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ransada tevkif at yapıldı 
bördü ·· 

bir l ncu enternasyonala Bağlı 
~ül meydana çıkarıldı 

. ğl Mısırın . PaTİS: 19 ( "'.fa vas) Polis Müdüri · 

A k 
Yt:nı ~ yeti troçkiciler mnhafilinde tetkik-

n -----ata Al(' •ısı• 1 lerine devam etmektedir. 
~ ~ işçi partisine mensup bazı kim· 

selerin dördünçü enternasyonale 

'Y aba nc1 olın ... mışıır. 
1 

bağlı bir teşkil kurdukları anlaşıl-

kiyeye Mı adıgıın Tür- Bugün 16 kişi tevkif edilmiştir. 
l ... sırın sevg· Bunların bir çoğu işçi partisindendir. se anunı g .. t.. .. 1 ve 

o uruyoruın ,, 
Kahire : 19 (R 

~eni Ankara el . oytcr) - Mısırın 
• Tür kiyeye hçış ı kA~duırahman hak 

Basılan bazı yerlerde beyanna
rneter bulunmuş tab makineleri de 
ele geçirilmiştir. 

Tevkif edilenler derhal divanı· 
harbe sevk edilmişlerdir. are etınde 

r kro.lı Faruk t n evvel Mı 
'\Ve Tnl1tcakıb:~ô\fl~dan kabul Cdi) 

~ u abirıne b nadoıu . 
~ dcrniştır . eyanaua bu\ aıansı İneboluda zelzele 
~, kı : unmuştur .El 

~· - "Kcınaı· Ankara : 19 (Hususi muhabiri-tılırn. Ar.karnyıast r.ciirnc ''abarı . d ) 0·· 1 b 1 d b' . h 
:r mız en - un ne o u a ı rı a. memnun· &'ıtınektcrı d cı de-

'Yct hüynk ~ uydu~ fif, diğeri oldukça şiddetli iki yer ı n tica 1 ~ "' tur. lk· ~um 
l~aca~ı'ın.~nasebntınırı i~k~ernteke. sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 

il Turk trı ' lılsı: milletinin ışdnfına ça Muğlada da hatif bir zelzele olmuş 
~ 1 ctırıe ost v t turınekteyi Rev~j .., e ur. 

nı .,, e selamını 

\~ğ~ urullah A 
ta ' konf çın 

Adliye -vekili lzmirde 

Ankara : 19 (Hususi muhabirimiz ı 
den) - Adliye vekilimiz Fethi Okyar 

eransı 
~Llı 

Sök eden lzmire gelmişlerdir. 1 t 

18 inci Sovyet 
fırkası tama -
men mahvoldu 

Mareşa l M anne r haym 

Londra : 19 (Reytar) - Bu 
gUn öğleden sonra Fln111e r La. 
dagOnun doğu şimalinde b UyUk 
b i r muzaffar l ye t kazandılar. 

18 inci Sovyet fırkaş ı tamamen 
l mhr edllmlştl r. Bu fırka on 
sek iz bin m e vcutlu idi, 

• 
verilmiş ise de hiç lb.r bomba atıl· 
mamıştır, 

Londra : \9 (Royter) - Londra 
gaz:>tecılerinden Mergon bugün ~el. 
slnkiden dönmüştür. Gazetecı şoyle 
demektedir: . 

_ .. Eğer bugünlerde Finlandı· 
yaya adam ve tayyare gönderilmezse, 
Fin landıya ynkıncla kaybolacaktır' En 

( Gerisi uçunclt sahifede 

Lol'ldra : l9 (Royter) - Ne~re- ' 

dilen Finlandiya ıeblığine göre, Ka- Vekiller heyetinde 
relideki Sovyet taarruzu z.ayiflndı. Fin 
liler Ladogn şimalinde 570 Sovyet 
öldürmüşler, sekiz top ve di~er• bazı 
mühimmat elde etmişlerdir. Uç tank 
ta ta hrıp olunmuştur. 

Konneı ci1.ıarındn So\ yeti er 13 
ölü, Bırnkmışlardır. Sovyet hava fi' 
loları s i v i 1 h a 1 k ı gene 
bombarnman etmiş 'e kıı k kişinin 
ölnmüne c;ebep olmuştur. Fin ta, ya
releri de 27 Ru'> la).) aresi düşürmüş· 
!erdir. Helsinkide bir alarm işareti 

Milli, koruma kanunu 

mer'iye te g iriyor 
Anknrn: 19 ( Hususi muhabiri: 

, mizden ) -· icra Vekilleri hcyeh 
toplandı 1940 mali bukçesinin tet-

kikini bnşl:ıdı. Bu nrndn milli korun 
ma kanunun•n da mer'iyete:konulmnsı
na knrnr verilmiştir. 

tJ -----ıO Bu Pek 
36 korıfer enteresan 
56 ·ı ans alaka 
bı11ı1~ ı e dinlendi 

ş 1911 

v' dıl!'I Ocl;crli d' 

lngilterenin !vorveç 
hükUmetine notası 

Adana telefonu 
otomatikleşiyor 

ı O ı ullnh At c 'P ve ınunakk'd' . 6 nç (lnrf . . ı ım1z. 
ile .. ~ onfcrans . . ıını:ı:ın tertip dti-

ıı" l ı lk crısınd 'lk' e g ~ a C\ i al en ı ıni dun nk 
c\ıl -" ..,, Onunda Ver • • 

,ıı,. ~o... ''tııııllnh A mışhr. 

ııf .. ,gt n ın llıcv:ı:uu t~~ın vcrdigi bu kon· 
11 tJO \ Dun edebi~ ııttn şiir" idi. 
a 'n akşam h 
ıo ' r nvnnın YnRmurlu l 

' lt tııcn, l lnlkcvi o 
J 1 c~tr nlonu, cdc-

\l• 'l1 lu !". rnUncvve l . . 
• ~ 1' 11 • Vat•d r crın11zlc dol-
1 tı.I r •I :YİciJ ın Öu gUzcl honcfrnnın 
t k er U:ı: • l , 

O tt:ll l)'Hır ]{ crın( c •lerin bir tesir 
olı.1 tt~ c ra "' . onfcrnnı;ın erken bitme 

Is 1 ' ... cn cnç) . . 
ıt· ~- l'llİtlcıı • crımı;ı; !'lnlonu terk 
.e~j nl rdn vbe l stntln İ'ltifndcH ko. 

ulunnıuşlnı dır. 
• Urullnlt A , 
kon crnrı tnç ın bu çok entere-

.ı !lını nn T k ~ ,_, 
'-'<:: " İt n Ur -xızU'ndc 

Norveç memurların ın , Altm~rk adlı Alman 
vapurunda iyi araştırma yapmadı kları anlaş ,lıyor 

F elaketzedel erimize 

İane yekunu 
3,965,000 lira 
Ankara : 19 (Hususi muhabiri 

mizden) - Felakctzedelerimize her 
taraftan yardımlar devam etmekte 
dir. Dün akşama kadar iane yekunu 
3,965,484 lirayı bulmuştu - . . 

Londrn ; l 9 ( Royter) - Jgiliz 
hnriciyc nezareti Non•eç hariciye 
sine bir notn vererek, Almanbrın 
Altmnrk vapurunun içinde İngiliz esir-
leri bulunduğu ve Norveç memurin· 
rının gemi,vi iyi nrnmndığı ve binaen · 
lcyh bifornflık vazlfecıini iyi ynpmn-
dığı 4nydedilmektedir. 

A lmnn gnzetelcri Londrn ale) hi. 
ne topyekun hucuma geçmiş bul.ın· 
maktndır, 

Londrn : }!) Royter) - Alman 
,·npuru hata knrnyn oturmuş vaziyet• 
tc ve Non•l'ç gcmilc.:rinin kontrolu nl
tandn hulunmnktadır. 

Bu gemiden kurtarıl:ın İn iliz 
esirl"ı i edt:rint· dönmUşlerdir. 

Ankara : 19 Hu!;usi muhabirimiz· 

den) - Posta, telgraf ve telefon U · 

mum müdürlüğü telefon programının 

tahakkuku etrafındaki çalışmalara d e 

vam etmektedir. 

Umum müdürlük imkan ve tahsi· 

snt nisbetinde yurdun mühim ve eko 

nomik faaliyeti fazla olan yerlerinde

ki telefon santralların• otomatik hale 

getirm iye karar vermiştir bu cümle· 

dP.n olarak şimdilik Adana, Zongul· 

dak, Bursa, mersin, kozlu, . çekirge~ 

afyon, adapazarı, kayseri, İzmit ve ba 

lıkcsir santralları otomatik olarak ya 

pılacaktır idpre bu telefon ~antralla

rını eksiltmeye çıkarmıştır 



Sal.if .! 2 

Fin harbl 
ve Fransa 

Parısin noktai nazarı 

Türk sözü 

P:ıris ın (Havas) - Buturı dunyn 
mntbuntı snMUr hakkındaki müzake
reden bahsetmektedir. Bununla Lcra 
bcr Finlanda hadiseleri de uzun uza· 
diya toesir cdilcrak esaslı bir yardı· 
mın bu asil koçuk milleti bol~evik 

ç:mbcriddcn kurtarnbileceği Umid ve 
talebi izhar. edilmektedir. 

Tarım Satış Kooperatifi 
1 dün resmen kuruldu 

Vilayet u~~ 
meclis içt1 ~~ 

O . =-;;;ı ~' 
smanıyeye ıdf 

Elcclsior gaıelcsinin başlığı k:ı
rakteristiktir: Rus fırkalnrımn çıgı 

albnrla, Finler Summada bir kaç m ev 
zi terkine mecbur kaldılar, fnkat 
Mannerheim hattı tutunmakta ne 1 Iel· 
~inki başkumandanlığının bu hattın 
sağlamlığına olan itimadı salim kal
maktadır' 

Kooperatif 
işleriyle 

pamul( 
meşgul 

ve zahire 
olacak 

adı korı" 
• ıııeC!i' 

Vılayet umumı k 
sı dün yapılarak bazı /, 

haz edilmiş ve bu ıııe~ 
niye kazasının adı da 

1896 sınıflı silah altına ~ağrılmış 
tır. Bu.1a rağmen İnsan nıal:r.eme yar 
dımındaki mUstacellik bakidir. 

Charlcs Morlce, Stalin 23 şubat 
ta kızılordu ba,yramını tesitten önce 
bir muvaffakiyet elde etmek Uzere 
:yeniden insan tank top ve muhimmat 
lazım olup olınıyacağmı cayi su3l gö · 
rUyor· 

Bunları Aaktindc yet1;;tirmck için 
vakit hulabih·cek mi:' Bunu yapama· 
dığı takdirde Filer harekatın yavnş· 

lamasından istifade ederek tekrar 
toplanmak ve knvvatlenm~k imkanı
m bulacaklardır. 

Muharrir, kafi derecede zırhlı 

olmayan 70 tonluk Ru tanklarının 

Fin tank toplaıı tarafındon sunger 
gibi ddindiğini memnuniyetle kayde
diyor ve eliyor ki: 

Bundan başka 48 saat saat zar
fında 3 tayyare duşurulmuştur ki 
lıu Finlandiya semnlarmda gözUken 
Fransız malzeWesinin mUassirJi~ini 

isbat eden ''seı·i halinde bir tahrip
clir.,, 

Ordre gazetesinde Civet, vaziye· 
tin sevkulceyş bakımından tahlilini 
yapıyor ve Rus kuvvetlerinin bugUn· 
ku vnziyetini kati surette bilmemekle 
bernbcr, muhnciınler nefes almağn 
mecbur kalmadan knhrnmnn mUclafilc· 
rin bir hnle gelip gelmiyeceklcrini 
merak ediyorlar. 

Mntin gıızetesindc Jenn Fnbry 
"Finlandiya'dan ~·Ukselcn açık ihta· 
rı,, ha.ydctmektedir. 

Bir müddettenberi kurulması ' 
için hazırlıklar yapılan ( Adana Pa-I 
muk Tarım Satış Kooperat•fi ) ana 
mukavelenamesi Ticaret Vekaleti 
mümessili Şakir Büicerman ve Birin
ci Noter R. Nihad Aysan'ın huıu
ıunda imzalanmıştır. 

Kooperatif, halihazırda faaliyet. 
te bulunan Kürkçüler, Misis, Boruk, 
Gerdan, Küçük Dıkili kredi koope
ratiflerinin gönderdikleri 22 mümes 
sil tarafından teşkil olunmuştur. Ana 
mukavelenamenin Ticaret Tekaletin 
ce tescilinden sonra mt"zkur kredi 
kooperatiflerinin 240 kişi kadar tu 
tan bütün ortakları bu satış koope· 
ratifine aza kaydedileceklerdir. 

1 

Müstahsile gösterilecek kredi ko 
!aylıkları ve iyi fiyatlarla satış imkan. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Ercümend Ekrem 
Tatu Adanada 

-- - -
(Şf'hircilık ve Turizm) hakkında 

bir konferans vermek üzere şehrimi
ze geleceğini bildirdiğimiz Kıymet. 
li muharrir Ercümend Ekram Talu 
Şehrimize gelmiş ve Pazar günü 
stadyomda yapılan futbol maçını da 
seyretmişlerdir. 

Ü,:,tad konferansını 22 Şubatta 
Halkevinde verec~k tir. 

Siyasal Bigiler 
Okulu Talebeleri 

Şehrimizde bulur.an ve mesleki 
tetkiklerine d~vam eden Siyasal 
Okul Talebeieri Paıar günü Ata
türk Heykeline çel~nk koyarak mü· 

zeyi gezmişler ve öğleden sonra da 
şehir stadyomunda Adana mühteli
tiyle bir futbol maçı yaparak 2-1 
galip gelmişlerdir. ( Maç Tafsilatı 

5 incide ) 
Misafirlerimizin dün de vi ayet 

maiyet m~muı u Kemal Kutel ve 
Erkek muallim mektebi müdür mu 
avini lbrahim .Soyer'in rdakatinde 
Halkevimizi ziyaret ederek Halkevi 
fotoğraf laboratuvarı hakkında ıza· 

hat almışlardır. 
Siyasal Okul Talebeleri Adana 

<lan sonra Mersine ve Hataya gi· 
deceklrrdir. 

Bay Şakir Bükerman 
Ankaraya Döndü 

Adana Taıım Satıış Koopera· 
tifini vücuda ~etırtn Ti cart t veka· 
leti teşkilatlandırma umum müdür· 
lüğü kradi v~ satış kooperatifleri 
şubesi Şefi Bay Şakir Bükerrnan 
Adanadaki işlerini bitirerek Anka 
raya dönrr.üştür. 

rak tebdil edilmiştir· .~ 

Yol ve arazi ver~ ~ 
1 . b'rif1CI ar 

nesı temmuz ve ı .1 le 
rınde iki taksitte tabii / bıs 
mükellef işçi çalıt111' I ta 
iki deyrede yapılm151 e 
Ju arasındadır. 

. ti 
Maarifte bıt 

_____./. fin 
f Ka 

Birinci Oı ta oktı1. fr ru 
raf ya dersleri sta_iY.e'~' bir 
maz staj müddetını ar mı 

ğundan Tarih ve C ~ıl 
1. · M · Ve~• men ığıne aarı d 

edilmiştir, urr 

Mücadele isi ~~f 
t~ ra 

Mücadele ist•'~ n 

teknisyeni Sadık Sei' g 
mücadele teknisyecıtt le 
miştir. /..t, 

Açık ınub ~; ' 
Bay Tevfik fi/,. ~ 

~el 
Türksözü - O 11ı111t 

rak çekmek icin yıP 

Asım Y~~ 
r-----------------------------------------------------, cenaze 

K a 1 a s • 
1 ç t: • 

1 
Biı kaç gün evvel Tuna komisyo

nunun Kalıısta içtiıoa ettiğini oku
yuctılaıımıza bır ajans haberi olarak 
vermiştık. Bu münasebetle Tuna ko 

1 OÜNUN MEVZUU 

misyonu nedır? Bundan kısaca 
bahsedeceğim. 

Paıisde 30 Mart 1856 de akde· 
dıleo muahede de mürr.zi devletler. 
(Türkiye Avusturya. Macaristsn, Fran
sa. lngılıere, Rusya ve Sardonya ) 
kendi müınessıllerinden mürekkep 
bir muvakkat komisyon teşkili husu· 
sunda mutabık kalmışlardı. Ve bu 
komısyonu,da, Tunanın lsakçadan 

1 itibaren aşağı kısmını. seyrüs:fere 

1 
müsait bir vaziyete getırmek uzere 

iec;beden teıniı.leme ameliyelerini başar 
mağa ıavııf etmişlerdi. 

Tuna Avrupl'I komisyonuna, san· 
cak farkı gözetmeksizin bila istiıma 

her g!miden tonilatosuna göre bir re
sim almış, almak s;tlahiyeti de veril· 

mişti. 

Bu surelle teşekkül etmiş bulu
nan Tuna Avrupa komisyonu, evvel
ce Parıs konferansında tesbit edilen 
muayyen ınüddet zarfında (iki seRe) 
deruhte ettiği yuifeyi tamamiyle 
ikmal edeınediğ-inden bu müddetin 
temdidi talebinde bulunulmuştu. Bu
nun üzerine 1858 v~ 1871 tarihind~ 
iki defa Pariste ve bir defa da Lon· 
drada ve en son 1878 de Berlinde 
toplanan konferanslarda bu temdit 
taleblt"ri ikişer ve üçer sene ıızatıl. 
mak suretilc k ıbul edilerek Tuna 
Avınpa koınisyonunun mevcudiyeti 
umuıni harbe kadar idame ettiril· 
miştir. 

Umuıni harpdcn sonra aktedilen 

m a 1 
Versay, Sen Jerman, Triyanun ve 
Nöyi mnahedeleri ahkamına müste. 
niden lanıim kılınan bir nizamname 
ile, Tunanın beynelmilel rejimi ebe· 
dileşliril miştir. 

Bahri Tunada eski Avrupa ko· 
misyonunu ıbka eden bu nizamna· 
me ile, salahiyet sahası Ulmdan 
ibraile kadar olmak ve yukarıki Tu· 

·fe51• J Sivasta ~aı• 1.7"'. 
Y•' nü yazdığımız .. 

d · dUIJ 
arın cenazesı . t 

miş Vt': büyük bıf ili 
,,,, i 

dan yeni rneza !f", 
"',,."' Asım Vardarın h~ı' ~ 

nulmuş ve son . .:a 
· ıesı'.ı 

Kederdide 81 ıe~,... 
dan iştirakirnıı• ,,,ı .:t 

ıuıııJ 11P' 
sağlığında bu ~" 

fefe 
nanın her iki sahilinde kanal veya· le feıı'ıe 
hud lüıum görülecek feni işler yan· Havanırı ç~ e le ,ı 
mak üzere ikinci bir beynelmilel ko- men cenaıeıı>'z ba""·-
misyon ihdas edilmişti. ödediğimiz soll ııae''"ıl 

1918 Mart ayı içinde Avusturya- olan ve cen•Z! dol'~ 
yı malum şekilde ilhak eden Alman- ı mak ıçin çalıf'" jd'i / 
ya, sabık Avusturya Devleti toprak- k" minnetle' " _ ur ve 
tarından geçen Tunaya munhasır ol· 
mak üzere yukarıda mezkur muahe· o~ ,~ 
deleıe müsteniden vazolunan re11 mı ŞEfıl~ Q 
ilg,ı eıtitini al~k~dar devletlere res- . de d~ ~fı 
men ihbar ctmıştır. Şe~riıı>'',. I•~"' , 

.. 111' 
lı hava '"'• ... 

!-!-------------------------------------------------------------------
• c .. ço• 
miştir. ı;;..a• 
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Kuru§ 

1200 

------
sa\1s k .. 

rcs ooperatıfı 
- lk· . tnen kuruldu 

"J ıncı sahi{ 
tl'..ı eden artan -

ları saye . d 
1 k sın c b 
• ~ ısa bir za u ortak 

I' baJi7. 1 manda b' sayısmın 
g o acağ ır ka · . 

tedi •na ŞÜph ç mıslıne 
r. c edilmemek- 1 
Kooperatif 

ti Pamuklarını d,·,..ol rtaktarının l 
h" ı · · e;ı ay · ya nız 
ıre erını de nı zam d 

f. satac~ k an a za 
J ın faaliyd sah a tır, Koop .. 

ff ası A. eratı 
.il. 'IC:azasıdır. Sat dana k 
ll"f rulması alak ~ş koopcraf f'~er ez 
·~ b" a atlar t ' ının ku 

ı ır sevinç ve t h arafından b" .. k 
' mıştır. c alükle k uyu 
J arşı lan~ 

alo- KooperatT V 
den s 1 ın ekalct 

onra rnüess· 1 çe tescilin 
urnu • h ıs er 10 .. 

ını ey'et t 1 gun İçinde 
lecekferdir B op antısına davet d' 
\if idare . 'u toplantıda ko e ı 
ratiHn "d he, eti seçilecek opera· 

1 ar,si h ve ko 
ne satabi U!usunda k . ope 

B Yet Verilec k . endıleri 
u surette k e hr. 

geçmiş ola Ooperatif . 
me h"k cak ve faalıyetc 
külü ub~rnlcrine o·~na rnukavelena· 

t n ıfu aOre m k" 
edecekti rtıunı tnuarn :z ur teşek 

1-f rulına r. Satış ko elatını tedvir 
değer~·~~~ Adana z~Peratifinin ku-

ı 1vıud" .. ıraat B 
de kıynıen uru Bay R . ankasının 

ı ı Yardı .... t aırıız Tamer'in 
.. , arı g" .. 

Kızıla orulmüştür. 
d Y umum"' 

en gelen ı lllerkezin-
Şchrimizd . Cetveller 

Zedelere e ıskatı cd· 
dururnı Yapılan Ya d ılen felaket· 
kızılay arını tesbit r ~rnların günlük 

cc . ecıl b'I 
cetveli ınıveti Ge 

1 
c 1 mek için 

lük rrı er RÖtı::lermi ~~ merkezi bazı 
Uarnele • . ş ır, Onbcş ·· 

cetvel h Yı ıhtiva ed gun. 
k er ~Ün · · en beher 

1 
etıede aded' ıçın doldurulan f ela 
en "' ı ve k d'I • 11Yccek . en ı erine gcf · 
rafla, d nevıleri ve .. ıra 
gün İçi a ~Österilecek gunlük mas 
diyle v tı ~·Ydirilcn f l"~e gene her 
yaııl erılcrı cşy e a etz.ede adc· 

•rt.k anın ci 1 . · 
hleık Cetveli ns erı dahi 

cıe &urıut erk tasdikli olarak 
aca tır. 

--

Türksözü 

Büyük bir Japon 
1 

Garp cephesinde topçu 
diieltösu var 

kuvveti Çin çemberinde 

Japonlar bir şehri atesledi 
~ 

Şanghay : 19 (Royter) - Japon 
ordusu ptk fena bir vaziyete ğir· 
miştir. Japonlar sahile çekilmekte 
dir. 

Mancık şehrine Japonlar attş 
vermişlerdi·. Bu şehrin dı,ında bü· 
yük Çin kuvvetleri tahşit edilmiş
tir. Çin kuvvetlerinin çemberi müte 
madiyen daralmaktadır. 

Büyük Japan kuvvetinin kendi
sini sahile atmasına muvaffak olma· 
sı güç görülüyor. 

Eden Londuraya döndü 
Londra: 19 ( Renter ) - Eden 

tanare ile lıugiin Mısırdan avdet 
etmiştir; 

Sovyet tazyiki zayıfladı 
( Birinci snhif eden nrtnn ) 

nz 200,000 kişiye ihtiyaç vşrdır. Fin. 
liler para yardımlarından pek müte· 
hassis olmaktadır. Bir Fınli bana 
şöyt~ dedi : 

•• Keşke her banknot yerine bir 
adam gönderilse 1.. 11 

Sovyet zayiatı büyüktür. Sovyet
ler yaralı ve ölülerini ycrlerd~n kal· 
dırnmamktadırlar. 

Sovyet:ere göre Finlandiyalılar 
o~a karşı bir adam ve yirmiye karşı 
bır tayyare zayi etmişlerdir . 

Paris : 19 (Havas) - Alınan ha· 
berlere göre Berlin lsveci tehdit el· 
mekte ve Finlandiyaya yardımpan 
menetmek istemektedir. 

Berlin, Finlandiyaya yapılacak 
yardımı Sovyet - Alman ittifakına 
cephe olarak telakki etmektedir 

Haber verildiğine göre, yakı~da 
lt_alyadan on bin kişi Finlandıyaya 
gıdecek tir. 

Sovyet - Macar iktisadi 
münasebatının vaziye.ti 

Londra : 19 (Royter) - Sovyet 
Macar iktisadi münasebetleri hak· 
kında bir yazı ntşreden Hanzdid 
gazetesi, Sovyetlerin ibtidai madde 
lcr bakımın iall zengin olduğunu ve 
fakat bu istihsal kudretinin bugün· 
kü vaziyete göre ancak Sovyetlere 
kafi gelebıleceğinden harice bir şey 

vermiyecek terini kaydetmektedir. 
Ne buğday, ne petrol ihracı im 

~anı bugün için asla mevcut değil· 

dir. 

Dün Bir İngiliz 
torpidosu battı 

Londra : 19 (-?oyter) - Pugün 
1600 tonluk bir fngiliz torpidosu 
torpillenerek batmıştır. Yüzelli yedi 
kişilik mürettebatta kaybolmuştur. 

Pamuklara zarar veren 
pembe kurtlar hakkında 

Ziraat mücadele istasyonu mü
dürü Haydar lrtelin ( Çukurova pa
muklarında zarar yapan pembe kurd 
ve diğer zararlar n tetkik ve müca· 
delesi ) hakkında ziraat vekaletine 
sunulan raporu vekaletçe çok fayda 
lı görülerek bu raporuu birer nus· 
hasının da ziraat mücadele enstitü· 
süne ve Bornuva ziraat mücadele 
istesyonuna gönderilmesi bildirilmiş 
tir. 

Muhterem müşterilerimize 
lskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrikasının 

Rafine edilmiş ~emsaline üstün 

pamuk yağları ve sabunları geldi 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 
Müracaat yeri : Sabri Gu-ı, Borsa civarı No. 12 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. 
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Londra : 19 (Royter) - Bir Fran 
sız devriyesi pu ,uya düşürülmüş, 
epeyce zayiat vermiştir mozelin şar 

kında topçu ateşi devam etmekte
dir. Fransızlar Ahen'i topçu ateşine 
tutmuşlardır. 

Af rodit davası 

lstanbu 1 : 19 [ Hususi ] - f stan 
bul cumhuriyet müddeiumumiliği ta· 
rafından meşhur Af rodit adlı eserin 
müstehcen olduğu hakkında kitap 
basanlar aleyhine dava ikame edil· 
diğini evvelce bildirmiştim. 

Bu enteresan davaya lstanbul ye 
dinci asliye ceza mahkemesinde ba
kılmıştır. 

Dinleyiciler çok fazla olduğu için 
yedinci ceza mahkemesi salonu dar 
gelmiş, bu davaya ağır ceza mah
kemesi salonu tahsis c;lunmuştur. 

bütün salonu ve koridorları dol• 
duran kalabalık arasında genç kız· 
lar ve yüksek tahsil gençliği göze 
çarpıyordu, Bu davaya başlandığı 
gündt>nberi mahkemede iddia maka· 
mını işgal eden lstanbul Cumhuri· 
yet Mü.:ldriumumısi bu celse için 
yerini muavinlerinden Bay ihsana 
bıraktığı görülüyordu. 

Celse açıldığı vakıt eserin Maa
rif Vekaleti talim ve terbiye heyeti 
tarafından tetkiki için Vekalete ya· 
zılan tezkereye henüz C!'!vap gelme· 
diği anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine id Ha makamı, 
talebin tetkikini istemiş ve mahke
me tarafından kabul olunmuştur. Ne
ticede mahkeme 24 Şubat Cumar
tesi gününe bırakılmışnr. 

Ağaç bayramı hazırlığı 

21 şubatta kutlulanacak olan 
ağaç bayramı programını tesbit et. 
mek üzere orman müdürleriyle maa· 
rif müdürü, çiftçiler birliği reisi ve 
ziraat odası reisinden müteşekkil 
komisyon dün toplanmıştır. 

Komisyon, çok orman ağacı ye· 
tiştirenlere mükafat takdiriyle bay· 
ram mahallini tesbit etmiştir. 

1 Pamuk Üretme Çiftliği 
\ tesisatının ıs\ahı 

Adana pamuk deneme, ıslah ve 
üretme çiftliğinde yapılmakta olan 
sulama denemelerin:ie kullanılan te· 

sisatin noksanlarının ikmali ve birkısım 
tamir at için Ziraat Vekaletince Ada. 
na muhas~b~ mıidürlü!Züne tahsisat 

gönderilmiştir. 



T ABIA T iÇiNDE ASKERLiK BAHiSLERi 
I 

KARLAR 
H er taraf şuğuk, buz ve 

kar içinde, Kar bizim 

mrmleketimizde de bol 
bc,I var, Kar nedir? Havanın yukarı 
tabakalarında ve su buharının sıfır 
dereceden aşağı düşmesinden teşck· 
kül eden bir cisim .. Bu kar daşar 

krn aıcak tabakalara rastgelince 
erir .. Hattıüstiivadan 30 arz dere· 
celerine kadar deniz seviyesindeki 
yerlere kar düşmez. 30 - 40 de-

rece arasında arızdır, Daha yüksek· 
lerde kış müddetince yağar bilhassa 
75 den yukarıda kutuplara doğru 

yağış daimidir ... Bu kısımlarda kar
lar biribiri üzerine yağa ya~a dik 
yamaçlarda çığı, hafif meyilli yf"r· 

lcrde neve denilen ve cümudiyeleri 
hrsliyen buziu kar sahrasını trşkil 
ederler. Medari mahiyetlerde bazan 

güneş yüksek dağların karlarını e
ritir. Düa vaziyetinde çökmüş insan. 
1ar halinde garip sütunlar yaratır. 
Bu sebeple cenubi Amerikalılar 
bunlara (Tevb~kar karlar) dnler. 

Kar, büyük miktardıı hava taşır 
ve harareti pek az nakleder. Eskimcı· 

lar kar kitlelerinden yapılmış fgloos 
denilen kulübelerde oturur. Kulü· 

benin içi ço\c sıcaktır. şiddetli so
ğuklarda kar, nebatatı öıterck mu· 

haf aza eder. Kar tanesi. 6 köşeli 
biribirine yapışmış su billı1ru par· 
çalarından mürekkeptir. 

Su billUıu bazan muhtelif za
rif ve nefis şekiller de alabilir. 
mesela çiçek gibi dal dal da ola· 
bilir, ince hava boruları ile hakiki 
kakma resim şekline de girebilir. 

Mamafih kar tipleri, her zaman 
böyle iyi billur nümuneleri vermez. 
Şimali Amerikada muhtelif istika. 
metlerden gelen sağanaklar bunla
rı sık sık yap:tr. V A. Bentley na· 
mında bir alim, pek müşkil olarak 
1000 tane muhtelif şekill erde kar 
tanesinin fotoğrafını almağa muvaf • 
fak olmuştur. 

Bel' i İşitmişsinizdir: . 
Arızi olarak bazı yerlere kırını · 

'Zı, yeşil, mavi, hatta siyah kar tane · 
leri yağar. Bu renkler, sayısız mik
roskobik mantarlardan veya düşer
ken havadan topladığı gayet ince 
renkli tozlardan ileri gelir. 

Koza11 köylülerinin 
felaketzedelere yardımları 

Kozan 19 : ( Hususi muhlbiri· 
~iz.den ) .... F eliketzcda kardeşle· 
rımızc Sırk~ntı nahiyesi 18 fakir köy 
halkı 900 lıra nakdi yardımda bu
Judmuştur. 

Sırkıntı Na.hiye Müdüıümüz Bay 
Kadri yardım ışleriyle yakından ala 
kadar olmaktadır. 

Bu on sekiz kö.yün 900 lira gi· 
bi nakdi yardımı dığer ~öylülerimize 

.cidden örnektir. 

Finlandiyada bir haftalık aske~ 
harekat ve muhtemel neticele! Tİ 

Finlandiylıdaki askert vaziyet pek 
o kadar fazla bir tahavvüle u~rama
mıştır. 

Petsamonun cenubl,!.nda ve şark 
hudutlarındaki h:ıtlat harekete geç· 
mişlerdir. Lakin cidalin bidayetinde 
görmı ş oldu~umuz. şekilden bam baş 
ka b r tarzda olarak. 

İki muhasım taraf mahdut bir n 
ha işğal elliği için kayak müfrezeleri 
düşmanın gemiler ne sarkmakta de
v<ım ediyorlar. 

Topçu kuvveti ise pek az ve ateş 
etmiyorlar. 

Hararet nakıs otuz ve kırk dere 
ce arasında bulunmakta devam 
yor. 

edi· 

Bu şerait tahtında günlerce siper 
!erin içinde bulunmak tahammülfersa 
bir hale geliyor. 

Ladoga gölünün şimalinde orman 
lık ve arızalı bir sahada bir aydanbe· 
ri cereyan eden muharebeler kati bir 
netice vermekten uzak kalmış lardır. 

Bir Sovyet müfrezesi 17 ikincikauun
danberi Lado!a gölünün şimali garbi 
sahillerinde Pitkarantada Finliler tara 
fından çevrilmiş bulunmaktadır. 

Ruslar bu miif rezeyi kurtarmak 
için şimali şarkiden bir taa rruzda bu 
lunmuşlardır taarruıları muvaffakıyet 
le durduruldu. 

Ordularının kuvvei killiyesinden 

halde bozguna uğratmışlardır. Sov
yct tayyareleri bozguna uğramış olan 
kıt'alara paraşütle yiyecek attılar: 

En çetin muharebeler hala kareli 
Berzahında devam etmektedir. Sov· 
yetler Mannerhaym hattına taaruz.· 
]arına mütemadiyen bergün devam 
etmektedirler. Taarruz et tikleri yer· 
ler ; Summa, taipale, Punnusjoki, Pa-

Lö tan'dan 
suri. velhasıl bütün Mannerhaym htıt· 
tı üzerine yapılmak tadır: 

Rus erkanı harbiyesi berzahta 
bulunan on kadar beton müstahkem 
mevki aldık larını bir kaç gün evv..l 
ilan etmişti. Fınlandiyalı kumandan. 
lar ise bunu tekzip ettiler. 

Sovyetler kendi askerlerinin ha· 
yatını nazarı itibar& almıyarak neden 
hücum ediyorlar? 

Bu anudane taarruzların sebebi 
ne ? Rus generalleri, Kızıl ordunun 
senei devriyesinden evvel kat'i bir ne
ticeye mi varmak istiyorlar? Yoksa 
huzların erimesinden evvel kat'i bir 
muvaffakıyet mi elde etmek niyetin. 
dedirler? 

. c~? 
Ancak geniş bıt ·ıefll 

yapılan bu tarzda 111
11 

ların muvaffak olın1151 

Cb 
dır. 1, 

Dar bir cepheye ııd' d 
bir müfre1e aynı za1118 ıı 
maruz kalır ve karŞI V5 -1 

mermileri Üzerlerine ~:ı y 
Bundan dolayı ~1111,~ 

daima geı i pü~kiirlll 
bulunurlar. r 

O halde Sovyt>lle ·~ 
lı neden geniş bir cephe 

cum etmiyorlar? . 
b'r s 

Çünkü, mahdut 
111

e 
de, lazım olan mafıe 
ceklerdir. n 

· cer 
Leningraddakı ~~· 

rının tükendiği ınuh 3 d' a 
Dahildeki depoııırb 

kalibreden mermi ,·e 0 

lazım. ,ıe 1 

Rusya~a ise ıne~ııı 
dur. Oemıryolları 

111 
veı mekten aciz bu1°'

1 

Yalnız Leningr86 
5 

h M b" kaıll er gun ır tren 
duğıı öğren;Jmiştir· d'r 

Nakliyat ta bıı 1'1\ 1 ı 
yetsizlik Rusyanın se 1 ıC 

ticeler almasına ga>, ~ 
mani olmaktadır. -

kesilmiş bulunan bu müfreze Finlerin 
çemberini kırmak içir. hücumlarda bu 
lunmuşlar ve ağır zayiat vererek mu 
vaffak olmamışla rdır. 

Üç Şubatta , Fınler bu mıntaka-

Zira buzlar erirse, bütün !-dha 
bataklık haline gelecek ve harekatı 
güçleştırecekti r. 

Yahut Fınleri brı şekilde hırpa

layarak onları zayıf mı düiÜrmek is· 
tiyorlar? 

ı -ceyhauf.r 
! Halkevi da sayısız esirler almışlardır. 

Esirler, raporlardan anlaşıldığına 
göre, pek acıklı vaziyetle bulunuyor· 
la rdı Finliler ayni zamanda mühim 
mıktarda ganaim elde etm ışlerdir. 

On şubatta , resmi bı r tebliğde 

ilan olunduğu gibi, Fınliler yine bu 
mıntak alarda bulunan Sovyetleri fena 

Buna kat'i bir cevap veremiye-
ce~iz . 

1914 - 1918 harbind t rı biliyoruz 
ki, aynı saha içinde, ve aynı ~erait 

tahtında muvaffakıyetsizliğe uğramış 
olan taarruzlara devam etmek mana· 
sızdır. 

Almanlar Slavakyaya 
10 fırka asker getirdi 

Son poste ile gelen Fransız gazetelerine Avustur· 
ya hududundan şöyle bir telgraf gönderllmlftlr. Bul· 
garietanda Köse hıanof kabinesinin ısılfası ile ayni za
manda tesadüf ettiOI için dikkat ile okunmaOa lftylk 
olan bu haberi afeQıya dercedıyoruz: 

"Alman gazeteleri Almanyanın 
Balkanlarda ve Tuna Havzasında 

sulhü muhafaza etmek arzusunda 
olduğunu tekrar edip durdukları 
bugünler de Bohemya ile Slovak· 
yada öyle bir takım hazırlıklar yap
maktadır ,ki adeta geçen Ağustos 
ayının .son günlerinde Lehistanın is
tilasına tekaddüm eden günleri ha· 

tırlatmaktadır. 
Pragda dönen şayialara ·göre, 

havalar müsait gittiği surette Al· 
manlar Şubatın 16 sında, aksi tak · 
dir de Martın başında harekete 

g ,.çcceklerdir. 
Pragdaki mahalli hükumf.t me

murlarına Martın iptidasında elli 
bin yataklı hastaneler hazırlanması 

için emir verilmiştir. Bu emrin icra· 

H için yeni açılan mekte~lerin ka· 
p:ttılarak hastane haline konması 

lazım gelmektedir. 

Daha şimdiden Bohemya ile 
Moravyaya birçok askeri kıtalar 
gelmiş bulunmaktadır. 

Son haftalar zarfında Slovakya· 
da mühim topçu hareketleri olmuş 

tur. Hemen hergün ayni istikam~te 

birçok askeri trenler gitmektedir. 

Yolcu trenleri için muayyen hare · 
ket saatleri yoktur. Ne yolcu tre· 

ninin hareketi lazım gelirse bunu 
ancak garlarda öğrenmek kabil 
olabilmektedir. 

Şimdiye kadar Slovakyada top• 
lanan Alman kıtaları on fırkayı 

bu !maktadır. 

. 
sı' Ceyhan: ( HusıJ. 

den) - '{ enideo, b1
' 

halkevleri binası 1 
Ceyhanımızında bll 

gunu memnuniyetle t 

lunuyoruz. Ceyha" 
1 

mukarer halkevi bİ~ 
ı~ den hazırlıklara baş t 

e 

tadır, Münasip bir ,rJ , 
laki icap eden '~ı 
bununda bir an e~~,~ 
susunda başta kıııi ~ 
Suphi Aktan oldıJk~,r 
Halkevi başkao18.~~i~ :ı 
hal faaliyete geÇ1

1 ~e' 
mize nazarao, Hıı , ~ "ti . ' ya inşa olunaca oe"' 
bin lirası beledı)'e ıt 
susi muhasebedef'I b~ır 
10· bin lirasıdlJ ~,ıı 

"iy' ~' l,ceğinden bıı ·~ıe Al 
,etıJ 111r 1 

rayı teberru sı.J 1cl~ r . ı luf1 ol 
narak ıkına • ıııı~''' 1 
kaydına başla tı'' .ıJ "e ıt"' 
çok muazzat11 tiY' 
haiz, içerisinde 
bu lunacaktır. 
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ihracaat 

Ugün rde yarım mil-
yonluk k 

lstanb ' . sattı . . u • 19 [ Ll • 
•ınızdcn ] _ 

0
.. rıususı muhabi-

tıdan faz.la 'h un }'arım milyon Ji· 
ı racat 1 ırın fazla! 0 muştur. M'k-

tk · aşması .. r· 1 

ctırrıizdcn ın-t, ınutte ıkleıin mem. 
arncn artt u ayaalarını artık ta· 

dir. ırrnış olmaları "u .. z- d 
ı un en· 

Bilhassa it 1 
lya, Bclçikay: ~aya l 50 ton fa. 

aya 600o çift t ~ ton arpa, ltal· 
ttli Yumurta .. orık balığı, külli· 
tril,r· ' kuçük b 
ı . 1• nohut, ha aş hayvan 

bın kilo '- rn hayvan d ·ı . 
\'e . ıtcpek Al erı en, 
1 . Pttınc Ya,., p' tnanyaya tüt .. 
ıatınc 1 ~ ' rarıs un 

e ma k aya ko F' 
ııra el • tstanc t za ı-

. ına, kuşycrni , .. az.c torik, Mı· 
Yırıc d.. i'0rıdcrilnı· t' 

Ate un Japo b ış ır. 
tard \'apurile fthrj n. •ndıralı Hak. 

a rncnsuca rnız.c rnühi . 
arnı ve icar b_t. Porselen b' ~ mık-

.. a ıbcr g 1 . •sıklet ak 
o Kuçük ba c ıtııştir. 
,1 .. ıakadarlara t ş ~'Yvan d"ri . 
~ ı1' name ile cvv ~blığ edilen b ~crı dün 
~ 4an küçük be cc lisansa t ır karar. 

ıw· b aş h abi t 
unlardan . • 8>'van de .

1 
• Utu. 

e ~ ııı ınıaı ed'I rı eıınin 
ıasY oea.ct anla . ı en c ve 

rncml k Şmasıle ba7.f fYaların ti 
, e etlere 5 1 of rtu~ 

·ııô' ilrnesj k serbestçe 'h Urtıuz. 
seri Zah~rarlaşrnıştır. ı raç ede 

el ırc borsa 
'/ ··~ Zahire ko . ~' toplandı 

ull . rnıtesı d" 
erı ofisinde L· un toprak rn h 

'Pa .h . oır t 1 a 
r ı tıyaçtarını op antı }'aprnı 
?1•1arı İcab ellerinde b ş, 

tırııştir eden stokt ulun· 
ı. . arı t . 
1vıalurn etkık 

•tına her oldu~u Üz.er 
, dıldiktc rnıntıkıtnın . eh ."'Pa ihra-

" arıc ra rnu.. ı .. cı st k 

ıt
' . n son ı tı"" 

., e arp· 'h saad o 
ı anmıştı,, il ı racatı ve .cd edilnıiştir. 

. nı l'n h 
F, d ıızır-

t/-f y c . ~ ık satı f 
e likinın ~ . rutan fı~d •katları 

' . arıce .. ı ihr 
" •çın tesbit ~Ondcril acat bir 
. ·' cttıır.· Ccek f irı'J. Carı nıeırı ısı sat . ındıklar ,tf_.J nur, et . ış fıatJ A 

1 ' Tüccarlar llııştir. arı tüc. 
~ ~.,, sonraki . bu fiatıar 

t:rnc~c n/'Parişlcr ~ ~ncak bun 
l' uccarla Usaadc · •çın tatbik 
.Üdlcrin rın evvelce ıstemektedir lt~~r 

·ı csk· Ya t k · ~· rnes· · · 1 fiatı P 1 ları leah-b 1 •Çın , arla . 
aşlanı alakad Ycrıne geti-
'knıernışt~r. Yalııı .. ahrl ır tetkiklere 

"Sı /' ., U k 
~cvs· . azınıd ırarın ge· 

lll)ı Ofd it, Çü k" 
ıf· ~ .ltın bir ~ğuııdan h n .u ihracat 
de"' ;J ldır nıuddct d arıce sevki· t:(' ' urınası muhte· 

ba il. ~han v· 
~···• ı:- ıla t· 

c : ~ -:.ne.. ye ' daimi 
i11er ı Ada 0• lltneninden 
el _.,~Jt•cı 67 llıernlcket h 

~ıırr ;s· lerı b 2 lira 72 k astantsi ih. 
~et -"' ltrıı tdclli ili 'h . uruı muham 
. ,trr 'Ye ko ç ı hyacı • ık 
ıf tın 23 nulrnuştur. Ek ·ıç ek· 

- ile" aı trne ıu Yiı· u Perşembe g~ .. 
h 1 ayet d . A unu '"•t ,.ı ac k ••mı en -1' • tır. cumcninde 

' f aliplcri 
tt.I ):tc h n Şartname · _ e 'lı ergun h yı gorrnclc 
~ 1t?1e günü ;:t;nc idaresine ve 
1 fnıı c:ncürneninc e~han Viıaycti 

-~ \ır, 11420 rnuracaatları ·ı· 
10-13_16 ı an 

• -20 

Adana muhteliti 

Siyasal bilgiler 

talebesi maçı 

Maçı 2 
okulu 

1 siyasal bilgiler 
takımı kazandı 

Pa"Zar günü şehir stad}cmunda 
Ankara ~iyasal okul futbol takımiylc 
" Adana Şeh ır muhteliti " ismi altın· 
da sahaya çıkarılan takım arasında 
ehemmiyclli bir futool teması yapıl· 
dı. 

Ankaralı gençlerin hepsinin kıyafet
leri tertemız ve yeknasak. Renkleri 
beyaz, g~ğüslerinde markaları, birıki 
sinin donları oldukça geniş ve ikisi 
de göbekli, Fakat cevvı 1. 

Muhtelit adı ahında çıkarılan bi
ziın takım mıntıka formalarına bürün 
rnüşler, ahenksiz bir takım, ki adı 
ınaalesef ''Adana muhtelitı" Kaleye 
kaleci olmağa bedenen de gayri mü· 
Said olan küçük bir çocukcağız koy 
ınuşlar. Plonjon yapmak. zaviye kapa 
ınak kornerlerde yer tutmak gibi ka· 
lcciğin en mühim husu~iyetlerinden· 
bihaber bir çocukcağız. 

Birinci devrede ılk golü Ankara· 
lı gençler, ikincı golü de muhtelir 
yaptı ve haftayım 1 - 1 berabere 
bitti. 

ikinci devreye başlarken bizim 

POLITtKA BAHSi 
.._._ --·--· 

kiler müdafaa h.attını kaldırarak hü · 
cum hattını yediye iblağ ettiler. oyun 
başlar başlamaz müdafaasız kalac 
defans hatlı bocaladı ve birbirle iyle 
girıft bir hale gelen forvetler işliye· 

mez oldular. kurulan bu sakat tabye 
Adanayı mağlubiyete sürüklüyordu. 
Oyun nısıf saha gerisinde, yeni Ada 
na kalesinin önünde cereyana başlan 
dı. Bu sahne esnasında Ankara kale· 
sine bir iki tcıarruz } apılmak istendi 
iie de daha teşebbüs halınde iken 
sondüıüldü ve ankaralılar bir gol 
daha kaydederek maç 2 - 1 
Siyasal okul lehine neticelendi. 

Ankara takımınsa, iyi bir anlaşın 
var. Birbirlerini görerek, iyi yer tu
tarak, zamanında müdahaleler yapa-
U•k oynuyorlar. Atletik kabiliyetleri 
az, hepsi çevik değil fak at kaleci 
pek mükemmel. 

Şehir takımına " Adana muhte· 
!iti " adı verilirken biz bu takımın 
aşağı yukarı şu şekilde dizilmesini 
bekliyörcluk: 

( Gerisi oltıncı sahifede ) 

siyasi fırkalar 
~ BBugUn h~r memlekette rol oymynn fırknlorın tarihini hiç duşu.ıdUmUz 

wut.l .u~un, •ştc bu mevzu Uzerinde durmnk istİ)•oruz. Fırk:ı, halk hukö.· 
rac erının doğumu il b 1 M'IA_ıd 1 

1• • e nş nr. ı ~u on önce beşinci nsırdn demokratlar n o ıgarş1 tnraftnrları R h . . 
ıt 1 ' oma cunı urıyctın<la Potrisienlcrle Plcbıenler, orto. zaman a ya~ında pa t ft G 

l . pn ara arı Uelfler ile imparatoru tufan Ghibellin· er sıyasi knvgalnr yap l d F k 
çok farkl d ç k m~ş ~r ır. 0 nt onlarla hugUnkll siyası teşekk:ıller 
h.ı:.k· d' 

1 

~~· • Un u cskı ıhtllaflar silahla halledilir. Bugun ise rey usulu a ım ır, J enı şartl • l ~ 
P l ar, )'em usu ve fırkaları icad etmiştir 

ar limento lngiltere<le dogd s· . . 
(17 inci asır sonlannd ) 11._ I . ~· 1·~·ası fırka sistemi de orada kuruldu. 
'l a ııı. ngılız fırkala rr;· T . . B' . . . ı eri hareketi il..' ~· · h rı ,., ıgeıı ve orıestır. ırıncısı 

. . ın _ısı mu afaı.akarlılh t ·ı d . . . h. h. 
lumdir· Vhigesler ilk I d c;• emsı e erdı. Bu ıkı esas ala a-
tonun tab'• t ı·kk' tt~nlman ar a kralı hukt.metin bir memuru ve parlamen• 

ıı e a 1 e ı et On dok 
kArlarla demokrasi kuvv ~l • l ozuncu asrın ikinci yarısında muhaf 4Za• 

e erı ça ışırken d'" 1 . \Tb 
Yllruduler. Islahat oldu iş t b .1 k 11f>er crı igesler halkla beraber 

' ' a sı nnunları k ld B 1 h lcrini libcrnl t h ·ı ttil GI . çı arı ı. un ar ni ayet isim· e a vı e er. odısto 
besti taraftarı oldu. Muhafazaka l n ~a~anında bu fırka, tamamen ser· 
1·1_ • O r arın fıkrın k l ·ı.ı:.h• b' kk ıııı.tı. na muhalefet günahtı M d ce ra • ı " l ır ha :ı ma· 

. evcu un muhaf f'k . d . . İngiliz f k . t l . A azası ı rın e ıdı. . . ır a sıs em erı vrupa '\'e A . 
ı]u de~il, bir çok lırkalar doğdu: merıkada ;yayıldı, f a1'at Avrupada 

Liberallerde radikal soııvalistlcr 
lnrda fırkalar sıığ, sol ismini~ aldıla e Bve nıUrterilere kadar .• Parliimeuto• 
k r. unların d 

uruldu. Hatta bunlar da tem ·Ull . arnsın n merkez fırkası da 
lind • · il.} erınc göre sağ k l 

e ısımlendiler. Harptan sonra f k l mer ez, so merkez şek-
• Alınanynda yirmiden fazla f kır ka ar arttı. reyler .. Uııbutun dağıldı. 

r-ınd il ır a Uruldu (Şi d' b 1 
e Ye er esmektedir.) · m 1 un arın hepsinin ye· 

Aırıt!rikada demokratlar ve cu h . 
\'ar-Jır. ın urıyetçiler ismi alb'lda iki siyasi fırka 
c ı Mınnıafih on harp gUnlerinde .. 

1 eyce tadilat olmuştur. Mesela ko ' .F rnnsndl\ da fırkacılık şekillerinde 
mUnıst partisi dagıtılmıştır. 

· BUGÜNKÜPROGRRM 

TÜRKiYE RADYO o1F0ZlYON 
POSTALARI TÜRK4YE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

SALI - 20 - 2-940 

12 30 

12.35 

12.50 

Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

AJANS ve meteoroloji ha
berleri 
Türk Müziği 
I alanlar : Fahire Fer . .;ao, 
Kemal N. S::yhun, Fahri 
Kopuz, Refik Fersan. 

1 - Okuyan : Mustafa 
Çağlar 

1 - Acem Aşiran Peşrevi 
2 - Ded~ : Acem Aşiran 

Şarkı : ( Din1e söıüm ey 
dilrüba) 

3 - lsmail Ağa - Acem 
Aşıran Şarkı : ( Yanar si
ma) 

4 - Nikogos - Acem· 
kürdi Şarkı : (Sevdi gön· 
lüm ey melek sima) 
5 - ......•• - Eliiç 
Türkü : (Atladım bahçeye 
girdim) 
6 - ••..•. - Rumeli 
Türküsü : (Yürüdükce ser• 
vi de boyun sallanır). 
2 - Okuyan Azize Tözem 
1 - Yusuf - Bestenigar 
Şarkı : (Çok sürmedi geç
ti) 
'2 - Refot Bey - Saba 
Şarkı : (Hayali Yare değ· 
me) 
3 - Ha,k Türküsü : (Tasa 
çaldım yoğurdu). 

13.30-14.00 Karışık Hafıf Müikiz 
18,00 Program ve memleket saat 

Ayarı 

21.35 Müzuk : Operet Seleksyon'' 

ları (Pi.) 
18.40 Konuşma (Çiftcinin Saati) 
18.55 Serbest Saat. 
19.19 Memleket Saat Ayarı, A

JANS ve Meteorolji Ha
berleri 

19.30 TÜRK MÜZIGİ : 

20.15 

20.25 
21.15 

21.30 

Gerdaniye Köçek Takımı 

Ankara Radyosu Küme 
Ses lie Saz Heyeti 
idare Eden : Mesut Cemil 
Konu~ma ( lktısat ve Hu
kuk '.>i\arİ 

Türk müıiği : Fasıl Heye 
Kons:r Takdimi : 
Müzik : Radyo Orkestrası 

(Şet : H. Ferid Alnar) 

1 - Mully - Mottl : Ba· 
Jet Suit'i 

2 - VVagner : Le Vaısse· 
au Fantome Operasının 

üvertürü 
3 - Liszt : Le.s Preludet 

22.15 Memleket saat ayan 
Ajnns Haberleri: Ziraat, -
Esham T<ıhvilat, Kambıyo
Nukut Borsası (Fiyat) 

22,25 Mü:i.ik : Cazband (Pi.) 
23.25/23·30 Yarınki Program, ve Ka. 

panış , 
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Pamuk ve koza 
KiLO F.ATI 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S. 

Koza ıo.~s oo 
-Ma. parliğl 00 50 
-Ma. temizi 00 -4~8--ı 

-Koza parlağı 44,50 
-Kapı malı- -50 ______ _ 

Klevland 60 
Klevlant çi. 4.oo ___ I ___ _ 
---~-

Yapağı 
8eyaz 
Sivah;------- ----

-----------=-=-=-----=------ÇICl r 
Yerlit yhemlik,_ 3,_37 ___ , __ 

•. o um 

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

Buğday Kıb. , _ -:-----

- ,, yerli ~68 
Arpa 4.62 __ , 

-Fasulya ----
-Yulaf __ _ 

-Delice---"--ı--0----ı 

-Kqş_yemi=I ----
Şark susamı 1 ı 1 

Livtrpol Telgrafları 
19 I 2 I 1940 

Pene &ıntını 

1 
__ H_azı_r _______ ,_8 __ 14 

Vadeli 1. 7 91 
Vadeli 111 -7- 97 

ı--H-in_d_h-az_ı_r -----•--7-21 
N~vyork _1_1_!-00 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

___,,,Li,_re_ı .,...---..,.-----/--__ 
Rayişmark 
Frank (Fransız ) -2- 95 
Sterlin (İngiliz) --- --5- 21 

- Dolat ( Amerika ) 130 ı t 9-
-Frank( İsviçre ) 00 00 

Türk sözü 

Spor 
( Beşinci sahifeden artan ) 

Mahmud, Kazım, Haşim, Kemal, 
Gani~ Abdurrahman, Tevfik Muzaf· 
fer, Mahmut, Ali, Cavat. ' 

Halbuki pazar günkü muhtelitte 
' ancak Haşim, Abdurahman ve Aliye 

1 

yer verilmiştir. isimlerini sıraladığımız 
, ve Adananın en iyi teknik futbolcu· 
ları Qlan di~er sekiz eleman maatte· 
essüf tiribünde seyirci mevkiinde bı-
rakılmışlardı. 

Kızılay turnuvası finalinin ve 
T~ros sporun Mersin seyahatinin ta
hıre uR-ratılmasından iyi bir muhtelit 
takım çıkarılacağını ümit edenler 
vardı. 

Bi7 pazar günkü mushamızda: 

Mersin muhtelitine karşı Adana mı:h 
telitı çok zayif ve iyi organize edil· 
memiş bir kadro ile çıkacak ve mağ 

:lüb olacaktır demiştik. Biz tahminimi 
zi kuvvetli bir muhtelite karşı yürüt 
müştük. Halbuki Adana muhtelitinin 
bir mekteb takımına mağlub olması 

ne kadar acıdır. 

Sathk ev ve 

Muayenehane 

Abidinpaşa caddesi üzerinde 
senevi 600 lira icar getirir bir ev 
ile muaytnehane olur 3 dukkan 
hnrice nakil sebebiyle satılıktır. 

istiklal okulu karşııı;ında 82 
No. (inan yazıhanesine müracaat.) 

11461 

Satılık Bağ 

Celeil Çavuş mevkiinde eskı 
bekçi merkezi ya kınında kargir bir 
ev ili 9 dödüm mezru mamur bağ 
harice nakil sebebile satılıktır. 

inan Yazıhanesine müracaat 

11462 

İskenderun 
lüğünden : 

gümrük Başmüdür-

ilan 
1 - f skenderun Gümrük Müfettişliği için on dört parça yazıhane ve 

yazıhane koltuğu gıbi mefruşat'9y~ptınlacaktır ..... . 
2 - Buna ait şartname ve planlar Baş Mudurıyet satın alma komis. 

yonundadır. . 
3 - Muhammen bedeli beş yüz dokuz lıradır, 
4 - Açık eksiltme günü 11-Mart· 1940 Pazartesi günü saat on dört· 

tedir. 
5 - istekliler biçilen bedelin °/o yedi buçuk tem~natı olan otuz do

kuz lirayı lskenderun ~ümrükleri Başmüdürl_ük. veznesıne ~~tırmaları. 
6 - Planları görmek ve tetkik etml'k ıstıyenler her gun lskenderun 

gümrükleri Başmüdürlük levazım servisine müracaat edebilirler, 
11459 20-25-1-6 

ilan 
Beled!ye Riyasetinden: 

Köpek besliyenlerin Dikkat Nazarlarına 
Beltdiye vergi ve resimleri kanununun 25 inci maddesi mucibince ev 

)erinde süs köp~ğ.i ~ulunduranlar ve besleyenler belediyeye tarifesi mu· 
cibidce senede ıkı lıra resim ifasile mükellefdirler. 

Av, Bekçi Çoban köpeklı-ri ise bu resimden müstesnadır. 
Ancak gerek süs ve gerekse müstesna olan köpeklerin şehir içinde 

ta masız ve numarasız olarak gezdirilmesi yasak ve bu şekilde olanlarının 
itlafı mukarrer _olup ?er h~~gi bir itiraza mahal bırakılmamak üzre Be. 
lediye tahsilat ıdaresıne muracaatla numara almaları ve tasma takmalau 
.. ·ı"n olunur. 11460 20 - 23 

•••• uıpu ı a 

PEK YAKINDA PEK Y AKIND1~ 
Bugüne Kadar vUcude getirilen Milli Filmlerimizin En GıızY~' 
Art;.;tlerinin, Turk TeknİS.) enl~rinin bir Şahe~eri olarak 

Buvuk 
( REŞAT NURi 

Edibimiz 

GÜNTEKIN ' iN } 
Meşhur Piyesi 

Taksim Sinemasında 1 ay, Ankara Ulus Sinttıl. 
Hafta, lzmir ve Bursada 15 gün Mütemadiyen Göste~ 

Bu Kıymetli Fılm için Memleketimizin En Yüksek . 
Üstadları, Güzel Sesli Hanendeleri iştirak Ettiril 

.................................................................. 
Baş Rolltrde: Şehir Tiyatrosundan, 

Suavi Tedü Nevzat Seniye Meh 

1 Nebahat ve Yüzlerce Rakkase -----Bu Fılm için 

ALSARAY SINEMASINDA 
Localar Satılmaya Başlanmıştır. Telefon 

................................... 

Als!~ı~AA Y 1 T ~u~K~;;~ 
Bu Akşam p..f?. 

Mevsimin En Güzel Hissi bir Fılmi RAMON NOV tar 

Çılgın Ş~Yhi11, 
Bakire .- Aş 

T .. 1c s·· ı·· Ş•'~ ur çe oz u Fransızca Sözlü 
Baş Rollerde: 

VICTOR FRANCEN 
ANNIE DÜCA' 'X 

iLAVETEN 
FoX Jurnal Dünya Haberlerı 

ve ilaveten: 

Silah 
KanLI 

Pek zarif, çok sağlam ve gayet hassas olan bu 
görüp dinleyiniz. 

ıJJ'' Mülhakat ıçın Bataryalı Radyoları 

anot Pillerimiz de gelmiştir. d 
Evrendilek Kitabevi • A 

Acele Satılık Ev 

Sofu Bohçe mahallesinde sene
vi 350 lira icar getirir 4 oda 1 sa 
lon ve müştemilatile 3 mağazayi 
Mühtevi ev satılıktır. istiklal okulu 
karşısında 82 No {inan yazihane
sine müracaat) 

11463 

---------------------------· 

•zır> Matbaafll ., 
b•· 

~ıere 
ç1lışmak u 

ld-' 
yaç vardır . 

raca atları • 
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Suvare --------------=-
8,30da A s • 

1 SiNEMA 
Bu Akşam 

19 4 o 
( 25) Kişilik 
Macar Revü 

Heyeti 
V E 

Mişeller Revüsü 
Sahibinin Sesi Ve Kolum- , 

~ bia Plaklarının Baş Oku-

:. 

Suvare 

8,30 da 

' Me: , yucusu Bayan SEMiHA _ 

- ŞHlJ~ BESTEKAR NEDiM VE ARKADAŞLAR! T ~RAFINOAN 
~~ ~ Büyük Konser 

( Apvrupadan h .. l k . . 1 M h f .. . 1 • a . enuz mem e etımıze ge en eş ur pre esor, ıyo onız 

M~~ah ) Tarafından şayanı hayret tecrübeler 
(Pangş i·l~r Revüsü arkadaşları Triyö Kurtis müzikal ve Triyö 

a ısıg ) . 
I arı tarafından zengin varyete numaraları. Alafranga ve 

a aturka Oyunlar Akrobat~k numarolar ve saire F· latlar: 

LOCAL~R 200 

1. İnci Mevki 50 
2. İnci ,, 

30 

Telefon 

..._, 

. Dikkat 
Biletler 

Gündüz 

Satılmak

tadır ... 

250 
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Sahife S Türksöıü 

('\ L- o RADYO MEVSiMiN:N 
'-, } MUVAF~.~iYETI 

MA~ELLi1{~, 
it 

I 

- Rekabet Kabul etmez flat : 

- Gayet kolay istasyon Bulma terllbatı 
- Antiparazlt süzgeçli, dahln hususi anten 
- Yüzelliden fazla istasyon lsfmltırl yazılı be-
- yük kadran 

itiraz kabul etmez OstOnlOCü hakkındn ktınaat hastl 

etmek için Muesse$cmlzl tesrlfle bir kertt görmeni-

71 tavsiye '!deriz. 

atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

Tediyatta Kolaylı1< 
Abidin Paşa cadde.;inde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Telgr. Adr. META 

P. K. 74 Telefon : 'l74 

20 

......................................... 

TÜRK.Söz;) 
B 

GAZETECİLİK- MATBAAC 2 

• • • d 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cıhkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
ccdveller, çekler, biletler, kart-

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyr:la defterler, 

Renkli afişler 

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

• Türks 
Ciltha 
~ 

En modern" 

mücehhez b 

Kitaplarınızı şark .,ı 
Avrupa karı nefi5 

görmek istiyorı:a~' 
Cildhanesine goıı 

Zarif 

Bir cild1 bölgede 
sözünün sanatkif 
elinden çıkabilif· 

Her çeşit Elektrik tesisatı _______ ______. 
15 Valtdan 500 Valta kadar J\mpullar 1 

Herboyda OL iVET Ti 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sağlam dıyanıklı Gıstolin kaynık çubu\dart 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa f caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 

inan Yazıhanesi 

Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapu bio ı kazanç 
Ankarada D.:vlet - Şurası Mıh'<em~i Temyizile resmi de 
sür'atle takip ve intacını başaran yuıh ıne:ni z bu işlere ( 
satım ) inşaat planlarını huita gro'cı ifraz ve taksin gib 
lik husustaki diplonılı m'ih~o 1is ve fen m 'm•ırları alktJf 
kabartma müzeyik yağlı boya işlerini değerli ustalar nı1 

ilave etmiştir. Yoksul yurtdışların yazı ve işleri parasız J 
edilir, Rağbet gören dört delikli tuılardan mıada 6 -~ ı;I 
dı istenilen yere ka far g?h hrm !ğl! tavassut edilir. Istık 
sında 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. ~ 

Eski Belediye Tahakkuk Merllıı'" 
1 

., ., Tahsil ~' 

1 =~~.::::::::-.::::::::-.::::::::-.::::::::-.:=:-.::::::-~ 
Sıhhi Dink 

Ticarethanesinde bulursunuz· 

elefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Post!.!!!,tuıu : 60 

---~--------------------------= 

Mart iptiduondan itibaren gayri sıhhi olan dinkleri ~ı;; 
tırılacakbr. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Me' I' 
ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurd~daı' 
kada bir külek bulgurun kepeğini mükemmelen do" J 

Dr. Muzaffer 
iç hastalıkları 

Lokman 
mütehassısı 

Hergüıı muayenehanesinde hastalarını kabule 

ba.Şiamı~tır · 

eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. ,,tr 
Küleki 20 k"~ 

1144 

------------------------~ __ _._.~ 


