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1a~""=ı~a~d~a~d~,u~-n~Sovyetıe.r 
5 Kuruş 

24 Şuba t 940 Cumartesı 

0
ao kişi zayi.at verdi 

.... _._I<atıe)ideki Sovyet ku 
1 .,,~ 

Ruhel · ·- ·- ·- ·- ·- ·-._, Lond , 23 (Royt<T) - Neşre· 
vetlemnin de vuiyeti fena! 

Eko.n 

tin murahhas\ 1 c51len Fin 1ebli~ine gör~. R ıslar kare 
Yan Na 1. i d! berzahında ve taypala rıchri üze-

po ıde j a inde m-teaddit taarruzlar yapm'.şl~r 
llt l~n a: 23 i ~ada bu taarruzlar şiddetle puskurtul ~ u~"•tttn rnu ( Royıe .. ). i ıınü§tür. Yalınız taypalada Sovyetler •• "' "•hhaeı e . . 
"ar, l•,_ Si Unu N •y ! 2000 · eı- vermişlerdir: Finlıler 300 de 

.., Cti'kl_ r. 
8

P•llye t Sovyet esiri almışfaroır. Ladoğa sa· "• -···~r•d i hillcrfıdcki Sovyet iaşe kollarıda im flltlt, an Ro • • · 
'9 t e i{d • lben B • ) a ! ha ed"bniştir. RuS' tccemmu lerıde bcm. 

lr. erllne 91- t bardın:an edilmi-ştir yapıl n hava mu 

! harehcı'erinde 13 S vy~t tdyyaresi · di: ..... . -
"' ·- • .,. şurü~ştür. 

··-·-·-~ ._o-n muhtemel o larak düşürüldii 
. -------------=~-----·---------------------~ 
ıbın l lia-ri ye Na ırları 
~ .. 

un oplanacaklar 
ik \1 • 

v b· azıyet d . 
e ıt rafları ıı • ' e İz ha~bi, tin me• ,elesı 

- bildlr:t1I üç ~o-vyet tayyaresininde 
ırrap oltiuğu anlcşılmıştır. 

Hek:inki ·: 2E {Royter) - müt~· 
~ddit 'Sovyct tayyare , filoları ~arclı~e 
'bugin thüyük feeliyet göstermışlcrd ır 
köyler bombardıman edilmiş i~ede 

öten "YOktur . B' t 
'lokholm :--: 23 (Radyo) -- ır s-

- Ka veç -ltfdZetesınm yazdığına gore, -

rel ~ki va7.i~t a~n Rus ~opçusun~~ 
ve kıtaatınan aleyhindcdır. S~vy. 
ktrnetlcri fe::a bir vaziyete gırmı.ş 
bat,m .. yerlar. Rus kuwctleri~in vazı .k 
yet: h.cr gün biraz daha vahımlcşme 
tcd:r. 

L.ondı~ :.- 2l (Roytcr) - Sovyet 
~H ~ine gı&c, Karelide Sovyet kıta 
k::n:. ·~1 istihl am · zabtetmişlerdir. Ha
va h.arekfıtı :ceşif uçuşlanna münha· 

, etr k alml~\:, 

ıRom.a ;: '23 (Stcfani) - Maner
h~ymı h~'tıru.'1 inşasında hızmeti. g~

·çen :~eneraI IBadu yakınch. Helsınkıye 

M.oskoYo sef:ri Şubenhurg Alm:ın\'anın ' · · · Şnur ~ 'kt' ı. he,·eti reısı \'e Alman ı ısa~ ,, 

Almanya - S )vyet ticaret 

konuşmaları devamda 
R d ) _ Alınan Belıırad : 23 ( a yo . 

r. t Alman tıca-maliimata göre, Sovye • ö 
• 1 ı . üstünde Mo~kovada g rı me~e e erı . 
.. 1 devam edilmekledır, ru me ere "te 

8u konuşmaların teferru~ta mu 
allik olduğuda bildirilmektedır. 

1 
g-ide<tcktiı". . 

P · • r: -> (Havas) - Sovyetlerın 
an' . - .J K ade-

1 

b füün kutcp fılosu harekete geçmek 1 Londra : 23 (Royter) - ar 1 
· ı · f'J d 

1 
manevra a 

Karadenizde Sovyet . 
manevı alan neticelend ı 

ü;eredir bnıı:plarda ıngi ıı r osu a ! . dek i S'l\lyet donıınmas .. 
b d - n ız . det elmıştır. do!aşmıakt&ai!"'. Moskova un an şup rmı bltırmiş 'e üslerıne av ~ 

1 lenmek tet:r. 

-----ı Esrarengiz ' "'ı!; dra . 2a (!r Ugradığı güçlükler konuşu) cak 
• ~ .. 4 h . •'l.o't:cr) . -----------" 1 tı... '.l ~ - ş· .... ~ '-u Kor Le ııazırtıa 'illa} ır ~·Cn'lllgd l't C 

• 1\ top} Utnıtr • 
ı nııacakı '"~. N ar-

c '' e n n,."'eç O 
halde b~trıll •rı tı ~ı,_ ıtninıarkn ha . 
1 r cp • "')l~rıı rı-~rıtı ı. ıttı§ olıı '- llıeıko. 

uır kııç cn~ıflrdır• r ına. 
(,öru tll n de "anı 8 u top-

~ _, l •Ulcec:ı:: edecektir 
l' ue\' tt( ille J • 
\ er c:k c ele · ~~ •rı llı eaele . Ocıoıııi~i drın. bn~ındn 

\" "'IU'-J ı •e 1.ı · ' cııız h b' ~ Jt er •taraf! ar ı' 
' llıev~tlu llrın ~ 

( c lla.:ır) rı tclllıck_te .u6rndıt:;'l 
' hartk. t lı~tcr k. dır. Hari· 

ııu lı' e tcıbit ed c bir hat ve 

t ır rt Ccckı 
•rı ı.ınıu . •nıi t li . er Ve I>naar 

~ 1.>c.. L. •le . . 
':J .; c Qlld· "nzıyeti cf. 

I •recek.lerdir 

9'' --- . 
940 B"d ---

u Çerniz . 
'1 ~•rlık~ 
~~ 4 ev.anı ediyor 

Geçen s erde Halkevl .civarı 

rıkaıa. 23 
ıtıuın · (Hıısu~) 

'-'c 
1
Ytyc dahıı _ - Muvazc-

Jttıurrı rnu ~ bu-ton Vekfılet. 
Seyhan 
fakat 

dün taştı 
lid~c . durlüklcr 19'40 -

t v PtoJelcr . malı • • 
e 'v l lirıc t ·~· ha7.ırlıyarak nıa. 
Ilı ı .. li hevdı ~tnıişlcıdir. Ma. 

~ alıır d butçeler üıerındekı 
4~ rı d varn t k ça. 'v ı1 ~ tid c rnc l .dı~er ı a. 

ınıyor ------- --------
Bazı k yleri su 

imdat ekiple i 
tadır. ııt bütçesini .hazıı ıa. 
19~0 

ae h ınaıt Yılı d 

,.jf Utdcki ~ evi 1 bütfcsj Günlerdcnbeı.i neccli ~ünrlüzlü 1 r lırıc Ulllcrdc lcrn V k 'I ~ d "" 
j( b c t lkilı:e b 1 c t lerı cvnmlı Yağan ya~mutlar Seyhan r ı1 1 nş anacak ve bij N h · 4 1 

a tesacrf t- e r ını metreden faıla yfıksettmiş-~lırıü Bü hk u eden gclece.ı· ı lir. 
·~ b 1 Yu Millet M"clısı 
0 

d k budçc ıle idare cdıl k- uğramıştır. O cak mahallesi kır ınen 
P adı r lcrın 940 budr.a p ~el s altındadır. Kı z Lis esi bahçes i l ı -} rp V" ıoıe e- .. an 1 • 
k e ey rn liye Ve • ı r \ su arın ı stilasındadır . Lis e t~hHye 

v lk ık cd 'mekted~ e ıne ve ta ı,J edi l miştir. 
( Gerisi ıkinci sahifeda ) 

bastı , derhal 
gönderildi 

ftalyanıo Londra elçisi 
dön Roınaya geldi 

Londra : 23 ( )tefa n i) - ftalyanın 
lonrf ra e çı~ i Rom ·ıy:ı gelıniş t ir elç 

uç güıı sonra t ekrı r Lon lraya döne I 
cektır. 

1 bir c·nayet 
J Hohtif şirketi 
l asçı:sı bayan 

" o·· ıdu· · rüldü Orandi 
- çıplak Kadın yar~ . 

b. h ld .. 1 .. ·b 'Ulundu 
ır a e o u Dıfb>t,fe,.. 
Evvelki gün, gece, 'd 

. . -ıı ı are Sekisi civrırmda Bar;ıı ınşaa1ı. . 
' rm· eden Hohtıf Şirketinin pavyonlc. .... 

dan birinde hayli esıanrengiz bıa 
cinay~t işlenerek 1886 doğum!u 
Emma Orandi isimli bir Alman ka 
dm öldürülmüştür. 

Hohtif şirketi müstabdemin ve 

amelesine ahçılık yapan Madam O· 
ran<li'ye yamaklık eden 15 - 16 

yaşındaki Bayan Remziye sabahle· 
yin kantin~ geldiği zaman madamı 
görememiştir ,-Bazı sabahlar Emma 
nın mühendis Hekçenin evine uğra· 
dığını bilen Remziye Emmayı mü 
hendlsin evinden aramış ise de ora
da da bıJlamamış \.e müht ndis Heç· 
kenin yan•nda çalışan amele şevket 
le birlikte ~ezbun nin pavyonuna 
giderek yatak odası kapısile methal 
kapısının arkasına kadar açık bulun 
duğunu ve Emmanm içeride ölü yat. 
tığını hayretle görmüşlerdir. Keyfi
yet müht' ndis Hrçke'ye ve mumai· 
ley tarııfrndn da j ~ ndarma ve Müd· 

( Gerısı ikinci sahifede ) 



Sahife 2 

Memleketimizin 
ticaret vaziyeti 

Fransadan gelecek eşya 

lstanbul : 23 (Hususi) - Fran 
sadan manifatura eşyası getirtmek 
üzere Parise giden tacirlerimizden 
bir kısmı bugünkü semplon ekspre 
siyle ~ehrimize dönmüşlerdir. 

Bunların verdikleri izahata göre 
Franctız fabrikıılariyle yaptıkları tc· 
maslar tam bir anlaşma ile netice· 
lenmiş tabrikalar yarı yarıya orduya 
ait işlerle meşgul olmakla berabu 
Türk tacirlerinin siparişlerini kabul 
etmete başlamışlardır. 

Yakında ille bü)ük manifatura 
partisi bir ltalyan vapuriyle ıelecek 
ve bunu müteakip her ay burayı üç 
vapur gönderilecektir. 

ispanya ile yeni ticaret anlaşma 
11 henüz yapılmamıştır. ispanya dı 
hili harbin:Jen beri lcuilen ticaret 
işlerine bu ıebeble henüz ba~lana· 
mamı~tır. 

Mamafıh lıpanyol tacirleri mem 
leketimizde iş yapmak için bir çok 
teş~b?üslcre ıiriştiklerinden yakında 
yem tıcaret ınlaıma müzakerelerine 
girişi~m~si bekleniyor. lspaPya mem 
leketımızden bilbaasa yumurta al. 
mık iıtiyor. 

Bugün piyaaalaramızı tetkik etr 
mek istiyen bir İspanyol taciri k 

• 1 l on 
van11yone e stanbula gelmiştir. 

. lı.panyanın Avrupa harbincie tam 
bır bıtaraftılc vaziyetini muhafazaya 
kati surette karar vermiş bulunma 
81 anlaşmar.ın yapılmasını kolaylaş· 
tıracatı umuluyor. 

Bir sabıkalı tevkif edildi 

Çalma~ ve yaralamaktan suçlu 
mrşhur sabıkalılardan l1 A• 'f d'' . . 1acı . ı un 
yem bır marifet işlemiştir. genelev. 
)erden Acem kızı Haticenin sandı· 
tını lcırmak suretile 2oO ı· 
1 

ırasını ça· 
ar. sabıkalı adliyeye .1 • 

k
.f . vnı mış ve te: ~ edılerck cezacvine sevk edil· 

mıştır. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün goMk .. M le .. • yuzu apa· 

lı, hava ruzgarlı ve yağmurlu idi. 
En çok sıcak 12 derece .d. 1 ı. 

Vilayet Umumi Meclisi 
dün mesaisini bitirdi 

azaları seçildi Daimi •• encumen 

Ercümend E1'1 :~;1 
dün Mersine gı ne 

Kıymetli muharrir v~ l 
mız Ercümend Ekrem d~;ııJP. •ar 
den ayrılmış, Mersine gı t-11 ~an 
cümend Ekı emin orad1111 •ırn 
mesi muht~meldir. •

11
, •A 

Esrarengiz bir cı t 111aı 
- Birinci sahifeden ~;._. ~~ 

Umumi meclis dün son top· 
lantısını valimiz Bay Faik Üstüo'ün 
reisliğinde yapmıştır. 

deiumumiliğe haber verıl tıri 
f Seyhan d Ün t n ştı , fakat suaetle Müddeiumu[lli .,,,, ttıu 

\ 

sular ınıyor Bay Şeref Gökmen t• lıu 
Ruznamcde konuşulacak mese

le kalmamış olduğundan kazaların 

hakem heyetleri seçimi yapıldıktan 

sonra celse beş dakika tatil olun· 

muş ve ikinci celse açıldıtı zaman 
• 

vilayet daimi encümen intihabına 

başlanmıştır. Gizli reyle yapıl an bu 

seçim neticesinde i 

Dede Gürsel 
Feyzi Oldaç 
Süleyman Oğuz 
Tevfik Yıldırım 

(Osmaniye) 
(Karaisalı) 

(Ceyhan) 
(Kadirli) 

Asil azal•klara intihap olunmuş 
lardır. 

Daha biraz rey alan : 

Fahri Uiurlu (Adana) 
Tiraje Yüreğir (Kozan) 
Hilmi Çamurdan (Kozan) 
Hamdi Keskin (Ceyhan} 

da yedek a1.alıklara seçilmişlerdir. 

Bundan sonra konuşulacak baş· 
ka birşey kalmadığı için valinin 
kısa ve güzel bir veda hitabesiyle 

celseye son verilmiş ve gelecek 
sene 20 Kanunusanide toplanılmak 
üzere meclisıaaliyetini tatil etmiş · 
tir, 

Mersin muhtelili bu 
hafta gelemiyecek 

Dün aldığımız malu'llata göre, 
Seyhan muhteliti ile bir maç yap· 
mak üzere pazar günü şehrimize ge 
lecek olan Mersin muhtetiti, bu zi· 
yareti tehir etmiştir. Buna s~bep pa 
zar güı1Ü halkevleri bayramı olma
sıdır. 

( B.rinci sahifeden artan ) lcoymu~turEvin vazıı•d Jı tll 

Çakıt, Körkün, Göksu ve samın· Cesed:n bulunduAU e" tar 
ti sularının tabii hallerinden 2 metre yapılmış bir bağ çard•l' ~ J da 
kadar yükseldikleri bildirilmektedir. basamakla çıkılan sofaııll 'rf'J ilet 

Bu küçük suların huswle ıetir- bir metbale aç.ılın ve ~: Ce 

dikleri sel şehri endişeye düşürmüş· 1 kuvvetli bir sürıü ile d~ çif 
tür. Bazı mc1hallerde tafınma başla· e mümkün olan bir kıpı " •an 
mıştır. ı,o Hıdırlı köyü ve civarı temamen su den içeriye doğru aÇI . ~ 
altındadır. Jıtndarma bölük komuta. firengili kilid t ulunan .'~;,dl 
nı üsteğmen Nejad Güner'in komuta· pı vardır. yapılan tetkık rı'f' . 
sında kuvvetli bir jandarma müfre· pının firengisisinin dıf'1~ ~ı. 
ze&iyle bir motörlü ve bir motöraüz külmüş b•r vaziyette bll ~ ''' 
kayık Hadırlıya giderek mahsur hal- libi dikkat görülmüttiiiJ ler 
kın ve hayvanatın tahliyesine başla- öldürülen ahçı kadının İ.'1 !i 
mışlardır. her iki kapıyı da icıp•Y'~• ,.~ 51 

Su işleri dairesinden bir Fen me· b rr-' 
muru il~ itfaiye alayından birkaç ele· başına tek odadan i 

1 ~ b 
man bu kafileye dahildir. bu çardak.ta yatmasa ·~,,~ a 

Taşçı köyü civarınd" Pamuk De· lılc bahçelik olması şaY~ ~ 
neme ÇiftliQ'i seddi yıkılını~tır. Seddi Methal kapısının ne sii. ~ 
yıkan sular Taşçı, Oenizkuyusu ve ne de hapı üzerinde h~. lı' 
havalisine yayılmıştır. Kayarlı. Pek. ıiddet eaeri görülmem~ d 

h - - - nm akşamdan açık kılıt'J• 
mez uyuA-u, Kadirbey Çıf.tliti ve et· lcanaatırn vermekte j.se ıt;,/j l 
rafı suların istilasında bulunmaktadır. 'fJ Yüreğir ovasından henüz sıhhatli bir pek korkak ve evhanı~ d 
malumat alamadık. lınmesine göre bu ihti ~ ra 

Eğner ve Çatı.lan mıntaka!arından ıayıf görülmekt~. gidiş 
ıreçen Etlence Suyu yRtağından 1 ri üzerinde incelemeler rr_1 tır 
metre yükselerek her iki sahilinde 20 dır. Alçak olduitJndan ~ 
metre genişliğinde dağ-ılmıştır. Pozan · geçm<'sine müsaid bulu f.J la 
tıdan geçen Çakıc suyu da 1,5 metre methale girildiği daha ;;;, kö 
irtıfaa çıkarak uğ ve sol kıyılarını tahmim olarak kabul ~~ la 
tehlıkeli vaıi}-ete sokmuştur. ÖIUnUn bulunlllul" 1'.4 

Yağmur ve kar fırtınası Karsan- 55 Yaşında ve asleO it~ cı 
tıda çok şiddetli devam etmektedir. lup bir Romanyalı ile .e";;,, 
Karsantı merkezinde boş bir mekleb- Romen tabiiyetini tercıb~ ~fj Re 
le üç odalı boş bir ev ve ya:ılık bir dının ölü olarık buluod"bf; 1) rn 
taht yıkılmıştır. insan ve hayvan za- 'dd d'kk t d 11ter cı en ı a e e5 I 
yiatı yoktur. köstermektedir, KarY~,' ,~ 

Dün gelen bir telgrafa göre sey· ve ayak ucuna yakın.b• ,? 
hana katışan Göksün suyu iki met· e ~ sekleri ve dizleri üzer•11 

re otuzbeş santim kadar kabarmıştır. 1f ''~ 
Dün sabah 23,76 ya kadar yük- v~ıiyette v~. ~.e!in~eEılldl~· 

selen !)eyhan rece ( saat 24 de ) bır halde goruluşu .~"J, 
23.42 ye inmiftir. addiye maruz kald•.t1 ~'~ 1. 

r----------------------- le berader böyle bır • 1~--
, lümün husule a-e~ec~.oııi-;l 

yim gelmemektedır. v:, f'!I~ B. 
B•gUa ıazetemizia biriaci sayfa. 

sıada ek•d11iuau D'ibi d... · 
. • ı • ya &J••s· 

lar1 dttn Amerıka aariciyo · u t 
S 

~ .• s eıarı 
Bay aamer \: t-ls'in Pazar U U N 

l 
1 D &• 

polide o aca&ını bild:rdiler. 

Malumdur ki Vels • ''- C . • • l'\•erııı;a uıa-

harreısı Bay Ruzvelt'i te•sileıı ltal
.... , Almanya, lnıiltcre Fra 

J t T\S& DCZ• 

•iade 111al6mat toplıyacaktır 'D 

i L • k dal' • Qll1l& 
~Ü' " ıu .. ıs aa ı " de deaıuektc. 

• ir. 
B• mUaascbctlc V cls bal<luuda 

biraz ınal6ıuat vereli111 : 

Summer 

l aONON MEVZU~ 

Sıım•er V els 58 yaşıadadır. Ruz· 
Tclt'in çok eski bir arkada9ıdu:. Es
kiden Vels hanna sefiri idi. 

Runelt Reic;icumhur olduktan 

vels 
9apka ciydi mi, ertesi gUn butna Va· 
şiagton mağa:za1arı "itrinlerine on•aı 

geyditi şapkt.lar yerleftiriltt. Ameri
ka kibar mabafilinde ıöyleııdiiinc ıö· 
re V cls yalnız Aroerikanm do&il, dua· 
yanın en şık erkefidir. 

Vels'in buyuk bir fikri Yardır: 
Panamerikanizm ! 
Üçylılz millik Amerikaa eamoi..rct 

mıntıkac;ını da icadeden Vel~'dir. 
Vels eYvelki sene de Auupaya 

huııusl bir oıeyahat yapmıştı. 

balunan kadının hiç bİ~-" 
sebebini izah edece" ~ ı 

.. "I . . y,(JrlıSı ,.. 111 goru ememııtır. ~,. ı 

ıünden gözleri hiı•"°' ~ı,t 
kısımda morumtırak. rts0•~ 'J 
edilebilmiı ve sebebi Jile' .. ~ 
için ceıed morı• ~~-~al 
ai yaöılmışttr. f-111 J(e"".'. · 
Cemil Esenle dokt0~0p,i 
tarafından yapılan ° ~111,tfl. 
alacağımız yeni m~~jrtce~ 
cularımıza yarın bıl ,.,,,.._ ... 

Toplanan deliller~dııJ" 
. b' . t ol senın ır cınaye . ôl~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~! ihtimal dahilindedı~ kocası halen fstanbuld• 

sonra onu hariciye mUstcşarı yaptı . 
Vels fevkalade kibar bir adamdır. 
Ayni Za•anda da pktır. Onun şıklığı 
Au.erikada pek mcşburJur. Vels bir 



~ Ceyhan iniyor 

•
Son y ... · 

agnıuı la r\u zaraı lan 
~ . Ct'>han· ,2(H • . . 1 
~ rtıızJ ) · • usu)ı mulıaLırı 

'

.,...-. t:ıı - B ·· . 
ıünd·u· d Oıgc:uuı.de onbeş )İrmi 

r evam d 
ile köyl c en yağmur kasaba 
•tktcye c:,. arasındaki münakalenin 

gı amaııı'l b 
Bütün \c" a ıe ep olmuştur. 

deryası h 
0

1• Y Yolları au ve çamur 
k.. a ınc 1 ' ıh ve Da • ge mekle b"aber 

6 Yrı rn 
ne su altında ezru araziler de yi-

Çıf çiler b' bulunmaktadır. 
sarfiyle Ya;d ırçok emek ve para 
hanlarını y kain hazırladıkları fcl 
• . a aşa 

sınııne ha.. b n pamuk ekim mev 
" "Ak .. ır ulu d 11 larma n urrnak üzere 

rnalesef ya",. ~aPmak istiyorlarsada 
'' tı1murun .. 

Vaın etmesi muteınadiyen de. 
Iİ ·ı . ve tarlaları · .. 

rı crnıyecek d n ıçerısıne 
lllurıu olm b erecede sulu ve ça- 1 

f' . ası una mani olın 
b -..ıfçılerirı söyl d'ğ' aktadır. 

u va .. · e ı ıne na"a .. 'Yet a · .. ran 
etti~i t ' . ynı surette daha d ' 

8 ıı;dır d h b evam 
tarar go" e u ubat mahsul" .. d receğ · unun 

a aktarına ı ve f el han tarlaların 
netiecsi yapılmaksızın ekil . 

k • Pamuk 1 1 mesı 
cc mu . ar alarında ... ·r zır otla • urıye 
~ı Çinin birço~ın •ınhesı hususunda 
sanılınakdad masraflara girt'ceır..i 

it, ~ 

Ceyhan nehr· .. 
C ı ınıyor 

. cyhan n hri b' k 
rı Yük 1 ır ar .. 
. . sc mekdc id' N "'. gundenbe 
ısındcn S met ı. t>hır hali t b' 
ler . . re artını a ı· 

araıısı su\ ş ve baz.1 k~ ~İmd't'k . ur altında k oy-
ı ı Lır has almışsada 

~ı anlaşılnıakd d ar vukubuı ....... d 
N a ır ...... ı. 

ehir dünde ... 
baş\arnı~t ıı ıtıbaren 

vır, ınnıeğc 

'- arp cephesind~ faal birgün geçdi 

Bohemya ve Avusturya 
üstünde i ngiliz tayareleri 

1 
ŞiMDIYE KADAR TAM 110 ALMAN TA~YARESI DÜŞÜRÜLDÜ 

Puris: 23 (Havas) - Garp cep· 
hesinde fena bir gün geçmiştir. Sar 
gar binde iki lam{ arasın da topçu a· 
teşi teati edilmiştir. • 

Mozel, Ren 'c: Alsas arasında 
iki tarnf tayyareleı i harekette bulun· 
muşlnrdır. 

Finlandiyada yaralanan 
ve ölen İngilizler 

1 

Yeni Irak kabinesi 

Bağdad : 23 (Roytcr) - Yeni
den Irak kabinesini kuran Nuri Sait 
ayni zamanda hariciye vekaletinide 
idare edecektir. 

Irak kral Naibinin" ordunun sı
yaset işlerine müdahalesini mcnı 

Irakta iyi karşılanmıştır. 

Deniz ticaret 
mektebimiz 

İngiliz tayyaı eleri A\.usturya ve 
Bohemya üstünde muvaffak'yetli ke· 
şif uç.işlıuı yapmışlardır. Diğer la· 
rafdan denizlerde Almanlar Balıkçı 
gemi erine tecavüz etmiştir. Bu ge· 
miler, mevcud toplariyle kendılerıni 
müdafaa etmişi r ve salimen ı:man
lara avdet etm şle;d ir. 

Londra : 23 (Royter) - Avam 
kamarasında bir mebus, Fınlandiya • 
da gÖnüllü olarak çalışan İngi ıizle
rin yar &lanmal.m ve ölümleri halin· 
de ne gibi bir şey düşünüldügijnü 

sormuş u" 13aşveki Çemberlayo, 
bu meselenin Fınlandiyaya yardım 
komitesi ile Fin hüku'lleti tarafından 
halledilmiş olduğu cevabım vermiş· 

tir. 

İlmi derslere bundan 
sonra ehemmiyet verilecek 

Neşredilen resmi rakamlara göre 
son ıki hafta ıçinde Alm.:nl~r .:.1 tay 
yare zayi etmişler dir. Harbin baş 

langıcındanberı Almanlar 210 tayyare 
keıybetmişlf'rdir. 

Londrn : 23 (Royter) - Buglin 
bir İngiliz mn,·in tnrnmn gemisini Al· 
m:ınl:ır batırmıştır. 

İki Alman t:ı.\ynrcsi duşurulmuş· 
İngiliz tayy:ıreleri 1 Ializnlınnt 

Ussunc bir tr:ırruz yapmıştır. Bir İn· 
giliz tnyyare-;i clönuşundc fenn hava 

YUznnden 'iakntlannrak aUşmUştUr. 

Aydında zelzele 

Anknrn : 23 [ Husu<:i muhnbiri· 

1 

mizdcn - l lnber nldığımn göre, dun 

ve bugUn Aydında şiddetli \•e hafif 

1 olmnk Uzcrc Uç zelzele olmuştur. 

1 Aydın mulhnkııtındnn Elbcylide 

ı tnrım snbş koopcrntifi binasının du· 
,·nrı çatlamış ve köylerde bir knç 

e\ in bnca ı çntlamışhr.' .. 1 
Bn1.ı köy evlerinın sn·olnrı <lo· ! 

kulmUştUr. lnsnn ve hn,p•nncn hir :.ı:n· 

lstanbul : 23 (Hususi muhabiri 
miz ien) - Münakale vekaleti lstan 
bul şirketler baş komiseri Sürüri 
Devrimer Ortaköy yüksek deniz ti 
caret mektebi müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

Şirketler başkonıiserliğine naf ia 
vekaleti elektrik müh-:ndislerinden 
İhsanın tayin edileceği söylenmek
tedir. Ihsan şimdi Halayda oradaki 
elektrik işlerinin islabı ile meşğul 

olmakta :lır ydkında g~'ecek ve ye
ni vazifesine haşlıyacaktır. 

Lo ıdr : 2 J (Roytl!r) - Graf 
Fon Şpeyi batıran Ai ık ve :Ekster 
kruvazörleri mürett ~batı hug;i .ı bir 
resmi g .. çit yapmıştır Kral bu iki 
g .. nıi kahraman'a•ını teftiş etmiş ve 
bir çoklarına nişan vermiştir. 

yint yoktur. .. . • \ 

Hukuk FaKultesının Maa- ı 
rife devri içio nıüıakereler 

Diger hraf t ım aldığımız inaliiına 

ta göre miinakale vekaleti d-eniz ti 
caret mektenioin islahı için hazırla

dığı programı önümüzdeki senedt'n 
itibaren tatbike başlamaktadır mek 
tepten çıkacak denizcilerin bilhassa 
ameli surette ders görmüş olmala· 
rına ehemmiyet verilt'cektir. 

Bunun için mektepti! ameli ders 
]•re ehemmiyt"t verilecek ve vrHit 
alınacak tır. 

Romen maliye nazırının 
Sofyadaki temaslan 

Sof ya: 23 (Ra J>o) - Ro.-:-ıanya 
maliye nazırı şerefıne bir ziyafet ve 
rilmiştir. Samimı nutuklar taatı edil 
mişfo. 

Ankara: 23 (Hu ,usi) - Adliye 
V ('kaleti ile Maarıf V ı:kaleti ara sm 
da Ankara, Hukuk Fakültesinin maa 
ııfe devı i et rafında hmaslara baş. 

lanmıştır. 

Haber verildiğine göre bu te. 
maslar sonunda fakültenin • maarife 
devri tekarrür edecek ve fakültenin 
ijaresi 1940 - 1941 ders yılından 
itibaren Mr:ıaıif Vekaletınce yapıla

cctktır. 

Duııynnın her köşe•inde olduğu gibi memleketi nizdc de nıuhtcmcl hir 
h~rbın hazırlıkları vardır. Yukarıdaki. re-.ım Arıl~nrn l'Unıune ha.,tt1hnncsindc 
gd~nulAlud hnstn bnkıcı kursunu bitiren kn<lınlnıımızı lrir arn<ln gchtcrrnt.·ktc 
ır. :ı K I . . d d b' h 

B nn l7. ... ıscsın e e ır n-.ta bakH.:ılaı l.ur u nçılJı.,ı::ıı ) nz'llışlık. 
u kur de\nm etmektedir. 

Türk · - lngiliz 
ticari münasebeti 
Bir ingiliz heyet! geldi 

htarıbul: 23 ( Hususi ) - lngi
lizlerle yaptığımız yeni ticaret an
laşması meriyete girmiştir. Bunun 
tesirile bir çok İngiliz müeseseleri 
piyasalarımızla temasa girmek üze 
ra teşebbüslere girişmişlerdir' 

Bu mfü~ sseselerin mümessillerinden 
üç kişilik bir heyet lstanbula gelmiş 
ve kısa bir müddet kaldıktan son 
ra Ankaraya girmiştir. 

Diğer taraftan Ankaradan dön· 
düğünü haber ve"diğimiz lngiliz tütün 
eliler heyeti buradaki temaslarım 

bitirmiştir. 
Heyet bir iki güne kııdar Ati

nadan gelen yunan tütüncükrile bir 
likte Yunanistarıa hareket edecek· 
tir. 

lngilı.zler, orJularının tütün ihti
yacının mühim biı kısmını Balkan 
lar ve bilhassa Türkiyeden temin 
etmeği kati surette kararlaştırmış· 

lardır. Bu tütünlerin Liran evvel ln
giltereyc sevki için hazırlıklara baş· 
lanmıştir. 
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EDEBi MESELELER USTUN~ 

Edebiyatta şiir 

* 
DeOer it edip va mUnakkldlmlz Nurullah At•cın ff alkevlnde 

edebiyat mevzuunda verdiği enter•••n konferansı aynen 

sUtunlarımtzda tekrarlamalı pek faydall glSrdUk. 

Bu konferan•ın notlar1nı kısım, kısım nefredlyoruz. 

4 
Mesela, "cleniz" kelimesinden 

sonra "beynz~. kelimesini yazn:ışsanız 
onu s:ze deni1in beyaz köpükleri ve
ya martı kuşları hatırlatmıştır. Büs
bütün mant1sız şıir yazılamaz, onun 
güzel olup olmadığı da anlaşılamaz. 
Büsbütün man.ısız şiirden bir zevk 
alm:ık kabH olsaydı bizim, hiç bilme
diğinı i'. bir dilde yazılmış güzel şiir-

de bugün ena manasız demiyoruı. 
Başka misaller alalım. Meselii Ahmed 
Haşim'in "Bir günün sonunda arzu,, 
isimli manzumesi: 

Yorgun gö;;ümün lıalkalarında 

Cüller gibi ferr oldu nüma) an; 
Güller gıbı... Sonsuz, irı gilller 
Cüller kı kamı§tarı daha naliirı. 
Gün doğdu yazık, arkalarında 
Altun kulelerden yıne kuşlar 

Tel:rarmı önırürı fder ılan. 
Kuşlar mıdır orı/ar /;i her a~şam 
Alcmlerimizdcrı sefer e> ler ? 

leri de zevkle dınliyebilmemiz icab 
ederdi. Şiır ze\ ki fevkalade etmiş 
fakat Tüıkçe Lilmiyen bir adama, 
mesela Yahya Kemaı'in "Haz;ın, g'd· 

zelini, dilimizin bJkı en güzel eseri 
olan o gazeli okuyan, hiç bir şey an· 
lamıyacaktır. Lafızlarla vücudt! geti· 
rilen ahengi biz o liifıı.ların manasını 
kavııyarak h ssedeıiz. 

Manasız şiir yok değildir· Meş
hur bir beyit \ardır, bılirsinh-:: 

Hazır ol Bezm i müUıfata eya 
mest i gurur 

Ralıne·i se11g·ı siyelı penb .. -ı mi
rıadandır 

Bun.un manası üzerinde uzun za· 
man münakaşa edılmi~, bazı kimse
ler hiç bir manası olmadığını ıddia 

etmişler; fakat buna rağmen atama. 
mışlar: Yıne 1ihinlerını işgal etmiş. 

Şeklın güzelliği, lafız ahengi onu sev· 
dırmiş, muhakkak bir manası bulun
duğunu kabul ettirmış. Andrc Giden 
genç sanatkara : "Sen ancak güzel 
şekiller vücude getirmeğe bak; mana
yı ona okuy<>nhr il!be eder, Güzeı:= 
fıir ev hiç kiracısı?. kalır mı?,, diyor. 
O beyit de güzel bir şekil olduğu 
için onu okuyanlar manayı kendilik· 
Jeıinden ilih·e et nişler. 

Bu mısrağların her birinin belki 
birer manası vardır, fakat aralarında· 
ki münasebeti tayin etmek kabil mi? 
Sözlt>r biribirini tutmuyor ... Fakat bu 
mısrağları manasızdır diye atabılıyor 
muyuz? Bıl5kis onlarda bir mana, an
latılamıyan, fakat sezilen, içimizi kav· 
nyan bir mana var. Bız güzel bir şe. 
kil sulml!şuz ve o güzel şekli kendi 
heyecanımızla dolduruyoruı. O şiire 

her birimizin \'erdiği mana da deği
şebilir; zararı yok: yine bir mana ve· 
ririz, daha doğrusu onda bır haletin 
bir ruh haletinin ifadesini buluruz. 

Bir gün bir arkadaşiyla konuşu· 

yorduk; bu ·• şiirde mana" meselesi 

1 
açı'dı. Zannederim bana, sevdiğim bir 
şiirin manasını sordu. O şiirin pek 
açık bir manası vard ı; fakat ben onu 
bilmemezlikten geldim ve arkadaşımın 
musikiyi sevmesinden iı;tıfade ederek 
kendisine: "Mesela Suzirıak semaisi
nin, ytıhud ıha vend peşrevinin ne 
manası vardır? "diye sordum. Garip, 

O beytin bir manası olduğunu 
kabul edıyoruz: Şairin kasdettigi ma· 
t\ amı, değil mi? bılmem ama herhal· 

UZAK DÜNYA LA •• DAN 

Velington 

fakat benim pek işime gelen bir ce· 
vab V<'tdi "Bana sevgilimi düşündü· 
rür,, dedi. Şiiri de Suzınak semaile
rini, Nılıaı·end peşrevlerini dinler gibi 
dinlemelı, okumalıdır. Oncia manadan 
ziya de, size bir ruh haletini hatırlat· 

- Zeland 
Yeni Zeland adaları tabiatın şirin köşelerindendirler. iki ada şimal ve cenup 

adası diye isimlendirilir. Şimal adasının şimal tarafları fazla yağmurlu bir 
memlekettır. Şark tarafında yanar da~lar vardır. merkez kısmında 
sıcak su menbaalan Camur kaynışan havuzlarile meşhurdur . 
Bu adada zelzeleler fa7la olur. Cenup adası daha dağlık daha 
güzeldir. Cenubi garbi kısımları çok girintili , çıkıntılı, latif manzaralı, or· 
manlıktır. 

Yeni Velanın nebatları şayanı dikkattır. 8 - 10. metre yükseklikte 
serhasiar, 20- 30 metre uzunlufunda palmiyeler ~öze çarpar. A~açlaıın üz.e 
rinde çeşitli tufeyli nebatlar yaşar. Kauri ağaçlarından çıkarılan reçine sa· 
nayide kullanılır· 

Yeni Zelandda pek çok hayvan, bu arada bılhassa koyun beslenir. 
Jngiltcreye yün, tleri ve et ihraç eder. Ziraat ileridedir. Buğday yetiştirilir. 
Altın, gümüş kurşurı, bakır, demir madenleri vardır. S,rnayi suretle ilerle· 
mektedır. 

iki bü}ük adadan mürekkek olan yeni Zeland dominyona civarında· 
ki Slev art. Chanthan. Comyhell adaları da dahildir, 

Bütün ad.darın mesahası 265,SoO kilometre murabbıudır. Ahalisi bir buçuk 
:nilyona yaklaşır. 68.000 kadar maar 3000 kadar Çınli vardır. Üs tarafı İngiliz· 

)erden ibarettir. Yeni Zeladın idare merkezi şimal addsının en cenubıınd Kook 
boıazı:ü zeı inde bulunan vcllıngton şehridir. Ehalısi 143 bin kadardır. Şı
mal ndrısındnki mühim şehirlerden b ri 217 bin nüfuslu Atıckland, Cenup 
i sındakiler ise 127000 nüfus,u Dhristchurch ve 86 bin nüfuslu Dunedin şe 

I 

ı 

Yarın Halkeviınİ~ 
yıldönümü bayraııııdıl 

s . 
lt Büyük tören yapılacak 

Helkevlmlzin yıldönUmU kutlama pregr•"'' ..Jı e 

Yarın Halkevimizia yıldönllmU bayramıdır . Bu mUnasebetl• ot' da 
kutlama töreni yapılacaktır. Bu tören için hazırlanan zengin pr tlc 
ğıya koyuyoruz: 

11
d• Al 

Eğer hava yarın da y.ıgışlı giderse merasim Halkevi sııloııll llrlıJ ~ 
BugUn yapılması mukarrer olan bisiklet lrnşulıırı da ha,·a y.ıı_ğıU şt 
takdirde tehir edilecektir. 

1- Parti ve Halkcvine ait müesseseler gündüz bayraktarla 

Halkevi önünde I{uf'\lıııJI ve gece ışıklandırılacaktır . 
2-25 Şubat 940 Pazar günü saat 15 de 

V. S. yerlerini almış olacaklardır. 
3 - Saat ( 15 ) de Sayın Haşvekilimizin Ankara 

1 
nutuktan sonra Evimiz bandosunun istiklal marşı çalmasile rner

35 

caklır . dall 
4 - istiklal marşından sonra Halkevli bir arkadaş tarafın. ço 

söylenecek ve yine Halkevli bir arkadaş tarafından ( Halkevı 
şiir okunacaktır. fi~ 

5 - Bundan sonra Halkevi Bandosu önde olarak Kız ve d• 
izcilerinden birer talebe tarafından taşınan Halkevi Çelengi ark3

1 
,, 

k 1. . . ·ı 1 okul • büyükleri, memutlar, subaylar, ız ısesı, ızcı er, spor~u ar, . e 011 
Partili ve Halkevliler \'e halk olduğu halde saat kulesı Beledı.Y 
çilerek Asfalt caddeden Atatürk parkına gi?ilece.~tir . 1 6 _ Kafile Atatürk parkına varıp krokıye gore tamamen b• 
dıktan sonra bandonun istiklal marşı çalmasile buradaki törene 

7 - İstiklal marşından sonra Halkevli bir arkadaş tarafınd00 

söylenecektir . 
8 - Hitabeden sönra Bando Cumhuriyetin 

çalarak törene son verilecektir. . ·rıl 
9 - Hava müsait olduğu takdirde öğleden sonra Halkc\ ı cı 

fından cirit meydanında cirit oyun.lan ya~ılacak.tır . ıı.:e 
ı o - Gece Halkevinde hususı davetıyeler ıle çağrılan Ha 

yemek \'erilecek tir . o dJ 
ı ı - 2412/940 da mük5.f atlı bir bisiklet koşusu ve 26/2/94 .ff 

kolu tarafından saat 20,30 da Asri Sinemada bir temsil verilecek :t 
12 - Halkevi önünd~ ve At_atürk Parkındaki proğr~mın e~~ 

kevinden Bay Nihat Oral ıle Emnıyetten komser Bay Tevfık fll 

lerdir . rılJ 
Not , Hava yağışlı olduğu taktirde proğram Hatkcvi sa~o•• / .... 

caktır. J / 

ma, mP.:.ela o arkadaşım gibi hissi ise· 
niz:, sevgilinizi düşündürebilme kabi. 
liyet ini aramalıdır. . 

Şiirin lafızlarln ahenkdar şekıller 
vücude getırmekdir l diye tarif et· 
tim' sonra musikiden misal getirdim. 
Ahenk, musiki... Burada biraz dur· 
mak lazım, sözlerimin yanlış anlaşıl-

ŞakaOaır 

Manto için 

Hayvanlan sever misiniz ba · 
yan? 

- Evet . bilhassa gümüşü til
kiyi ... 

ltalyan fıkrası 

...... Bana bir yumruk vurdu. Ben 
de derhal mukabele ettim. 

- iyi yapmadın evladım. fncil 
"yanağının birine vurulursa öteki· 
na de uıat ,, der. 

Buna imkan yoktu. 
- Neden 
- Çünkü burnuma vurmuştu. 

Başka burnum yok ki uzata)ıml 

mamasını, şiir 

zannedilme ni istemer11'
1 Fransız iİİri Ve~I 

şairlerimiz tarafından r tf 
edilmiş bir mısrağı \'8~ 
musipue avant toude c; 
şeyden önce musiki >·,, 
nunla; " Şiir musikid 1~~ 
merııiştir! iki sana ~r ,.oV 1 

duğunu elbette bi!ird1
• jsillJ..j 

den evvelki şiir te1Alt1' tel''' 
manaya ba~lanan şi:r~ ıer' I_. 
tıkıştırmak istiyen şaır 11;" 

mek istem istir. Şiir ~ ıa• 
bir şey değilse hiç b1,,ıl' 
tur: şiir okuyacağ'ırı' ,o~' l"j 
ıı dinleriz. Fransı:ı .. i tJl' t:/ 
Rene Boylesne: •· şıırMıı!,,,,.; 
yamıyorum· Bir ıe>' ~"ı ;; 
sir ondan iyidir; fll~ eter ~ 
bir zarnan musi~inıf1 60e~~ ~ 
maz, diyor. Sır ~irıeı 1,, 
"Ahmed Haşim in .~ 1 ıcell' 
insanın kulağına bl 1, 
) ... d' o 
ır ıyor. dt:• ~ 

Rene Boylesne ,. va11
e1 

neKkdi de haksııd 1b'eıcıe~ 
keman sesi, piyano 9,,ıs!~i J 
Jaine'in sözünün r1l fllııS1 ,,, 
Verlajnein şiirde 51tci ':ı 
mesela resimde ~\l 0 ııııs je 
dir. Musiki dinler ·e btıdı: 

l rıo ıııe 
mıyor da sanal 8 ıılc reS ~ 
d ı ı masını ıstiyors ._, 11 ııı11• rııll lrJ11; ııı de mevzun kapı 

1 
ve 

1 
e 

de sadece lafızlar 11 
ge11' 

~ cude . .,or· 
rına uyarak vu isıı,f ôe 

d rne1' ı ı' ı gi arıyalım e uıe ı.J " 
lery bunu daha ! 5°11 
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~ \tftuaııa 
~ PosrAaı 

' -~ 'fl~SEN'iN 
~ cızu ışı 

Ü "'k yu sana · · 
sana ·· yıcı Alman 

Yllne A 
irket\erind lllerikan 

teminine en sermaye 
Alınan çalışıyormuş 

darJ Yanın 'n b .... 
arından F . uyuk scrmaye-

•lct·b' rıtı Tis ' 
J ine Rtçf I'.. • scrı ın Hitler 

' Alın 'ısını ve b d 
tıı . an> adan ka un an dolayı 

r .J ~ştı~ini bütün Çatak lsviçreyc yer-
5' Hitler · ~aıetcler )'azdı 

ı 'tı•ını al h" ' 
ınanyada k ey ınc geçerek 

·" • n açını 1 ıtı"' ın Hitlcrin 't'b ş o an hu sana· 
' 1 1 arını d .... \t Yaı>ırıakta o\ uşurecck şey. 
.. ' <>lan Al rnasıııdan güya mu 

tJııyctinJ . ırıanların onu Al ğ 
1crı ıhra · man ta· 

lıyn, Şc~İld ç etmiş olduğu d 
L lie, llt e gazetelerde gÖıütd" a 1 
IQasıt tsclt-yi b . u. 
llÇın b taraf nda asıt görenler ve 

tnd ıı ha1ıscytoı7ütalen edenler 
-el J'.·'kı şekıldc k Ulu gibi ve söy 

c~ıldir, abut etmek 1 
0~ F k rnese e 

a at b' . 
)an h ızını dev . . 

) \u .. '" er bir taraf rımj ııde Yani dün 
.ı .. vet ,. ın a s . 
şr ı:ıı \İti . -rın en şidd . ayısız gııli 

il e IYle rnucad \ etlı Şekilde bir-
, ~d~ ~ir :tarnanı:,cye girdıği bu de· 

ıııll rnısı ve d \-\ıttcrin 
lrnanyar:t c~"~i ollln ve en büyük 

19.~lıc ta a •llcr hareke~ ~aman 
?ıs ' raftartarınd •nın en 

en ın b" d an biri b 
İrlikte b" ır enbire kend' ulunan 

YL· ızzat kurd ,. ı eşleriyle 
rıınc g,. tı~u b .. 

ra\t ~ Çtnc i kot u teıırnin 
ld· ' aou\ edıl aylıkla hak'ık t 

ır CCek b' CI 

Li~nun k ır vakıa de· 
k vcı b . arşısında 

lttb 'i u "ışin 'hak'k t.ereddüt et 
L._ r. ,, .. k ı atı . 
uoyaın k ·".un Ü bu rıı aramak 
lr. V c 'l-. ıçın bir o .. sadece gözleri 

• ıss cı. oster 
tle, l,h· en daima ış te olabi· 
1 •ne ı Al ıtıa0 ".. tf\ ışır'- manya ve Ji ;,,. ılc ıten g" 

~ r. bozu uya kendısi 
şrnuş .. -

1 Çünkü 1.. &orunebi· 
lftukt ısserı Al 

~lı teb ... r;a o?ra firn~anya ile bo 
. I~ O. ad gıtrncktcd· Arnerikaya 
•' ' ' i\ Am. k ır, . .JI asa e "' I a 
P"J, liitı~ ı;ecektir sanayicileriyle 
,.~ r tar r . 
·~e •iltıayı,.· a tarı ol 

s'"efl'.J Yhtar l~ıdcrı dab arak tanıoan 
fe' f~ı lır ~ L • a faz.la H ti 
er'/, hıu\'aff .vaıısıyeti ı ere 
.ı~ ... ~. o" akıvct k n bu tema5Jar. 

IJ"' ;'_r cı.Oı '· • aı 
ıa•1} Lı. tınınektcd· arıacs~ı muhak· 
lıtt rııtler· ır, ,, r ın ltıak 

o~:~.~Oretiorı ve sa~.' Ünited Steel 
171 ere rnurn · . . 
ti" . Yalnıı ..,.. asılı gıbı sos· 
Y~1 t t~ıl A • ıssen .. 
· ' ""'lllan rnuessesel'"ri· 
ı Uhal'f Yanın bu .. • .. 
e ~ '-· 1 sana · . gunıe.u r«"ji. 
"~ _t ıtıııi t . )'ıcılcrinin d . 1 e "'J crnınc e ış erın~ 

ıe il~ t.ı sutetıe ugraşmaktır. 
ell' 8 arıa . Anıcrıhnın k 

• it )'ı gr 1 n uv. 1 t"', ırık,~af . up arı Alman l . 1 o ı v ı ıçin 1 rost e 
eıil ~ıı~ ~ çrı 'imış olncakl v 1 a ar. ıııe u sıı 
1'ıe o o . telle Alınnn i 1 • 
,sı . ' } rı Anı rik ş erınc scrrna 
si"' i n evvel kd d't er~ayesi sulhün 
'' ..1 tf' e ı nıesı · i ' 1 pr, Rayrct gö ıçı ı 00 s• t 1 ert'cek b d ııB 1e J o aca\c.t • un tne 

de ~: t" t ır. n 
ı e ıss nin Al 
sııt ~' ık '• ını 1 rn n hhihetin
ıı1'• fııt' kıki s be~· ma ıııın en makul 

IB ı bu ol b't· .,,ıe ı ır. 
tı p . 

t· arıs S · i)'O 0e Oır 
1 ,rs ~' 
ııı.I 

Türlcsöıü 
Sahife 5 

Amerikanın Müttefiklere 
göndereceği tayyareler 

ilkbahara Kadar Amerikadan 2010 
Tayyare Geleceği Söyleniyor 

A VRUPADA harp altı aydanberi 
devam etmektedir. Almanlar ha

va üstünlüğünü hala muhafaza etmek
tedir. Denizde hakimiyet ise bariz bir 
üstünlükle müttefiklerin elindedir. 

Amerikanın müttefiklere göndere
ceği tay}•arelerin, harpte oynıyacak
ları çok büyük rol gözönüne :alınırsa 
bunların tip ve sayısını yazmak her 
halde okuyuculannıız için enterensan 
olacaktır. 

Bomltardıman tayyareleri : 
Duglas t.pi i!OOO Tane 
Martin tipi 480 ., 
Lokhid tipi 810 ,, 
Horth American tipi 200 ., 
Vot Sikorski tipi 340 ,, 
Y ektin 2830 ,. 
Keşif Tayyaresi : 700 Tane 

BüyOk bombardumen : 
Deniz tayyaresi 350 Tane 

Avcı teyy•r•si : 
Kurtis tipinde 350 Tane 
Bel tipinde 200 ,, 
Valti tipinde 200 .. 
Ripablik tipinde 100 ,, 
Bruster tipinde 240 ,, 
Grummaıı tipinde ıoc • 
Yekğn 1430 ,, 

Demek 5310 tane harp tayyaresi 
2önderilecektir. 

Ayrıca harp edecek kabiliyeti 
haiz 2685 tane talim ve mektep tay
yaresi. Bununla yekun 7995 e çıka
caktır. 

. Amerikanın müttefiklere göndere
cegı tayyareler dahil olmak üzere, 
Alm.ıny:ının ve müttefiklerin tayyare: 
kuv~etini mukayese edersek şu neti
ceyı elde etm'ş oluruz : 

Almanya : 
Harbetmeğe hazır 
ihtiyat olarak 
Yekun 
Aylık artışı 

Fransa : 
Harbetme~e hazır 
ihtiyat olarak 
Yek6n 
Aylık artışı 

9300 
7100 

16400 
1200 

2.800 
800 

3.600 
350 

İngiltere : 
Harbetmeğe hazır 
ihtiyat olarak 
Yekun 
Aylık artışı 

5.000 
4.000 
9000 

900 
Almanların müttefiklere üstün ol

dukları bu rakamlar neticesinde de 
görülmektedır. Fakat yakın bir zaman 
içinde ve Amerikanın yardımı ile 

\ __ L_a_y ....... f_' d_a_n_i 
rnüttcfikier yalnız muvazeneyi temin 
değil, hatta geçebileceklerdir. Zira Al
manya iptidai madde sıkıntısile kar
şılaşmış bulunacaktır. 

Fakat şunu da bilmelidir ki, ln
giliz devleti Maltada, Cebelütankta, 
Mısırda, Hindistanpa, Arabistanda ve 
daha bir ç ok yerlerde tayyare filoları 
bulundurmak mecburiyetindedir. 

Frnsızlnnn da, şimali Afrika, Su
riye, Asyada tayyare filoları bulun
durmalan IAzımdır. 

Almanyanın vaziyeti ise 
degildir. 

böyle 

Bu muvazenesizliği ancak Ame
rikanın göndereceği tayyareler berta
raf edebilecektir • 

Müttefikler ilkbahare kadar Ame
rikadan 2.010 tane tayyare almış bu
lunacaklardır. 1940 senesi nihayetine 
kadar da 3.300 tane daha gönderile
cektir. 

Amerikanın yardımı yalnız tayya
reden ibaret kalmıyacaktır. 

Sekiz yüze yakın muallim pilot -
Tayyareci yetiştirmek için müttefikle
rin hizmetine geçeceklerdir. 

Almanyanın galibiyeti elde etmek 
şansı zay~f bir ihtimalle hava üstün
lüğ-ünü kaybetmediği bir zamanda, 
yani ilkbaharda taarruza geçmesile 
mümkün olabilir. 

Aksi takdirde,:havalarda da ha
kimiyet müttefiklerin olacaktır. 

(Çifçi Birliği nizamnamesi) 
l- 10 - 930 tarihinde (ADANA ç· . . .. 

miytti ku,ulmuştur. ıfçı Bırlığı) adiyle bir çifçi ce-

2- Birli~in mevzu ve gayesi: 
A- Çıf çil eri sık sık bir ara 

nuşmak, konferanslar vermek ~~.toplayıp çifçilik işleri üzerinde ko
aramak mahsüll · . · d h ' 

15 ıhsal masraflarını azaltmak çarelerini 
t dh • erımızı a a eyi b' f' 

1 e irlNi temine çalışmak, ır ıyat a satabilmek için icabeden 
8 - Tohumluk ve hayvan i ,t•h 

t~lıklar, sıhhi yaı;ılar ve dtfter sa 1 ve b~~ım~, gübre kullanması has 
Zuaal hal·kında Çıf . . d tutma usullerı gibi fenni yollarda ve 
yaprnak, çıyı ay mlatrnak ve her türlü zirai tecrübeler 

C Çıfçiyi Tşevik maksadi le .. 
lıkler üzerinde ef"tl k Y musabakalar ve sergiler açmak çıft. 

1 u er yapma • tohum! k . k" 
ma z•tn .. si almak ·st· ·r .. u z.ıraat ma me ve aletleri ve 

'b ı ıyen çı Çtıere " 1 - k gı ı şeyi rdir. ,,o gosterme ve yardımcı olmak 
3 - B' r · b' n ıgın ınües ıs ozası aşağ d .. 

ırı AD '\NADA ikamet t:den T" ı. a oz ve soy adları yazılı ve her 
z Uır urkıye Cumhuriyeti tabasından yirmi 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Pamuk ve koza 

1 

KiLO F.ATl 

1 

CiNSi En az En çak 
K. S. K. S. 

Kozn ]Ü0,00 00 l 
ıı-M;;;~aıtı·ı-oo -- cc 1 

il ::;ft ~.~ıi=l·ı 00 

j :_ı 
K;pl malı _QQ_ =J-

0
_
0 
__ 

Klevland 
Klevlant çı. -00- ı-=---

- Yapağı 
_ 11eyaz. __ 

t.ivah 
~....:..;.~----:--::"-:-'~~~-- --

ÇIGl r 
YCri1 yemlik,_o_o __ -ı\-- __ 

,, toh"m 
HUBUBAT 

Buğday Kıb-:'l ı ~--ı 
ı ,, yerli - - 4,68 

---,~---: 

~rpa 1-4_.6_2 ___ 
1 
___ _ 

Fasulya 
-Yulaf---ı4.so ----Delice 1_0 ____ 

1 
___ _ 

ı-Kuş yemi-I 
~usa~ -,-,-4---ı 
...;;.;;;.;;;...;~~~~-----~~~~~ 

Hazır 

Vadeli 
Vad~!i 

Livt>rpol Telgraflan 
23 I 2 I 1940 

Pene 

8 
I. 7 
111 7 

Sarı tim 

00 
81 
86 

Hind hazır 7 15 
N~vyork ı l 03 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından ahnmışbr. 

ı:-..:.-U;:r;eı~-.------1---
Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 2 95 
Sterlin ( ingil-iz~)"'----ı--;5=- 21 

-Dolar ( Amerika ) 130 ı 19 
-Frank ( İsviçre ) 00 00 

Mevlüt 
Annem Ümmü Gülsümün vefa. 

tının kırkıncı günü dolayisjyle 25 
Şubat 940 Pazar günü öğle nama 
zını müteakip Ulu camide ruhuna 
Mevlit okunacaktır, Tanıdıkların 

bulunmalarını rica ederim • 
Osman Altıkulaç 

Zayi ~ u hsatname 
14 3·935 tarihinde iktisat Ve· 

kaleti Ceyhan bölgesi Müfettişliğin 
den almış foldu~um ruhsatnamem 
zayi olduğundan yenisini alaca~lım ve 
bu itibarla eskisinin hükmü kalma 
dığım ilan ederim. 

Adana seyyar maliye şu. 
besi yanında 21 numa
ralı dükkanda basgül 
imal edrn Hüsnü Kurak 

11485 



Sahiff' 6 TürksÖ'ZÜ 

( ç,fçi birliği nizamnamesi ) 

( Beşinci sah f eden artan ) 
1 - lsmail Safa Özler 11 - Ata Ektirici 
2 - Kasım En~r 12 - Şalcir Batumıu 
3 - Tcvfık RamazanoRlu ı 3 - Temur Ateş Ok 
4 - E rem Avni Zaimler ~ 4 - lsmail Karadayı 
5 - Ragıp Sepici 15 - Rifat Eken 
6 - Salih Bo!\nl\ 16 - Mehmet Muhtar Gücüm 
7 - Hılmi Tük>ü 17 - Mustafa Pamukçu 
8 - Cavit Oral 18 - Mahmut Kibaroğlu 
9 - Recai Tarimer 19 - Sabri Gül 

10 - Halil Savatlı 20 - Kadri Ramazanoğlu 
4 - Çıftçilik ile uğraşan Cemiyetler kanununa göre Jazımgelen 

öşartları kendisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti tabasından her Tiirk 
Birliğe üye olarak gire~ ilir. 

5 - Birliğe maddi ve manevi büyük yardımları dokunanlara idare 
heyetinin teklifi ve kongrenin kararivle fahri üyelik verilebilir. 

6 - Birllğe üye olabilmek için f iare Hey'etine yazı ile baş vurulur. 
Bu başvurma kiğdını iki iiyeye tezkiye ettirmekte gerektir. idare Hey
eti bunun üzerine ilk toplantısında kabul veya red kararını verir kabul 
edilmeyenlere yazı ile bilgi verilir. 

7 - Bir.liğe kabul edilen üyelerden giriş parası olarak bir dafalık iki: 
lira alınır. Üyelerin vereceği yıllık aidatın azami haddı 120 lirayı geç-
memek üzere en az ve en çok haddini kongra tesbit eder. 

8 - Konğranın bu kararına göre üyenin Yıllık aidatı zamanında ve· 
rilnıeyen üyelere idare Hey'eti yazı ile hatırlatır. Ôdememekt~ israr e· 
denlerin bir li.stesi karara ba~lanmak üzere kongraya verilir. 

Üyelnin Birlikten çıkabilmesi için bütün aidat borçlarım vermeleri 
şarttır. 

9 - Birli~in g,.liri \iyelerin giriş puası, yıllık aidat ve teberrülerle 
mahalli n büyük mülkiye nır•murlarının iznile sergi ve müsamere hası-
latı gibi şeylerdir. 

10 - Bir)ığin Hisap Yılı başlangıcı ikinci Kanun ayının Birinci gü· 
nü dür . 

11 - Birlik Bir Başkan, sekreter. Muhasebeci ve \ki üyeden ibaret 
olmak üzere beş kişilik bir hey'et tarafından idare olunur. 

12 - Birliğin hesepları korıgraca seçilecek bir müfetiş tarafından tef· 
tiş edilir. 

13 - Müfettiş birliğin hisablarmı en az üç ayda bir teftiş eder ve 
teftiş neticesi gördüğü noksanları idare Hey'etine bildirir. Ve ayrıca da 
bu teftişler hakkında da ~ ongraya l>ir rapor veJir. 

14 - idare Hey'etirin vazifeyi müddeti bir senedir. 
15 - Başlcan lfoliği temsil eder, idare Hey'eti toplantılarına baş o 

lur kararını yerine getirir. 
16 - Sekreter yazı işlerini düzeltir, dosya ve defterleri tutar başkan 

bulunmadığı zaman ona vekalet eder. 
17 - Muhasebeci Birliğin hisap işlerini tutar tahsilatı temin eder. U 

lusal bankalardan birinde açılacak olan birliğin cari hesabına yatırır. sarf 
edilmesi kararlaştırılan paraları od~r. D !mİrba:;; eşya de( terlerini tur ar, 
başkan imzasile beraber bankalardan para alır. Muhasebeci yanında elli 
liradan fazla para bulunduramaz. 

18 - idare hey'eti haftada bir defa toplanır, l>u toplantılarında çok· 
luğun bu'unması gerektir. Arkası arkasına özürsü11 olarak üç toplantıya 
gelmeyen idare hey'eti üyesi çekilmiş sayılır. Ve bu çekiliş karara bağla. 
narak kendisine bildirilir. l' - idare Aey'eti birli~in menfaatlerini kıracak hareketlerde · bulu
nan üyeler hakkında karar ve'rmcğe selahiycttardır. idare· Hey' et! bu ka 
rarlar içinde kongraya vereceği çalışma raporunda yer ayırabiıir. 

20 ·- idare Hey'eti Birliğin maksat ve teşe .. kkülüne yarayışlı olup ni
zamnamede bulunmayan maddeler hakkında lazımgelen karari vermekte 

serbesttir. 
21 - Kongra her sene Birinci Kannn a~ının ilk on beş günü için 

de toplanır. 1 oplantt günü bir hafta evvel Gazete il~ ilan edilir. 
22 - Konğraların gürüşebilmesi için öyelarin yarısından bir fazlasının 

bulunması şarttır. Aksi takdirde konğra bir hafta sonraya bırakılır. bu i 
kinci toplantıda çokluk aranmaz. 

23 - Kongraların idaresi için bir kongra başkanı ile başkan vekili 
ve iki sekreter seçilir, Başkan idare edeceği konğrada reyler bir geldiği 
takdirde başkanın tarafı çokluğu kazanır. 

24 - Yıllık Kongralarda idare H~y'etinin senelik raporu okunur. Bu 
rapor konğradan bir hafta evvel birlik salonuna asılır. Kongra birliğin 
genel durumu ve' meseleleri etrafında görüşüllir. Birliğin bütçesini inceler 
ve onaylar yeni idare Hey' etine gereken direktifleri verir. Beş kişilik ida· 

1e Hey'etile bir okadar yedek üyelerini ve hesap müfettişile yedeğini se 
çer kongra icabında birliğin feshi kararımda verebilir. 

25 - Konğra Bırlik nizamnamesinde yapılacak değişikliğin konu~~l~
bilmesi için ldaıe Hey'etiııin lüzum göstermesi veya on beş ~ı~~l~k 
takririn verilmesi gerektir, istenilen de~işikliğin kabulü veya Bırlıgın 
feshi kararı Konf'rada bulunan üyelerin üçte ikisinin karar verilmesi 

Hizımdır. 
26 - Herhangi bir sebcb ve lüzum üzerine konğraca birliğin feshine 

ALSARAY ve 
SINEMALARINDA 

BU AKŞAM ·de tJİ 
Turk Sinemacıh~ının, 1 urk Art isli erinin Bir Şııh~--eri olan Guı~ it' 

~ceşat INJlU!ırD ~lYınteknırıı .9 .~ 
Sihirli Kaleminden çık:ın veJ Genç Reji.,örUmUz ( FARUK Ge;:o.; 

Mah11retle Sinemaya A ldılı 

TAŞ PARÇASI 

Buyuk Turk Filmi Knll\lınlığın öoUne geçebilmek ••e I 1nlk1111 ~ 
Guzel Fil mi Rnlıatça görebi 1 nıe i için Birden Gösterilt' 

Baş Rollud~ : lstnnbul Şehir Tiyatrosundan. , ___ _ 
S U A V 1 

SENiYE 

T E O U 

~EVZAT MEHMET Si 
ve Rakka••1 YUzlerce Mevlevi Ve 1 

İilllmllm....... ~ 
Filmin Musiki Kısmı Bestekar Artaki \'C Knpuçelli tnrnfındnn iMJ 

iLAVETE~ : Top Knpu S:ırn.rı ~\\uze i Filmi ve Fo)( ,. 
DIKK.,ı...T- Bu Akşnm için Aloıarnyd:ı locn knlmnmıştır, TanJ•' 

1 

~ lsarayda 
BugUn 2 30 da 

(Çılgın Bıık;re) \'e (Karamnça Çt'tc<;i ;_. ___ _ 
karar verildiği takdide ilk evv~I lıirliğiıı borçları öJenir. yer~ 

C.. h . H lk .. c:: tt menkul ve gayri menkul mallan um urıyet a parlı ıo 

edılir. Bu muameleyi son idare Hey'e ti tamamlar. jrftli 
27 - idare Hey'etinin gört:cegi lüzum veya üyelerdefl Y ,, 

rafından vapılacak müracaat üzerine üsnomal olarakta f<oııg' 
b

.,. .,,·ıı 
ı ır: ·ıe ı 
28 - ı<ongra kararları ilk on beş gün zarfında gazet~ 1i bef 
29 - Konğralarda seçimler gizli olarak yapılaca~• ~'.b 

teklifi üzerine işarireyle de yapılmasi karar altına alınabılı'· 
30 - Birli~in Sıyasetlc uğraşmeısı yasaktır. t 

. ' · · T k'l Ed zev~ idare Hey ehnı eş ı t n 
Aşağıja Gösterilmiştir . 

pdr~51 

Adı 

Fazlı Meto 
Vehbi Necip Savaşan 
Ekreın Avni Zaimler 
Zeynel Bilici 
Adil Ôz Giray 

Mesleki 

Çıftçi 

Çıftçi 

" 
" 

" 

,Adaf111 

AJ'11ıı 
.. 
.. 
,, 



Tüıksözü 

- i SiN M 
Bugün ve bu gece 

40 
Mişeller Revüsü 

veda müsameresi 

· bugün ve bu. 
~- geceye mahsus 1 

Sahife 7 

Suvare 

8,30 da 

büyük program~ 
V - "-· · Sahibinin Sesi , 

e l< l ~ L 

E.ŞHUR0 ~tnbia Plaklarının Baş Okuyucusu Bayan SEMiHA 
QESTEKAR NEDiM VE ARKADAŞLAR! TARAFINDAN. 

ro~ Büyük Konser "' . 
t gfrarn ve numaralar kamilen değişmiştir 0 esör Manyetizor Pangalinin 

~ En büyük ve en enteresan nümarou 

Sahnede : ( Canlı bir atı ) 
gözler önün e bir saniye 
içinde kaybedecektir 

Dikkat: bu numara yalnız 
1 a ll g Ü n . .. .. . s~v~ r e d e y a p ı la c aktır 

EM S. gunduz ıkı otuz matinada 
~MvA•NAMA HEM TiYOTRO 

Sin RYETE HEM PROFESöR PANGALi 
anıada • ( Loler hard· h b . . 

• ı .~ •• d- 1 ar e gıdıyor) (Türkçe sözlü ) ~un uz ın r d ! 
B. . . a ına a Talebe ve halka tenzilatlı 

ırıncı k. ( 2 . 
mev ı 5 ) ikinc i mevki ( 15) 
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Sahif~ 8 Türksözü 

Her çeşit Elektı·ik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kaclar Ampullar 

Herboyda OL iVETT i 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sağlam dayanıkla GastoHn kaynak çubukları 

tc'minoth Radyo tamiratını 
Abidin Paşa ~caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adru i: REMO Adana 

Posta kutusu : 60 

Sıhhi Dink 

1 O 4 O RADYO M EVSiMiNiN 
MUVAFi=AKiYETI 

I 

MA~EL, 

/J6li oef<f!cJVetfi 5hs 
-"'" ~lil<§_9öste~l.ş ~ 

' 
/ 

_ Rekabet Knbul etmez tiat: 

- Gayet .kolay istasyon Bulma tcrtıbntı 
_ Anilparnzlt clizgeçll, datıllt h:.u;usl anten 
- Yüzellldcr: f::ızla istasyon lslmlerl yazılı b ... 
- yük ltadrcın 

i tiraz kabul c!ınez Cstün!ütiil haJıkındı; kanaat hasıl 
etmok içi!1 MOossctremlzi tcşrlflo tıir koro ~Urnıenl• 

.ti tavsıvo ederiz. 

atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

T ediyatta Kolaylı'~ 
Abidin Paşa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
1 elgr. Adr. META 

P.K.74 Telefon : 274 

1 

İlan 
Adana askeri satın 

alma komisyonu Reisli
ğinden: 

Adana garnizonu için (15000) 
kilo kuru fasulya mukaveleye bağ· 
)anacaktır. Muhammen bedeli (2600) 
lira olup muvakkat teminatı ( 195 ) 
l iradır, Bu fasıılya 1-3·940 Pazarte 
si günü saat onda pazarlığı yapıla
caktı r. Şartnamesi Adana asktri sa· 
tın alma komisyonunda her gün gö 
rülebilir. istekliler belli gün ve saat· 
ta trminııt makbuzlariyle komisyo
numuza müracaatları. 

11486 24-28 

Jıie 
1'' Satılık J 
c'd'I~ 

Yeni istasyon d• ~ j 
ve dört yol .a~zıOh~eoi" ,1 
getirir kargır ka ıth,ıı 
satılıktır. ( nan ye ı 
caat) z4 
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