Bay Selim Herkmen 
Adana Umumi Ziraat ve İstihsal 
vaziyetini tetkik etmek üzere dün 
şehrimize gelmiştir 

Bay Selim Herkmen'in yapacağı 
bu tetkikat neticesinde tanzim ede· 

ceği raporla Adananın Zirai vaziye· 
tini ve istihsal kudretini Ve ~alete 
arz edecek ve bu surt".tle Adana 
çiftçisi için bel <İ yeni yeni bir inki· 
şaf yolu açılmış olacaktır. 

Umumi Müfettiş Bay Selim 
Herkmeo bu meyanda daireleri, 

mücadele ve üretme istasyonlarmı, 

nümurıe çiftliğini, Lidanhkları ve 
Ziraat Lisesini de gezeceklerdir, 

Muzaffer Lokmanın 
konferansı 

Dün akşam Halkevinde doktor 
Muzaffer Lokman tarafından ( Ve. 

rem, Veremin istic!adı siyarcti ve ir 
siveti) mevzuu üzerinde kıymetli 

bir konft:rans verilmiş ve dinleyici 
ler tarafından alakayla karşılanmış· 
tır. 

Dairede iş takibederken 
parası çalınmış 

Kuyumcular köyünden Durmuş 
oğlu Ahmedin nüfus dairesinde işini 

takib~derken ) ankesicilik suretiyle 
cebinden parasını çalmaktan suçlu 

Akkapı mahallesinden Süleyman oğ 
lu Şahud Pirinç'in • meşhud suçlar 

kanununa göre sulh birinci ceza 
mahkemesinde yapılan duruşması so 
nunda 1 ay hapsine karar verilerek 
tevkif edilmiştir. 

Halk evimiz resim ve 
fotoğraf sergisi 

Halkevimizin 22 şubatta bir resim 
ve fotoğraf sergisi açacağını da· 

ha evvelce yazmıştık. Müracaatlar 
devam etmekte olup Halkevi büro· 

suna bir çok kıymetli eserler verilmek 

tedir. Ancak bazı sebeplerle sergi. 
nin açılış günü uzatılmış olduğundan 

kayd ve kabul muamelesine 'J.7 şu. 
bat Salı günü öğleye kadar devam 

edilecek ve sergi 29 şubat Perşem· 

be günü Halkevi salonunda açıla· 

caktır. 

Bu sergide iyi derece alan eser
ler bilahare Ankara Halkevinde 

açılacak umumi sergiye de dahil 
edilecek ve nakten mükaf atlandırıla 
caktır. 

Kızılay idare 
heyetinin toplantısı 

Kızılay Cemiyeti idare hey'eti 
dün saat 15.3() da Parti Salonunda 

daire müdürlerinin de İştirakiyle 
bir toplantı yaparak bazı kararlar 

ittihaz etmişlerdir. 

Hayvan alım satımında 
Sıhhi Muayentler 

rilecektir. 

Dörtyolun Hat•~ 
yısiyle Seyhan ViliYe. 1 

vukubulan de"-işiklil1 

5 'o' 
fos sayımı neticeleri 

mek ve bu suretle bı.I 
yapılacak nüfus s•Y'ef' 

cak netice ile ırıuk~ili 
hazırlamak iizcre .. ,e 
günkü teşkilatına ı0 . ., 

·5tl" 
len 14 parça istatı ,li 
dürlüğü tarafından V 
derilmiştir, 

Tetkikatın ya!11.~I, 
bince yapilan değıt1 

• 

tirilmesi, köy isimle~ 
liklerle muhtarlıkl•ı 
tadilatın nazarı d 
tasrih edilmiştir, 

MAHKEMELE~ 

Bir esrarc• 

' Yapılan tahkik,&, 

Niğdenin Çarlı köyü kedlerinde safabatiyle kocasıoı' 
uyuz, Konya Aksarayının Yumalı l bi esrarkeş oldut"~ 
köyü koyunlarında da Çiçek hasta Acem Hacer koıJJ J1 .ıJ 
lığı görülmüş olduğundan buralar· kiralamak istiyorı• ~ti 'ı 
dan koyun ve k,.çi gibi mai vaziyetini yak• -';1 
alınacak hayvanların hastalık. evini Hacere kir•Y~oi / 
tan iri olmalarına ve fenni tedbir hal Hacerin hiddet• 

lerin ittihaz edilmesi hakkında ve Mikiile : o/ı 
Seyhan Veteriner Başmüdürlüğüne __ "Senin b•f1~~ • , 

direktifler verilmiştir. ~f"'' ,.~ bı ben bilirim 1 
• -;r d•'· , dım Acem Hacer . -

felakete sürükleriJll . t 
. şeY Köylerimizde Sinema 

Sahne ve sinemanın halk terbi· 

yesindeki mühin rolünü bidayetten· 
beri ehemınhetle gözönündc tutun 
C. H. P. açtığı Halkevlerinde diğer 
yetiştirici vesait meyanında toplan· 
ti salonla,, ve sahneler kurmakta 
ve bu yerleri sinema nıa kinclcrile 

de techiz ~\llıcktedir 
' 

Bu sinema rrıakinelerioin elekt

rik olmıyan köy ve kasabalada, Pa

zar yerleri i!Cibi 1.ımumi mahallere 

GÜNÜN MEVZUU 

de getirtilerek motörle işler ve kul· 

!anılır seyyar hale gelmeleri için de 

tertibat alınmaktadır. 

Partı, bu sinemalarda eğlendiri· 

ci olduğu kadar bilhassa uyandırıcı 

ve yetiştirici mahiyette filimler gös. 
terilmesini esas olarak gözönünde 
tutmaktadır. 

Bunun için bugüne kadar bu 
mahiyette hazırlanmış yetmiş nevi 
üzerine 162 filmi muntazam bir 
programla parasız gösterilmek üzr:· 
re Halkevlerine göndermeğe başla 
mıştır. 

Cümhuriyet Halk Partisi yeni
den bir çok kültür filmleri hazırlat· 
makta oldugu gibi yabancı memle· 
k~tlerde de bu mevzuda yapılmış 

filimleri tetkik ve mubayaaya karar 
vermitir. ••• 

Mikail içı'1 f'f•c'' 
zaklar düşüneP . ·~ 

'k"jlı11 
gün sonra Mı 8 r 

e''' ,,., 
çirpi arasında . b•'''" 
kail hakkında ıh e'' 

r e c 
ikinci As •Y ıtJ' 

durııf J 
de yapılan tı' 
. . A Hacer 
ışın cem " 
edildiği anlaşıl•'' r ~ t 

~,ce '"' ne ve Acem t•"' 
nad ve iftirad•11

1 
~ 

ret e 
ıçın evrak su k•"' 

--------------- mma tevdiirıe 



18 Subat 1940 

dliye Vekilim z Sökede 
Ankara: 17 

. _ (Hususi muhabirimiz. 
Adlı)c k'I . 

r;ı Sok ve ı ımız adından 
C)c hare'· l .. 

ımıı ,. d "e etmıştır· Vc-
1 ) il\ lld7 ·ı 1 unara'- - c e erınc beyanttııa 

& g'Ordijt- . 
n çok sc · u lcrakkı eserlerin 

vınç d 
r. uyduQ-unu şşylemiş· 

,1.ırn Va~ 
f111V:- t ·· r ın cenazesi 

orenle kaldırs\acak 

Türksözü 

Alman korsan gemilerin 
den biri daha yakalandı 

General A . 
~ft ·ı Vnı da d 14"' çı erinden Ek ına ı şehrimiz 

f;'ttesi Sivas J redrrı Avni Zaimlerin 0111: V an arma K nı ardar'ın ~ . omutanı 
lngiliz bahriyelileriyle Alman bahri
yelilerinin göğüs göğüse muharebesi şeb Yazmıştık . nıuessıf Ölümünü 

tlı Asım Vardaı 'ın cen Londra: 17 (Royter) Al mantarın 
1 ullııb t 10 da Yeni ista az.esi }'arın 150?0 .tonluk lnkok vapuru lngiliz 

Orada . syona 1 k g 1 
fal' 1 n Yenı rnezarlıt .. ge ece emı erıne yakalanm:-mak için Nor-
jr •taktır. a torenle kal. veç kara sularına kaçmıştır. 

y "'1n saat 9 S 
enunda t 1 ria Yen· onra vapur tekrar kara sular 
id·ı op anılarak 1 

Otel sa· haricin~ çıkmış ve karaya oturmuş-
.J 1 ccc\ctir T.. Yeni hta t 1 

kaS~" · ._. · 0 ren ask syona ur. ngiliz muhribi gemiye yakla-
P ~ r1ıtıle rtsrn· 1 erlerirnjz· d 1 vil 1 

o acaktır, ın c Şarak ngiliz bahriyelileri gemiye 

----- çıkmış göğüs göğüse çarpı~ma 
Papa Vekilin· olmuştur, Bu sırada Norveç gam 

.ıt d 1 lll Al putları hadiseyi seyr,.tmişlcrdir. at•r e ege ·ı tnan . 
"fi sı e hlÜlak Netıcede Alman gemicileri esir 

~e. t Roma : 17 ( atı alınmıştır. 
hl' enin hab Stefani) - B' f,. ----

erille ilı er verdikinc g.. ır ga. ~veç - Almanya arasında 
geçen Per e ore, Papa ki' 

e bil iciye rnüste ' ~be günü Alın · na ıyat ta nıamen durdu 
.,1 Şarı ıle b· an L 

s•ı Pınıştıı müla\c ır göıü,nı ondra: 17 (Royter) - İsveç 
k,yel'1evam etrni r at bir bu~uk s e Almanya arasında nakliyalı temin 
vılif •. - ş ır. aat eden f eribotJaeda bu arasında 
"re arp Cephesin d . ~~ınış ve bu :;uretle nakliyat tama· 

go ~ . e Vazıyet n durmuştur. 
titlİ Parıs : 17 (Ha 1 

•
1 

• ~lı tribünlere yiyecek !(Ötürmek 
• ı 1i . d vas} - G 1 Çın ırr.d d . . 

11 v• c dün k~ ·ı f . arp cep f( · a ekıplerı çıkarılmıştır. 
tlr. şı aalıyctlerile geç ı ıbrısda gönüllü alayı 

ı111ı Roma d L(Jndra: 17 (Royter) - Kıbrıs 
. i~~ tnu n.~a .. dış ticaret :.tsında göniillü bir alay ihdas e· 
ış ~' tn tnudurlüğü .h ı ecektir. 

ıer.lı Bük 
1 dası Kıbrıs gençleri müracaatfa,a laf""" rcş: 17 (R d de 

'J llda bir h . . a Yo) - R Yarn etmektedir. 
dilt" ilGrl" ~ arıcı ticart!t oman. t . 

u~u t,şckkül . ~ınurn rnü. Una komısyonu çalısma-
Bu m~ d" ctınıştır • 1 · • 

ıalıcııkt u urlük ı:etr 01 • •• . Ya gız ı devam edıyor 
ır. ışını d 1 L d 

e c e on ra: l 7 (Royter) - Tuna 
Veygalldı ~ornisyonu gizli bir toplantı ile va· 

Kah· n nutku zıfesine başlamıştır. 

İsveç l4 inlilere yardım 
prensibini terketmiyecek 

Sulha teşvik 
haberi yalan 

Londıa : 17 (Royter) - fsveçin 
Finlan 1iyaya yardım bahsind.: hiç 
bir değişiklik yapmıyacağı ve Fin· 
landiyaya yardım prensibinde devam 
olunacağı selahiyettar kaynaklar· 1 

dan bildirilmektedir. lsveç Finlandi 
)ayı sulh akdine teşvik ettiği şayi

alarda katıyen asılmızdır. 

Almanyanın Helsinki 
elçisi Berlinden döndü 

Londra: 17 (Royter) - Alman • 
yanın Finlandiya elçisi Berlindf>n Hel 

sinkiye dönmüştür. 

Amerikalılar bir donan
ma nümayişi yapacak 
Vaşington: 17 (Roytcr) - Ame· 

rika, pasifık denizinde bir donanma 

nümayişi yapacaktır. 

Bu nümayişe, 1 jQ gemi, 350 
tayyare iştirak edecektir. B~ m~
ncvralarda gazeteciler ve hıç bır 

ıre: ı 7 (R 

ndndü\gice M~~:er~ - Vcy. TAR İ-H- - C Q G RAF Y A 
. ut~ söylemi adyosunda -

~- \ı' bırli~ine M ş, ınüttcf~lei ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

davetli bulunmıyaca' tır. 

arından bah ısıtın değe r ın ;::: 

~ ~e ve 1 k setıniş v k r ı Yar· 

Skandinavya , '- ra ın rrı.. e eza T·· 
J• .ıJ ıcaydct . . uzaheref . . ur. 

, "' b" ınıştır, ını sıtayiş-

k•"e" lı ,:-----___ 
Y' . ~ iki kanı~ 
etill' Dün •11:eJ . • avga 

v ırımızd F· 
ıncağızın k ı c ıtte İsimli bir 
1-fad· o u kıtılınıştrr 

ıscyc M h . 
da bir hh a ınut o~lu Kırkan 
Olıscc d ıs sebebiyet . 

erd vcrrnış 
ııı . anunj rnu cst edilerek hak\c -

Ssüı aıncıc · ın 
eft ~ edilrniııt· nırı Yapılmasına 

ş Y.;' vır. •"'' . 
' .J crıc rnü 

.. . ~~)t <l l• essif bır kavga n r 'tJ' İJ •vıehm t e ıcc· 
ı•' tf' akj gözü k: o~lu Abdullah 
,,. , )O~lu Meh nlo bır kavgacı Meh 

ce'' ;r. ı tek chem:~;ctrnvcreni sopa ile 
ııs' 1,- JJ raporuna go" ıcMc yaralaınıştır ,.r ı .. re ehrn d' tz &Un Onra t k e lll bir 

t k e rar rnu 
ıne tt"dir. Abd il h ayenesi 

" 1~ u a hakk d ) apılnıakt d ın a 
er ·b'' .JI a ır 

·"' i'.ı ,~ ~
,. 

. -

"' ' 

Skandinavlar 
fskaııdinavya, bir cağ-rafya tabiridir. Oanimftrka lsveç Norveçin müs· terek · ·d· ı . ' . ısmı ır. sveç ve Norveçın bulundukları kısma •• lskandınavya yarı-

madası " denilir. Bu milletler, ırk, lisan ve tarih itibariyle birbirine çok 
y~kın ve alakalıclır. lskandinavlar, Teuton ırkının aşağı Cermen nevinden· 
dırler Angller, Sakson ve Jutlarla karabetleri vardır. Boylece lngilizleri 
meydana getirmış olan eski Cermenlerle de münasebet ve sıhriyetleri 
vardır. 

1 lskantlinav miltletleri memleketlerinden dışarıya çıkar ak şimdi a} ni kra-
ıdtanımak surefiyle Danimarka suretiyle Danimarkaya bağlı bulunan İsland 

a asında da yerleşmişlerdir 

t b·Bir kısmı daha bazı yerlere de ~ayılmış ve o mernleketleı in lisan ve 
~r ıyesı ıle kaynaşm ş olanlara karışmı~lardır. Mıladın B:>o senesindenberi 
k;rırmtrka, lsveç ve 'orveçte ayrı ayrı krallıklar vardı Bir aralık bu hü· 
ay~~t er18

1
1
3
5
97

Vdc.n J524 e k?dar tek devlet haline g~ldiler, Sonrn lsveç 
ı, ıyana kongresınde de N · 

D"ll · kd . orvcç ve Danımarka ayrıldılar. 
Milad 

1 
e;ı ye ığcrı~e çok yakındır. Biribitinin dilinden mana çıkarabilirler· 

ın OUO senelerıne kadar bu dil yakınlığı daha fa~la idi. 
lskandrna\.lar uzun zamanlar d b. 

ve faal t k . e e ıyattan ve sanattan ziyade hareket ıye e ıymet verdıler Talıh · d 
hareketi k. . . · ve ser \'Ctı enızlerde aradılar; Edebi 

er on se ızı.ncı asırdan sonra terakki edcbıldı . 
Tıyatro eserlerı} le şöhret lJ 

( 1684 _ 17 . . .a~an . dnımarka Notveçyalı Helberg 
Yük b 

54 
) şımalın Molyerı ıdi, Isveçlı Tegncr ( 1782 - 1846 ) bü-

ır şaırdı. Fakat lskandınavın . · · - · 
Yayılan H Ch A d en mühım sınrnsı hıkayele rı dünyaya nrıs rıstr~ın n erson (1805 10 ) 
ve ıbsen v · 1. S 1 L n75 dır· Norveçyalı Björnson 

k e ısveç ı c ma ogerlef de b .
1
_ d h h . 

Yu sek ıska d" . 1 u un unyaya şo retlc.ri rır t anıtmış n ınav sıma arındandır 

Sahife 3 

llit1er cehennem 
k. . ' ma ınesı ... 

Bir İsveç gazetesi yazı 
müdürünün mahkumiyeti 

Londra : l 7 - Londraya gelen 
bir habere göre lsvcç temyiz mah. 
kemesi diğer bitarat memleketlerde 
bilhao;sa matbuat mahafilinde, alaka 
ile karşılanacik bir karar vermiştir, 
Birinci kanunuıı sonunda Trotz Ollt 

1 

ismindeki haftalık İsveç gazetesinin 
ınesul müdürü Ture Nerman gaze· 
tesine Hitler "Cehennem makinesi,, 
başlığı altında koyduğu bir makale 
den dolayı üç ay hapse mahkum ol 
muştur. Bu lsvecin dostane münase 
betler idame. ettiği bir devlet reisi· 
ni gayri kanunui surette tenkit te 
lakki edilmişti m cthkumiyet kararı 
epice hayret uyandırmış ve Alman 
Sefaretinin tazyikine hamledilmişti. 
Mamafih sonradan hüküm temyiz 
edilmiştir. En son gele::n haberler 
Nermanın beraet ettiğini göstermek 
tedir. Bir iki ay evvel temviz mah· 
kemesi için böyle bir karar vermek 
hayli müşküldü. 

Sovyet - Fin 
muharebesi 

( Birinci ahifcden artan ) 

tankların himıtyesine rağmen Fın ate
şi karşısında sovvet neferleri dökülü
yordu. Bir müşah:din söylediğine gö· 
re, sovyetlerin yaptığı lJu son hücum 
bir delılik eseri idi. 

Londra : 17 (Royter) - .Alınan 
malumata gör~. Finlandiyada bugün 
44 yaşındaki askerler de silah altına 
alındı. Dün 43 yaşındakıler <\lınmıştı. 

"Eğer Fin ihtiyat kuvcetleri mev· 
cut olup ta cephede çalışan asker· 
lere bir müddet istirahat veriıseFin 
mukavemetinin bozulması gayri müm 
kün bir hale girecektir. 

Lond ra : 17 (Royter) - İsveç _ 
Fin hududundan haber verıliyor: 

Kızılordunun taarruzu Karelide 
inkişaf etmektedir. Bigarensi bölge· 
sinde sovyetler muvasala yolunu kes
meğe uğraşıyoı lar, 

Ruslar, bütün gayretlere rağmen 
Mannerhaym hattını delmeğe muvaf
fak olamamışlardır. Hattın noktalan 
mütemadiyen zorlanmakt&dır. 

Helsinki : 17 (Radyo) - Kareli 
berzahında vaziyet çok ciddidir. Sov .. 
yeller ıki noktayı işgal etmişlerdir. 

Taypalada da sovyet tarrruzu da 
şiddetle devam ediye-r. Bunlara rağ· 
men Fın muka\·emeti sarsılmış değıl · 
dir . Fın tdyyareleri Lenir.graddan 
Kareli ye giden şimendıf er hllttını bom 
bardman etmişlerdır. Bir çok istasyon 
!arda yangın çıkarılmıştır. 

Bu hava akınlarının ehemmi· 
yeti pek büyüktür. sovyetler son ıki 
gün ıçındc 34 tayyare kaybetmişler
dır. 

Londra : 17 (Royter) - lngiliz 
gonüllülerine Fın lanlandiya cephesine 
yardım salahiyet ni veren karar -
name diin akşam ıınzalanmış ve tat• 
bık mevk iine konulmuştur. 



Sahife 4 Türksözü 

Askeri hadisenin 
yaklaşması 

Zevk ve görgüyü bir endüstri haline getiren 

- - ...... ~ 
ısrnet: ıno•· Adana 

kız sanat 
Yazan : General Duval 

"jurnal., dan EnstitOf 
ovyet Rusyanın Finlandiya 
da yaptıgı nevmidane gay
retler karşısında hayret duy * 

hareketler mamalıyız. Bu gayret ve 
Kareli'berzahında Mımnerhavm hattına . -
müteveccihtir. Çunku, ancak burada 

B izim inkilfıbın başancı, yapıcı 

vasfını göz önüne koyan 

hadiselerden biıisi de, bu devri· 
min Kültür ha} atımızda tahakkuk et 
tirdi~i eserlerdir. Görmekteyiz ki 
bizim rejim, milli ve içtimai hayatın 

her sahadaki iııkişafına en geniş yer 
veren tipdir. Bi7.im bugün olduğu gi
bi yarınki bünyemizde de en geniş 

yeri maarif hayatı alacaktır. 

BulunduOunuz Şubat ayı içinde Menekf•ı•r• 
Kırzantemler, Zambaklar görmek lsciyor••"~ 
park park, baOçe baiçe dolafıp buralard• 

kati ve iyi bir netı ce almak ınumkUn 
dur. Diğer her tarafta meseli\ : La· 

doganıo şimalinde Lapoıı_yoya kadar 
Son•et orduları bes on kilometre iler 

sim çtc;ekler aramayımz; Onlar, ancak En•titd 
rlnlerlndekl saksılarda bulunur: Bunıerıfl 
zambaklar, hakiki Kırzantemler kadar cı:ı:IP 
manzaraları vardır. Bu çlçeklerln ince 9aht•lfr 
rakda deOll, Adana Kızının ellnde blttlGI anG• 

- > 
lcyebilir. Fakat bu ilerilcyişler hiç 

ehemmiyeti olmıyan muvaffakiyetler 
olur. Bunlar nncnk Sovyet ordusu Bot B irkaç gün evvel Türksozü, A

dana Maarifi ilk tedrisatının 
flp kokladıQınız zaman anıa,ıhr. 

ni körfezine kadnr sevk edilebilecegi rakamlı bir şemasını çizmişti. Bugt:n

taktirde kıymet kazanabilirler. Bu ise de mesleki tedrisat mücsseselerimiz
en mUsait yerde 200 kilometrelik bir den birini ele almakdayız: Adana ls
ilerile.viş demektir. Böyle lıir hareket I met lnönü Kız Sanat Enistitüsü ve 

için bir çok haftaları göze almak icap akşam Kız sanat mektebi. 
eder: Hafbuki, Sovyct Rusyanın vak- Şehrimizdeki bu müesseseyi, mem-
tı kalmamıştır. Ordusunu mumkun lekette moderrı organizasyonla işliyen 

olduğu kadar ı;Uratle serbest bir hale 56. meslel: . ~~ulunun en .. güzel .~r~ek-
getirmeğe mechlırdur. Bunun schebide lenn~en bırısı ol~rak ~osterebılır_ız. 
hir a\' sonra buzları'l çözlılmcyc baş- Uç yıldanberı faalıyete geçmış o-

. lan bu müessesede, Adana kadını, 
Jnması dt'ğil, J\lmanva ıle kararlaştı · k 1 k k 1 kd 

. . . ~ bb Çu urova ı · ız, pamu · top ama a 
np tanzım ettıklcrı buyuk teşe lı!\e ld "b" . . I d k" k 

d B o uğu gı ı, ınce ış ı•r e ı zev ve 
hazırlanmaya mecbur olması ır . u- 1 . . - k d" 

ıstıdadını da gosterme te ır. 
nun içindirki, Sovyetler en kuvvetli 1 Değerli idareciler ve Ô~retmen· 
tnnklarını ve piyade kıtalarını hareke ler elinde bulunan bu müessese, A-
te geçirmiştir . Finlandiyalıların artık ı dana ismet lnönü kız sanat enstitüsü 

yorulmuş ve bitap duşmuş oldukları- ' ve akşam kız sanat mektebi olarak iki 
uı zannetmektedir. Fakıı~ bu usul .na- ı devre h~liııde çalışıyor. Enstitü kısmı· 
diren muvaff :ık olur· üıger t:ıraHan 

her def llsında bira7. Jaha artan muvaf 1 

falci) et ümitleri Finlandiyalılar için 

mudhiş bir kuv"·et olmaktadır. 

Hnrpte, politika ve diplomasinin ns
kcri hı.rcketleri ha:ı:ırladıkl:ırı ne ka 

<lnr doğru ise, ayni zamanda nı;keri 

hareketlerinde diplomasi ve politikanın 1 

akibcti Uzcrinde muhim tesiri vnrdır. 1 

na Ortaokul me'zunu kızlarımız, ak
şam sanat kısmınada okuyup yazma 

Bir .rnbah .~ofrası lıazırlığı 

------Yazan 

Tangün er 

Bug~n, Mkeri hadiselerin İn~i:ı:eı.rı :çi~ I 
ele dıplomatik hnrcketler talık edılmış 
gibidir. Bazı şeyleri hattı\ bitaratlo.· 

rm vaziyetini anlamak için bunu. du
şUnmek lazımdır. Demokra .. ilerin ha
talarından birisi, hatta en lıu_yUğll 

hissen safdil olmalarıdır. Bu millet
ler bizzat kendiltri için söylemek j,.

tiyorlar. istiyorlnrki, Davalarının doğ 

ruluğu butun dunyanın ~·a;dımını ken· 1-
<li taraflarına çeksin .. Oig~r millet· 

Enstitüdeki kızlarımızdan bir grup 

lerin tereddudu karşısında hayrete du ı 

~Lıyorlar. Haldı olduklarına dair de 
lil !erini, isbatlarını artırıyorlar. Pro
paı:ındalarının kifayetsizliğinden şika 

1 
.ret ediyorlar. il ata etmiyorlar fakat 
öyle bir an gelirki, butun hunların hiç 
bir kıymeti olmaz bu an yakın bir ~a I 
manda top ıı;e!'inin, hukmunu vcyahud 
hiç olmezıa, istikbalin ne olabileceği 
hakkında bir fikir verebileccgi an ola 
caktır. 

Arbk ne diplomasinin ve ne de 
parlamentoların iş gördUgU bir zamanda
yız. Bir tek hdişemiz olmalıdır 

Gittikçe yaklaşan ve Allahın mu 
kaddeı·at kitabı Uzerine hukmanu ya 
.zacağı gunun endişesi .. kuv'letli olmak 
tan başka İrade ve arzumuz hareket-

1 

te• başka bir dUşU11cemiz olmanıahciır 
Hatta, askeri hadiseler vukuunun ge· 
cikmcsini temenni ve Almanın bize ta
arruzda tereddud edeceğini zannet ek 

itile ondan bu arzuyu l:anıamen kaldırmak 
için ona çok kuv_vctli \'c kendi kcn- 1 
<limizden çok emın °lduğunıuzu göster 
memiz lazımdır. 

p o • 1 KA L • 1 T 

Müttefikler ve Finler 
Jur gazeteı.inde meseleyi "Finlandiya ve muttefikler,, zaviyesinden 

tahlil eden Leon Bailby diyor ki : 

"Finlandıyaya. ,yardım için lngiltereden ne beklemee lazım olduğunu ilk 
def" tasrih etmek cesaretini gösteren B. Çemberlayn olmuştur. B. Çember· 

layn, kendi nazırları ve Fransız nazırlariyle birlikte i~tirak ettiği yuksek 
konsevdcn avdetinde Avam Kamarasında irat ettiği bir nutukta İngiltereniQ 
Pariı. yardımının Finlandiyaya faydlllı olmu7 olduğunu bildiriyordu. 

B. Çenıbcrlay:ı denıi~tir ki: 

" - Finlandiyaya diğer bir yardımın yolda olduğuna söylemekle baa· 
tiyarım., 

B. Daladiye de ınUHcfik devletlerin ı\1illetler Cemiyetinden aldığı da· 

Vele istinaden buııa lıcnzer be_ynnat ta bulunmuştur. O, zıımaııdaoberi, ne~
redilun . tebliğler bize Sov_rct hUcumlarıoın iki misli şiıldetlcndiğioi öt;ret
mcktcdir. 

Fnkat c •er bir takım Fin kahramanıııın sayı.sız barbar kutlesine kar~ı 
bir muci7.e olan mukavemeti nihayet bulur, ef;-!r mahsurlar adet karşısında 
ricnte mecbur kalırlarsa, demokrasilerin kendilerini sarsan ihtirası ifade 
için sesleri yctişıniyecektir.,, 

• 
bilen her yaşda kız 
alınmaktadır. Enstitü 

. jle 
nin nazari derslerı le 
moda, şapkacılık, çiçe le~ 
teyinatı, resim ve el/~ ıc 
bakımı, yemek, ühJ, 

tedrisatı vardır. si' 
Pro<Yramda muht3 :JJ 

6" ' • de y· 
ca ve Türkçe dersı 

lunuyor. 1'I 
Akşam Kız Sanat ,rı 

şubelerine tahsilleri ~ dJ' 
!ardan ev kadını yeti~ ot 
gösterenler devam e~~O 

A dana İsmet ln° ıcı 
gitmemiş, ora~8 tJılı 

yatırıı görmemiş isenı~t~J l 
den kaçmamış bir fır ' 

- Orada ne var? 
cevap verebiliriz: 

- Bulunduğunuz şll 
menekşeler, güller, kırı 
haklar görmek isti)' 
park park, bahçe bah~~ 
ralarda nabemevsim ~., .. _ ... , 
yınız. Bunlar, ancak 

!erindeki saksılarda ~ 
hakiki zambaklar, tıa 
kadar cazip teravet ı1I 
dır. Bu çiçeklerin ince 
rakda değil, Adan• 
bittiği, ancak yakla.11 

zaman anlaşılır. i 

Çoklarımız çam~ 
yemek pişmesini "-
kolayca yapacağı bit 
nekadar büyük bil' 

görmek için yine e ~ 
atelyesini, rnutba~;~ 
Yirmi otuz defa gı 'il , 
lek burada yıkanı~ ·,.e_,.;, 
bir tuhafiyeci vitrı11' "'" 
koymakdan hiç ıcor ~ 

Bir elbiseye 11~ kadın elbisesine ~ ~ 
nİtÜrler nB!tl göt ffleJ'~ 
rirse, bir tabak ye ıcıt'~..;L 
iştah ve tadı, ıo <JeS~~ 

za götürdüğümüıd~'~•"' 
ruşlarında da bil l''jll"" ıı 
vardır. işte Ada'n• af'' ,f 
rinde böyle yılc•~şirtl' 
meA"e ve böyle P ~ 
lardır. ~,t.1' ı' 

A danada çalış ,e~ ı 
değerli ıniies$;ıı"1~ 

kızımız okuyor. dir~ 
titü kısmında, O 

1 
nat sınıflarındadı'~ ~ 
den 15 ve Ak~111ııt~ ~t 
kızımız mezıJn of$af' ~~ 

Zevk ve g ae§~ til 
line getiren bil .~ I" 11~~ 
yor ki üç yıl gı 1oO ~ 
Adana evlerine 

1 
,-e~, 

kadın ro ~ 
hesaplı ev çıı"ıJ ıı• 
bu meziyetler .. ,.cfe11 

na israf f antaıı~'. 
. jlı>'' 

yetle yerleştır 
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Pa.." L 
-:::.f"gıer-~on Blu"' 

8clgraddı elde ed'I ~ 
en mühiminin B 

1
1 en. netice

ın verilen ve t ~ l•rııtın ta 
•flık teminata ey:: edılen tıDl 
ıştım Bu h'" '- ~. Uhrıu dün 

u"mu m ~b 1 tavsıf etmenin k b· ı u ı •tala 
f tmiyoruın R a ı o1ıeaıttnı 
b . oırıan"anın .. 

ir öl üde B . , 'fi, ge· 
ç ulgarıstanın b"t 

lfına tabidir. Halbuki Al ı ,. 
"Yeller tarafınd, b. rnanyı 
halinde S..ı . n " ltcavüz 
Çok l•taıtlQan •lıcaa... 

IDefkn, ol .. 
•tının v 1 lel1neltte id"ı • eraay • 
'" zay .. .ı..a llıuıhedede 

ı · 'l"'Udttle 
111 ''• devletlerden . . Ualbele 

Cluırn 'lh•lıdır bırı oldut. 
Cebren her h~n ~e t~tfılı~lı ve ne 
•n llıtı•htd .. le~ı bır tadilat ol 

... , ... h""k .. 
1 t.bi h.a'-a u unııerine 
l•riıtandır 8 il "liae ~ t 
•nın, harbi~ t ınıenıltyb Bur e 

ev,11ü.. I•· nı ve kıybett'L• llnden bir in 
tı 1 le ·~tri'i . 0 ıra iıtifıd ••tirdat 
le le ey, kalk 

or lllılc tab·· . . •tlbaıın. h . . ıı 1 Jı 8 
b atıeaye lllz.rt.,... •ikan an· 
'Y•nıtıırı bu ~ Betrrad 

rdır Eoı tndıteı . 
' •yiaiyf ''• datıt-

•ulbibtiınııi be &ulb, enıniyct 
kıiın ofd11. •rp teblikeıinin 

u ıncaut had· h •• , .... 
. . er ftYden • loruniite na. 
•••hin eıerid" evv~ı ?Q;fc eti~ 
tlci/i B•y 

1~ 1'ürkiye Hilri 
İ&cnin beti kr& s-.._cotlu 
'•d ıcı •ınilidir . 

• litlbt :.1 

"'•iti t1.1en ewe1 Sor· 1hn. 
~r(i 

evveı b!a'•çotlu uzun za. 
rı bit 1laaı1, dldutu IDÜlcı 
11etiec 

1
•
111

; er:tirdi veiıtibaal 
ıların:'ta ıllcı_n •ntıntındalci 
nu lcı d ı:e bar bılde ıötiir· 
S Y etaıelc iıteri1nlci Be 1 '•Çotl B ' y 
ın u elır~ttan •Yrıl IOnra ~.. _._k 
· "' "" •ray ın<Jen e~\el Bel • tnu· 
ıle1neı.,· . ' ırat lconfran 
lit etrne~nı .~ulıır hiilcGnıeti 
Yenid I• ı &arib bir lllılc 

en Sofyı · 
G..,iai •ltı Y• utraa.ııtar 

ile' •alaifede ) • 

p Az AR - 18-2-940 
12 30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı .. 
TQrk italyan ticareti • 

12.35 AJANS ve meteoroloıı ha· 

. Bir İtalyan gazetesi, iki memleket arasındaki 
ticaret mübadeleleri hakkında neler yazıyor ? 

12.50 

13. ıo 

beri eri 
Tiirk Miiziği 

Saz Eserleri 
Tiirk Müziği : 

Bir Türk ticaret heyetinin, her 
iki memleket arasındaki ticaret mü· 
badelelerini tetkik etmek üzere Ro 
maya gelmiş olması Kemalist cum
huriyetin bilhassa halya noktai na· 
zarından harici ticaretine bit göz 
atmak fırsatını vermektedir. 

Türlciyenin başlıca müşterileri 
arasında en önde evveli Al· 
ınanya gelmektedir, ikincisi ise bü · 
Yiik Britanyadır. Bn memleketin 
biziaı hakkımızda vaz edilen zecri 
tedbirler zamanında Türkiyedtn 
aldıtı malların mık tarı artmıştır. Fa· 
kat o zaman ianberi daha mutedil 
ltllette iştirada bulunmaktadırlar. 
l~.Y•da, 1937 ıenesi müsteana, k«:_n 
daaı İçin oldukça pasif olın bir mu· 
b.deıe il", Türlciyenin üçüncü müı• 
terisi olarak relmektodirler. Bunun 
rıkltıınları eunlardır. 
ihracat Sene ldhali 
26,sıoooo 939 s3.ıo2.0o0 
hs.809.ooo 931 99.848.ooo 
98.832.000 9:ss 189.648.000 

Binaenaleyh, 1937 senesinde bi· 
zinı için hemen hemen 29 milyon· 
lule bir aktif arzeden ticaret blan· 
ÇOllUnda 1937 de 90 milyonu mü· 
tcc.viz bir paaif müıabede olun· 
llltıftur. 

1939 senesinin ilk yedi ay zar· 
fında ithalat 100 milyon, ihracat 
99 milyonu bulduğundan bu hal bir 
sene evvelkine nisbeten oldukça se· 
16.h göstermiş olmaktat.ır . 

Türk _ ltalyan ticaret müba· 
deleleri kliring ile yapılmaktadır· Ve 
kambiyonun muhtemel temevvü~· 
lerinden mütevellit zararlar lcambı. 
yolar milli enistütüsü tarafından ~e 
ruhte edilmektedir. Mübayaat ıse 
evvelce tesbit edilen kontenjan nisbet 

leri dahilinde vuku bulmaktadır. 

Ham pamuk, yün, zeytinyağı, ·ı 
arpa, deri, maden cevherleri bizim 

. auz tarafından satın ılınan 1 pıyasa · . 
baılıca madeleri teşkil etme~tedı~ 
Bunlardan baş;ca madrn komuru 
balık yumurta. kuru yemiş, tütün 
ve g~yet az mıktarda yat istihsal 
edilen nebatat yulaf, ve kuru seb
ze almaktayız. 

Bizim Türkiyeye verdiğimiz, pa· 
m11klu ve sairede mamul her nevi 
dokuma kumaşlar, kağıt, makina: 
kükürt astili yemiıler, bez, uzvı 
kimye~i maddeler, demir, çelik, ve 
dökme mamulattır, 1 

il Corriere Diblomalatıca 

Bölge Muhtelit 
maçları hazır hğı 

Kızılay Kupa maçı bir 
müddet tehir edildi 

alanlar : Vecihe, Ruşen 
Kam. Cevdet Çağlal f:ı:zet
tin Okte. 

U,30·14.30MÜZIK: Küçük Orkestra11 

18,00 

18.05 

18.30 
18.55 
19.10 

19.30 

20.00 

'l0.15 

20.JQ 

(Şef : Necip Aşkın) 
Program ve memleket saat 
Ayarı 

Miizik : RadyCI Caz Or· 
kestrası 

Çocuk saati . 
Serbest Saat. 
Memleket Saat Ayarı, A· 
JANS ve Meteorolji Ha· 
berlt;rİ 

TÜRK MÜZiCi · 
Peşrev ve Semailer • • 
Türk Miiziği : Halk Turku· 
lcrı 

lnebolulu Sarı Recep. . 
Konuşma (Tarihten Sahı· 
feler) 
TÜRK MÜZiCi: 
Faı.ıl Heyeti (Karııık Proı· 
ram) 

. 15 Müzik : Edip Sezen tana· 2
t. 1 'l fından Viyolonsel So o arı 

21.35 Müzük : Operalar (Pi.) 
22.15 Memleket saat. a~an A· 

Ajans Haberlerr: Zıraat, -
Esham Ti:ıhvilAt, Kambıyo-

22.10 

22,40 

Nukul Borsası (Fiyat) 
Ajans Spor Servis!. 

Müıi~ : Caıband (Pi.) 

23.25/23.30 Yannki Program, ve Ka• 
panış , 

den Viktor, Rif at ve ihsanın yer al· 
M b liUnie ku+ mıı olmaları Menin u te . • 

t. haklcında kifi bir kanaat vera· veı &hf' 
lebilir. Buna mukabil Adana mu 
litinin nasıl für kadro ile Ahaya ça· 
kacacıtfnı ıimdiden tahmin etmek: 
oldukça zardur. Şimdiki baf e nıu· 

ran fllra• mubalclcak lci. ad~a ~yd 
ve ivi orımnize edilmemıı bll' ,ellilde 
bötİe formalarına bürünecek ve. ~i
lci de matlup olacaktır· fabt mçan? 
diyecebiniz, 1detil mi? .. 

Zülfüyire dokunmamak ve ki~ 
senin taratıru iltizam etmef!1elc du· 
IÜnceaiylf. bunun sebeplerini bura 
da sayıp dökmiyecetiz. . 

Adana namına ıunu temennı 

d . k' Seyhan bölge müdürlütü e erız ı . f 
ile kul6r>ferimiz ırasında -t~m bır ~ 
kir beraberliti ve hüanumyet teaıa bazı r lanıy o rlar edilsin ve odana ıporculut• •ılık Blslkletçller 

2S Şubatta Adanadı yapılacak 
olan Adana ve Mersin mıntıkalan 
bölge ınıçını hazırlık yıpılıcatındın 
T oroııpor klübüıaün bugün yapa· 
c:atı Mersin seyahati ve Kızılay tur 
nuv11anın finali tehir edilmiıtir. 

Adaaa mınbka11 ıimdiye lcadır 
reıraen bölıe Dlllllna anC1k Kabna 

ıu keşmekrştrn kurtulsun. 
ve Aydınlı iki maç yapmıştı. Bölge. • 

nin bu üçüncü maçı Mersin mıntıka Balkan bisiklet müsabaldarına 
ıiyle yapılacatından ilk ve en ebem. ittirilc i~in ankırada yapılacak seç. 
miyetlisidir. Zira, Mersin bölge.inin meya girebilmek bakla~ kazınmak 
çılcaracatı muhtelit takımd• lstanbu· üzere adana bisikletçilen ba~rlı~l~
ıpordan Hasan ve Nevzad, lstanbul rına baılamıılardır. bisikletçalerımı~ 
Güneııpordan Murad, Eskitebir De· 24 ıubatta adana hallcevini? tertibettit 
mirapordın Rifat ve Adını Liıeaiıa • (Gerili albnca ııbifede 



Sahife 6 

. türkiyenin politikası 
(Beşinci sahifeden artan 

Bu gidiş geliş bence kif ı derecede 
ınanidardır. 

Avrupc- nın muhtel.f milletleri 
ni serzenişlerde ve yahut takdirler· 
de bulunmak ve iyi yahut fena nu
maralar vermek kadar gülünç bir 
hal yok isede1 Türkiye cumhuriyeti 
zimamdarlarının beş aydan beri gös 
termekte oldukları , durbinlik, yük· 
ıek görüş ve gayret karşısında t'ğİI· 
memek kabi1 değildir. Stalin ve Hıt 
ler tarafından harp ilan olunduğu 
zaman Türkiye ile garp diblomasile· 
ri arasıedaki anlaşma prensp olarak 
teshit edilmiş ve fakat imzalan
mamıştı. imza işi, Fransa ve lngilte
renin Sovyetlerle yapmakta oldukla 
rı palet müzakerelerinin neticelenme 
mesine talik edilmişti. Bu müzakt'· 
relerini inkital ve Stalin Hıtlcr pak. 
tının imzası, bir çok sebepler dola· 
yısiyle Ankara hükumetini tereddü · 
de düşürebi.lirdi. Molotof ve etrafı· 
nın Molkovada haftalarca bütün a· 
gırlığıle Bay ŞükrG Saraçoğlunun 
üstüne yükselmiş her türlü tehdit
lerd~ ve türlü türlü vai'"lerde hulun· 
müş oldukları hatırlardadır. Fakat 
hiçbir şey Türk dostlarımızı almış 
oldukları vaziyetten ve Türkiye siya 
ıetine haş otan dürüslükten inhiraf 
ettiremedi. Binnetice Bcfg,at konf. 
ransın az çok selah peyda etmiş 
yatışmış bir hava içinde inkişaf et· 
n;esini temin eden sebeplerin biride 
Türk nufuzudur. 

Bazı kimselerin, doğrusu bir par 
ça pervasıc vaki tahminleri mucibin 
Bclgradda balkan bloku v , ... ,,/ .. oe 
tirmiş değildir; anlaşma ittifaka, L ır· 
Jik karşılıklı yardıma inki!ap etme· 
miştir. Bu istihalenin hali hazırda 
ancak Balkan blokunun vücude ge· 
tirilmesioi kendi noktai nazarlarına 

ve menfaatlerine mugayir addeden 1-
talyan muvaffakiyetle ile kabil ola· 
bilirdi. Maamafih, buna mukabil, bal 
kan antantı Hitler ve talin tehdit· 
leri altında inhilal edecek yerde, bir 
ittifak halini almamış olmakla bera 
ber, i mkandairesinde kuvvetlenmiş
tir. Balkan birliği, bir yardım mu· 
kavclesi şeklini almamış olmakla be· 
rabcr karşılıklı itimad ve tesanüt 
karckterini imkan dairesinde tebarüz 
ettirmiştir. bu da hir şeydir. ve hatta 
Ço~ şeydir. Türk doslarımız n teşkil 
ettıklerı misal mucibince insanlar ha· 
diselerc yardım etmesini bilecek olnr 
larsa icrası İcab eden şeyi hadıseler 
yapacaklardır. 

Sıhhi 

Türk sözü 

Spor 
( Beşinci sahifeden artan ) 

koşuya girdikten sonra 25 şubatta 
mersint giderek iki bölge bisiklet· 
tileri arasında koşulacak olan 40 
kilometreli:C yarışa dahil olacaklar· 
dırr 

• 
Mektebliler arasında başlıyan liğ 

maçlarının dün ikincisi erkek mual· 
lim mektebi ve ziraat lisesi ara'iında 
yapılarak neticeyi 2· O erkek mua. 
ilim mektebi kazanmıştır. 

llan 
Cebelibereket icra me

murluğundan : 

Dörtyollu Osman oğlu Nazif 
Bilg<!ne 425 lira ve masraflara boş 
Ju Yarpuzlu Ali 02-lu Ahmedin mez 
kur horcundan dolayı 15 bin kilo 
meşe kömürünün 1·3·940 tarihine 
rastlanan Cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar Cebelibereket icra me
murluğunca artırması icra kılınaca 
ğından taliplerin vaktı muayyende 
Cebelibereket icra dairesinde hazır 
bulucmaları ilan olunur. 

11457 

Seyhan Vilayeti Def
terdarlığından : . 

Ilan 
Oıplan zade Salim namına Mir. 

zaçelcbi, gülekli dam, Sukkebir Pa 
şa soka~ı mevkilerinde kain gayrı 
menkulların ikinci 10 gün müddetle 
müzayedesi icra kılınacağından ta· 
lip olanların °/0 7 ,5 teminat akçele· 
rile birlikte vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

11456 
Adana Kulübü 
Reisliğinden 

Kulübümüzün heyeti umumiyesi 
nin fevkalade olarak 22 Şubat 1940 
Perşembe günü saat 20 da kulüb 
salonunda toplanacağı ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - Reyhan Vilayeti Hukuk iş 

leri Müdürlüğünün teklifi veçhile 
kulüb nizamnamesinde 3512 sa yılı 
Cemiyetler Kanun'una uygun olarak 
yapılacak tadilatın tasvibi 

2 - Maliyece kulübe tarhedi 
len vergi hakkında. 

11458 

Dink 
Mart iptidasından itibaren gayri sıhh" 1 d" ki . b 1 d' ka ·ı k 

ı o an ın en e e ıye rarı e apat 
tırılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı d- .. k ( 

1
• h il . d 

· k 1 • • . uşunere Mermer ı ma a esın e 
kı ma ama ate yesı dahılınde ) sıhhi b" d" k . ı O d k" 

· k .. 1 k b ı ır ın kurdum Bu dınk a · ı . 
kada bır u e u gurun kepeğini mükem 1 d" ·.. .. gı"bı·, u··yu""du··r, · · k · me en ovduğu 

ALSARAY 
SiNEMASINDA 

Dün Akşam lık Defa 
Gösterilt'n Emsalsiz 

DEANNA DURBİN 'in 

ilk Uyanış 
Frnnsızca SözlU Harika. Film BdyUk 
bir Rağbet ve Muvaffakiyet kazandı 
Bu Akşamda muvaffakiyetle devam 
ED EC g K TIR 

lıaveten : Soısuz istek Üzerine 

Çalınan ·r aç I 
BugUn Gunduz 2.:JO dn 

lLK UYANIŞ - ÇALINAN TAÇ 

PEK YAKINDA 
BugUne Kadar Vucude Getirilen 

TAŞ 

TAN si 
BU AKŞ,4~ 

Büyük ve . t: 1).0 
·ıüRKÇE ':>Ô 

. f ıııı 
Şaheser 1 

- RAMON-NOV~ftO 
MYRNA LOY f 
Yaratılan Nefis Bir 

Şeyhil1 
.- Aş 
Şarkı Vt' 

Güzel Bir 

iLAVETEN: 

SilAh 
Kan"~ 

Bugüo 2.30 /. 
Kızıl Göl~ 

36 Kısıırıl•~ 
Seryal fil;:.J . ~ 

PEK YAKIND 
Yedi Filmlerin ı;<.:ıı 

BÜYÜK EDiBIMIZ 

GÜNTEKl' N[N ) ŞAHESE~ 

Resmi ·ı~' Kanununun bazı hükümlerinin değişt~1 
/ 

ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 
1 

Damga 

Knunu No: 3764 
1 

.h·. 'Jf ı Kabul tarı 1
• O 

N . .h·· 1 I , 
eşn tarı •· . ~ 

A , k 52 . . .Jd . caıwıO'~I Madde 8 - ynı anunun ıncı ma'.J esı a.,. & 

değiştirilmiştir. o•ııı'' 
Bu kanuna muhalif hareketten dolayı tarholunacak 

ve cezaları makbuz mukabilinde tahsil olunur. aşağıd•"' u 
Madde (;j - Ayni kanunun 69 ıncı maddesi P-

değiştirilmiştir. ,.. ırı gell tf'~ 
Bu kanuna muhalif hareketten dolayı aranması la~.' detli eı~ ; 

ga resmi ve cezaları; resmin ifası lazım geldiği ve ~udılı t•~ ıı t 
senetlerde müddetin bittiği tarihin müsadif olduğu malı . ~ali f -~ 
beş yıl içinde tarholunmadıgı ve tarhcdilip de katileştiğı kdi'de ~~Je 
eden yıldan itibaren beş yıl içinde tahsil edilm:diği. ~ıı bı.I ~ 
zamana uğrar. Ecnebi memleketlerde bulunanlar ıçıo d• j 

d. .. .... 
on sene ır. l(a""'' 

Kanunda yazılı maktu para cezaları Türk Ceza " d~ 
müruru zamana tabidir. bO)(d'~dt~ 

Resim ve cezası müruru zamana uğrayan evrakın şiflefl 

1 fade edilmek istenildiği takdirde damga re~ minio pr. V' 
Küleki 20 kuruştur ' mecburıdir. dir· ·f 

eler, savurur setıyı un çı armacan ayırır. 

ı 1
441 

Madde lO - Bu kanun neşri tarihinden muteber p.4•1•50., 
''----------------. --

3 
-

3
0 1 Madde 11 - Bu kanun hükümlerinin icrasına ----------·---..! memurdur. 
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B u Akşam 
İki Müstesna Film Birden Sunar 

1 
iki Büyük Kahkaha Kralları 

Stan Oliver 

Lorel Hardi 
Türkçe Sözlü 

Harbe Gidiyor 
2 

Muvaffakiyetlerle Devam Eden 
Margaret 

Siillavan 
James 

. ' . Staver ın G.. ŞAHESERi 

§kın Nefis Romanı ..... Kalplerı 
Bugün G ·· d ·· Matinede iki fllm birden 

.. Gonahkar Meıe~n 2- Lorel Hardi Harbe~Gidiyor 
• 

' 

Dil(l(A T: i9 Şubat Pazartesi Akşamı 
\' alnız Birkaç Oyun için Şehrimize Da:vet Edilen 

1 9 4 o 
(25) Kişilik Macar Revü Heyeti 

V E 

MiŞELLER REV ÜSU 
Sahibinin . Sesi Ve Kolombia Plaklarının Baş Okuyucusu 

a. SEMiHA MEŞHUR BESTEKAR NEDiM VE 
ARKADAŞLARI TARAFINDAN BÜYÜK KONSER 

A. vrupadan Daha Henüz Türkiyeye Gelen Meşhur iyoloniz ve 

;::n~etizor Profes~r (P A~~.AU) nin şayanı Hayret Tecrübeleri 
'tq g n Pr~gram.mutenevvı numarolar. Akla hayret veren tecrübeler .. ·----------------T t!lefon 

250 

1 



f 

('\ 
'-,· L O RADYO MEVSiMiNiN 

MUVAFJ:AKiYETI 

ELLi ~achpfari 

IJC;; oefzı!wetfi Ses 
-"" ~ül<ş9öste~i~ 

\ 

/ 

- Rekabet Ki!bul etmez tlat : 

- Cı>yct kolay istasyon Bulma tartibatı 
- Antıl"'ar cıc:!, s..ızı;cçll, d<:hlll tıusust anten 
- YO::cllıdcn f;ula istasyon f!J:mıı:rl yazılı bQ. 
- yülı kac.;ran 

ıtır::;: kobul clmc • OslOnHı')'.l h lc';ıııd. kan ı'll ' JSıl 

etmek için l'.10csse~crnlzi t_ı,ı- 11,. hır k;,..,. oormen!· 
71 tavsiv" ndcrız. 

atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

T ediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa caddeainde 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
1 elgr. Adr. META 

P. K 74 Telefon : 274 

Her çeşit Elektrik esi atı 
15 Valtdan 500 Valta kadar J\mpullar 

Herboyda OL iVET Ti 
Yazı Makineleri 

ı R.C.A. 
l Marka 
l Radyoları 

Dünyanın en sa~lam dayanıklı Gıstolin k<tynık çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa r caddesinde 

Muharrem Hilm; Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

ilan . 
Seyhan Pamek üretme çiftliği 

Geçen sene 

Müdürlüğünden 
yerli pamuk tohumu 

dikkat na1arına 

. t 
'ft;I 

alan-Ç1 
P' 

l. 
rıet • t:' 

1939 Yılında Adana meı kez kazasında müteselsil. ke 2~9 .f 11 

tohumluğu alan çiftçilerden mukavele ahkamına göre '_. bor 
hine kadar borçlarını aynen ödrmiyrnleıin bu ay zarfında 9 
cine göre tohum borçlan tutarı olan para)ı mal saodı~_ııır b' 
yatırmaları icap etmektedir. Alakalı çiftcilerin rayice gof 1 atı 
!osu 3 kuruş 31 ,5 santimden borçlarını mal sandığına Y tı~ 
icabeden muamelenin yapılması zımmıncia Seyhan Pafll 
çiftliği müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. "_18 / 

11434 14-1~ 

ilan .. ğ1 
Seyhan orman çev'rge müdürltl 
den: 

5 · 2 - 940 tarih ve 1 sayılı kararla arttırmaya konulfll 
ve muhtelif tarıhlerde müsadere edilen yukarıda cirıS .,,e 
gösterilen 588 kental 40 kilo odun, 95 kental 44 kilo köı1l 
kurulu dügen hizalarında gö.iterilen muhammen bedelleri! 
tarihinden itibaren on beş gün sonra yani 21 2 · 940 çıı' ~ 
saat 14 de satışları icra edileceğinden istekli t.tliplerin 80 V t 1 
lük teminat makbuzu veya mektubu satışlan bir saat ev"e.

1 1 1 

misyona ibraz etmeleri ve şeraiti de Ölretmek iStey~nter• 
rı rne 

liğine muracaat etmeleri ilan olunur. 1140 l 4 - 10 

ilan J 

Seyhan orman çevirge 
den: 

.. ,ı~s .. dil mu 

~tJ 
Muhamf11'

11 tJ 
Kentar 
47 
78 

Kilo 
60 
20 

Adet Cinsi Lira zO 
Karışık kömür 119 36 
Karışık odun 78 5b 

112 Aaraba parmağı 3 IJtl ı1 
125 80 112 190 1111tJŞ lıJfl 

51 2/ 940 tarih ve 2 sayılı kararla artırmaya ko0~1~t~:Jııt1 

,. 

ın 
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1 
muhfelif tarihlerde müsadere edilen yukarıda cins ve. ı.:ıı'ıŞ1 6 
len 47 kental 60 kilo karışık kömür, 78 ke. 20 k:lo Jeııer11:Joii 

. d .. t ·ı h beo be " ~ ı araba parmağı hızaların a gos erı en mu ammen ı1l şltJ 

gününden itibaren 15 gün sonra yani 22/ 2/ 940 per~~ "ıırıl "o 
de satışları icra edilecektir. istekli taliplerin 13 lir8 "~~ıı'b0ıge 

rıı' o makbuzu veya mektubunu satıştan bir saat evve .1 

0,t11ıı B 
ibraz eylemeleri ve şaraiti de ögrenmek isteyenlerıo 4 / 

1 
, 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutusu :60 

------------------------------------------------------= muracaat etmeleri ilan olunur. 4 - 10 -
1 

. \igl 

İnşaat yaptıranların nazarı dikkatine 

iyi pişmiş sağlam tuğla stok halinde mevcuth~r. 

Her talepte yarım milyon tulla teslim edilebilir. 

Hariçten yapılan sipariş kabul edilir ve istenilen yerlere kadar sevki 

temin ediiir. 

Müracaat yeri: Karşıyakada Kiremithanedir. 
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Halkevi Reisliğinden: Ha\ ke~:ıııs t'~~ te ~ 

Konferans 
Değerli yazıcımız Nurullah Ataç 

l9/2/940 pazartesi günü saat 20,30 
de salonumuzda (Edebiyat) mevzulu 

1
1 bir konferans v~recektir. Giriş ser 

bestir. 
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