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~'=!Yük ·Millet M~cllsi 
un Kış Tatili vaptı 

Felaketzedelere 
yardım kanunu 

Milli koruma kanunu kabul edildi lttif akla kabul edildi 

Başvekilimizin dünkü nutukları 

Ankara : 18 ( Hususi Muhabiri
mizden ) - Meclisin dünkü toplantı

sında, Erzincanda zarar görenlere 

yardım yapılması hakkında meclise 
~evkedilcn kanunun müzakeresi ya· 
pılmış ve bu kanun ittifakla kabul Ankara : 18 ( it . 

ususı muh b" · . d en) - BU\·Uk . 11 a ıramız 
~ mı et mecli,i b U 

ya~tığı toplaııtıda milli korr.ı ug n 
layıhasını mu k mıı kanun 

za ere ve kabul . 

edilmiştir. Bu celsede bir çok hatipler 
söz alarak bu kanunu hazırladığından 
dolayı hükumete teşekkürde bulun

muşlardır. Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydam hatiplerin duytulanna cevap
lar vermiş ve kanun hakkında iıahat
ts bulunmuştur. 

ve bnş\•ckil doktor k f'k etmış 
nutkunu mUteaki 1 c ı Saydamın 

k p S martta toplan-
ma Uzere · · . mesaısıne nihavet v . 
b :-. ~ errnış · 

Başvekilimiz Sö ·ledikl . 
lu b" J erı çok öz 

Bu kanun yalnız zelzele felaket
zedelerine aittir. Seylaptan zarar gö-ır nutukln rnemlekett k" t 

ten du e 1 esanUt· 
nıat~ua~~= hadiseleri karşısında Turk 

d an ve zelzele f l"k .• 

renler hakkında, alınacak raporlar 
· üzerine düşünülecek ve icabederse 

diğer bir kanun layihası hazırlanacak
tır. - en bnhsetıni l _ı. e a etımız. 

Ş eruır. 

Türk - Bulgar 
ticari vaziyeti 

Sofya - Gos d" 
lor "T- k' . po ın Georgi Pa 
aıt' d ur ıyc ılc ticaretim· . v-

ın 8 Y•ı.dıtı b" ız,. başırğı 
d.an 3G eylül 193~rta ?1~kaledc, 1929 
garistanın menılek t• rı~ıne kadar Buı. 

t• . • e lllllıJe •-
re ını tetkık ctmcktcdi o,.n tica. 

M h . r. 
u arrıre göre b • u nı·d fında Bulgaristana ith 1 u det zar-

lann bedeli 632 m'I a ctlitinıiz rnal
olup Bulgaristanın 

1 
~~n 7b35 bin leva 

zarfında memleket" .ınc u rtıüc:ldet 
cat 557 ımııe yaptı~ ih milyon 545 b" &• ı ra-
tindedir. Arad k" f ın leva kıyme
zararına olma: ~ ark Bulgaristanın 
bin levadan "b uze_re 75 milyon 190 

ı arettır. 
Bulgaristan arada 

kı döviz olarak Öd m~vcut bu far-
b~ ciheti kaydetrk:m.ştır. Muharrir, 
hır nokta ü ı en sonr,, ikinci 
bu da 1929 dzenn~e dunnaktadır ki 

an 1tibı- rı ' 
ıun .. ea.leketiımze ... n "Dulfarista-
~hn ..a"-ad Y~P.makta oldutu 

f..wla..11 ... r bir surette azaı. 

1929 le . 
tı 1 neaı zart-..a-

u 61 ..Uy - Bwnr ibr 
Ydtün 193S :.~.17 bin le~a iken :· 
b" 1 -•ode 16 • u 
ın cvaya diiını.. - uı~yon 362 

aeaeleri zarfındaUftüh r. 1936 ve ın3• 
er "k· ~ ı 

arasında ise l 935 Ylh 1 
•. nıernleket 

ba geniş bir inkişar ~n__a _nıabeten, da
• orulınüştür 

Bılhıssa 1938 '5e • 

B~tgaristana yıktıgırnızae~ -.Eraftda 
ılyon 340 bin leva kı ı r~cat 44 
una mukııbıl Bulgar' t Yllletııadedir. 

etimize Y•Pıldıl\. b ıs anan ıncrnıe. 
b. al ı racat 31 .1 ın veya kı mı .Yon 

\lalar 1935 t' Ymetındedir. Bu ye 
Q ICatt't yıl 

tde Yiiz faıladır ırıa niıbetten 

(Ceriaı i"uacı • •bifede) 

Buyuk Millet Meclisinin son toplnntılarınJan bir intibn 

1 İsveç Meclisinde Sovyet 
1 aleyhtarı müzakereler 
"S ovyet emperyalizmi, eski Rus emperyalizminden 
daha korkunçtur. Onları Fin sınırında durdurmalı!,, 
M Slokholnı : 18 (Radyo) - lsveç durmak laıımgeldiğini, b unun için de 

ebusan meclisinde bugün çok ha- h 
1• er şe:y in yapılması aşikar oldu~unu 

raret ı bir cel 1 M ı · k"' 6 " .. se o muştur. ec ıs ur- söylemiştir. 
susune gelen Hariciye nazırı, bütün 
İsveç mili t· . F" . c ının ınlandıyaya yardım 
etmekte müttefik olduğunu lsveç is-
tiklilinin F' 1 d' . . . ' . 
b 1 d 

' ın an ıya ıstıklalıne bağlı 
u un u.K..·nu - . . 6 ... soylemıştır. 

Tuna dondu, 1200 gemi 
hareketsiz kaldı 

İspnaya - Bulg aristan 

Ticaret paktı imzalandı 

Londra: 18 (Royter) ispanya 

Bulgarıstan arasında yapılmakta o· 
lan Tıcaı e-t müzakereleri neticelen· 

oılş v~ t u ticaret anlaşması iki 

taraf mümcssileri arasında imza 

edi lmiştir. 

Kayakçılar 

Bozantıya gittiler 

Eski Başv k"I Beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
alarak S e 

1 
de müteakıben söz Budapeşte : 18 (Radyo) - Tuna- kış sporlan aı"anı Bay (Sadri Erkılınç) ın ovyct Cmpc }" . . k. 

çarlık cm rya ızmının es 1 nın Macaristan arazisinden ıeçen kıs- başkanlı~ı altında yedi kişilik kayakçı 
ı. k pcryalizminden daha çok 
"Ot unç old mı tamamen donmuştur. Nakliyat yap- kafilesi Toro dağlannda kayak sporlan 

h uğunu b"· "k te likcsini Finla . ' uyu Sovyet makta olan 1200 kadar vapur hare· yapmak üzere Bozantıya hareket et-

-~-::::::------nd_ı~y~a~h~u=d~u:d:u:nd:a~d:u:r~---~k~et~s:iz~b:ir~h-a_ıd_e __ k~a-lm_ı_ş_tır_. ____________ m~işl-e_r_di._r __ .~ __ a_r_ı1_ar __ d_iı_en_·z_. ________ ~ 
FRANSA'DA 

Komü~t m~busla- 1 

rın meclisten tardı 1 

pK.anun kabul edildi 
•raı : 18 (Havaa) _ Dün F 

llZ ınecli.ıMnde k .. . ran 
1. • 0 rnun1at mebusların 1 

rncc ıatcn tardı baklu d ._. k ,. 
521 re 'b• . n 851 ~o 
~ • Y • .ıı 1 bır ekıer iyetfe kabul 
hu •Uftır. Buıün bütün Fransız nMıt 
m··~~ Fran11z aıecliıirün vcrditii bu 

d 
uıum kararla mettul bulunmakta· 
ır. 

r""'.._._.._..,_._ --------~ -> ---------....., 
HalkaVIMizde • u •k••m ~ 

Halk türküleri 1 

g ecesi ve riliyor 

( Y """ ip,,ide ) l ---

Neşredilen Fın tebliğlerine 
.. 

gore 

Büyük bir Sovyet 
kuvveti muhasarada 

•o OERECE SOGUK 1ÇINDE, ÇOK KANLI BİR MUHAREBE 
'BOTON ŞİDDETLE DEVAM ~DJYOR. VE SOVYETL)ıR 
LADOGA ŞiMALİNDE RJCAT EDIYORLyR 

Londra : 18 (Royter) - Neşre· 

dilen Finlandiya tebliğine göre, Ka· 
reli berzahında Sovyet • Fin f aaliye· 
ti dn·am etmektedir. Ladoga gölu ci 

varanda da ıkeşif rnUfrezeleri arasında 
çarpıfrnftlar olmak tadır. Burada bir 

Sovyct mufreze11i dağıtılmır, duşman· 
dan bir çok ölenler olmuştur. Sallada 
Finliler kahramanca harp etmektedir. 

yet tayyaresi duşprmUş ve Sovyet 
kollarına bumbardaman etmiştir. So.,. 
yet kıtaları bu mıntıkadaki Finlandiya 

çemberini yarmak için buyuk gayret aarf 
ediyor, Sovyetler bir çok JQalzeme, 
top ve .29 hucum arabası terk etmİf• 
lerdir. 

111veçten alınan mal6.mata göre, 
Sovyetl"r Ladoga gölu timalUıde rj• 
cat ediyorlar. Fin Ju 

. . I!~~ . 
lllliiiiiiıiil• liiiiiıiiilliiiillm 



S. bite: 2 

Türk - Bulgar 
ticari vaziyeti 

( Birinci sahifeden artan ) 

Bu hususta daha sarih bir fikir 
edinmiş olmak için a~atıdaki rakam· 
lan tetkik edelim: 

Bulgaristana Bulgaristanın 

yapıl1'n yaptığı 

ithalat ihracat Sene 
1929 189 milyon 161 milyon 
1930 93 ,. 79 ,. 
1931 90 " 

79 •• 
1932 75 .. 4w i, 

1933 27 ,. 10 " 
1934 30 ,, 35 ,, 
1935 19 .. 19 •• 
1936 25 ,, 25 ,, 
1937 24 " 

32 ,, 
1938 44 •• 31 .. 
1939 12 •• ?.7 " 

lthalat ve ihracat yekunları 

karşılaşarak olurs' aradaki fark yu· 
karıda cta gösterıldiği gibi 75 miıyon 
190 bin lava olmak üzere Bulgarista· 
nın zararınadır. 

Muharrir bundan sonra iki mem
leket arasındaki ticari sonra ıki mem 
leket ara:>ındaki ticari inkişafın çok 
daha geniş bir safhaya mazhar olma
sını dilemekle ve böyle bir inkişafın 

iki komşu memleket arasında mev· 
cut dosluğu daha kuvvetli bir hale 
getirecetini ili ve etmektedirler. 

Mersin idmanyurdu reis· 
liği seçimi yapıldı 

Mersin : 18 [ Hususi muhabi 
rimizden ] - Mersio ldmanyurdu 
merkez heyeti Halkevinde bir , içti. 
ma yapmış ve merkez heyeti reiıli
tine Bay Rıza Bozkurt'u, ikinci re · 

isliğe de Bay Lutfi Aliyi, idare he· 
yeti reisliğine de Bay Fahri Mesze· 
ci'yi s~çmiştir. 

YENi NEŞRIY AT 

Suda Gümüş Selviler 
Şehrimiz Edebiyat öğ'retmenlerin

den Bay Sabri Güzel, •Suda Gümüş 
Selviler,, adlı bir şiir kitabı neşret
miştir. Bir çok parçaları Adanayı te
rennüm eden bu kitabı tavsiye ede
riz. Fiyatı 15 kuruştur. 

Türk sözü 

haberoer. 

ihracaatçılar birliği 
seçimi bugün yapılacak 

Ticaret odasında öğle sonu bir toplantı ocak 

Bazı mıntıkalarda ihracaatçılar 
birliği vücuda getirteı ek bu birlik-

lerden iyi neticeler alındığını gören 
ticaret vekaleti pamuk ihracaatım 

da islah ve tanzim etmek m~ksadiy 
le mıntıkamızda da bir (pamuk ih· 

racaatçılar birliti) tesis edilmesine 
müsade etmiştir. Yeni kurulan bu 
birliğin bütün azalarının Mersinden 
intihap edilmesi Adana pamuk tüc 

carlarının hakla itirazlarma yol açmıı 
bulunduğundan ticaret vekaleti vaa 

itirazlan tetkik ederek Mersin mın
tıka ticıuet müdürlüğüne bu hususta 

direktifler göndermiştir. Vekaletin 
bu direktifine hüsnüniyet göstererek 
çekilen idare heyetinin tecdidi için 

bugün saat 15 de ticaret odasında 
heyeti umumiye toplantısında yeni 
idare heyeti s~çimi yapılacaktır se
çilecek azanın dördü Mersinden dör 
dü de Adanadan olacağı için iki 

tarafı da tatmin edecek bir idare 
heyetinin teşekkülü ümit edilebilir. 

Çukurova pamukçuluğu bakımından 
çok hayırlı hizmetler beklediğimiz 

pamuk ihracatçılar birliğinin umumi 
katiıAiğine ticaret vekiti tarafından 

yakın zamana kadar f zmire intişar 
eden .. hizmet,. gazetesinin sahin ve 

baş muharriri Zeynel Besim Sun ta 
yin edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü kas 

men bulutlu, hava rüzgarla reçmiı· 
tir . 

Umumi Mecliste 
Dünkü ictimada muh
telif işlerin müzakeresi 

yapıldı 
Vilayet Umnmi meclisi dün Va

limiz Bay Faik Üstünün Reislitinde 
toplanmıştır. Meclis, ruznamedeki 
işler üzerinde rörüımeler de bu· 
)unmuş ve bu meselelerin tetkikini 
ait olduğu encümenlere havale et
miştir. 

Araya girtn Bayram tatili mü· 
nasebctile umumi meclis gelecek 
perşenbe günii toplanmak üzere 

dağılmıştır. 

Valimizin bayram kabulü 

Valimiz Bay Faik Üstün ve eş
leri, nususi bayram ziyaretlerini bay 
ramm birinci günü sabahtan alcşa 
ma kadar Vali konağında kabul ede 
celderdir. 

Mesut bir evlenme 

Bay Süleyman Karabucağın ke· 
rimesi ile büyük çiftçilerimizden 
Abdullah Gülekin evlenme törenle· 

ri dün akşam saat 17 ,30 da Bay 
Mahmut Gülekio evinde bir çok dost 
!aranın huzurunda yapılmıştır. Genç 
evlilere saadetler dileriz. 

Bayram namazı 
Saat 

7 

Dakika 
35 

Prof. Tankut 
Parti Müfettişimiz getd' 

Bir müddettenberi Hataydı 
lunan Parti .Müfettişimiz Prof 
Hasan Reşit Tankut dün şehri 
gelmişlerdir . 

Halkevimizde bu ak 

Halk türküleri 
gecesi veriliyot 

Bu akşam Halkevinde halk 
küleri gecesi yapalacatmı, bu 
toplantıda hazar bulunanlar ar 
bir de anket yapılarak söyl 
her türkü hakkında dinleyiciletİ' 
kirlerinin alınacağım ve en ~~ 
kazanacak dört rürküniin Parti 
mi kitiplitine gönderilecetini 
nushamızda yazmıştık. 

Ôtedenberi haık•musikiıiyle 
yakandan alakadar bulunan ve 

evinde verilen müteaddit kooserl 
yük muvaffakiyetler temin cd~n d 

gençlerimizden Sıtlcı Avcı vı 
ile Ali lboş ve Mürüvvet Sil\ller 

lan bu geceki halk türküleri 
rinde Adana ve havalisinde ell 

beğenilen bir çok . halk türkiil 
çalacak ve okuyacaklardır. 

Geceye iştirak için Halket' 
giriı kartı almak lazımdır. 

Adana hapishanesind 
mahkumlarıu mürac• 

Şehrimiz Dezaevi mahkuııı 
dan 59 mahkum Adliye Vek" 
hitaben müşterek imzala bir 
yazarak hiçbir maksadı istıhctJ 
meden sadece milli bir y 
koşmak için Erzincanda enk~ 
mizleme ameliyesinde çalıtDJ•~ 
istediklerini bildirmişlerdir. M 
laran bu istidası incelenmekt 

Şehir saab üzerine kılınacaktır. 
------------., Bir hırsızın mahkônıİ 

En çok sıcak 13 derece idi. ,.. o u h a m e 1 Akpanar köyünden Resul 
Eminin Gemisıra köyü civarıod• 

lstanbul matbuatında, yaşlı edip, 
lerin tasfiyesi kaklunda lstanbul 
daki birkaç gencin neşrettiti kara 
listenin dedi kodosu hala devam 
ediyor . 

Bu gençler kendileri Maksını 
Gorbi ve duhamelle kıyas ediyor
lar. Gorkinin aksine Duhamel hal
kımız arasında az tanınmıştıa. 

Geoges Duhamel 1884 de doğ 

1 
muş. bir f ransız şair ve romancısı· 

dar. Tip dokturu olmuş; 1907 de 
batalles isimli şiirler yazmıştır. 

Diğer eserleri şunlardır, 

Lbomme en tete (19QO) Notes sur 
technipue poetipue yani şiir tekni • 

00N0N ME YZUU 

:ir.e dair notlar isimli erujinal bir 
eser' ki Charles Vildrac'la beraber 
yazılmıştır, ( 1909 ) Selon ma loi 
(1910) isimli iki manzum eşer Üç 
tiyatro piyesi La Lumiere ( 1911 ) 
Dans l'ombre dcs statues ( 1912 ) 
Combat ( 1913) Tenkit makalele· 
ıinin dergisi Propes eritipues. 

1914 harhine gönüllü olarak 
iştirak eden Duhamel harpten •La 
Vie des martyrs" {1917) ve "Civi
lisation,, (1918) isimli iki eser ge· 
tirdi, Bu sonuncusu Goncourt mü· 
kif atını kazandı. 

Bundan maada, harbe daar• En 
tretiens dans le tumulte,, isimli bir 
kitap yazdı. Sonra Salavin ismin· 
dek. bir şahsiyeti tebarüz ettirdiği 
eserler kaleme aldi : 

'·Confession de Minuit,, (1920) 
•Les hommes abandonnes,, (1923) 
Deu hommes,, (1925) "Jurnal de 

basandan 26 lira kıymetindl 
çalmaktan suçlu olup meviJ 
nan Çotlu köyünden Muıtaf• 
çular'm yapılan duruşma11 
1 ay 15 gün hapsine ve b&J lı 
da göz nezaretinde bulurıdıJ 
sıina birine, sulh ceza mabk 
ce karu verilmiştir, 

Salavin,, (1927) '1la Pierre d'Horeb,, ı-----------
(1926) de 

Bunlardan başka : ·Halkevi Reisliğin 
''Les plaisirs et les jeu,. (1922) ı .. .. 1111 

"Possession du monde,, (1922) "le 19-1-940 gunu akş~ 
?rince Jaffar,, (1924) "Voyage de salonunda (Halk türküler•) 
Moscou 1928 yapılacaktır. Giriş kartla!

111111 

Duha mel 1935 de f ransız A · kevi kaleminden alınması ı;ıt 
ı 

11154 
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19 K&nuaıani !' 40 

--------
•TÜftKsözti 1 

''.U.-.OUJ1; CAll:ll. - Al> ... NA - _. -

abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylılc 

3 Ay1ılc 
1 Aylık 

KurUf 
1200 
600 
~()() 

100 

b 
1. -Dış memleketler içın Ab 

eddıde~· one 
. ~ı§mez yalnız posta masrah 

tammedılır. 

2 - llinlar ıçın tdareye müra
caat edilmelidir. 

------------..... 
lıan 

Adana askerlik şübe
sinden : 

1 Aşagıdaki d ğ 
b'ld' ·ı o um ve sınıfları 

ı ırı enler bu ay içerisinde celp 
ve sevk edileceklerdir. 

d A ) 335 doğumlularda dahil ol 
•ti u~u halde şimdiye kadar askerli. 

nı . ~ap~amı! piyadelerle hava 
tebdılı muddebni b't• . . 
1 ı ırmış pıyade· 
er. 

B ) _Yine 335 doğumlu dahil 
olmak u2ere hiç bir askerlik yap 
maml 1§ tank ve muhabere sınıfına 
ayr1 mış olanlar. 

t· ~-Hiç askerlik yapmamış ve 
ımdıye kadar askere istenil . 

ola 1 . . d memış 
n or ıçın avetiye çıkarılacaktır. 

Bu cdpten evvelki celplerde' 

lna~larına davetiye çıkarılmış olanı 
ır ıçln davet' - d . . 

Bu 
' 

ıye gon erılmıyeccktir 
n •nn k:ny ı · · 

verilmiş ve b:~:1 
·a ayrıca zabıtaya 

edilmekted' Y olarak takip 
ır. 

3- Şubede toplınaaa gü -
llKa.-1940 cuma günüdür•nu 25 

1 

4-Bu cclpdt!de nakdi 'b d l • 
lınmıyacaktır· • e e •-

5- Sevke tabi olanların· şimdi 
den hazıılanmaları ve bildirilen gün 
~c mahalle mümessilleri ve köy ib 
· ıy~r hey.etindcnn birisi ile ve da
ve~ı~e!eriyle birlikte şubeye gelme· 
lerı ılan olunur. 

2-3 

Adana at l k ıcı 1 ve avcılık 
Spor kulüb ·· b · u aşkan-

lığından 

Kulübümüzün 11 ayın 27-1-940 yı 1~ • kongresi bu 
tarıhınc - d"f 

Cumaıtesi günü rnusa ı 
saat 20 d d 

pılacağından ve bu k e e ya-

zamnamemizin bazı ~:~dedlc . ~i· 
t d'l" J e erının a ı ı dare heyetince t 1 
ceğindtn müseccel .. la ~p edile· 

e .. uye erın rnu 
~ n gun ve saatte Kulübe ay· 
rıca olunur. teşrifleri 

Türle sözü Sahife : 3 
---= 

1 Dünya halb>erDern l 
'------------------·---• ........ ._ .... _.._._ ... a~l 
D •• d •• • b tt Fransız - lspanyol Tica-

UD e uç gemı a 1 ret muahedesinin imz~sı 
Gemilerin ikisi Norveçin, biri lngilizlerin 

Paris: 18 ( Havas ) - Fransız 
lspanyol Delegel~ri arasında cer· 
yan etmekte olan Ticaret konuş. 
maları neticelenmıştir. Mulhede 
bu günlerde imza edilecektir. 

Londra: 18 (Royter) - Bir Nor 1 
v~ç gemisi Biskoya görfezinde tor 
pıllcnmiştir. 

İngilizler bundan böyle 
Türk tütünü kullanacak 1 

lnos isimli Öiker bir Norveç va 
puruda hir Alman tahtelbahiri ta· 
rofından lorpillendı. 

Londra: 18 (Royter) - Geors 
a~dlı 4400 tonluk bir lngiliz gemi· 
sı e rnay M" ne çarparak batmıştır. 

urettebatı kurtarılmıştır. 

Almanya müttefiklerin 
garantilerine müsameha 

etmiyecek 

Londra : 18 (Royter) - Haber 
alındı"ına Al 1 •. . ,. ve man gazete erının 
f't'Şrıy f 1 • a ıy e teyıd olunduğuna gört-, 
At fl~kan hükumeti, bundan böyle müt. 
e 1 1 • 
. erın garanti r:tme teşebbüsle· 
rınc mani olmağa çalışacaktır. 

----~---------------------
ilan 

Kasaplar esnaf 
cemiyetinden 

.. - Kurban Bayramının ilcinci ve 
uçunc- ·· ı · b u gun erı ilumum Kasaplar 
esnafının k 1 1 
halk . apa ı bu unacetı sayın 
.
1

A •mızın ınalümu olmak üzere 
ı an olunur. 

ilan 
Adananın Hüriyet mahallesinde 

oturan D k 
urmuş ızı ve mehmet ka· 

rısı Sarı k T .. ızın arsusun avcılar kö· 
Yunden m h k 

~ met ızı Elif eden doğ. 
ma Zeliha al h' 
tas "h· k ey ıme ikame eylediti 

sı ı ayt d 
ru avasının yapılan du· 
Şmasında da . 

nen t bl' . vacıya gazete ile ila· 
m e ığaı yapıldığı halde duruş· 

a.nı~ rnuallak 'llduğu 15-1-940 
larıhınde davef k . 
miş olduğunu ~r anunıye icabetme· 
tebliğine d 1 aııen gıyap kararı 
t 'h· ve uruşmanın 20-2 -940 
arı ıne telkine k 

d arar verilmiş ol· 
uğundan mezkür mi d d hk 

meye gelmed·,.· 
& .. n e e ma e· 

d 
lgl veya bir vekil gön 

ermediır.j t kd' d 
ı; • ır e mahkemesine 

gıyaben devam edileceği ilin olu· 
nur. 

ilan 
Damacanalar ıçin dipozite verip· 

de mukabilinde pusulalarmı alma 
yan rnüşterilerimizin, pusulalarını al
mak üzere müracaatları ilan olu. 
nur. 

Eski iş Bankası altında 
Ayran memba Suları sa· 

tış deposu 
19 - 20 

Londro : 18 (Royter) - lngilizler 
gayri muayyen bir zaman içın Ame 
rika tütünü almaktıtn vaıgeçmişler· 
dir. lntiliz tütün harmanlarına bun. 
dan böyle Türk tütünü katılacaktır 

Am~rikada meydana çı
karılan teşkilat 

Vaşington: lö (Radyo) - Ame· 
rikada hükum,.ti devrimck istiyen 
komple teşkilatının daha birçok 
azası CJlduğu anlaşılmış, zabıtaca 
şitdetle takiblerine başlanmıştır. 

Tevkif editenlenlerin istiçvabı da 
hl"nÜz neticelenmiştir. 

Mısırda kral sarayında 
yapılan resmi kabul 
Kahire : 18 (Royter) - Bugün 

kraJlık sarayında bir resmi kabul 
tertip edilmiş ve bu resmi kabulda 
lngiliz . Mısır dostluk tezahürat ya 
pılmıştır. 

Prens pol ve prenses 
Olga Belğrada döndü 
Belğrad : 18 (Radyo) - Yugus 

lavya kral Naibi prens pol ve pren 
ses Olga Zagrap ziyaretinden bugün 
Belğr~da avdet etmişletdir. Prense 
refc. kat eden Başvekilde Belğrada 

dönmüş bulunmaktadır. 

ilin 
P~dana Demir Spor Kulübünden: 

( Düoden artan ) 
l - Vtrilecek hüviyet cüzdanları veıileiği tarihtw itibaren ancak 

iki yıl için muteberdir. Bu müddetın sonunda değiştirilir. Arını eden aza. 
lar hüviyet var;akaları daha evvf"I degiştırebilirler. 

1 l - Verilec"k hüviyet cüzdanlarına azanın aylık aidat taahhüdü 
miktarı kaydedilecek ve kulübün resmi mü hı Ü ile mü~ürlenecektir. Ay
lık taahhütlerden istisna edilenlerin hüviyet varakalarına ayrıca şerh ve· 
rilir. 

12 - Bir yıllık taahhüdünü muntazam öJemeyen azalar konğreye 

1 

i~tirak haklarını kaybederler. Bu gibiler sene nihayetinde idare hey't:ti 
kararlarile kulüpden de çıkarılırlar. 

1 
Memnü f iilltr: 
l3- Kulüp dahilinde ve mensubeyni ara~ında samimiyeti ihlal edecek 

vaziyetler doğurmak, nifakçı beyanat ve mütalaalarda bulunmak, parti· 
zanlık yapmak, kulüb bina ve eşyasına zarar iras etmak, dedikodu yap
mak, kulübün şahsiyetini muhil ahval ve harekatta bulunmak, kulüb da· 
bilinde müskirat i'ltimal etmek, siyasi münakaşalar yapmak, konğre ve 
İdare Hey'eti mulcarreratı ile nizamname ahkamına muhalefet etmek, se· 
lahiycti olmadığı halde kulüp namına ötede beride söz ~öyıemek veya 
her hangi bir makam nezdınde mütalaalarda bulunmak, kulüp kaptan· 
larının ve idarecilerinin kulüp menfaat ve hizmetine müteallik sözlerini 
ihlal etmek ve makul bir sebl"p ve mazeret olmadığı halde müsabaka 
vt antreRıanlara gelmemek ve bu hususta verilecek direktifleri tutmamak 
kulüp arkadaşlarının hukuk, haysiyet ve şereflerine hürmetsizlik göster 
mek şiddetle men edilmiş olup hilafında hareket edemt"zler ve bunlara 
mümasil fıilleri işleytnlf'r idare hey'etinden geçtikten sonra haysiyet di. 
vam israr ile cezalandırılacaklardır. 

14 - Kulüp bina, eşya ve malumes•ni ziyaa uğratanlar ve her 
heagi bir suretle hasara uğratanlar tazminle mükellefdirler. 

idari ve Fenni Hey't-tler. 
15 - Kulübün idari mhiyette olarak müessisler, id•rf', murakabe 

ve haysiyet divanı namile dört ve teknik umur ile meşgul olacak bir 
fenni hey'eti vardır. 

Müessisler Hey' eti: 

16 - Mücssisler Hey'eti, Adanada Yeni istasyonda Devlet 
demiryol!nrına aıt hususi ikametgahlarında mukim Türkiye Cumhuriyeti 
tabasından Devlet Demiryolları 6. cı lşletml" müdlirü E~rcf Demirağ ile 
Yol Baş Müf· ttişi Muzaffer Ticer Baş mufettişı Rağıp Demirsoy, Hareket 
Baş Müfcttişı Tahsin lybar, Yol Müfettişi Tahir Merzeci ve Adanada 

( Gerisi Altıncı Sahifede ) 
~ 



Sahife: 4 

lnplllz g6zU il• 

Harpten imt;na 
eden Sovyetler 

Taymis gazetesi başmakalesin

de Sovyetlerin Finlandiya da uğra

dığı gıuvaffakiyetıizliği mevzubah 

sedt:rek Stalin'in kış harbine göre 

haıırlanmanus ve techiz edilmemiş 

kıtaatı gönderdiğini söylemektedir. 

Bu kıtaatın yerine Finlandiyaya en 

yakın mıntakalarda yaşıyan Rusla· 

ıın gönderilmesi daha iyi olurdu 

ve ihtimal bu Ruslar Şimal Kutbu· 

nun soğuklarına daha iyi tahammül 

e-\erlerdi. 

Fakat Sir Paul Dukes tarafın

dan neşredilen bir mektupta da 

işaret edilditine göre Kızılordunun 

askerlerini komşu olarak tanıdıkla

rı adamlara hücum ~ttirmek umu· 

miyetle güç olmaktadır. 

Bunun için mütearrız kıtaat 

memleketin uzak kısımlarından ge. 

tirilmektedir. Rus kıtalarının her 

milletten fazla iyi şeflere muhtaç 

olduğu meşhurdur. 

Stalin ise siyasi sebeblerdcn 

dolayı rr eslekten yetişmiş en iyi 

subayların büyük bir kısmını öl

dürtmüştür. Tabiat itibarile müte

vekkil, mukadderata inanan Rus 

askerlen mazide müteassıp bir Al· 

lah ve Vatan inanile harekete ge· 

tiriliyorlardı. Şimdi bu iman, çok 

kurnaz bir İtalyan muharrlrinin işa· 
ret ettiği veçhile, Stal in tarafıodan 

tamamile yok edilmiştir. Yeni fikir 

ve ~üsturlar din ve memleket sev 

gisine nazaran çok sönük kalmak 

tadır. 

şakalar 

Sınıf mücadelesi 
Babası, küçük . Kamili azarla 

dı : 
- Bu tenbellik böyle devam e · 

demez. Bak selim seninle ayni yaşta 
oldutu halde senden bir sınıf yu-

karda ... 
Çocuk cevap verdi : 
- O beni alakadar etmez ba. 

ba, ben sınıf mücadelesinin aleyhin. 
deyimi 

Mahir avcı 
Kadın - Vurduğun tavşan ba · 

yat ayol! 
Erkek - Evet. Ben de farkına 

vardım ama iş işten geçtikten sonra 
tetiği çekmiştim bir kere! 

Bedbin 
- Demek hastanız tehlikeyi at

lattı : 
- Tamamile değil, doktor ge· 

ne gelecek! 

TGı:C.özü 19 Kinu'1UllQI 

Memleket meseleleri 

Maarif ve Radyo 
Radyo bugün maarifin en kuv· 

~~~~~~~~~~~~ 

vetli yardımcısıdır:. Hatta birçok yer- * 
lerde radyo maarifin vazifesini görü
yor. Radyo ile çocuklara ders verili
yor. Bir muallimin söylediği ders bin
lerce çocuğa naklolunuyor. Bunun fay
dası bilhassa, lngilterede harp başla
dı~ı zaman büyük şehirl!;rden tahliye 
edilen çocukları okutmakta görü-

Radyonun Maarifle lfblrllll etme•I ıazımdır.. Bund• 
Maarif kadar radyonun kezanacalıda muhakkaktlr. inıll 
terede ••hirlerden çıkarılan çocuklera radyo il• der• 
verlllyor. 

lüyor. 
Radyo, bundan başka, aslında bu 

memleket maarifinin yapması lazım 
gelen bir çok vazifeleri üzerine al
mıştır ve bunu kendisine benimsemiş· 
tir. Zira bu vazifeleri görmek radyo 
için maarif ten daha kolaydır: 

* '--~~~~~~~~~~--

Halkı muhtelif kültür meseleleri 
medeni ve içtimai bilgiler hakkında 

tenvir etmek, yalnız mektepteki ço-
cukları değil, aynı zamanda bütün 
bir memleket halkını umumi hayata 

Ceyhandaki ihtikir 
Benzin ve 
Kalkışan 

Gaz stoku yapmağa 
fırsat düşkünleri 

Ceyhan : 18 (Hususi muhabiri· 
mizden) Avrupa haibinin uzamasına 
fırsat bilen bazı kimseler alelacele 
lüzumundan fazla tüccari 'mtia sa· 
tın alarak anormal kazanç temin he 
vesine kapıldılar ve aradan çok geç 
meden . hükumetimizin yerinde ve 
vaktında aldığı tedbir sayesindedir 
ki, bu kimseler neye uğradıklarını 

bilemediler ve bunun üzerine stok 
yapdıklan malları derhal elden çıkar 
mak çarelerine ba~ vurdular. 

Son günlerde Gaz . Benzin fi 
yatlarında da harbin tesiriyle yük· 
selme baş göstermişdir. Burada kay 
de deger bir noktaya işaret etmek 
lazımdır. 

Ortada dolaşan şayialara nazaran 

bazı kimseler gdz . benzin fiyatları 
nın yükseldiği haberini duyar duy
maz heman harekete geçerek piya-
11adan fazla miktarda bir sırada pi· 
ya.aya arz ederek halka salacakla-

Şimal mektubu 

rı iıtihbar kılınmıştır. Bu halin önü· 
ne g~çilmesi lazımdır. 

G~çenlerde de yazdıtım gibi bu 
tün tüccari emtia fiyatlarında gün 
geçtikçe tereffu göze çarpıyor se
bebini bu işlerle meşgul olanlardan 

sorunuz. Heb lstanbul tacirlerinin, 
siparişleri noksan ve yüksek fiyatla 
kabul ve is'af ettiklerini ileri sürüyor 

lar. 
Me - Se. 

Ceyhan 18 (Hususi [muhabiri

mizden) - Çocuk esirgeme kurumu 

Ce11hau şubesi mutat yıllılc toplan
tısını parti salonunda yaparak baş
kanlığına eski başkan Huriye kap
tan oğlunu idare heyeti ittifakla seç 
mişlerdir. Üyeden Arif Yaltır, bu 
toplantıda fakir ve kimsesiz çocuk 

Jarm ilaç ve tedavi masrafına sarf 

edilmek üzeke -50- lira vermeği 

teahhüt edinmiştir. 

( Gerisi allıncı sahifede ) 

Finlandiga'ga sevgi 
Amsterdamdan bildiriliyor : 
İsveçliler her vesile ile Finlandiyalılara karşı olan sempati ve ba~lı· 

lıklarını göstermektedirler. 

Ancak bu bağlılık tezahurleri arasında zikre şayan çok enteresan şekil· 
ler de vardır. Mal~m oldu~u üzere İsveçli işçiler bir gUnlUk kazançlarını 

tamamen Finlandiya kızılhaçına tuketmişlerdir. Diger taraftan İsveç köy· 
luleri de her gUn tavuk ba~ına birer yumurta ile butun sUtlerini Fin k1Z1l
haçına vermektedirler, 

Fakat yapılan bütun bu yardımlardan en enteresan olanı şudur: 
Lund tiyatrosunda verilen bir temsilden sonra aktörlerden biri butun 

seyircilere hitap ederek, sopkta harp eden Fin askerlerine gönderilmek 
Uzere; vestiyerdeki pardUsUlerini almamaları ricasında bulunmuştur. 

________ .../ 

yetiştirmek, milli umdeleri öğre~ 
v.s. Maarifin vazifeleridir. Umuııaf 
yattan nisbeten uzak kalmış olall 
dınlara muhtelif meseleler ha 
bilgi kazandırmak ta bu vazifeler 
sına konulabilir. Birçok Avrupa .~ 

yolannda rastladığımız kadınlara ~ 
sus ders saatleri radyonun bu "" 
yi de yerine g'.!tirditini gösteriyor~ 

Ankara radyosu da, bilhasS' 
cuk saati ile, bu sahada üzerine 
vazi~ almış buıunuyor. Fakat h• 
bir saat olan neşriyabn bu 
temamiyle ifa edip etmedifi so,..ı 
lir. _j. 

Vakia, radyomuz çocuk sa•~ 
üzerine böyle bir vazife almarıılf 
duğunu, sırf, neşriyatında küçük 
leyiciler için bir saat ayırmış 

duğunu söyliyebilir. Bu itibarla, 
akşamları çocukları biraz eğlend' 
d.tha doğrusu oyalandırmak için 
pılan neşriyat kafi görülebilir. 

O halde, mesele radyonun 
rifle iş birliti etmesi düşünülmüş} 

Maarifin, radyoya ve rad.t'~f 
da maarife yardım etmesi lüzulllıJ 
çok noktalardan göriilebilir. 

Evvela, yukarda ı~aret 
gibi, radyonun faaliyeti için de 
rifle alakalı bir çok mevzular Y' 
maktadır. Umumi bilgi seviY 
yükseltilmesi, dinleyicilerin kül .. 
ne yardım, muhtelif işler ha 
malümat ve nihayet, çocuklara "1' 
tepteki tahsil ve terbiyelerine ya"' 
cı olacak neşriyat. 

Maarif mevzularile 
kından alakadar olan 
maarifle işbirliği etmek 

aşikardır. ~ 
Buna mukabil milli kültürü 

yımı hususunda maarif de ra 
kendisine en büyük bir yardıınt' 
la bilir. 

Bu itibarla maarifle rad 
müşterek bir proğramla çalışın,_~ 
bu gaye ile neşriyata geçmesi t4'. 
niye en şayan meselelerden 
zannederiz. _/ 

Milli Müdafaa J: 
Vekaletırıd 

Tebliğ 
Yer sarsıntısında ölen 

Hiç kimse bu teklife itiraz elmemiş ve o gece sıfırın altında 20 - 25 

derece kadar soğuk olduğu halde herkes bu teklifi seve seve kabul etmiş, 
p.ırdesUlerini almamıştır. 

Bundan rnada Finlandiyada hazırlanmı~ olan ve musiki kısmı tamamen 
Fin bestekarı Sibeliusdan alınan bir milli film butUn Finlandiyada gösteril
miş ve hasılat tamamen kızılhaça tcrkc<lilmiştir. 

ve Askeri m~murlar yetiı111' ıJ ı 
halen bulunduklan mahal~fl _J ı 
kerlik Şubelerine müracaatla 'f'j 
maaşı haklarını istemeleri "e ~ 
siye muhtaç olarak kim:;esiı /, 
mış olupta hayır müesseSeJe~~ 

1 
veya hastanelerde veyahLI i 'il 
seven zevat yarıında butuo;~ k 
gibi yetimler hakkında aııJej'I, i 

1 

ve hastanelere hayır sever? t'~ e 
tarafından mahalli Askerlik ,ti 
lerine malümat verilmesi riC1 

nur. 



SPOR 
Büyük Futbol 
Turnuvası 

Bayramda yapılacak 
maçların programı 
Şimdiye kadar Adanada -

rilmemiş b- ··k b" go· 
uyu ır spor turnuvası · 

DJn zelzele f elaketzcdeler menfaatına 
yapılmasına, Bedeni terbiyesi S 
h b"I · ey ~n o gesı binasında toplanan bü· 

1 af tun spor kulüplerimiz Murahhasla· 
n karar vermiştir. 

Türkıozü 

POLiTiK MESELELER 

Romanganın vaziyeti 
Pariste çıkan Tem~ gazetesinin Bükreş muhabiri gazesine yazdığı 

bir mektupta Finlandiyadaki harbin Romanyadaki akislerinden bahisle 
diyor ki: 

"Kayda lüzum yoktur ki, Romanyanın yüksek makamları icap eden 
ihtiyat[ tedbirleri almak tadır. Kra) Karolun yılbaşı arifesindeki beyanatı 
ve Köstencedeki azimkir nutkile Başvekilin hitabesi bunun kifl delilidir. 

Bozguncu propagandaya en iyi delillerle yani Prut, Seret nehirleri ile 
Mordarya Karpatlan"da mevcut olan üç milli müdafaa hattını tahkim et. 
mck Focsısni, Namoboassa ile Galatz arasındaki eski istihkamları tamir 
ve tanzim etmekle mukabele edilmektedir,, 

SaW.5 

Radyo kanununda 
tadilat yapılıyor 
A.W~ra : 18 (Hususi muliabiri

mizden) - Telliz kanununun 9,36 
ve 37 inci' maddesinin detittirilmai 
hakkında yeni bir kanun projesi ha 
zırlanmıştır bu tadile nazaran radyo 

taksitleri mali senl'!nin bir ve yedinci ay 
larmda olmak üzere iki taksitte öde 
nccektir. 

~ toplanbya Valimiz Riyaset 
etmış ve aıatıd-ki kararlar alın
mıştır: 

1 - Kulüpler kura ile ıu numa. 

Tecrübe mahiyetinde evlere rad 
yo alma imkanları verilecek bunlar 
bir nizamrame ile tcsbit edilecektir 
radyo ruhsat tezkl'!rcsi almı~ buluna• 
kimselerin muayyen taksit zamanın 
da taksitlerini vermedikleri takdirde Temps muhabiri, Finlandiyada ceryan eden muharebelerin şimdiye ka-

dar verdikleri neticelerin ilkbaharda şimalden Basarabyayı tehdid edebile- taksit paraları iki misline iblit su· 
cek tehlike y\izünden beslenen endişeleri ortadan kaldırarak kuvvei maae- ' retiyle tahsili emval kanunuaa göıe 

1 
viyeyi yukselttiti ve Sovyet Rusyarıın Avrupanın şarki cenubisinde bir ha· ı muamele edilecek doğrudan dotru· 
rekctte bulunmıyacağı ümid edildiğini ilhe ediyor. ya mahkemeye vermekten sarfı na-rala11 alnuıtır: 

. 1 - Demir Spor 2 - M 1 • zar olunacak tir. 
Menıübat Spor 3 _ E k k aL~-Y~ 
4 Z. Li r e ısesı 

- ırıat ·aeıi 5 -Em kr S 
cular 6 S h e ı por 
M .. ey an Spor 7 _ Milli 

e~sucat Spor 8 - Muallim Mek
tcbı 9 - Toros Spor 10 - irim 

Bir hırsızın büyük işkı 
2 F"k an 

- : ı stür eliminasyon tar· 

çalmak istediği kadının 
.zında yenilenler çekilecektir. 

3 - · M t "k• h . aç ar yarımşar saatlik 
• •ter aftaym oynanacak m- b 

Pırlantalarını 
girdiği odasına le be , uıaa· 

a ra~re bittiği takdi'ide onbe-
şer dakıkahk iki haftaym d h t 

yatak 
d'd J · ı k a a cm N 

~ e 
1 

ece tir. Gene maç berabere evyorktın gelen haberler Holi· 
bıterse ertesi günü sabablayin ya vutta çok enteresan bir sirkat vak,.. 

rımşar saatlik iki haftaymlık bir mü· ~ cereyan ettitini bildirmektedir. 
sabaka daha yapılarak le t'· . aka şudur : _ .. a ı netıce 

gunu~dc alınmış ve program deği• Holivutta sin~ma artistliği yap 
mem~ olacakbr. ,. '-

maıda olan Miı Vendy Dorri ismin· 
8ir ~ulübde Yer- almış futbolcu deki fenç bir kız geçen g~cc yata· başlcı bır ku lübte de yer 1 .ıı.. d 

Bu 1 h a ımaz. ••n a mıııl mışıl uyuı ken saat dör-
maç ar usuıi mahiyette oldu- de do~ t d •tu pencereainıien odaya gi· 

un an resmi lisans aranruıyacaktır. ren yabancı bir adamın çıkardığı 
Spor Kulüpleri hariçten takım· gürültü ile uyanmış .• Jırını takviye etmtk . t 1 •• 

ıs er erse ıh· Bu a . V 'd 
raz edilmiyeccktir Yal M k . 6 ece zıya retçisi Mis en y. 
takunlarında ancak t 1 ~ız e tep Din güzelli5i için detil fakat mücev 
limler yer alabile kat e .e vle Mual· beratı için bu Ziyareti yapmakta 
1 13 3 cc erdır. lk rnıa • ld ,. 1 
ar ' O da ikinciaide 1 ç o Ugunu bi dirmiş. 
baılar, 4,45 de . Gece kıyafetiyle, ve sıcak dola. 

fı - Geri.si alt.ncı sahifede - yıaıyle bir hayli çıplak olan Mis 

mıı ve hiç sotuk kanlılığını kaybet 
miyerek bilakis dudatının ' kenarına 
sempatik bir tebessüm iliştirip evin. 
de malesef biç bir mücevheri ve 
parası bulunmadığım hepsini banka· 
da sakladıj'ını bildirmiş, misafirinin 
böyle boş yere rahatsız oldutundan 
teessür duydutunu ilave etmiştir. 

Mis Vendv hırsızın karşıtıında 
kendini kaybetmemiş fakat hırsız 
artistin çıplak vücudu karşısında 
ve sıcak yatakta kendinde~ geçmiş 
ve hmuzhk için geldiği bu odada 
güzel kadının emsalsız gece haline 
hayran olarak projesini tamamen 
değiştirmiş v~ kadına güzellikten, 
mehtaptan, sevgiden babsetmcğe 
başlamıştır. 

Çok nazik bir kız olan Mis Ven· J--;~~::=~=--==------V-e_n_d~y-h~ırsızı iyi bir yüzle karşıla· 
Son zamanların tar'h d --------------------ründ h. b. 1 ın e önı-
e ıç ır kapın görmeksı:ı· 

şayıp ölen tek bir adam k . d ın ya. 
' t" ay edll-mış ır. Onun da Mihano Toloies d. 

Mihaijo Tcloteş bundi\n bir k~~ 
ay evvel, Yunani~tanın M f 

e eon ma-nastırında 8~ yaşında ld x. h 
v~f t t • 0 116U alde 

a e mışlir. Bütün bu 82 yıl .. d 
bir kadının resmini bile a ~ ı.çı~ e 

oOrmemıştır. 

b" kMeteora manastırı ıcrt ve dik 
ır ayanın lebeaine i 1 

tur. lnsan'3rdan nşa o unrnu,. 
ra en k \\%aktır. Bu manastı-ya ın olon k • b' 
nıetre ötcd d" oy, ır kaç kilo. 
mıtnaabrlQ ~ ır. Hl arıç!en 1relen giden 
J• uvar arı uıeıınct . . . 
ıp çıkarılan acı e ındırı-

1 M u etlerle muh b er. anaıtuda k .
1 

a ere eder 
b. h" cçı er besi . 

ır ra ıp urnurniy t . . enır. Hiç 
k e ıtıbar") çı mağa mezun del\.") 1 e dııarı 

'k· 61 
• Anc"k ı ı defa aralarından . senede 

k ıeçılcn iki h" 
eçilerin sütünden Y•pt ki ra ıp 

l . k . ı arı P . erı, oylerde mühtaç eynır-
·ı oıduktarı l 

keşya1 ı e değ-iştirmek fü:ere dı- ••.zı 
ar ar. Duvardan ind· · ı varı çı

. · d ıtı en küf 1 · ıçın e inerler ve gene küf 1 c erı 
~derler. e erle avdet 

Manastıra yabancı 
ne erkek ne 

HAKiKi HiKAYE - . 

Kc§Hdlon~o~ ömür 
de kadın katiyen giremez. ------Yazan------. 

T olotes 1857 senesinde bir zelze-
le anında diinyaya gelmiştir. Doğ'du· 
tundan bir saat sC1nra içerisinde bu. 
lundutu ev bir bil yük hareketi arzla •--------------
çökmüş annesi ve bababt çöküntü 

Hikayeci 

altında kalmış fakat mucıze kabilin· 
ded kendisi kurtulmuştu. 

Bu korkunç felaket dolayısile 
manastırın rahipleri de bu defaya 
mahsus olmak \izere, disiplinlerini 
bozarak felaketzede köye inmişler 
kazaya uğ'rıyan halka yardım3. giriş
mişlerdi. 

Bu küçk yavı uyu harabeıer ara
sında o zaman b~lmuşlardı., Bittabi 
Yanlarına aldılar. O küçük masumun 
böyle mücizevi surette kurtulmasını 
Allahın bır lfitfu olarak telaki ettiler 

ve hayatının sonuna kadar kendi ara
larında besleyip büyütmeği taahhüt 
eylediler. 

Tolotes, annesini dahi görmemiş 

olduğu için, kadınların nasıl bir 
mahluk olduğunu bittabi bilmiyordu. 
Rahiplerin bazıları, kadın yüzünden 
işlediği günahları affettirmek için bu 
manastıra kapanmış ve binaenaleyh 
kadının ne olduğunu bildikleri halde 
burada asla kadın lafı etmezlerdi. E· 
sasen memnudu. Bilhassa Tolotesin 
yanında hiç konuşıonzlardı. Biçare 

zaman ••• 
dy misafiriyle tam iki saat baıbaıa 
konuşmakta bir mahzur görmemiı 
ve hırsız sabahın saat albsında •1· 
ni yolla odadan çıkarken böyle gü· 
zel genç bir kızın üzerinde bir tek 
olsun mücevher buludurmadığında11 
teessüfle bahsederek : 

- ilk çalacağım pırlantalı yüzük 
sizin olacaktır. Bunu posta kutunuz 
da bulacaksınız. 

Diye vaatte bulunarak ayrılmış
tır • 

Pencereden hırsız olarak giren 
adam, aşık olarak gitmiı ve sabah 
olunca da Mıs vendy vakadan evve 
la annesini ve sonra da polisi ha
berdar etmiştir. 

Fakat aşık hırsız bütün arama· 
lara rağmen ele geçirilememiştir. 

Tolotes kadınsız bir erkek olarak 
büyüyüp bir delikanlı o1du, delikan
lılıktan orta yaşa geçti. Sonra yaf· 
lanma~a ve nihayet ömrünün sonuna 
yaklaşnıaA-a başladı. 

Kadın hakkında yegane fıkri an
cak lncilden alabiliyordu. 
Keza diğer bazı dini k ıta..,lardc1n e. 
dindiği malumatıa, hayalinde şoyle 
böyle bir kadın tasvırı çizebıldıgını 
f•rzedelım .. Fakat bu tabız ve mdh· 
rumiyet içinde geçen hayc&l bCksen 
iki yıl, tam bir saadet ıçınde sıiı ınuf 
tür. Mıhaıl Tolotesin bir gün bıh: e• 
set etmedığini söyhiyorlar. Jhtımal 
bir kadın sevmenin kendısıne vere· 
bileceği ıstırabı sezmemış oıduğu ıçın 
böyle yaşamıştır. Belkı de evlenerek 
huysuz bır kaynandya lesdduf etmek 
tehlikelerınden uzak buluııdugu ıçın 
mesuttu .. Her ne hal ise Mıhailo Po 
Joıes dudaklcırında bahtıyctr tebbesü· 
miyle dünyaya gözlerını yummuı· 
tur . 

Onun ölüm haberini bir küçük 
kağıt yazarak 82 yıl önce doğ'duA-u 
köye, manastırın dıvarlarından sar.kıta 
lan bir küfeyle gönderdiler. 



Sahife: 6 lürklMö 

Adana Demir spor kulübünden : 

( Üçüncü sahifeden artan ) 

Yeni lıtHyon civarında (15) N. lu hanede 6 cı işletme meı'ul muha 
ıibi Behçet Umurotlu ve · Adanada Eski lıtaayon Dc>teme Mahallesinde 
(12) N. de mukim 6. cı işletme müdürlüğü Kalem Şefi V aafi Reman 

dan mürekkektir. 
idare Hey' eti: 

17 - idare Hey'eti bir Reis, bir ikinci Reiı, bir umumi katip, bir 
muhasebeci, bir veznedar, ve bir idare müdürü ile bir mutemetten mü 
relckep olmak üzere yedi zattan mürekketir. idare Hey'eti kulubün terak
ki ve tekamülü ile emrü iradesine müteallik bütün umur ve vazife ile 
meııul olur. 

Reisin Vazife ve Selihiyeti: 

18 - idare Hey'eti Reisi Kulübe ait bilcümle muamelih tedvir ve 
kulübün idari ve fenni bususatta terakki ve tckiıı ülüne müteallık bütün 
tedbirleri ittihaz e!mekle mükelleftir. 

Reiı, kulübün icra kuvetini ttmsil eder. Kanun nazauna kulübün 
salahiyeti tamuesini haiz mümessili olup bütün kulüp namına mıhkeme 
lerde her nevi deaviyi ikameye ve mukavele ve konturatolar akdine ve 
lihiyattardır. Reis, Kulup nizamnamesine kongra ve idare Heyeti mu· 
karreratına, kulübün menfaatına mığayır gördüaü abvaldan dolay: icap 
edt nlerc talimab lizime ita eder. Reis muamelatı naktiyede muhasebeci 
ile beraber imza eder. Makbuzatta veznadarm imzası bulunma~ı şarttır. 
idare Heyetinin tasvip ve kararlarına iktiram ed~n masraflaıın ita emir
leri reis tarafından imza edilir, Kulübün rf"smi mühürü Reiste bulunur. 
Muhaberatta taallük eden her türlii evrak ve azaya verilen hüviyet cüz 
danları ve her nevi ibra mazbı:ıtaları umumi katiple Reis tarafindan imza 
olunur. Reiı idare Heyetini fevkaledc iştimaa davet ve riyaset eder. 

İkinci Reisin vazifesi: 

19 - Reisin gaybubetinde ona vakalet eder. ve birinci reisin salibi . 
yetini haiz oluJ: 

Umumi Katibin vazifesi: 

20 - Kulübün, idare Heyetinin bütün kalem ve yazı işlerini idare 
ve ifil eder, Kongreye ve idare Heyetine ait evrakı cemi ve ih'Zar eder. 
Külübün bilcümle mııhaberabnı sıra numaras: ile kopya defterine g eçirir. 
Geltn ve giden evrakı sıra numarası ile dosyalarında hıfzeder. (Reis ta 
rafından lüzum ve zaruret görüldüğü takdirde nmumi katibin mutlak ne 
zaret ve mesuliyeti altında çalışmak iizer! kendisine münasip bir yardım 
cı da verilebilir. ) 

. 
Umumi Katibin tutacağı df'fterler şunlardır. 

A) Aza esas defteri ( Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktör· 

lütü nizanname ve talimatına uygun olarak tutulacaktır. 
B) Kulübe ait muharrerat dosyaları. 
C) Dahil ve hariç r.uukavelit dosyası. 

D) Varide ve sadıra kayıt defterleri. 
E) Aza künye ve sicil defterleri. 
F) Aza tarafından verilecek taahhüt varakaları dosyası 

G) Kongre iştimalarına ait zabıtlar. 
H) idari Heyeti mukarreratına ait karar defteri. 

1) Kulübün umumi sicil defter(deyiyi) ile idare heyetinin lüzumlu göre 

ceti her türlü defter, dosya ve kayitlar. 
Muhasebecinin Vazifesi ·: 

21) Muhasebeci, muhasebeye ait muamelattan dolayı idare Heyetine 
karşı meımldur. Muhasebecinin vazifesi aşatıda gösterilmiıtir. 

A) Muamelatı naktiyeye taalluk eden varidat defterleri ile bulunan 
kuyudat ve defatiri esasiyeyi tanzim ve imla etmek. 

B) Azalarınd taabütlerini gösterir defterleri tutmak 
C) Azaların taahhütlerini muntazaman ve vaktinde tahsil ve cibaye· 

tini tt.min rtmek; 
D) Sarfiyata mahsus tediye varakalarını doldurmak (bu tediye vara

kaları muhasebeci tarafından doldurulup imza ve tasdik muamelesi ha· 

zırlandıktau sonra Vevnedara verilecektir. 
E) Tahsilat makbuzları dip koçanlarını iyi muhafaza etmek. 

F) Hesap kat' i ve defterlerini tanzim. 
Veznadarın Vazifesi: 

22 - Veznadar nukudun muhafazasına ve bu Maddede yazılı forma· 
liteye tevfikan sarfına mezundur. Yapılacak tahsilat ve tediyat için imza 
edeceği müselles numaralı maktu bir makbuz veya muntazam bir fatura 

alması ve buna da müselsel numarayı vermesi lazımdır. Bilumum tediya. 
ıı idare Heyetinin kararı ve Reisin emri itasını muhtevi müselsel numa
ralı matbu tediye varakalarımmn tevdii mukabilinde veznece tesviye olu 
nur. Veznadar bu tediye varakalarına matlubat hesabından alacağı kanu· 

SPOR 
( Beşinci sahifeden artan ) 

4 - : Bütün bu maçlann Hakemi 
Spor Etitmeni Bay Cevad Dirlrn 
olup yan hakemlerini de Orta ha· 
kemi dileditini seçecektir. 

S - Müsabakaların filctürü şu 
şekilde teıbit edilmiştir, 

Cumartesi:) Demir ıpor-2 Ma
latya Menıücat spor 

3 Erkek Li~csi 4 - Ziraat Li· 
sesi 

Pazar:5 Emdcliler - 6 Seyhan 
ıpor 7 - Mili Men~ücat spor 8-
Erkek lisesi 

Pazaıteıi: 9 Toros spor 10 Yurt 
(~ · 2) galibi - (3 4) galibi 

Sali: (~ 6) galibi - (7·8) galibi 
ile 9· 1 O galibi 1 ·2, 3-4 galibi 

Final maç: ( 5 6 ·7·8 ) galibi 
6 -: Mcnfaata olen bu kupa ma · 

çının ilk şeref vuruşunu Valimiz ve 
Beden Terbiyesi Seyhan Bölgesi 
Başkanı yapacak ve ondan sonra 
turnuva başlamış olacaktır. 

Ceyhandaki 
( Dördüncü sahifeden il 

Diger zengin ve tüccarla 
hep böyle olmasını temenni 

Halkevl r•dJO ... 

C.H P. Genci •~krelerli!İ 
vimiıde 7 lambalı bir radyo 
tan etmiftir. Bu radyo halkef 
gelmiş bulunmaktadır. Heaüı 
trik tesisatı mevcut olmadı 
aki.1ılatorla çalıştırılacaktır. 
lerde hakkımızın halkevinde Ç 

ya başlıyacak olan radyodan 
e edebilmesı göz önünde tuto 
datdır. 

Bu gece nöl>etçi ecı 
Kalekapısı civannda 

M. Rifat eczahane 

---------------------------------------
• 

Bütü~ Halkı~~ıın Sabırsızlıkla sordukları Mısıt Sinemacıhtının 
Ebedıyen fftıHar Edeceği ve Şarkın Ses Kraliçesi Emsalsis 

_I ÜMMÜ GÜLSÜM' in [ 
1---.:-T E Ş L 1 S E S 1 L E S Q S L E D 1 G I 

•• 
Umit Şarkısı 

( NEŞlDEl EMEL ) 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 

ALSARAY ve 
SlnemaDaıronda Bu 

Bayram Proğramı Olarak Birden Gösterilecektir 

Bu Harkulide Film: Şark Musikisinin Bir Şaheseri, Acıklı 
Ve lstiraph Bir Hayatın Müessir Romanıdır 

Talefon ALSARA Y 212 Telefon TAN 266 

H~r iki Sinemada Localar Satılmıya Baş. 
lanmıştır. Bu Akşam Ve Müteakkip Geceler 

için Loca istiyenlHin Acele Etmelerini Rica ederiz. 

Pek Yakında Pak Yakında 

Hurmalar Altında 
aT:r:~·u 1 CEMiLE I___.... 

BUJUk Şark Fllml 

ni evsafı haiz ( pul vesair hususat ) fatura, senet, makbuı gibi 
rap~an sıra numarası ile dosyasında hıfzetmeğe mecburdur. 

Vezn11dar111 nezdinde bulunabileceği meblağın haddi azamisi İ 
yetince tesbit edilir, Bu miktarda tecavüz eden meblağ Reisle 
kın Bankayı tevdi olunur. Bankadan para alabilmek için Reis 11e 
sebecinin imzası zaruridir. Veznedar aşağıdaki kayıtları da tut,ı• 

- SONU VAR -



Türksöıfı Salııife: 7 

~ :;:·::~ "A ~s R· i s i N E M A ~::r;a 
. Kemali Muvaffakiyetle Devam Ediyo! 

Türk Musikisinin büyük üstadı MOnir Nureddın'ın 
ilk Defa Olarak Başrolde Oynadığl 

l 

1 
rh11uHı..,~nor 

----·~·-Cenneti 
SENARYOYU y AZAN 
ZIYa ŞAKlR u ·tı • . 

' ' 'l"' 

1 Musiki Kısmı 

' 

M Bilhassa bu film içi~ be~tele~~ ve 
~ Münir Nureddin ID ıoyledıti 

8As ROLLE°RoE 

MONIR NUREDDiN 
HAZIM 

FERiH~ TEVFiK 
BEHZAD 
HALiDE 

MUAMMER 
HAD I 
SA D 1 

PERiHAN 
SU AV i 

GOLSEREN 
Ş U L E 
YASEl\1fN 

Bayraında 
Dünya yüzme ş :ımpiyonu 

JONNY MOUREEN 
VEISMULLER O'SULLIVAN 

Türkçe Sözlü . 

Tarzan 
VE 

Oi!u 
Ayrıca: 

Altın mabut 
şaheserler şaheseri 
Telefon : 250 

N 
;ı ' 
R 

N 
u 
R 
E 
D 
D 
T 

N 

t N 1 - Aşkın sesi 
~ i 2 _ Aşkın ıztırabı 

R 3 - Deli gönül 
4 _ aşkın Zaferi 

Şarluları ile 0VER1 O~ ve_ 

Saçlarıma ak duıtu 
Şarkıamı Beıte'iyen 

Büyük Sınatkinmız 

Sadeddin Kaynak 
KLASI 1( TÜRK MUSlı<ISI 

Dede Efendi 
N Şakir A~a 

Üçüncü Selim 
Söyle Bülbül ve 
Ahçıbaşı Şarkıları 

MUHLiS SABAHADDiN 

Bayramda . 
Dünya yüzme şampiyonu 

JONNY MOUREEN 
VEISMULLER O'SULLIV AN 

Türkçe Sözlü 

Tarzan 
VE 

Oğlu 
Ayrıca: 

Altln mabut 
şaheserler şaheseri 
TELEFON : 250 
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Sahife 8 Türksöıü 19 Kinunuıani 

Her çeşit Elektrik tesisatı 1 Adana Borsası Muameleleri 

15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVETTi 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Düuyınm en aatlam dayanıklı Gastolin kaynak çubukları 

te'minoth Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

1Telcfon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutusu: 60 

( 

1o4 O RADYO MEVSiMiNiN 
MUVAF~Al<iVETi 

MA~EL.Li J<adflda/ı 

- Rekabet Kabul etmez tlat: 

- Gayet kolay istasyon Bulma tertibatı 
- Antlpar azlt süzgeçli, dahlll hususi anten 
- Yüzelliden fazla istasyon lslmlerl yazılı bü· 
- yfik kadran 

itiraz kabul etmez üstünlüOO hakkında kanaat hasıl 

•imek için MOease!femizl te,rlfle lllr kere görmeni· 

zl tavsiye ederiz. ••• ...--

Tediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa cıddeainde M . Tahsin Bosna 

Biraderler 
Telefon : 27 4 

• 

Diş. Tabibi Şevket 
lıtanbuldan avdet etmiı ve hastalarını her gün saat 8- 12 ve 14- 18 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule batlamııtar. 
11258 

_______ ...,.PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

YAPA 
Beyaz 
Siyah 

ç GiT 

31 "7~-,ı _ _. --"'Yemlik. · 
---~ ~.......---- •----'---------· -------•Tohumluk,. 3,50 

Yerli 
.. 

HUBUBAT 

• 
Mentane 

' A,;. 
5 

4.50 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 

Dört yıldız Salih 
üç " .. 
Dört yıldız Doğruluk 
üç • • 
Simit ., 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç ,, " 

Simit .. 
Livt'rpol T clgrafları 

18 I 1 I 1940 

1 15.70 

UN 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Penr ~tlm ·--Hanr 8 91 1_,l~ire~'....,....-----=-----
v d 1

. 
1 

-
8
- -

44 
Rayişmark 

a c ı . F k (F ) •------------- ran ransız 
Vadeli 111 8 44 -S-- -,-'----

•---------·ı--ı- tcrlin (İngiliz ) 
_H_in_d_h_az_ır _____ 

1 
__ 8_1_!Q_ - DOiar (Amerika ) 

Nevyork 11 1 02 Frank (İsviçre) 

i LAN 
Askeri fabrikalar umum Müdürlüğ6 
Merkez satın alma komisyonund-

500 kilodan aşağı olmamak üzere 
kadar Bakır Hurdası satın alınacak: 

Askeri fabrikalar Umum MüdürlüQ'ü merkez satınılma komiıy 
3284 sayılı kanun mucibince Kırıkkale iıteayonunda vaıoo dab 
teslim ,artiyle 500 kilodan aşatı olmamak üzere 30 tona kadar 8' 
Hurdası satan almacktır, 

Mahreç istesyonlarmda vaton dahilindr. beher tonuna 285 lir' 
kuruş fiyat tesbit edilmiştir. Bu fiyata mahreç istcıyonlarınclan kırı 
ye kadar şüm~ndüfer nakliye ücreti olmak üzere Devlet Demir yoll' 
ca beher ton için kilometre başına alınacak bir kllt'UŞ, ibraz edilece" 
ıika müntfniden ayrıca zam edilecektir. Şartname bedelsiz olarak f 
kir komisyondan verilir. Taliplerin teklif edecekleri hurdanın yüıdo / ı 
ğu nisbetinde teminatlarile şartnameyi kabul ettiklerine diir "' 
rahatı havi teklif mektuplarını 31 / 1 / 1940 Çarşamba günü akşl 

kadar komisyona vermeleri. 15 - 17 - 19 - 26 11341 

Umumi neşriyat müdürü 
Macid Güçlü 

Adana Türkıözü matbauı 


