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I~ z~:i:~~~~ müfre- ·Sovyet fırkasının imhasın
durıu u~~hudu-dan sonra bir zafer daha .• ti . geçtıgı habe-

tıırı aslı Yoktur 
Karelideki çarpışmalarda 
ordusu dün 

sovyet 
verdi 1000 ölü 

Maltadan bir köfe 

Maltada Tahkimat! 
İngiliz Topçulcırı, simdi kumlu kayalıklar 

içinde Malta majinosunu yapmakla meşkuldur .. -- ------- -
~~ 

Hollanda hükumeti 
Almanyayı protesto 

edecek 

Londra : 20 (Royter) _ 
Holanda hUKOmet1nın ev. 
velkl gUn torplllenen ge
misi için Almanyayı pro
teato •decejı •anuıyor. 

Lonı:ira : 20 - Meşhur fngili7. 
Harp mu ha oiri Aland Murht-d, gaze-
tesıne şayanı dıkkat bir mektup 
gönılermişdir. Aland Murhed diyor
ki : 

Sicilya üzerinde beş bin metre 
irtifaa çıktığımız vakıt halyan pilotu 
bana Maltayı göstererek : 

- Harµ ı:;ahasıl Alçaktan uçma
ğa mecburu:r.,, dedi. 

Makine ıslık çalarak bir iki da· 
kika sonra dalgaların üzerinden uç· 
mağa bt:..şladı. 

Böylece, J\iültn adasını Gaza ada
( Gt'risi UçUııcU sahifede ) ---------------------

Irak da 
kabinesi 

Nuri 
istifa 

Sait 
etti 

I< abine değişikliği, lrak'ıq 
bir tebeddül harici siyasetinde 

yapmıyacakt.r ~ _:Londra : 20 Roytcr) - İr:ıkta 
•. urı Saitpaşa kabinesi istifa etti. 

) eni Irak kabinesinin Rnşit Ali Cimn 
nın bıı k 1 ı-> 1 d • ş an ıe.ı a tın n yenıden kuru. I la<::lğı ö 1 • 
ı k hs .) en.yor bu kabine istifasının ra ar· • . 
d ~ •cı 51

' a<;cti ile nliikası olma 1 
tı '. n~la ılnııştır kral iı;tifoyi kabul 1 

c ırıı tır. I 

Amasyada zelzelelerden 
bir harap ev yıkıldı 
Ankar.ı (hıısusi muhabirimizden) 

Buraya gelen malüınata göre, dün 
akşam Amasyada oldukca şit detli 
bır 7.C)zci_e olmuş ve ilk zelzelelerden 
hasar goren bır ev yıkılmıştır, 

Dokuzdan 18 ya,ına kadar 
bUtUn Ftn çocukları geri hlz. 

metlere davet edlldl 

( Y nzısı uçuncu sahifede ) 

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

Milli korunma 
kanunumuz 

Yüksek tastikten geçti; 
meriyet mevki ne girdi 

Ankara : 20 {Hususi muhabirimız 
den) - icra vekilleri heyetimizce 
mı li korunma kanununun meriyete va 
zı h ıkkında v .rilen karar yüksek 
tastika iktiran etmiş bulunuyor. Bu 
vaziyeıe göre 3780 numaralı milli ko
ıunma kanunu 19 şub;ıt J9~0 günün
dt'.n itiharen meriyete gimı iş oluyor. 

1940 Baharı 

NEVZAD GÜVEN 

B ahnr tnbiattn hayatın canlandı· 
l;ı, yenilendi!ti mcv imdir. Bu 

mevsimde insnnın ve tnbiabn damar· 
lnrınn sıcaklık katılır. Her şeyde bir 
oynanın, bir hareket başlar. Ziya renk 
koku dolu gUnler hnyntı yumşabr, fot: 
lılnştırır. Herşeyde her tarafda bir 
gençlik tnrn\•cti vardır. Kendimi..:i 
en genç duyduğumuz mevsim bahar 
olduğu içindirki, onu se~·er ve isteriz 
bahar, insanların kendi kendilt'rİne sa 
:ıdct telkin etmeğe çnlıştıkhrı mevsim 
dir. Bu nylar<fa içimizde hep mt'sut 
olacağız his<;İ vardır. 

Bu yıl da baharın şen yUzU uzkatan 
görUnmeğe bnşlndı. Fakat bu defa, o 
nun bize yaklaştığım his~ettikçc ıçı· 
mize, sevgili nşina bir çehre,yi gör· 
mekten doğan bir ~evinÇ ılegil, bir 
felaketin . yaklaştığını duymaktan mute 
vcllit korkunç bir hissikablch·uku do· 
Iu,·or. 1940 bnharı ynkln~?rken zel· 
zclelerden evvel duyulan korkunç ku
rultulcri, boğucu iç :o;ıkıntılnrım hisse 
di."oruz. İnsnnlık bu baharın görUnmc• 
ğe başlıynrı çehrc~indc hayat, neşe, 
snndet de0 il ölUm şeameti tefeul edi· 
yor. ihtiras köpe~İne baldırını kap• 
tırnn insnnlcırın 1910 b:ıh:ırındn en 
mUthiş cinnet ],rizi geçirmesinden kor
kuyoruz. 



Sahıfc: 2 

M• HKE MELER DE 

Sevdiği kadını 
hastahanede tekrar 
bıçaklı yan adam 
Dün ağırceza mahkemesi s"lo 

nunu dolduran kesif dinleyici kitlr:· 
si, tüyler ürpert<'n bir cina)etin sa· 
fahatını dinlemişlerdir, 

Türk sözü -

Pamuk tohumu satışı \ Dünkü ko~eı 

dı ıt 
f.' j 

Lir 

lki süngü ausınja getirilen ka 
tii Cafer korku ve nefret uyandıran 
bir tip. Hacerin nasıl öldürüldü · 

Satışları bundan 
birlikleri 

böyle ihracat 
yapacaktır 

i Nurullah AtaÇ b~ ti 
Konyaya gid•f 

·d ; 
Çok değerli müoekk~~ 

Nurullah Ataç, dün ede tJ. la 

zuundaki ikinci konfe''" ğünü ve Saimenin de 15 . yerind~n 
nasıl bıçaklandığını 44 şahıtten dın· Tıcaret Vekaletinden şehrimiz 

t!caret odasi reisliğine bildiridiğine 
göre pamuk tohumları satışlarının 
pamuk ihracat birlikleri iştigalin~ 
ithat edilmesi mukarrer olduğundan 
Vekaletçe verilecek direktifler bek. 
lencrek hiçbir memlekete pamuk to 
humu~satışı için teklifte bulunulmıya 
cak ve buna aykırı hareket eden 
tacirler ihracat birliklerine alınmıya • 
caktır. 

r ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·""'1 evi salonunda vermiştir. ıtı 
ferans kız lisesi talebeleri~ 
tu. Talebe bu eutert53~ dl 
tan azami cierecede jstıf• 

, t l I• ı : < r ı a müdhiş hadiseyi kı. 
: ; < a ~öyle tütasa edeöiliriz : ! Selim Sırrı l • • 

• • 
tc 

1939 yılı. Eylul l 8, bir gece, 
Adananın Oymaklı köyünde Kısacık 
fabrikasında amelelik eden Erzuru· 
mun Hasankale kazasının Sanamir 
köyündrn 328 doğum'u Salman di· 
ter adı Cafer, s~ime ve Saimenin 
anntsi Hacctle fabrikadan çıkıyor
lar. Cafer Saime ile gayri meşru şe 

1 T arcan geldi ! 
• ! 
• • l Halkevimiz salonunda! 

tir. İJll ı ki 
N .. rullah Ataç buf ~ 

tasiyle Konyaya gidece;; 

~ilde bir .eşmektedir. 
Eve giderlerken araları?da çı· S Qd } 

kan bir dil kavgası şiddetlenıyor ve anayı a arı 
sabıkalı katıl Cafer bıçağını çekerek \ 
Haceri müteaddit yerlerinden bıçak İhd lıyarak öldürüyor ve metresi Saime as eailecek bu odalar 1 

yi de 9 yerinden delik deşik ederek için tetkikat . 
fırar ediyor. d iki gün sonra . 1 ürkiyenin muhtelif yerlerin e 

Memleket hlstah:mesinde yatan bugünkü ticaret ve sanayi odaların 
ağır yaralı Saimeyi yoklamağa meç- dan ayrı olarak müstakıl birer sana 
hu\ bir zivaretci geliyor. Bu meçhul yi odası kurulacağı hakkında bazı 
ziyaretçi Caferdir ve Saimeyi ziya· gazetelerde çıkan haberler üzeıine 
ret maksadiyle d~ği öldürmek mak· tahkikat yaptık. lktısat Vekaleti, e· 
sadiylc gelmiştir. sas itibariyle bu mevzu üzerinde 

Nefes alamıyacak kadar vücudu- tetkikat yaptırmaktadır, 
nunun 9 yerinılen derin yaralar açıl· Bu tetkikat ta hayli ilerlemiş 

i bir Konferans veriyori 

! Değerli Mebus ve muhar· ı 
! rirlerimizden Selim Sırrı Tcırcan i 
! dünkü Toros ekspresiyle şehri- i 
! mize gelmişlerdır. i 
! Selım Sırrı Tarcan bu ak· i 
! şam saat 20 de halkevimiz sa· i • • i !onunda bir konferan:. verecek· ! 
i lerdi r. Bu konf eran~a H:ılkı· ! 
i m;z da\ etlidir. ! 
• • ! ............................................. ........... . 

Dulu Hasar Yaptt 

tada hayırlı yolculuklar 
rız. 

,1 
Kızılay Kongd 

dün yapıl 1 

- -
er'I 

Kızılay Adana ~ tof 
hı>y'eti umumi meclıS :.:J 

·stifı 
akdederek kongre ~eı j'ıll 
valimiz Ba)' Faik Q;t • 
d·ı . . "d htf e ı mış ve yem ı are f 

yapılmıştır. Yeni idare ~ 
minde birinci reisliğe f'. t 
Yürt'ğır, ikinci reisli~e ~ 
Rona, Unu ni katibliğe 

HLl .. 5fl~ 
tır, muhasibliğe 

d 1 d 
& .4 #b111 

vezne ar ığa a ıvı· 

mış tJlan Saime ziyaretçısinin Cafer 1 bulunmaktadır. Ancak bu iş, bir ka 
olduır.u ou ilk görüşte te~his ederek ,; nun mevzuu olduğundan, meı.kfir ga 
fayada başlıyor. Fakat Caferin bü 

S 
. k zetelerin az Jığı gihı t 1 tb 1 kı.t sa· 

Evvelki gün saat l 9 da Nohut 
büyüklüğünde 2 dakika devam eden 
şıddttli doludan civar bazı köylerde 
hasarat olmuş ise de bu hususta 
henüz kat'i bir malümat alınama 

mıştır. 

Varidat ve malmüdürleri 
arasında terfiler 

getirilmişlerdir. t ut 

C h 
. I~ oı 

ey an koY ıut 
~.~rın 

,~ ler 
"iik saldırma bıçağı almen n te 
J , hasına çıkaıılması bu :Canunun ha· 
rar 6 yerine girip girip çıkı}Or ve 
hedbahd Saime didik didık o'uyor. zırlanmas na ve ka t>u1üne b~ğlıdır. 
Firara tcşehuüs eden hayd1.ıt, yeti- Ağaç Bayramı 7 Isparta varidat mü Jürü Nuri 11 

Ş•n hadem•ler ve hasta bakıcılar M ter. Maraş varidat müdürü Remzi 
.. a:ta Tehir Edildi tarafından müşki latla yakalanıyor. Akıncı. Midyat malmüdi.rü Hüseyin 

Hüviyeti tetkik eti ilen k&tilin 1; 30 Bilgin. Milli emlak müdürlüğü ~übe f'4at;ı 
yılında da sevdiği diğ• r bir ~etresi Bu güıı kutlanac•ğını evvelce müdü.ii cevdet okhun. Genç malmü· Ceyhan : 20 [ , Ayşeyi de hemen hemen aynı leca· yazdığımız Ağaç Bayramı 7 Mart dürü Mustala Hadi bire< derece teı- rimizden ] - Kayoı,J< ~· 
atla öldürdıiğü ve 7 seneye mahkum Perşembe gününe talik edılmiş- fi ettirilmişler, Gaziantep vaıidat rinde bir teşebbusıı. et 
edilerek cezasını çe', tiği teshit edi· tir . müdüıü Suphi Okutan Erzincan va· gemiz köylerinde ~;~.,e~ 
liyor. Cafer ınsanlığın iğre ndiğ i bir ŞEHiRDE HAVA ridat müdürlüğüne, Pervari malmüdü· mu şubesi ihjas e~ 1• ~e~ 
bHhaı lık kuklasıdır . Ziıa, geçen se· JÜ Rabit Uğurlu Sivrice nıalmüdür- köyün ihtiyar heyetıl1 J 
ne de esrar kaçakçılığından iki ay Şehrimizde dün gök yüzü kıs· lüğüne, Erzincan varidat müc.lürü kan diğer ikisi de jt.:il ~ 
hapsedilm'ştir . ~~ n bulutlu, hava ~afıf rüzgarlı Hüseyin Morgen de Antep varid:\t üç kişiden müteşek ce' .. ~ 

Bazı cihetlerin tahkiki için du· ıdı. En çok sıcak gölgede 18 dere kontrol memurluğuna tayin olunmuş halkın senevi verebilt el 
ıuşma 5 Martı talik edilmiŞt ir. ce id i. lardır. ··sttf Jı 

Her köyde ~ '' 11
11 

kurumu şubefl. n 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- miktarlarını g~ ~~ (' -ı tanzim ve tasdikli 
0 

Bu g ü n ki Su r iye sunm•ktadırl•·· b'~~ ~ 
Gerek köyler ·f e, J lı 

bu kudsi işle tavı• ,,.rj 
üzerine düşen bll ~ t 
lükle kabul etınekle~1 
da hiç bir suretle yJf.. 
yeceklerine şüphe ., ~ 

Bazı aj•mslar, Suriyede geniş 
mikyasda askeıi tahşidat yapıldı· 
ğını ve bu kuvvetlerin her hanği bir 

"tecavüze karşı yakın şarkı koru . a· 
•cakları haberini veriyor. : 

2( 0,000 metre kara bir araziye 
sahip olan suıiye şarki Af rikaya çok 
benzer sahil kısmında Lübnan ve şar 
kında Şaın çölü ve anti Lübnan dağ 

ları vardır. A 

Stıriyeye umumı harpten once 

1 

GÜNÜN MEVZUU \ -
Osmanlılara a:tti. 192 ! de milletler 
ceıni)eti kararı ile Fransız manda. 
sına verildi. Bütün Su İ)enin 2,500, 
000 nüfusu vardır. Etcseriyet miis 

1 c-"' 
Havadan ge e ıı" ,, 

ıu" duşman taarru 1t1-
ı11cJJ-~ lere müncer 0 .. JI 

hanlılar yurd ıı>~ .. t ' . go.., 
mi hassasıyet . jel 

1 
r .. k dlb 

işe her ur b 

m~ktadırlar. 

---------------------
*** 

yolu üstünde mühim bir tica1et mer 
kezidir. işlek bir liman olan Beru\un 
nüfusuda 134,080 dır. Suriye demir 
yollan Türk demiryollariyle birleş 
miştir. Diğer demiryollarına Musul· 
dan Trablus Şama, başka bir hatta 
şam ian Cezayire ve Mısıra gider. 
Şimali ve orta suriyenin ıklımı, bi· 
zim cenup ıklımından farklı değil · 
dir. 

lü nan, mütebakisi hiristiyandır . Bu 
rada 1650J kadarda mu)evi vardır 

5
u,.iyenin merkezi Şam :iır . Bu şehrin 

nüfusu 198,000 dır. Burası, Bağ ·lad 



21 Şu hat : 340 

Fin.Rus harbinin 
tezahürleri 

< 8 ••rn k dı ı • •leden artım } rrı nrı 
l•· sır4sınıln . . .. 

Türksözü 
• 

rınlandi L J crınc gtlırcLılıduse, 
b" Ja narbi R 1 

•r <lAva hal' . Usyn için çetin 
•nı alın lı. 

J •caktır. R f a tan da hali kal mı-
1 g Us arın k" 11

J rcticrinin . son gUnlerdc ı ingiliz meclislerinde 
b~JUk taarru~l •nsafı.ızca yaptıkları 
'' de· p· •rın hcd fl . d b" . 1 • ' •nlcr' c crm en ırı-tr1 k •n b · 
. U•vetle d •rıçtcn alahilecck-
ıınkan bırak r en istif adc etmelerine 

R ııın .. ak .. d" Usların h •. •çın ır, 
7.Ulnrı; Fin ~tta Al111anların dn ar-
llıcd ınuqareb · · 

tn kııt" e~ının ·bahar gcl-
Z.n. 

1 
'lll'cttc hitnıcsidir. 

-cınıre bak 1 
laı]a - F'i ı· ı •rsa Alrnanyn; Rus· 
d n ılcr ara d 

Cfl ınubarcb,.l sın a cereyan e-
l~'tcr"-lktcd' . ere sathi bir alaka 
ftııJ le hunun ır;_ . Halhuki; iş tama. 
J•Jı b· all,ıned" Al 
d •r taraft ır • ınanva Rus-

llnd, t an tak • d" 
't•ik t vıyc ıger taraf 

Alnıan ~ .ınclı.tcdir. 
rn i L ~ • •çın il 
t hd.Ctp11,,İni L us ordusu, <lemok-
c ıd llltıııt l' f ı_. 1 c Jarar h" c 1 cihetlerden aı 0 un 1_ ır un 

1 ınalltadır sur olarak telak-3u · 
harbın f sebepler . 
deh . a ılasız Ve . F'ınlandiyadaki 

Şelı kesb d gıttiltçe şitd ·t 
or. p· e ecegl . . e ve 

llcrh . ın Orduları knı bıze gösteri-
cıın dı.ın F· Uınandanı Man-

ııc rettigi b' l ın Ordusuna h't b 
daha . ır ıcyannaıne ı a en 
it 1 bırçok nıuk de, Rusların 

a ncakiarını p· a~enıctterc rnaruz 
uknvtnıer : ın rnılletillin ne ' 
1 ın, ••il k ş c ve 

J erlı.tn F· '"Ybetnı d' · . ır B ın ordusu •rttk e 'i•nı 
' •) raıurıızın lt Yalnız de~ı 

uvvctlcr iltih ı a •na birçok t 
E. •11. ctnıelc.t d' •ze 

Rcr devletler c ır diyor. 
anlık ve hu . , bu kuçuk ınill f 

lcri nıuh b rıyct nnının a .• '. ın 
nre ede oııu . gırıştık. ırnknıaz cıdden l 
• onu ~Ur'aU ya nı2 "•e, . i7in ren&:. e takviye: tder-

tnınıı tt· '- ııı.• ve rna'-· 
. e ' uir saflı "''Yeti çok. bır harbe . . llJ a girer 

lı.ıllen " gırıfnıckten . Bu. 
• "'U 'a son d •n •Çine ı • artık · ercce 

11.atıl ısterıı· 
•nsa il ıtıı7 olıır. ll '.>erek 

L· e geçt ·~us.Ya Al ı •tnraflık n agu\tostn İm • . 
tı:di 1 i muahedesi ·J zalad1• 

llnı o) .. ş, 1{ 115Janın aınaJ c:, .}'aPırıak 
.. n Al nsız ı · lltııfcJur ltlanlarJa 1 '•r duş. 

lan }{, Upl, botfeviz~· ~ erııokratıarı 
ıı orJ ~·ın İqt• utulın.. . Ullun •nadgahı 

.. sı •di 1 sap soı 
•nın f." I · 1albuki· b " anı elde 

ın l\nd' ' "U~ d 
ri bu, Uk • 'J'a Ctpbe . d or ala-

., ınsan ''n e . 
il ' U"d , Ve fba) Verdık-' .. e 1 ki " • ,. Zcrıı 
giliz sını bite b e zayiatı. 

Ve F,.•nıı ugurıe k d 
l•ldirl 2 Ordu( 8 ar 

er. arı v . 
Şu h ermış •le 111 rı önce h zaran ~ 
g . •rb, gir . Usyo herkes-

i r nı . ıtıış \' l 
19ıanı 1 ~ e Ya nıı har. 

•n ·~ bat-ır, sayı),: 1 nı. a k l a da 
ıı nada Ordu zayıata u&ramış, 
F·ınlarına btı u~Utıun evsafı hakkın 

•n Rrı1 ~ h deliller vermiştir. 
res.. b' u areb · h . ..n ır ıafb esı ugun en ••f tdec ı asuıı Y•t•ınalı.tad k ca •afh l ır. 

hir dik• • •rı butun dunya 
l1 b llatJe t k· · tı ha • ıp edıyor 
ille.Ye rp Çok kayıcı ve ,fai 111~ l • fu cephede b 

ttrıac., n, u cepheve ,,c nıu t "d .., ıı..ttt.d. 1 
"' bir manzara· ır. Bu 'tib l 1 

ar• Avrupa· 
1111._ ~treyan eden kanlı hadi~e 

Başvekil, 
n azı rl a r ı n ı n 

hariciye ve bahriye 

Londra : W (Royter) - Avam 
kamarasında bugün Altmark mesele 
si hakkında müteaddit beyanat bek· 
lenmektedir. Başvekil Çemberlayn a· 
vam kamarasında ve hariciye nazırı 
Lord Halifaksda lordlar kamarasında 
beyanatta bulunacaklardır. Bahrıye 
nazızı Çörçilinde avam kamarasında 
mütem:nim bey;ınatta bulunma . .;ı muh 
temeldir. 

NQrveç ve lng1Ji7 hükumetleri 
Altmark lıadist:sindcn ortaya atılan 
meseleyi tetkıkle meşıuı bulunuyor· 
lar. lngiltere, Norveç memurlarının va 
zifesini iyi yapmadıklarına kanidir. 

Norveç hüı...umetinin vereceği son 
c-evap hakkında şımdilık bir şey söy 
lenemez. 

Londra : 20 (Royter) - Norveç 
har:ciye nazırı hadisesi hakkında be
yanatta bulunarak bu geminin bir 
harp gemisi olduğunu söylemiş ve va 
ıiyeti anlatmıştır. 

Bugün fngiliz bışvekilide vaki be 
Yanatında Norveç hükumetinin ada· 
!etinden, ll\kaydlığın..ıen bahsetmiştir 

Almanların 
kaybettikleri 

Londra: 2 J (Royter) - son haf 

ta zarfında Almanlar 20 ticaret 
gemisi batırmıştır . 

Ayni hafta içinde dört Alman 
deniz altısı batırılmıştır. 

ilci Alman denizaltısının daha 
battıtı tahmin olunuyor. 

Garp cephesinde vaziyet 
Sar garbinde bir Alman müf re

ze si taarruzda hulunmalc istemişse· 
de püskürtülmüştür. 

lngilizler elindeki 
Aınerikan dolarları 
Londra : 20 [ Roytf'r ] - lngiliz 

hükumeti, lngilizl~r elinde bulunan 

Amerikan dolarlarına vaziyet etme· 
yi karar altına almışlardır. Bu gibi 

ler, ellerindeki Amerikan dolarlarını 
derhal hükumete satrnata davet 
edilmişlerdir. 

Bu muamelenin 24 000,000 in 
giliz lirasına balit olacatı tahmin 
olunmaktadır. 

beyanatları 

Sovyet farkas•nın imhasın 
dan sonra bir zafer daha 

( Birinci c:ahifeden artan ) 

Londra : 20 ( Royter ) - Bügün 
neşredilen Fın tebliğine göre, Sov 
yeller Kareli berzahındaki müstahkem 
noktalara şiddeti. hücumlar yapmış· 
lardır, 

Bu leıarruzlar Fınliler tarafından 
tardedilmiş ve kızıl kuvvetler 1000 
kişi kaybetmiştir. 

Finliler burada 6 tank, 3 top ve 
bir çok mitralyöz almışlardır. 

Sovyet kuvvetleri Taypala nehri 
üzerinde hücuma geçmişlerdir. 

L";'doganın doğu şimalinde dün 
gece muhasara ve imha edilen 18 in· 
ci Sovyet fırkası takviye almış bir 
halde idi. Burada Fınliler 20 tank, 
36 top ve biı çok seyyar mutfak iğ
tinam etmişlerdir. 

Fın tayyareleri duşmanın geri 
hatlarına kadar uçmuş, bombardman
lar yapmıştır. Muhakkak olarak 20, 
muhtemel olarak 4 tayyare düşürül. 
mı.iştür. 

JJelsinki : 20 (Radyo) - Fın rad
yosu dün gece, 9 yaşından 18 yRşına
kadar olan bütün Fin çocukltıı ını çıft 1 

lik ve ziraat işlerınde çalışmaya da. 
vet elmiştir. 

Londra : W (Royter) lsveç 
kralı bir beyanname neşrederek, hü
kumetin' Finlandiyanın askeri yardım 
talebini redettiğini ve bu kararı tas· 
vib ettiğiai, Fin kardeşler haki< ında· 
ki takdir ve hayranlığının birdenbire 
değişmiş olmadığını ve fakat doğru· 
dan doğruya fsveçin bir yardım yap-
masının harbe atılmak demek oldu
ğunu söylemiş ve şunları ilave etmiş· 
tir : 

- '' Bu takdirde lsveç bugünkQ 
yardımlarını da Finlandiy;ıya yapa· 
maz bir hale gelecektir. Askeri yar. 
dım yapamam ıktan kalbim parçala~ 
nıyor. Fakat ne çare ki, böyle büyük 
milli bir mes'uliyet altına girmek ls
veçte fena karşılanabilirdi. ·Milletimin 
beni anlıyacatını ve kararımı tasvib 
edeceğini ümid ederim. ,, 

f Lir ih .nde beklenilmedik daha 
•lir tıltfın zuhuruna b 

· se ep ------------------------------
Bir Sovyet müfrezesinin 

~ CIEllL GOVIEN 

Sahife 3 

Maltada tahkimat 
( Birinci s:ıhifeden artan ) 

sından ayıran boğazdan yolumuıa 
devam ettik. 

Düşrnan bombardıman tayyaresi 
o'mad•ğım11.1 gö .termek için Pılfola 
kayalıklıırının önünde keskin bir dö· 
nüş yaptık. Pilot bana: 

"- Bu da mecburiyet, dedi Yap
madıkımız takdirde hava bataryaları 
bizi derhal yere indirirler. 

Bizim Malla üzerinde uçtuğumuz 
vakit, Ljlimden döner: fngilı ~ tayyare 
filoları havayı kaplamıştı. On dakika 
sonra onların inmiş oldukları sahaya 
inmiş bulunuyortiuk. Ortada hiçbir 
tayyare görünmüyordu. Onlar han. 
garların içinde kaybolmuşlardı. 

.Alev ve ateş püskürmeğe heran 
hazır olan Malta ada~;ı bir turist 
adasından farksız görünüyoı du. 

İngiliz zabitleri bana Mallayı 
adamakıllı gezdirdiler, Bütün müstah 
kem mevkilerini gezdim, ğ"ezmedikle. 
rim de bulunduku muhakkaktır. 

Zabitler, bazı hususta, kendileri· 
ni · Maltada vatanlarından pek çok 
daha rahat hissetmektedirler. 

Dükkanlar gece yatısına kadar açık, 
Tiyatro ve sinemalar bütiin gece fa
aliyetle. 

Adanın bir çeyrek milıon nüfu
su 1dan hiçbir tanesi gaz maskesi la
şımıyor. Gıda ın ~ddeleıi vesikaya ta· 
bi değ-il, Tereyağ, şeker, et her şey 
bol. 

· Ndkliyc vasıtasına SJhip olanlar 
is:cdikleri kadar benzin kullanıyor
lar . 

Bitaraf oları ltalyada Bulunduğum 
v::ıkit bi e bunları tedarik etmekt.: 
müşkülat çekmiştim. 

Eğer Hitler, Akdeniıde yıldırım 
harbine başlarsa Maltadan ayrılma
sını kat"ıyyen lStemem. Kendimi bu 
adada o kndar em•n hissediyorum-

Harbin bidayetinde, Malta da 
harp krizini geçirdi. . 

Ada dikenli tellerle çevrildi; eskı ' . şatoların mahzenlerine sığınak tertı· 
batı her tarafta makineli tüfek yuva
ları yapıldı; Maltalılar seferber edildi. 

Üç eylUI tarihinde Malta kuman
danı General Bonhıım Britanya hükü
metine "Hazırız,, diye haber verdi. 

Ada havaya şarapnel ve tayyare 
kusmağa Akdenize destroyerler yay· 
mağa hazırdı. Daha beş ay önce 
bu böyleydi. 

Topçular şimdi kumlu kayalıklar 
içinde Malta Majinosunu yapmakla 
meşguldürler. 

Yiyecek ve benzin stoklan, top
rak altında saklanmaktadır. 

Velhasıl Malta, herhangi bir te
cavüzü muvaffakiyetle reddedecek bir 
vaziyettedir. 

..;.:::=:::::::::----
türk hududunu gtçliği 
haberinin aslı yoktL r 

- Birinci aahif eden artan
T~rk er ~arafındarı mukabele gördü. 
tunc daır Stefani Pjansı ıarafından 
neşredilen haberin lemamen asılsız 
ve uydurma olduğurıu tas ajanı.ı tek
ııbc scıahiyettarrlır. 

Londrı : 20 (Royter) - Finlan 
diyalı sahibi salahiyet bir zat Royter 
muhabirine beyanatta bulunarak Fin· 
landiyalıların kahramanca mukavemet 
gösterdiklerini ve fakat bu mukave
metin gerek malzeme ve ge~ekse in
san bakımından her gün düşmekte 
olduğunu, ufak bir sahaya iki bin o 
büs atan bol mal7..emeli bir duşmana 
karşı böyle bir mukavemetin deva. 
~ına i"_lkan olmadıkınını binaenaleyh 
Fınlandıyaya, dostııık nutukları yerine 
filiyat gösterilmesi 18-zımgeldiğini, Fın
landi~ anın dünyanın vicdanma hala 
iman etti~"ini söylemiştir. 

Adliye vekilimiz Manisada 

Anadolu ajansının notu A 
dol · na. 

u aıansıda las ajansının habt:rini tey t eder. 

Londra : 20 (Royter) - Fransa. 
da oturan 10,000 ltalyanın gönüllü o
larak f rılan tıyat a gideceği haberi bu 

• gün içın teeyyüd etmemektedir. 1 

Ankara : 20 Hususi) - Adliye 

vekilimiz Manisaya hareket etmiş
lerdir vekil törtnle uğurlanmıştır. 

Adliye vekili yarın soma yolile berğa 
maya gidecek ve sonra Ayvalıktan 
Ar karaya dönecektir. 

Vekil lzmirdeki intibalanndan 

pek memnun kaldığını gazetecilere 
vaki beyanatında anlatmıştır. 



Sahife 4 Türksözü 

MERSİNDE EDEBi MESELELER ÜSTÜNDE 

Ercümend Ekrem 
Konferans\ 

Mttsin: 20 (Hususi) - Kıymet 

li edip ve Romancılarımızdan Bay 
Ercümend Ekrem Talu dün gece 
saııt 17.30 da halkevi salonunda tu 
rizm ve şehircilik mevzuu ,üzerinde 
konferansını verdi. Şiddetli yağmur 
olmasına rağmen salon kalabalık bir 
münevver d•nleyici tarafından dol 
muştu. Konferöns dinleyicileri ara· 
sında Valimiz Bay Burhan Teker, 
H. Partisi reisi ay Rıza Bozkurt, 
Belediye reisi Bay Mitat f oroğlu 
C. H Partisine mensup bir çok a 
zaları vardı. Derin bir alaka ile din. 
le nen konferans bir buçuk saat sür· 
rr.üş ve şiddetle alkışlanmıştır. 

Bu konferanslarında sayın hatip 
şehir ciliğı t;ımamen an•atmış ve Türk 
milletinin eskidenberi temizliğe ve 
güzelli~e oJar. alakasını tebarüz et· 
tirmiş ve halkın şehre karşı olan va 
zifelerini izah eylemiştir. Bay Ercü· 
mend Ekrem turizmdende bahsed~ 
rek bazı misaller göstermiş bun· 
da da temizliğin esas olduğunu bil 

dirmi~1İr. 

F elaketzedelerimize yar
dımlar devam ediyor 

Ura Krş. 

Mehmet Kabil 2 00 
fahsin Onur 2 00 
Ali oğlu Mehmed 2 00 

Mustafa Yücesoy 12 50 
Yumurtalık Nahiyesi 
haylazlı K. 10 00 
Rasih Özgen 5 00 
Buğday koruma 

memurları 12 25 
Asıi sirıema sahibi 
B. Remzinin Esma H. 

teberruu 252 50 
2 inci ortaokul 

taelbeleri 4i 40 
Milli emlak dairesi M. 5 00 
Süleyman Zere 5 00 
Mali ve T. memurları ':J 05 

Edebiyatta 
Ş iirden bahsedeceğim· 

Halk şiirindendi ~110 şiirinden 

değil bir milletın veya tnuayyen bır 
edebi zümrenın şiirinden değil, bütün 
bunları ihtiva eden şiir mefhuıoundan 

sadece Ş•!rden bahsedeceğim. 
Ne hcılkla ? .. Huz.unınuza huku 

ki bir meseleden bahsetmek için çı 
kacak kimsenin bir hukukçu, size 
baıı hastalıkları anlatacak olan kimse· 
nin bir tabib olmasını ıstersiniz. Ben 
size şiirden bahsetmeğe ırnlktıgım 
halde şair değilıın . Belki bir hayeldcıı 
bir rüyadan ibaret olan bu alem Jc 

hemen hiç bir şeyden emin değilimdir ; 
fakat şair olmadığımdan eminim, )' a 
ni kendımi avutacak, bu rüya! n ale
minde "hoş bır seda " bırakaca~ımı 
,·ehmedecek kadar da şaır dc~ilim. Ar 
tık bir evsane gibi hatırladığım genç· 
Jik yıllarımda ben de o se\'daya düş 
medim değil. Keşke hiç tecrübe et· 
meseydim! o tecrübeler bana şair 

0Jmadıgımı iyice ve acı acı hıssettir 

mel.. ten başka bir şeye ~ aram<1· 
dı. DickP.nsin bır romanında bir ada 
ma: Keman çalar mısın ? diye sorar· 
lar: Bilmem, hiç tecrübe etmedım 

der. Ben şiir söyliyemediğimi biıiyo· 

rum: tecrübe ettim. 
Fakat hukuk meselelerinden bah

setmek için hukakçu, hastalıklardan 
. bahsetmek için tabib cim ak lazımsa 
aa şiirden bahsetmek için şair olmak 
zaruri değıldir. Çünkü hukuki mese· 
leler, hastalıklar bizim dışımızda ka· 
in; onlar bizden ha iç şeylerdir. hız 
onlarla ancak zaman zaman alaka· 
dar olur, sonra onları \:nuturuz O 
işlerin mütehassısları vardır. Yani 
onlar l 1 meşğul olmak insanlar için 
bir neviğ " farzı kifa}e " dir. Onlar 
la meşgul olmayı başlarına bıı akabi 
liriz Bit lng:Jize bıl nem hangi siya· 
si mesele hakkında ne dü~üııdüğünü 
rnrmuşlar: Hariciye nazırı o gibi işlere 

HARP DEDiKODUSU ------

* 
'"' Değerll edip ve mUnekkldlmlz Nurullah Atacın ti• ~ .. ,,,._ 

edebiyat mevzllunda verdiği entorasanan konferıt11 

• sütunlarımızda tekrarlamağı , pek faydall ,dı1 .. 
Bu konferansın notlarmı kısım, kısım nefr A tu 

~~' 1 h 
. t•bl 

da bildirmek ıstemen:ı 1 ı ı.s' bakmak için para ahyor,ben ne diye 
7ıhnımı yorayım? demiş \;e .. gölf oy· 
nrımağa gitmiş. Hukuki veya hbbi 

d .. 
meseleler açıldığı zaman bız e: 
Mütehassısları onlar için µara a ı or, 
biz ne diye zihniınizı yoralım?" de· 
yip daha esaslı bir işe, mesela şair 
okumağa başlıyabiliriz. Şiır, sanat bir 

,------~ Söyleyen · ·-·-·-·-· 
• • 
\ N~rullah Ataç i 
( t '----·----.. -·-·-·-·-------· .. 

farzı kifaye değildir. onları başkala· 
rına bırakamayız, onların verdiği 

hazzı bizim yerimize başkalarının 

duymasına imkan yoktur. 

imkan 'olanğunu srınanlar \'ardır, 

fakat onlara ınaııınayın. Siz ~üphesiz 
onlardan değilsiniz \C onlara inan· 
mıyorsunuz ki bıı akşam buraya, şi· 

ire dair sö1lenecek bir kaç sözü 
dinlemeğe geldiniz. Merhum üstadın 
Ahmet Haşımin bir mısrağını bıraz 
değiştirerek siz de. ben dt~" şiirden 
anlamıyan nesle aş na değ"ılız" dıye· 

bıliz. 

Mademki şiir bir tarzı kifaye 
değildir. mademki hepimız şiirden 

anlamıyanları kendirni1.e az çok ya· 
hancı sayacak kadar şiire yakınlık 

bağlılık duyuyoruz,o halde her biri· 
mizın şiir hakkında birtakım düşün

celerimiz olması, bun arı başlarına 

bu akşam size, bir şıır dec 
s•fatıle şiireen bahse ·şıı 
size şiir etrarında 00 

söylenıeğe çalışacagı~· sı 
13ır şey öğrenmek• , 

dükle rinizi değıştirıne" ııf 
<Yelınivoruı.,· Ancak ı.:oıır 
6 • • bl 
tindeyım. Tek. se~h dıll 
Ben söylıyeceğım sız ,. 
ama bu yine bir konuşıtl, 

1 kcıl1 ~ havere o maktan çı \; 
ııca 

.j plerken kaşını1.da a 
11 lerıni anletmaga. kt1b 

değil, onları anlatmeğB:e 
. . . b' paıhı 
ıçın sızcc ır sem ge 
ğa, adeta derd döğıne tfll 
adam buiunduğunu 000 

11ıav 
ten bu tek seslı ınu I'' 
sonra, ben şu peı ışarı s 
yup bitirdikten so:;ıı 
ınu!.avererc olması, ş 

tatlı hatta ofkeli k 0011 

bır maniğ yoktur. 
1 

Şiir nedir? ı" 
Tarif ekseriya t~h 11ıJ 

Bir hikaye vardır:. 81~1~ 
bir lranlı yol~a gı~.e l3ll1' 
bulmuşlar. Turk : 'fi 

. b 1 
!alım ,. demış, Ara 11 
ran!ı engür diye tuttll~4 

b
. o~ 

mişler ve ancak ır ~· 
dıkları zaman üçüolı0 , 

!il' bir olduğunu anlamış t 
. . "''ie sudu bır amma rıV•• 

ler. Münakaşalar e"5 

başka ba~ka isimlerle tt 
çıkamış. Fakat bir de ı1' 
olup da maksadlarıo 
dan doğacak sıkıntı~ 
bir olan rivayetler ',..- d 

• " 

Bay Kemal Hakgüder 13 00 muhtelif maksadl• '-· 
~r 

meydana çıkanr · "'' 
1 

Ga/içga tahşidatı 
Sanayi Md, Haşim Bask ~O 00 Berlin ve Moskoveının tekziplerine r;ığmen Galiçya mıntıkasında Lov 

iktisat Baş Müdürü şehrinden Litvanyaya gelen Polonyalı mültecilerin ifadelerine göre garbi 
Cenap Muhiddin 8 SO Ukrarıyaya veya Polonyalıları tabirine gore şarki Galiçyiya Alman kıta-

iktisat Odası Şükıü ları tahşit olunmaktadır. · 
ve Hıkmet 7 00 1 

h k D 2 00 ngilizce Deyli Telegraf gazetesinin Sovyet Rusya Litv.rnya hududun 
Maliye mu a emat . d k 

h d. · 23 20 a İ hususi muhabiri şu haber'ı vermektedir. Tra om ıspanserı 
Şeyh Mu<at Köyü 20 00 Yeşil hı.duttan Litvanyaya girmiş olan Polonyalı bir şimendifer memu· 
Bayram hacılı köyü 8 00 ru şarki Galiçyada Horodenka mıntıkasında Alman kıtaları ve askeri 
Çıçekli köyü 20 00 malzeme ile yüklü olan oıı katar görmüş olduğunu bıldırmiştir. Bu katar 

Ziraat Bankası ücretli lar Kolomijaya gitmekte imiş. 
memurları 50 00 Ayni zamanda al.nan haberlere göre Alman mühendislerinin idaresi 

İstiklal okulu talebeleri 36 49 altında Rus - Romen hududu boyunca istihkamlar yapılmaktadadır. 
Hususi muhasebe Lovdan Öğ'renildığine göre şehrin bütün cenup kısmı, Romen hu 'u· 

ücretli memurları 33 17 duna kadar Alman kıtaları tarafından işğal o'unmuştur. 
Osmanlı bankası Bu haber teeyüt elt;ği takdirde Almanlar Galiçyadaki tekmil pet 

memurları 15 45 rol mıntıtıkalan ve Alman - Rus taksim hattt ile ı~omen - So~yet hu 
Büyük diki lı küyü 60 00 dudu arasındaki demir yoluna malik olacaklardır. 
Adana borsası M. 59 O 1 

5 Galıçya nııntakasının askeri işgale marm: kalması daha mühim bir 
Misis na hiyt>si 20 l 
'Erkek M. Mektebi 77 27 hadisedir· Bu tertibat ic~bettiği takdirde Balkan devletlerinin hernangi 
Elektrik şirketi M. 124 19 biri üzerine stratejik bir hareket yapılmasını mümkün kılacaktır. Bu hare· 
Ziya paşa okulu 5 70 ket için de ancak yollardaki karların tamamen kalkmasını yani nisan ayı 
J(öprÜ gözü okulu 6 00 nı b~klemek icaberlecektir. 

M brıh-1 memurları 10 03 Gaiiçya petrolleri ise Almanların bilhassa yağ 'ama işlerine fevkalade 
rı · 59 k B 1 Memlekd hastancsı 49 yarıyaca tir. Hususiyle oris av petrolleri yağlama işine fevkalade elve· 

k k .. ü 16 75 rişlidir. 
Cırrı 0 Y 

Karataş Kızılay şubesi 272 40 Romen petrolleri hvkalade olmasına rağmen yağlanma itiot- elveriş· 
· Al' 1 70 li de7wildir. Porl• - Solr 

z:ccı 
1 

••••••ıi
6

•·-----lll-•--------

~Jrı 
,.rr. 

Buğday ve "'' 
hakkında 'f" 1. 

,~~' 
Ankara : 20 t~· . ,,e 

mizden) - Tıc . 
ttı· 

bir tebliğ neşre ııb'l 
dığına göre, 16 5

btft 
· d "Ser J•f guetcsın e btJJcr-

başlıklı yazıda .. ı ~~ 
müsaadenin h_enll ,,d• 
dilmiştir aynı 'f' bl t 

da meninden b• .1d• '? ~ 
buki arpal~rırt11'1et~ • •ç 
tt gibı bir ıhraÇ 11111 ~ 
tir arpa fıyatl•'' ,t~ 

· brlJC ~ 
yükselmesı 1 • elıll 

·ı rı g masından ı ~ 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~ü~rk~s~ö~zü~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~a~h~if e~~5~:::z:s!!!!!!I Bira buhranı 
zail oluyor 

--~~-Şarap fiyaıların~a da 
tenzilat Yapılacak 

Almanya Kafkasyaya yarnt~ 
milyon Asker gönderecekmiş 

• ~ . lst~nbul : 20 _ .. 
ı"r. ı şchıırnizdc b On gundenbe· 

aşınüuurlüğ~ .~lu?an ve gümrükler 
'fl1Üdürlü1.n du ı e •nhisarlar umum 

Böyle 
bir 

bir 
hale 

bitaraf tehditle Türkiye 
Sokulmak isteniyormuş ~k 5 n e tetk'k 

ru Ve inh· ı er yapan güm 
~ ısarlar kT R 

eniz alakad 1 ve ı ı aif Kara· 
b ar arla rı ıtirıniş d~ Y3ptıR-1 temasla 

londrada intişar eden 
" Deyll Skeç" ga'!eleslnln 
bugUnkU posta ile gelen 14 
Şubat farlhll nUshası birinci 
aa:ııtasında dikkate dej)er 
bir haber vermektedir. 

daha ciddi bir hattı hareket takip ı---
.. un akşaın A k uştür, V k'J n 'ltllya dön 

e 1 burad k' nurıda b')h a 1 tetkikleri 
etmesi için Sovyet Rursyayı tazyık · ... -----------... -.,.1 ettiği ve müttefiklerinn nazarlarırı ~ 

ı assa ş 
'•ca1t tcdb· 1 arap satışını art 
rnı 1

' er alının ışıır. Rait K asını karaı laş 
bu taraflara çekmek siyayesetini ir.~,_..At=lD•l~';\IJ:."Jtl güttüğü anlaşılmaktadır, ~..,. ~·, 

atta l uı ıtraderıiz dün b 
Unarak d . . eya 

- Şıttıd· eınışt ı r ki . 
tlc satıları şıye kadar yalını.z . 
de ar11Pla, şışe 

satınah ba l ı Yakında fıçı ıle 
atlarınd ş 1Yacax. 

bi a tcnzıı~ 51z Şarap fı· 
r fıçı alana şa a~Yarılarak en az 

~Ştarı veriltc kr~ ın kilosu 18 k . 
'1•b. d c lır b k u 
'CJ 

1 
ukkanlar fı .

1 
a kallarla bu 

• ~rabilecekler vcc;ı ı ek Şarap bulun 

laı eceklcrdir, B laç.ı Şarap sata 
rı f 1 '>y clıkıe 

az alaşaca~ı . • Şarap satış 
tt kolay Urap tc &ı_bı halkıu ucuz 
•caktır bu Yold rnın etmesi kabil 
r az İspirtolu . ~- al~ı~ırnız tcdb· 

•• daha çok ra~b~llctıo halk arası'~ 
·~ •çindır bu t . bulrnasın1 lc-

lpırtolu içki! . cd bırlerden ba k 
ın erın nıernı k ş a ı aıbrmak . t h - e ette sat. 

b· ıs ı salatı ı 
ır karıuo Pr . . Çoğaltmak z 1- O)f'Sıde h 
ayıba ha.. azıı larnak 

tn k c.ıtllnd8 çı arılrn il cvvtl M 
bıra b b ış olacakt . ec. 

u tarı ır Pıy 
n 2 ·ı 1 rna,t b asada 
niş ~ı· olacaı tır bi aş~rıda taına 

k ır surette b ra ıstihsaJj 
aca tı,. u ay sonund nbe 

a aş 

a -• 

Bu gazetedeki mevzu. 
bahis haoer şudur: 

"Alm,myanıo dağlık bir mıntı
ka olan >'e Türk - Rus hududunu 
teşk 1 eden Kısfkasyaya, büyük bir 
kuvvet göndueceği alakadar bir 
devlet Entelicrns servisi tarafından 

d Kopenhag muhabirinin dediğine _ ,..... .l-; 
... göre dı- Stalin, Fin harbinin, Mayıs 

ayırıda Sovyetler lehine neticelen 
miş ve Finlandiyanın Sovyet haki
miyeti altına girmiş bulunacağını 
ümit ettiğini söylemıştir. 

· BU.GÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO olFüZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU Bundan sonra sıra Norveç ve 
lweçe gel ece .. , Sovyctler Alman ortaya çıkarılmıştır. !arın yardımı ile buralardan hava 

Moskovada imzalanan Alman 12 30 Program, ve Memleket Saaı ve deniz üsleri istiyeceklerdir. 1 Sovyet ticaret paktının gizli mad • F S h b. 1 Ayarı 
Almanya ın - ovyet ar ın· 1 12.35 AJANS ve meteoroloji ha· delerinden bhinin bu olduğu birçok de bitaraflığını ihliil etmiş ve açık- berlcri 

Çarşanba - 21 - 2-940 

devlet meıkezlerirıde söylenme' te t ğ S ti d ma bao;:· ı · 
an açı a ovye ere yar ı T 12 50 • TÜRK MÜZIGI (Pi) dir · ~ lamış bulunmaktadır. 

Bu habere göre, Fin Sovyet b k y . 13,30 J4.30MÔZIK: Küçük Orkestra Diğer taraftan ugün Ü '' t!na 1 
harbinin devamı ıniiddetince Sov· Sabah" gazetesi "Hususi" kaydıyla (Şef : Necip Aşkın) 
yet P' trol kuıularının müdafaası verdiği Londra mahreçli bir telgraf 1· - Kari Föderi : Viya· 
için gönderilecek Alman kuvvetle· la şunları yazmaktadır: na Şarkısı 
•İnin mikdarı 500 bin kişidir. Bulgar ajansı, Almanyanın sov· 2 - Franz Lehar : Eva 

Almanlar, bu sayede Türkiyeyi yel Rusya ile müştereken Kafkas· Operetinin Uvertüıi 
" bitaraf" bir vaziyete ve nazi nü- yada asker tahşid etmeğe ve Türkire 3 - Paul Lincke : Tören 
fuzu alıma almak istedikled Bal· aleyhinde bir harekete geçmek ıçın Lovertürü 

kan devletleri arasına sokm•k iste- hazırlık yapmağa başladıklarını ha· 4 - Eccnsı Arnold : Me. ınektedirler. ber vermektedir. . lodi 

D<yli Skeç, Kopenhagda bulu- Bu hazırlık, müttefik devletlerın 5 - Rudolf Pehm : Vals 
nan muhabiri erinin Be r Hn deki r es · cenu bda ya~ dık lan asker İ hazırlığa 18,00 Program ve memleket saa ı 
mi Alman makamlarının Türkiyeye bir mukabele olarak telôkki edil· Ayarı 
şamil olan " gizli" maddelerden bö. mektedir. Bakü, Tiİlis, Batum tah l8,05 Türk mü•iği : Fasıl Heye 
bürlcnerck bahsettiklerini bild"ırdi· k·ım edilecek ve bunların müdafaası 

18.55 Serbest Saat. ğini de iiğini de kaydettikden senra için lazım gelen hazırlıklar yapıla· 
Memleket Saat Ayarı, A· 

şunları ilave etmektedir: caktır. 

"Söylendiğine &"Ör•, bu Pakt Ayni ajans, Türk hükümetinin JANS ve Meteorolji Ha-
iki hafta evvel, lıca•i paktın ımza. kendisine müteveccih bir Alman berleri 

sın lan sonra imzalanmıştır. Rus anlaşmasından haberi olmadı· 19.30 TÜRK MOzlGI : 

19.10 

Yakın şaıkda kopacak herhan· ğını söylemektedir. Çalanlar : Hakkı Derm•n, 
gi bir ha~p İçin General Veygand Dığer taraftan Almanyamn Sov Şerif içli, Hasan Gür , 
emrındekı orduyu Türklerin ı ardı · yet Rusya ile lıalya arasında bir Hamdi Tokay. 

mına koşturacaklardır. yakınlık temin etmek İçin mesai Okuyanlar : Sadi Hoşses, 
Kopenhagda bulunan bitaraf sarfettiği ve aradaki •uit.fehhümleri Safiye Tokay, 

bir •leşe, Sovyet Rusyanın ancak izole ederek bir Alman - Rus 1- 20.15 KONUŞMA ( Dış Polııika 
müdafaa tertibatı almakta old ~ talyan blokunun faydalarını teba · 

·• 
1 

• ugu Hadiseleri) nu soy emıştir. rüz ettirmrğe çalıştığı anlaşılmak· 
Al T 20 30 TEMSİL: manyanın ü ı kiyeye karşı tadır. , 

·------------------------------
Donan denizler 

k İsveç ile Dnnimnrka arasında bulunan 
alınlıgında buz ile kaplıdır· Dir Sund boğazı birkvç metre 

Birkaç gUn \:Vvcl Dn::ıimarkanın El .. 
fızları İsveç" I I l . b • Sr>nor rnıntıkasındnki ğUmrUk muba-1 . ın e sıng urg şchrınden gele . . b 1 arıyle birlikte den· • t• . 1\ yırrnı eş sveçli seyyahın eşya ı<tı pa rnnı ynparak d'kl . . .. ı 1 geç 1 crını gorrnuş ve hayrette 
ll8 mışlar<lır • 

. Asırlnrdanbcri Dirsund boğazı YllrUnerek ' . . 

mı, degildi. Daniına k 1 U k veJ a patıno1 yapılarak geçil. 
J r a 

1 
g mru memurlar ı::. · 

ece Danimarka t ki . ı evve a ısveçli seyyahların böy . opra arına gırme~e haki 1 
•se de bilahare seyyttbların b" l b k arı o ınadığını ileriye surmuşler ıtı ı · oy e e f enil · · b" k" 

21.00 

l.JO 

21,30 

22.15 

Bir Ceviz Hikayesi 
Yazan : Vahi Ôz 
~erbest Saat, 

Konuşma 

Kutusu) 
( Hrıftalık Posta 

Müzik Riyaseticümhur 
Bandcsu (Şef : İhsan Kün
çer) 

l - Gustave Colin : Marş 
2 - Franz Lehar : Çıgan 
Aşkı (Vals) 

3 - Gabriel Pares : Kon-. 
ser Polone:r:i 

e erınc nıu a d . . mı.} en ır şe ılde Dlemlt'kete . . Al 
8 

e ctınışlerdır. gır nıanlar v . 
mu k arncınud lımanları ile Dan· k 
d na nlatr ınuhafnza ve tt: . • . b ıınar anın icdmuııd limanı arasın da 

a muvaff k mın •çın Uyuk gayr ti f . 

4 - Mascagni : Amıc• 
Operasından Seleksyon. 

Memleket saat ayarı 
Ajans Habetlrri: Ziraat, -

Esham Teıhvilat, Kambıyo
a ol,.nıarnıflnr feribotlari b 1 c er sar etm ışlc:r İse de bun 

uz ar arasında hareketsiz kal 22,35 
Nukuı Borsası (Fiyat) 
Mfı2ik : Cazban 



Sahife 6 Türk sözü 

Cebeli Bereket ic , • • -. ~ 

ra memurluğun - PEK YAKINDA 

--·-----...,..-:------Ki r.~' rı 
dan: 

E.n -;1--E.n çok 1 
K. S. ~~-

CINSt 

Keza 00,00-=-== 00 ·-----· Ma. paı lağı on ,_s~n~--ı 
-Ma.- lemi1i -00 48 

ı----ı 
-Koza parlağı _ _ _____ _ 
-Kapı malı 00 ·---

Klevland I- 60 - -
Klevlant çi. 4, 1 '2 ---ı----- Yapıı2'• 
tscyaı 

Si vah 

çlClr 
~ yemlı~ ı '3,50 1--__ 

.. tohum 
HUBU~A.T 

Buğday Kıb. , ' ·----ı 
=-:-yerl~i _ 4,68 = ___ _ 
Arpa 4.62 

l~Fasulya__ -----
Yulaf ~ 

_ ı 

-Delice-- O 
---~-----Kuş yemi 

Şıırk susamı 'l 

ı livf'rpol Tf'lv~fları 
20 I '2 I 1940 

p,nr "ınıım 

:~==H=az=.ı=r =============·ı -8- T4-Vadeli l. _ 7 91 
Vade!i IIJ 7 97 
Hind hazır 7 ı=2 l 

__:...~---.:..;;......____ 1 Q'.) 
N~vyork 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

j L.ıreı ,- -
1 Rayişmark -- -

Frank (Fransız ) -2- 95 
Sterlin ( ingiliı. ) - -ç 21 

- Dolar (Amerika) - 1·~0 1 19 
-Frank ( İsviçre ) 00 00 

Seyhan Kızılay Merkezi 
Riyasetiuden: 

Tütün fabrikası bitişi~indeki kı · 
zılaya ait 70 dönüm tarlanın iki 
sene müddetle icara veriiec~ ği ve 
ihalesininde 20/ 2/ 940 tarihine 
müsadıf salı günü saat 15 de icra 
edileceği i an edilmiş isede Günün· 
de bu icara talip çıkmadığından i· 
kinci ihalesi 291 şubat/ Perşembe 
giinüne bırakılması ve karar verilnıis 
olduğun·Jan talip olanların kızılay 
merkezine müracaatları ilan olunur. 

11467 21 - 23 

s~yhan- kad~turo mü
dürlüğunden : 

Ka:iastro komisyonunca t tk'k 
L. A e ı 

ve tesl'lt o uarnelatı hıtam b 1 

k. (D" . u an es ı oşeme ve ıcadıycnin b" k . .. ır ıs· 
mı ) yenı Doşeme mahallesine eski 
( Yüksek Dolap, Hurmalı, Haci so· 
fu, Haneden ) yeni Haneden mahal 
lelerine ait tcsbit kayıtlariylc tanzim 
edilen haritalar kadastro dairesi sa. 
lonuna alakalıların görmeleri için 
asılmıştır. yapılan şehle bir guna iti 
razı olanların askı müddetinin sonu 
olan l 4/ 940 günü ak~amına ka· 

Kazası: 
Mahallesi: 
Mevkii: 
Dönüm: 
Tarih: 
Numarası: 
Muhidi: 

Arttırma 

Tarih: 
Saat: 

Osmaniye 
Ali beyli 

Kara ba~ içi 
5 dönüm 
29 
6 
Şarkan bala 
beğ bahçesi 

1 
garbt n cenubı n 
sahibi mülk 
şimalen susa 
ile mahdut 

yapılacağı 

11 41 940 
14 -16 

Gün: Pazartesi 
Sataş yeri: Cebeli Berekt 

icra <.airesi Bahçe ve bağ yeıinin 
3 2 sehim itibariyle 7 sehim tayibe 
hissesi beher dönümünün yirmişer 

lira muhammeu kıymeti, 

1 - işbu gayri menkulün artır

ma şartnamesi l 3 940 tarihinden 
itıbaren 269 numara ile Cebelibereket 

1 
icra dairesinin muayyen numara
sında herk~sin görebilmesi için açık 

tır. lıanJa yazılı olanlardan fazla ma 
liimal almak istiyenler, işbu şartna . 

meye ve 269 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu 

karda yazılı kıymetin yüzde : 7,5 
nisbetinde pey akçasiyle veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tevdi ; 
e 1ilecektir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 

haklarım hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari. 

hinden itibaren yirmi gün içinde ev. 

rakı müsbiteleriyle birlikte memuri 
yetimize bildirmalrri irabeder. Aksi 

halde hakları tapu siciliyle sabit ol 
dukça satış bedelini 1 paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma· 

ya iştirak edenler artırma şarnameşi 
ni okumuş ve lüzumlu malumat al· 

mış ve bunları temamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay

ri merıkul üç defa bağrıldıktan son 

Buyuk Edibimiz 

( REŞ ~T NURi GÜN TEKiN ' iN ) 
Meşhur Pıyesi . dl 

fstanbul Taksim Sinemasında 1 ay, Ankara Ulus 5ıôt ,il 
Hafta, lzmir ve Bursada 15 gün Mütemadiyen Göste 

Bu Kıymetli Fılm için Memleketimizin En YükS~~I 
Üstadları Güzel Sesli Hanendeleri iştirak Et11

'
1 

' 

Baş Rollerde: Şehir Tiyatrosundan, 

Suavi Tedü Nevzat Seniye Meb 1 1 Nebahat ve Yüzlerce Rakklls ...... 
Bu Fılm için 

ALSARA Y SlNEMASINDA 
Localar Satılmaya Başlanmıştır. Teltfon 

-----------------------TAN Sifi ALSARAY 
SINEMASINDA 1 

Bu Akşnm 

Mevsimin En Güzel Hissi bir Fılmi 

Çılgın 
Bakire 

Fransızca Sözlii 
Baş Rollerde: 

VICTOR FRANCEN 
ANNIE DÜCA1 'X 

iLAVETEN 
FoX Jurnal Dünya Haberlerı 

da Çalman Taç -

çıkmak şartiyle, en çok artırana 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

dilmezse ihale yapılmaz . Ve satış 

talebi düşer. 

6 -Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve· 

rilen mühlet içınde parayı vermezse 

ihale kararı fesholunarak kendisin· 

den evvel en yüksek teklifte bulunan 

kims~ arzetmiş olduğu bedeHe al-

BU AKS~ 
RAMON NOVA, 
MYRMA LOY tı 

Şeyhif11 
.- At~ 

\ .. Ş•' 
Tür\cçe Söz \J 

ve ltaveteo: 

Sil8h 
Kan" 

,, 
Yeni lstasy011 d• 

ve dört yol ağııl'lb 
getirir kargir k• 
satılıktır. ( nan ye 

caat) 
2ı-22-23/ 

ra en çok artırana ihale edilir, mağa razı olursa ona, razıolmaz 
Sofu baMe 

Ancak artırma bedeli muham· • veya bulunmazsa h~men 15 gün 

men kıymetin yüzde 75 şini bulmaz müddetle artırmaya çıkarılıp ençok 

veya satış istiyenin alacağına rüchan artırana ihale edılir. iki ihale arasın· 
olan diğer alacaklılar bulunupta be daki fark ve geçen günler için yüz· 

del bunların o gayri menkul ile te. de beşten hesap olunacak faiz ve 

min edilmiş alacaklarının mecmuun. 

dan fazla ya çıkmazsa en çok artı · 
ranın taahhiidü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksısın memuriyetimizce alıcı· 

dan tahsil olunur. Madde: 133 
• 

Luzümlu vasfı yukarıda gösteri· 

len 1 · 4 940 tarihinde 26g icra 

vi 200 lira jcıı' ti 
·ı·t maamüştedl1 

lal okulu k•' ., 
inan yaıılı' 
racaa t 

11
,10 

dar kadastro miidürlüğü ve muıacaat 
Jarı aksi takdirde tcsbitin kesbi ka 
tiyet edeceği kA~asho kan~nun .~5 
. · maddesi ahk~rmrıa tevfıkan ılan ı 
ıncı 8 

on beşinci güııü ayni saatte yapıla · 

cak artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchani olan diğer alacak 
lıların 0 • • . . 

. gayrı menkul ıle temın edıl 
mı, alacald 

memurluğu odasına iş bu ilan gös- : 

terilen arttırma şartnamesi dairesın 

de satılacağ ilan ol urıur . arı oucmuundan fazlaya 



Tüıksözü 

ASRi SiNEMA 
Bu Akşam 

19 4 ;0 
.... 

( 25) Kişilik 
-Macar Revü-

Heyeti 
V E 

Mişeller Revüsü 
Sahibinin Sesi Ve Kolum- l 

, bia Plaklarının Baş Oku-

. . ... 

Sahife 7 

Suvare 

8,30 da 

IVl E.ş HU ~~ yucusu Savan SEMiHA - -
R ~ESTEKR NEDiMVEARKADAŞLARl:TARAFINDA N 

Av~ Büyük Konser ~ 
rupa:Jan h ·· l k · . · 1 M h · f ·· · l · p enuz mem e etımıze ge en eş ur pre esor, ıyo onız 

:~~.~~i) Tarafından şayanı hayret tecrübeler 
( Pangai· .

1 
Revüsü arkadaşları Triyö Kurtis müzikal ve Triyö 

ısıga ) 
1 

11 tarafından zengin varyete numaraları. Atafranga ve 
a atu k 

Fiatl~r· t a Oyunlar Akrobat·k numarolar ve saire . 
LOCALAR WO 

1. İnci ~~t vki 50 

2. ınci " 30 

Dikkat 
Biletler 

Gündüz 

Satılmak

tadır ..• 
1 _Bugün Gündüz Matinede iki 

Günahkar Melek 
• r'ilm bitden 

l~ 2 - Lorel Hardi 
elefon --------------=:_ Harbe Gidiyor 

250 



Sahife 8 Türksöıü 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVET Ti 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
1 Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sağlam dayanıklı Gutolin kaynak< çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa {caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

OL YMPIA Rad~~ 
'ıa.n"'~ 
'k••·~ rı '/t"'~ sEN 

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

Mülhakat ıçın Bataryalı Radyolarırn•• 

1 
anot Pillerimiz de gelmiştir. 

I Evrendilek Kitabevi - Ada 

Adana Ticaret ve sanayi Qdıı Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta ~ulusu : 60 
----~.;.;;;.;...;...;.;,; ______________________________________ __ 

Bilumum f üccarlarımıza 
1 OJamıza kayıtlı tüccarların 1940 yılına ait kaydiyeleriDİ 

Sıhhi Dink 
1 

yetine kadar ödemeleri lazım gelmektedir. .. 
. Bu tarihe kadar ödenmemiş olan kaydiyeler cezalı ve ~ e 

icra vasıtasiylr. tahsil olunur. • . 
Mart iptidasından itibaren gosyri sıhhi olan dinkleri beLdiye kararile kapat QJ k ti b-t- t · 1 • b a g"'re h .. reket eyb 

..ıam:za ayı ı u un acır erın un o " i" 
tırılacaktır. Mu brem olan bu ihtiyacı düşünerek ( Mermerli mahallesinde 1 . 1 b' l"kt k · · munzam oı 2 Oda hisseteıl"" .i 

arıy e ır ı e a7.anç vergısıne ıo ıO" 
ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurdum. Bu dink 10 daki. 1940 Cumartesi gününe kadar Tıcaret ve Sanayı Odası -1e 

kada bir külek bulgurun kepeğini mükemmelen dövdüğü gibi, üyüdür, h 1 t l h · tle r'< a eder'z . . me a ya ırma arını e emmıyc ı: ı . 
eler, savurur setıyı un çıkarmadan ayırır. 

17
_2l-25 

Küleki 20 kuruştur 
11441 5-30 

1 
---------------------------------------------------

4 O RADYO MEVSiMiNiN 
MUVAFFAKiYETI 

Osmaniye Belediye Riy~seti~ 
1 - Belediyemizin, Hurşit oteli önünden Fevzı paşa c•. 

1
, 

olan ( 580 ) metre uzunlugundaki sahada toplama çay taşıY 
kaldırım ve beton bordür inşaatı (4989 ) lira ( l<l) kurut gu 

MA~ E: LLi V<_ac11p;.:a-i·ı olup 2490 sayılı kanun ahkamına tevfıkan açık eksiltme;; 
edilecektir. 

0 
2 - ihale 51 Mart/ 940 Pazartesi günü saat ı 4 de bu 

( 

/JCli oel~vetfi Shs 
--... , cXü~[Jöst<J~iş . 

\ 

I 

- Rekabet Kabul etmez tlat: 

- Gayet kolay istasyon Bulma tertibah 
- Antiparazlt süzgeçli, dahilf hususi anten 
- Yüzelllden fazla istasyon isimleri yazılı be. 
- Y0k kaıJrıın 

itiraz kabul t 
e mez: OstünlüGO hakkmda kanaat hasıl 

etmek için MU 
esseıtemfzi toşri!le bir ktt r e görmeni• 

zl tavstve ederiz. 

atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

T ediyatta Kolaylı 1< 
Abidin Paşa caddeainde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
Telgr. Adr. META 

. . ~ ,_.. , elcfon : 27 4 

diye salonunda yapılacaktir. tı r 
3 - Muvakkat teminat 374 lira 25 kuruştur. .ti 
4 - Kati temina!, bununn iki misli olacaktır. 

1 
~ 

5 - Eksiltmeye girmek isteyen isteklilerin kanaat bahf""' 
kası ve ticaret odası kayit:makbuzu ibraz eylemeleri -1e ,. 

eylemeleri ve teminat paralarını ihale saatından mukadder11 
sine yatırmış olmaları meşruttur. . bdıl-' 

6 - isteklilerin kendilerinde aranılan vesaık ve mak 'jl 
oldukları halde muayyen olan gün ve saatte bizzat Oslll ~ 
salonunda hazır bulunn•aları meşruttur. . ~ 

7 - izahat almak ve proje ve şartnameleri gör~e~ ~~ r 
niye belediyasi yazı işleri bürosiyle Ceyhan beledıye•• 

na müracaat ederler. 11451 17 - 2l " 

or. Muzaffer Lok 
iç hastalıkları mütehasS1' 

Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır . 

. ... 
hastalar 


