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Moskova - Beri in • 
ış 

' - .. goremezse Çin-japon 
muharebesi Roma - Berlin 

Yeniden ihya 
- Tokyo mihveri 

Çi!llilerin muvaff akiyeti 

l.ondra · "'cı (I> 

edilecek miş • Şanghay .: 29 (Radyo) - BugUn 
birinci Çin - japon muharebesinin ,yıl 
<lönUmudur. Hu münasebetle Çin böl 
gclerinde me.rasim yapılmıştır. Butüa 
Çimle, Çinin zabtedilemiyeceğine dair 
bım bir kıınaat mevcut lrnlıınmakta. 

clır. Hnlkın maneviyatı pek saglamhr 

• "· •O\ ter) - \\ 1 
vn • 'Rcrlin nı . . • • os to buluntı\'or. Bir İngiliz gazetesi bcı mev 

t''>nı \ının İ!ltt.'nilen d d 
nınoı ''~rmcd' · \ rnn · zua nır bu lln muiıi rn bır haber ver-

1 

1 

JUtlln <lun, ndn n l ınt.kt\!dir . Bu hnbere "öre. Alman şılmı~ oldu~u 'b· n a- ı:ı 
Al gı 1

' Alnın,ndn bilh d '\it{ >eısi B ı• Hitlcrin mu nvirlc· mnn şefleri ns<;n , 
nrnsın<ln da nnlsışılrnış rı.nden lınzı ı, Sovyd - Alman teşri----- kı nıeo;aisi nctıcc veı·mediği taktirde --- ----

Balkan. Antantı konseyi 1 

ve Bulgarların alakası 
sofya eyi ternenniler;e meşbu 
Sofya: 29 ( Radyo 

antantı konsı=yinin Bel ) - Balkan 
sına burada b- -k ~rad toplantı 

f . uyu bır eh . at edılmektedir. emmıyet 
Antantın bu t 1 riatanı alAk 1 d op •ntısında Bulga

lcler\n -,r..• ~in ıracak birçok mese •u uşu ee~ti k -
Bulgar hük. anaatı vardır 

v umeu Bel • asıtasiyle bu ö _ ' grad elçisi 
mattar edilecektg ruBşmeıerden malu 
b ır. ütün S f . uatı Türk -Bul 0 ya rnat-
dından uzun gar karşılıklı ıtima 
Kral Boris K • uzuln bahsetmekte ve 
· ı ose v11nofj l• cıoQ- u arasında k' a 1T1enerneo-

lar1 buna tnüe ~ samimi konuşma . 
•ck~~dirlcr. YYıdc olarak göster

'781cteler 1( 
beyanatını da' öıcc lvanofun 

10 B 1 . 11levzuu .__h n 
u garıstanın koro 

1 
. ..,. sederck · ıu arıle d . • geçınmek ve Balka 1 l'ırna iyi 

narda lh runması gayesinde 
1 

au un ko· 
etmektedirler 0 duQ-unu kayd 

Bükrcş: 29 (Rad o 

Gafenko 

antantının senelik . ~ ) - Balkan 
hariciye N ıçtımaına Ru111cn Caddelerdekı" } 
ctmektedirazırı Bay Gafcnko riyaset ağaç arımız 
Konferansı~ r . 
makla berabe~z~~~csı tesbit olun-

f yi mal gı ı tutulmaktadır. 
1 umat alan mah f'ld 
end i~ine göıe B lk a ı e söy-

aeyi içtinıaında' a • an antantı kon-
i yegane ko 1 ey cenubi şark· A nuşu acak 
damcsi için ~ - vrupada sulhun i. 
artırılması m 1 uş.terek gayretlerin 

ltaıyanın ese esı olacaktır, 
laarcketı bilh son _günlerdeki hattı 
nııbı assa ınuhi d ' 1 

• . ••rkisi Avr m •r. lalyanın 
ıçın elindetı 1 UPasında sulhu t . 
ki t ' re eni )' emın 

e ıninatı Balka apacağı hakkın-
arasında çok iyi kn antantıntı azaları 
)'Oruz. arşılanrnış bulunu. 

Üçüncü K -
Yakında anada fırkası 

Ottava: 29 ~:Zarlanıyor 
nada fırkası A ( dyo)- ikinci Ka
etmez Kanad vrupaya hareket eder 
t k a da a - M 

c~ ılıne derh 1 çuncu fırkanın 
lkınci fırka a baş~anacaktır. 

"•eaktır. bu ıunlerde sevk olu· 

liptü Belediyenin asfalt caddedeki Oka· ı 
Biz ~ ~A'açlannı kestirdiği malumdur. 
lar ~y e zannediyorduk ki, bu ağaç-,· 
b 1• ısım kısım kesilerek yerlerine 
k ;Ş .. a. 8kaç dikilecektir. Halbuki şimdi 
~ renıyoruz ki, belediye bütün cad-

elcrdeki Okaliptüsleri bireen kestir
meğe karar vermiş. 

Filhakika çok büyüyen, çok dal 
budak salan bu ağaç iyi bir cadde 
ağacı dctildir. Fakat yeni caddeleri. 
mizin etrafındaki çirkin manzarayı ka
pamak ve cehennem gibi sıcak yapan 
yaz aylarında halkı sür'atle gölgeliğe 
kavuşturmak maksadiyle ekilmiş bulu
nan bu ağaçların hepsini birden ke
serek sokaklarımızt çırilçıplak ve halkı 
birdenbire gölgesiz bırakmak bilmiyo
ruz ne kadar doğ'rudur? Yeni dikilecek 
ataçlann üç, beş seneden evvel 

1 yetişemiyeceği muhakkaktır. 

1 
Belediye aceba, bizim daha ev

velce zannetitimiz ğibi, bu ağa"çları 

1 
~ısı~ _kısım çıkartarak yavaş yavaş 
~~ftirmcktc nasıl bir mahzur 

goruyor. 

Roma - Beri in · 1 okyo mihverinin 

ihynsı için Hitleri teşvik etmektedir· 

lcr. Bu hususta llitlcrin ne duşundu· 

~U hnkkındn henllz hir mnlümat .) ok

tur. 

Bulgaristan' da 
intihap neticelendi, Hü
kumetin sıyaseti tasvip 

olundu 
Sofya: 29 (Radyo) - Bulgaris · 

tanda devam etmekte olan mebus 
intihabı neticelenmiş tir. 

Bulgar meclisine 160 Mebus 
çıkarılmıştır. Seçilen yeni 160 meb· 
uıdan ~ 40 tanesi Köse lvanof .hü
kumetinin hattı hareketini tasvip 
etmiş buluomaktadtr. 

Hitlerin iktidar mevkiine 
geçişinin yıldönümü 

Londra : W (Radyo) - Yarin 
l litlerin iktidar mevkiine geçtiğinin 

yedinci yıldönttıaudurr. Jluk6met, bu 
defo, her sene olduğu gibi ~enlik ya• 
pılmaması hak.kında emir vermi1tir. 
mektepler tatil 'edilmiyecek., mağaza 

ve dukkanlar kspatılmıyncaktır. 

J 

lki tnraftan cephelerden nlınaaı 
malumata. göre, Çin kuvvetleri ileri 
hareketlerine devam etmektedirler. 

Çinliler cenubi cephelerinde b~ 
mevki işğal etmiştir. Şaui vilayeti 
topraklarında da Çin kuvvetleri bir 
çok muvaffakiyetler elde etmi1tir. Bu 
rada bir şehir geri alanmıştır . japon.· 
!aran muhtelif cephelerde ricat etmek. J 
te olduğunu bildirmektedir. 

japonlar bir hafta evvel aldık.la· 
rı 2000 Çinli esiri bir köprU inşaatıa 
da kullaıımaktadırlar. 

F eliketzedelerimize ya · 
pılan yardımlar 3 milyo

nu geçti 
Ankara: 29 (Hususi) - Evvelki 

gün .ıkşamına kadar Kızılıııy umumi 
merke1ıne bqlıyan yardım yekunu 
3,030,927 lirayı bulmuştur. 

Rumen - Bulgar ticari 
mÜıakereleri başlıyor 

Bükreş : 29 (Radyo) - Haber 
verildi~ine göre yakında bir Romen 
ekonomik heyeti Sof yaya gidecek 
ve Romen ; Bulgar ticari müzake
relerine başlıyacaktır. 

Gönüllü 200 tayyareci 
Finlandiyaya geldi 

Finland;ya tebliğine göre, Sovyetlerin son 
taarra:.zları da hafif oldu; ve z ıyiat verdiler 

Londra : 29 (Royter) - Haber 
:ılındığına göre, muhtelif milJetlere 
mensup 200 tayyareci Finlandiyaya 
gelmiştir. 

Londra : 29 (Royter) - Bir Sov: 
,yet denizaltı gemisi bir Fin mayininc 
çarparak. bııtmıştır, 

Londra : 29 (Royter) - Neşre• 

dilen Sovyet tebliğine göre, Finlandi 
ya cephuinde aıuhim hiç bir hareket 
olmamıftır. Oiger taraftan Fin teb
liginde ise, Ladoga şimalinde dusma· 
mn hucuıalarıoın zayif oldugu, duşma 
n ın burada yuzlerce zayint v.rdigi 
1..aydedilmektedir. 

Akojori ıaınbk.asında keşif hare· 
ketleri ve hazı yerlerde de topçu ate 
ti olau,tur. Duşmam tayyareleri şi
mali Finlandiya Uzerinde g~ne uçuHar 
;yapaı,lardır. Sovyct tayyareleri u~ 

bölge.vi bombardıman etmi)tlerdir ba 
bombardımanlarda ancak bir kişi ölm!!f 
tur. tayyare dafi toplan 3 Sovyet 
tayyaresini duşurmUştur. 

Finlandiyada 1898 rloğ'umtular 

sÜah albna çağrılmıştır. 
Bu ııuretle Firılandiyada 21 smıf 

silah altına alınmış oluyor. Yeai çal· 1 
rılan efrad kayak ve elb,selerHe bir 
likte askere geleceklerdir. 

Lcndra : 29 (Royter) - Skausi· 
ııavya tarihini yazmış olan motbur 
Fin muharriri İneçte harp hakkuıda 
n1(ofranıılar vermektedir. 

Londra : 2j} (Royter) - Soyyet
ler Finlandiyanın ~imal cepheaiııdeki 

ordularrnı takviyeye karar vermifler 
dir . 

İsveç göoullulerinin Finlandıya,.a 
akıaını deYam etmektedir. 



Sabite: 2 

LONDRA MEKTUBU 

lngiltere' de 
iş vaziyeti 

M
esai Nezarett tarafından 
neşrolunan işsizlik rakam
ları münasebetiyle ştt not· 

ları hatırlamak faydalı olacaktır. !.
Mesai Nazın 2'2, Teşrinisanide Avam 
Kamarasında söylediği bir nutukta 
o zamana kadar işsiz sayılan 86.000 
kişinin ilk defa olarak harp maksat· 
Jarı için iş istediklerini beyan etmiş· 
tir. 

2. ~ Harp neticesi büyük bir 
kadın kitlesi gönüllü olarak çalışmak 
üzere müracaat etmiştir. Bunlardan 
daha işelde ed~miyenler işsizli le ra
kamlarını kabartmaktadırlar. 3. -
Me~ai Nazırı yukarıda zikredilen nü
fusun 1914 senesine nazaran beş mil
yon fıızla olduğuna İfaret etmiştir. 
Yapılan tahminlere göre memlekette 
en fazla bulunduğu zaman bile yine 
yarım milyon şehıs istatisitik lerde iş· 
siz olaritk gösterilmekte devam edile
cektir· (A) İş yapacak iktidarı olma
yanlar (B) Meşgtıliyet değiştirme ne· 
ticesı olarak muvakkatan işsiz kalan· 
lar, (C) Hakikaten çalışmak ihtiyacın 
da olmadıkları halde teknik sebeb
lerden dolayı kaytlarda, görünen şa· 
hıslar bu rakama dahildir. 

5 Teşrinisaniye nazaran 41.000 
kişilik bir tenezzül, mevsim dolayısile 
ziraat, ve inşaat amelesinin tatili fa
ali yet etmel'inden. daha büyük ola
mamıştır. 4. - Şimali ve Garbi lngil· 
terede işsizlik rakamları 1929 danberi 
en aşağı rakamlardır. 

•• Economist ,. lngiltere'nin sı · 
nai faaliyetindeki yeni tahavvülleri 
tahlil ederell:, bazı sanayide çalışan 

amele mıktarındaki artışlara dair aşa
ğıdaki rakamları vermektedir. 

Türk sözü 30 

,----l----------------·~----------------------
1 Dç haberDer , ____ , ____________________________________ ~ 

Bölgemizde petrol ara
mak faaliyeti devamda 

450 metreye 
çok ümit 

kadar inildi; vaziyet 
bir . haldedir • • 

verıcı 

iktisat Vekaletine bağlı maden 

arama ve tetkık enstitiisünün bir ko· 

lu olan petrol arama grupunun se· 

nelerdcnberi Adanadaki fa"liyeti 

okuyucularımızca malumdur. 

Şehrimizın 12 kilometre cenu

bunda Ali Hocalı köyu ekklerinde 

vzun müddt.t araştirmalardan sonra 

bu mmtakada büyük sondajlar ya· 

pılmasına karar verilerek getirtilen 

en son sistem Soter: sondaj maki· 

rıe)eriyle ameliyeye başlanmıştır. 

Tesis edilen 50 metre irtif aında 1 
sondaj kulesinin etrafına kurulan 

makinelerle faaliyet büyük bir hızla 1 

devam etmektedir. Toprağın fazla 
1 

killi olmasından bugüne kadar ancak 

4 'O metre derinliğe inmek mümkün 

olabilmiştir. 

50 ye yakın işçi, usta ve mühen 
dis üç ekip üzerine günün 24 saatin 

de de çalışmaktadır. Vaziyet çok 

ümit vericidir. Bu hususta okuyucu 

larımıza ileride ·taba fazla malumat 

vereceğiz. 

Umumi Meclis toplantısı 
Umumi Meclis dün de Valimiz 

Bay Faik Ostün'ün reisliğinde topla-
1tarak içtimaınk devam etmişti.ı. Bu 
toplantıda dinleyici sıfatiyle Parti 
müfettişimiz Profesör Hasan Reşid de 
bulunmuştur. 

Belediye istimlak 
ve ağaçlama işi 

Şehrin en güzel caddelerinden 

biri olan asfalt yolun s o l tarafı
nın bir kısmı evvelce istimlak edil

mişti. Yansen planına göre daha 

gcnişiiyect>k o 'an bu yolunun ilt:rİ· 
deki vaziyeti gözönüne ahnarak is

timlak sahası dninlc:ııtirilmcktedir. 

Bu işin tekemmülünden sonra bura· 

daki arsalar önü bahçeli evler ya· 

pılmak üzere :belediyece sataşa çı· 

Köy öğretmeni 
Köylüleri de yetire 

Ôğren<Jij'imize göre, ~ 
killi~. köy okulu öğretıııell 
köylerde okuyup yazma bil 

köylüler için okul derılaa11 . 

gece dersleri tertibcdilmesiol 

miştir. 

Köy öğretmenleri köyliill 
gece dersleri tertibettiği giblı 

·ı 
zamanda onların umumi bl 

çoğaltmak maksadiyle muht 
zularda konferanslar ver 

Bu k - nfcranslar, sağlık, kÔ1 
köy kanunları mevzuları e 
o'acaktır. JI 

Bu konf cransların her b 
rilmesine ç~lışılacaktır. 

Belediye Reisi ge 
..../ 

Beyruta gitmiş buluna' 

miz Belediye Reisi Bay ı<a 
dün şehrimize dönmüş ve 

başlamıştır. 

Kozan' da 

Evli kadını 
bir köy 

amele miktarı artmış 1 
1929 1939 

'/• YENi NEŞR YAT 
karılacaktır. Bu hususta belediyenin Kozan: 27 (Hususi rtJır J 
bir kooperatif ı.. urulmasma teşebbüs den) - Kazamızda enter' 

Kimya sana · 
yil 
Çelik eritme 
ve dökme 

ıo::ı.9oo 118.200 9.6 

178.700 188.900 5.7 

Umumi Ma- 586.700 661.600 12.8 
kine sanayii 

Elektzik sanayii 844.400 921.000 9.0 
Motoı siklet ve 245.400 459 .200 87.1 
Tayyare 
Elektrik kah· 94.000 183.300 97.1 
!oları ve lambaları 

Bu sanayii harp kuvveti için ha
iz oldukları çok yüksek ehemmiyet 
ş'ddetle tebarüz ettirmeyi değer. 

Havacıhk ve Spor 
Havacılık ve Spor mecmuası 

nın sın 255 inci sayısı güzel yazı 

ve resimlerle dolu bir halde çıkmı~

tır. Tavsiye ederiz. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü kapa 

lı ve yağmurlu, hava hafif rüzgarlı 
geçmiştir en çok sıcak 10 derece 

idi. 

ettiti de haber ahnmıştar. • kadın kaçırma hadisesi otll. 
Şehrin iç kmmlarındaki meydan renditime göre hadise şö 

lardan bazısı park haline konacağı Kazamız köy katiple . 

gibi caddelerdeki ·ağaçların daha lil doğan adında bir gefl~ 
iÜıel cinslerle dtğiştirılmtsine de Demırci adile arıılan 46 .,.,, 
başlanmıştır. larında bir şahsın 45 y• 

lık ağaç sökme ameliyesi asfalt aylardanberi aşık olmuş 
cadde üzerindeki yeni Halkevi bi- (ben yükst:k bir memur 

nasının önünden baılamıştır. Bu cad yakında bak yüksek bir 

dedeki okaliptüs ağaçları tamaman tayinim mukarrerdir. M• 
sökülecek yerlerine bodur ağac fidan atile çok olacak, se,-
ları dikilecektir. bir surette yaıatacatı~~ 

diye dil döküp iki gün fil' ,J 
r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ anlış~o~ Kadının 16 ~ 

BU g U 
.. n k u·. Japon ya kızı ile birlikte kadını k ~ 

, Bu gün diğer bir sütunumuzda 

O'{uduğunuz gibi, dünkü ajanslar, Al
manyada, Roma · Berlin · Tokyo 
mihverini ihya etmek gibi yeni bir 
cereyanın büyüdü~ünü anlatmakta· 
dır . 

Bu münasebetle bu günkü Japon· 
ya hakkında biraz malumat vermek 
faydalı olacaktır. 

Asıl Japonya Hoado denilen bir 
ada ile bunun yanında bulunan di~er 
küçük adalardan ibarettir. Keza kora 
y a r · ı m a d a s ı d a J a • 
panyaya aittir. Japonyada havalar 

ılıktır. Buna da sebep çok sıcak su-1 cereyanlarının sahillerinden ıeçmesi-

J dir . 

1 GONON MEVZUU , ____ _ 
Bu bölıetfe nehirler kısadır. Ja· 

ponyada çay, pirinç tarlaları. orman· 
lar boldur. Bilhassa dünyanın en gü. 

zel çiçekleri Japonyada yetlşir. Ja· 
ponya ayni ıamanda bir zelzele mem· 
leketidir. Burada çok geçmez ki zel
zele olmasın. Bunun için Japonyada 

hemen bütün inşaat kereste ve mu

kavva malzemesile yapılır. Japonlar 
Çinlilere benzerler, fakat daha çalış· 

kan insanlardır· japnyanın idare mer

kezi Tokyodur. Japonya müteaddit 
defa Amerikalıların ve Avrupalılıuın 

tecavüzüne uğradı. Fakat istiklalini 
halen muhafaza e!mektedir. Japonya 
nüfusunun sür'atle artmasi ve mcm· 

loket topraklarının bu nüfusa kafi 

gelmemesi Japonyayı müstemlekeci 

bir siyaset tatbikine mecbur etmek· 
tedir. 

japonyanın kuvvetli deniz harp 
filoıarı ve keza denir ticaret filoları 

vardır. 

Japonyanın en işlek limanı Yo. 

kohama'dır. Tokyonun nüfusü iki mii· 

yondur. Bütün japon nüfusu da 

95,000,000 u bulur. Japoayamn müs· 

temlekeler hariç sathı 

750,000 bin kilometredir, 
mesaha11 I 

Bunu öğrenen toP'I ~J. 
bitaya müracaat etınil t,J1 
kadın hakkında takibat• 

tır. 

Halk 

------



1!!! 30 Kanıru~ani : 40 

Türk sözü Salaife : 3 

,_._._u ....................... ........................... ._. __ , 

1 IDlt'.!ınya halb>eırDeırU J 
'P--------

•Ttiıtasöztı ı 
f;illNOCIJK CAi!Erl - ADANA - • -

abone şartları 
&._,.._ ____________ ._.. __________________ __ 

Kuru, 12 Aylık 
1200 6 Aylık 
600 

3 Aylık ~oo 
J l Aylık ·, 

00 ~ 1 -Dış 
e bedeli deıı.· mcrnlckcttcr ıçın Abone ·ttl l'iışnıe1 yal bı ıarıınıed 'J ' . n17 posta masrafı 

Köse fvanof Şükrü Saraç
oğlu ile görüşecek 

Sofya : 29 (Radyo) - Köse 
f vanof Balkan Antantı toplantısın· 
dan evvel ve sonra Türkiye Hari

ciye Vekili Bay Şükrü Saraçoğlu iJe 
birer görüşme yapacaktır. # ıır. 

1.... 2 - lt~nııu ıçııı d Papalık radyosu Sovyet 

! 
il" 

1 areyc rnura-caat edihnclidır. l h 
a ey tan neşriyatda 

~ır-•_--··---·-- Londra : 29 (Royter)-PapnınSovyet 
bilr.. --- hareketini takbih ettigine Papalık 
t~ POLiTiK BAHiSLER ra.dyosu neşriyata devam etmekte-
~ -- dır. 

, Türkiye ve balkan Japonlar ve imtiyazlı 
rnıotaka 

b.JI antandı Tokyo : 28 (Royter) - Japon· 

S 0~ gU~lerde cihan cika lar kendilerine ait imtiyazlı mınta rnıyesıni yine balk l rı ~mu. k 
;i etmeğe ba"lnd B nln nr •şgal alara t~lörgü çekmişlerdir. .,,f'; T ı. e graddan a-

lınaıı haberi Al 
•kdi m k ere nazaran yakında ma n tayyareleri İngiliz 
f u ıırrcr bulunan Bnlkaıı. k 
eransındn b lk on- sah"ll . d d 1 

laitarafl 1. ha an devletlerinin ta. 1 erın e o aştı 
•~ mu nfaza t l · h 

da İsrnr edilecektir. ~~~ erıbl 11k~•san Loı1dra : 29 (Radyo) - Bugün 
hedefi hi bir t an o unun Al 
l ç arafn tecavuz t k rnan lanareleri Taymis mansabı· o mavıp an k A c ille na do11. 

• v ca nupnnın bu böl e· I 5tU yaklaşırken açılan ateş sınde sulhun muhaf nzo · ı . . . g ve T 
d s •çın ıcap e· . nıı ız tayyare erinin takibi üze· 
olen::ı~~ışrt~rak gayretleri sarfetı11ek rıne kaçmışlardır. 

Mcnc:111encio~lu 

Galiçyadaki Alman 
ekalliyetleri çekiliyor 

Berlin : 29 (D N.B.) - Galiç· 

yadaki Alman ekalliyetlerinin Al· 

manyaya nakli işi reticelenmek üze 

redir. 

Japonyada tren kazası 
Tokyo: 29 (Royter) - Japon· 

yanın Odesa şehfinde bir tren dev 

rildi. 
176 kişi öldü:300 kişi yaralandı 

Katarda yangın çıktı, 

Köylu dokumaların meta
netini aıtarmak teşebbüsü 

Ankara:. 29: ( Hususi ) - lkti · ; 

sat Vekaleti köylülerin küçük el 

tezgahlarında yaptıkları doku~a 
işlerini daha verimli bir hale getır· 
mek için güzel bir teşebbüse giriş . 
miştir. Haber verildiğine göre Ve. 

kalet bu şekilde imal edilen mensu 
catın metanetini arttıran "dink" ta

bir edilen makineler getirmek kara 

rını vermiştir. Numune olarak ge
tirilen bir dink makinesi Etimesuda 

konulmuş ve tecrübelere başlanmış
tır. Alınacak neticeye göre dik ma· 

kinclerinin :tevzi şekli kararhıştırıla. 
caktır· 

aiyarcti ' nan Hulgaristanı 
ıf l ı. nıUnascbctiyle h "k• 

e~et matbuatı p k d er ı ı sıcm. 
ti da b•lun•u~lard e ~tane neşriyat. ilin 
~ Bulgnriı;tan arasıırd. 'eh Turkiye ile 

n n ı · r. • ıJ nıcı;ele olnıadıııın t b talanı hıçbir 
;I d• 6 l e llrU:ı tL• • ır. Bu S ti e urnıışler urc e halk 
I.» Turkiye ile B 1 . an kengresine 
r1'ı u garıstanın d tl k vası içinde i f le os u ha. 
. llıaktadır. ş ıra ede~ckleri anlaşıl. 

Hinl\cnalcyh b lk 
toplanma ına t; fa an konfcrıınııının 
G • l ra tar b 1 crçı, laly h '• unınaktad a Uku . ır. 
fer an a iştirak d metinin bu ko 

c ece~· 0 • 
edilmemekle berab ı Pek tahmin 
b. er halk 1 ır hudud değişildi~ a l\n rırda biç 
sulhun •uhafa7.a y pılmarnası ve 
b. sı esasın d 
ır balkan blokl•nun k a aynnacak 

etmek de ve b . Urulınasını ar.ıu 

~ 
, d u gayenın tab kk 

J Ar ıın cdecegidc h a ukuna 
aınktadir. mu akkak bulun. 

TUrkivc ile it 1 
1i başlı butun iht··~ ~a ~rnsındaki bel. 

rl! gibidir hattn 
1 

a arda halledilmiş 
. Son :znm:ın) d R 
ıya.,i mahnfT d • nr a oma 

... lerin elind bı ınl e Çnnakkalcnin TurL:. 
r · · e u unnıa d 

ıçın luzunılu oldu sı.~ın Unyn sulhu 
anmıştır buda .gu soylenmegc baş· 1 

bir ntid l . gösteriyorki p ·k k 1 
e ıır Tu k " ya ın 

ı bnhse mevzu rl • ltnlyaa anlaşma ı 
0 ncakb ı 

l r e nscn Tor . .. • 
acak h k • 

b erha0 • 1 b' h arşı vapı 
A Utun k "' '" ari · v 

'" !... ki uvvetleriyle cı te"ııvu:zde 
,r;:cn ~rını öyleınek~U~nhalcdc: bulu 

Seyhan Muhasebe Hususi müdür
lüğünden 

1 - Vergi borçlarının temini tahsili için satışa çıkarılan aşağıda sa 
hiblerile cins, mevki ve muhammen bedelleri yazılı gayrı menkuller açık 
artırmaları için tayin ve ilin olunan vakıtte istekli çıkmadığından açık 
artırma müddeti 940 senesi Şubatının 9 uncu Cuma günü saat (lO) ka 
dar uzatılmıştır. A 

2 - ihale vaktinden evvel Maliye veznesine yatırılmış bulunması la 
zım gel - ·ı · t' en Pey parası miktarı a;;ağıda gosterı mış ır. 

1 3 - isteklilerin muayyen vakıtte vilayet idare hey'etinde hazırbu· 
unrnaları ilan olunur. 

Cinsi 
Kapu No: -

Ev, Dükkan 94196 

Dükkan 56 

Otel 5 

ilan 

Mahallesi Sahibi 

Satış B. Pey P, 
Lira L. K 

Camiicedit 

Kayalı bağ 

Eskihamam 

. 11376 

Doktor Lutfi v~ 
ortakları 1560 

lbrahim oğlu 
Nalbat Abdullah 520 

Alasonyalı Hüseyin 4000 

Yusuf 

117 

39 
300 

günü saat 14 de borçlularm Borsa 
civarındaki ticarethanelerinin merkez 

da bırleşın)~ bul e en esaslı nok 
Ullrnaktııdırlar ------- . 

Garp cephesin..ı ·ı . 

A. Brazzafolli ve R. 
ı Barabich Konkordato ko
miserliğinden: 

binasında yapılmasına karar veril· 

miştir. Komiscrliğimize alacaklarını 

kayt ettirmiş alacaklıların bu tarih · 

te gösterilen yetde hazır bulunma 

ları ve o güne kadar mevcut vesaiki. 

tetkik etmek için de istiyenlerin 

konkord;,to komiseri Üçüncü icra 

memmuru Tahir Baykal'a müraca· 
atları ilin olunur. 

"e ı er1 

ıtalarda faaliyete haşladı 
Paris: 29 (Ha 

lın an rnalu vas) - Cepheden 
rnata g·· ·ı . a F ran orr' ı crı hatlar. 

ısız - Al 
•ıliycti b I rnan askerlerinin 

•ı •ınııtır, 

Borıa civarında alati züraiye ti. 1 

caretiyle meşgul ikı:r. vaziyetlerinin bo 

zulmasından dolayı konkordato müh 
leti isteyip icra hakimliğince iki ay· 
lılc mühlet verilen A. Brazzafolli ve 
R. Barabich'in konkordato müza 
kcrcleri yapılmak üzere 12 Şubat 

1940 tarihine raslayan pazartesi 
Konkordato Komiseri 

11376 T. Baykal 

İki amenajman heyet i 
zelzele mıntıkalarında 

' 
Ankara : 29 [ Hususi] - Or. 

man umum müdürlüğü zelzele mın
tıkalarındaki amenajman işlerini tct· 

kik etmek üzere bu yerlere müte
hassıslardan mürekkep iki amenaj· 

man heyeti göndermiştir, 
Gelen malimata göre Erzincaaa 

iİden heyet oradaki işini bitirerek 

Sıvasa dönmüş v~ orada diA"er he· 

)!etle birl~şcrek Amasya ve Tokat 

mıntakalarmdaki ormanların vaziye· 

tini tetkik etmek üzere bu yerlere 
hareket etmiştir. 

RADYOj 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO OİFÜZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31, 7 
m. 9465 kc/s posfo.mızla neşredilmek
te olan Yabnncı dillerde Haberler 
saatleri aşagıdn gönsterilmiştir. 

İrnnca Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arapça ,, 13,H; ve 19,45 de 

Frnnsız<'a ,, 13,45 ve 20,15 de 

Salı - 30 ı l ı 940 

1'2,10 Program ve memleket saat 

Ayarı 

12,35 aJANS ve Meteoroliji Ha
berleri 

12.50 TÜRK MÜZIGl 
Çalanlar : Vecihe, Fahire 
F ersan, Refik F ersan. 
Okuyan : Muzaffer lıkar 

13.30-14.00 Müzik : Karışık Hafif 
Müzik (Pi.) 

18.00 Program, ve Memieket Saat 
Ayarı 

18.05 Müzik : Cazband (PJ.) 

18.40 KONUŞMA : ( Çiftçinin 
Saati) 

18.55 Serbest Saat. 

19.10 Memleket saat ayarı, Ajans 
ve Meteoloji haberleri 

19.30 TÜRK MÜZIGi 
Ktasık Program 

20.15 Konuşma ( iktisat s •ati) 

20,30 Türk mü:riği : Fasıl Heye 
ti 

21.15 Konser Takdimi : Halil 
Bedii Yönetken 

22.00 MÜZiK : Radyo Orkestra• 
sı (Şef : Dr. E. Praetorius) 
1 - J. Brahms : Akade· 
mik Tören UTertürü 
2 - A Dvorak : ikinci 
Scnfon, re minör. 

22.15 Memleket saat ayarı A
Ajnns Haberleri: Ziraat, -
Esham Tcıhvilat, Kambıyo
Nukut Borsası (Fıyat) 

22.35 Mizik Oda Müziği (Pi.) 

23.00 Müzik : Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka• 

panış, 



Sahift: ? 

Yeni tip 
tayyareler 

S Selahiyattar makamlann bildir
diğine göre lngiliz Hava kuv
vetleri tarafından Almanya üze· 

rinde son zamanlarda yapılan uçuşla-

nn en mühim ciheti, 109 modeli Mes
sors chmidt 4 toplu Alman av tayya
relerinin lngiliz bombardman tayyare
leri ile yaptığı çarpışmalarda muvaffak 
olamamasıdır. Heligoland açıklannda 

Alman harp gemilerine yapılan ~ir 
hücumda, havada gözüken yirmi tay· 

yareden yalnız ikisi lngiliz tayyarele
rine hücum ctmiye cesaret edebilmiştir. 
Bombardman tayyarelerinin ateşiyle 

her ikisi de tardedilmiş ve birisi yere 

düşürülmüştür. Buna mı:tkabil lngiliz 8 
toplu av tayyareleri Alman b'ombard
man ve keşif tayyaraleri daima harp 
etmekten çekinmiştir. Bu isbat ederki 
evvelce bildirildiği gibi Alman pilotla
n büyük manevra kabiliyetine malik 
ve kuvvetlice silahlanmış bambardı-

man tayyareleri karşısında Messerc
hidt tayyarelerine itimat etmektedir
ler. 18 llkkinun~a Heligoland koyu 
üzerinde ve 3 ikinci şimal denizi üze-

rinde yapılan muharebelerde Alman
lar çift motorlu yeni bir cins harp 
tayyareleri kullanmışlardır. Bu cins 
tayyareler 4 makineli tüf enk ve iki 

adi mermi topu ile teçhiz edilmiş 

olup tek motorlu tayyarelerden saatte 
yirmi mil daha sür'atlidirler. Müştere-

ken bir filo hattında uçan lngiliz tay
yareleri bunlar tarafından kuvvetlice 
hucum edilmiş isede düşmana hiç ol
mazsa onbeş zayiat verdirmişlerdir. 

Fransa'da başka her hangi bir 
cins tayyareden iki misli fazla Alman 
av tayyareleri tahrip edilmiş olması 

şayani dikkattir. Şimdiye kadar "Vic
kan; Spitfire,. "Havker Hurricane,. 
" Gloster Gladiator" tipi hiç bir İn
giliz av tayyaresi, bir Alman tayyare· 
si, veya tayyare dafi topları tarafın

dan düşürülmemiştr. 

japon vapurunda tevkif 
edilen Almanlar 

Tokyo : 29 (Radyo) - Geçen 

lerde bir japon vapurunda tevkif 
edilen (lngilizlcr tarafından) Alman 

liir Houg ·kong'a gönderilmiş ve 

orada harp cııri olarak alıkonufmak 

tadır. 

şakalar 

Kim utanacak? 
Kadın kocasına çıkıştı: 

- Siz erkekler ne beceriksizsi· 

nizdir. Eğer düğme dikmeği sana 

ötretm~miş olsitydım şimdi so'<ağa 
utanmadan düğmesiz çikacaktın. 

Telefon 
Delikanlı sokakta takıldığı genç 

kıza: ' 
- Hiç olmazsa, dedi, telefon nu· 

maı anızı verseniz. 
- Genç kız gülümsedi: 
- Rehberd~ bulabilirsiniz. 

Delikanlı sevindi: 
- Hakkınız var. isminizi lötfedi-

ftİZ öyleyse ... 
-lamim de telefon rehberinde var 

Alman y a , Sovvet ve 
aıtındS italy a tazyi k i 

T aymiı Roma muhabiri bugün * 
· haylice mufassal bir maka· 

lede İtalyan harp malzemesinin tran · 

ait olarak Finlandiya'ya geçmesine 

müıade edilmesi meselesindı- Al

manyanın uzun zamandan beri nö· 

betle ltalyan ve Rus tazyikine ma· 

ruz kaldığını ve nihayet bu m\lze 

meyi sarsnitz' de tevkif~ karar ver

diğini anlatıyor. Bun<Jan Almanya

nan ne güç bir vaziyette olduğu 

ıçıkca anlaşılabilir. Landrada Al

manyayı buna mecbur eden saikleri 

izah eden enteresan !tir makalenin 

Norveç matbuatında görüldüğü söy. 

leniyor. Berlin resmi mahfillerini 

ihtiva etmekte olan bu makalede 

•Hiç bir memleket harp malzeme

sini transit olarak kabul etmeğe 

Sovyet- Fin 
yapıyor ? 
yikleri 

harbi 
İtalya 

Bütün 

karşısır da Almanya 
ve Moskovanın 

milletler Almany•1 
olan siparİ§lerini kestiler 

mecbur deg-ildir. Her devlet mese

leyi bizzat halletmekte serbesttir. 

denmektedir. 

R us - Fin harbi karşısında 
Almanyanm takındığı tavra 

dair "'Tablet. bugün şunu yazıyor : 

Bu meselr. Nazilerin o derece 

lere kadar sürüklenmiş olduğunu 

gösterir ki Yıibaşı haberlerinde, 
ihtıyarlamı~ İngiliz hakimiyctındcn 
Avrupayı kurtarmak bahanesile 

bitaraf devletler efkarı umumiye i· 

ni kendi tarafına çevirmek istedik· 

leri bir zamanda o şekilde hareket 

etmek mecburiyetini duyuyorlarki 
bitarafların kendi lehlerine besledi 

ği bütün temayülleride istr"r istemez 

mahvediyorlar. 

Avr upadaki bütün bitaraf mem 

leketler Finlerın yurdlarını müdafaa 

da muvaffak oldukların görmek is · 

tiyor ve Almanlar Finlandiya lehine 

hareket etmekle bitaraflarm ve bil. 

hassa ltalyanın hak.ki 

teveccühünü kazanmış olurdu 

bu vaziyette onlar eğer garpte Al· 

manlar zorla harbe mecbur edilmiş 

olmasalardı. Almanya vazifesini ifa 

• 
edebilirdi şeklinde sözler söyliyebi· 

lirlerdi bu barbıulık hilafına kulla. 

nılmış bir tabya sıfahyla tarihi bir. 

rol da ifa etmiş olurdu fak at Ruslar 

da bir düşman sıfatiyle korktuklarm 

dan dolayı değil yalınız, Stalinin 

dostluğuna son der(.ce muhtaç bu 

lunduklarmdan dolayı bu şekilde bir 

şey söylemek bürriyyetini kendilerin 

de bulmıyorlar. 

A iman harbine mukabele olmak 
üzere alınan lngiliz tedbirleri 

daha bir aydan beri hükümde olma 

!arına rağmen tesirlerini göstermek 

tedir. 

Bütün dünyadan Londra resmi 

mahfillerine gelen malumat Alman 

deniz aşırı bitaraf memleketlerin 

alman malları siparişlerini tamamile 

kestiklerıni g stermektedir. Gemi ve 

sigorta acentalMıııın lngiliz ve F ran 

sızlar tarafından kontrol edilen ıneıı 

şe şahadetnameleri istemesi Alman 

eşyasının nakli zorluğunu mt>ydana 

koymu~tur ve siparişlerin kesilmesi· 

ne başlıca sebep budur. Londra ma 
kamları bitaraf a1anlar vasıtasiyle 

Almanyadan eşya ihracaatı teşebbüs 1 

lerine girişileceğini çok iyi bilmek. 

tedirler ve bu gıLi ihtima ileri kar · 

şılamak üze-re her türlü tedbirleri 

almışlardır. Ayni zamanda onlar bi-

taraf memleketlerde Alman fabrika 

ları kurmak ve işletmek ve bitaraf 

markaları altıııda munhasıran Alman 

imal etmek için teşebbüsltr yapıla· 

catımda nazarı dıkkiita alıyorlar. 

Londra resmi mahfilleri bu gibi 

Kadınlar adası 
Amerikalı Profesör Conston Cenubi Amerikada Tefe nehri civarında 

yeni bir ada keşfetmiştir. Adayı iskan edenler 700 ailedir. Bunlar Hintyan 

kabilesi ve Urukusi mezhebindendir. Urukusi'leri kadınları idare etmektedir. 

Erkeklerin göreceği bütün işler kadınlar tarafından görülüyor. Aileyi geçin

dirmek işi kadına düşer. Erkek evi süpürür. Yemeti yapar. çocukları büyü

tür. Erkekler ava gidemez, b~lık tutamaz, yüzemez, bu haklar yalnız kadın· 
Janndır. Kadınlar istedikleri gibi gezer, erkek izinsiz evden çıkamaz. Kadınlar 

çıplak, erkekler fiyimlidir. Dini günlerde erkekler güreştirilir, kadınlar seyir

cidir. Erkekleri kadınlar intihap eder. 

Bu arada kaynananın vaziyeti çok tuhafbr. Erkek annesi isters çocu
tunu evlendirir, bir kadın erkeği beğenirse annesinden ister. Bir erkeği bir

kaç kadın beğenirse mücadele başlar, bu mücadele kadınlar arasında döğü
şe kadar vanr ve hangisi kazanırsa erkeğe o sahip olur. Bir kadını beğenip 

almak istiyen bir erkeğin büyük kahramanlık göstermesi lazımdır. Bu kah
ramanlık, örümcekle dolu bir çuval içinde üç saat kalabilmektir. 

rşyanın hakiki Litaraf mı11111 

dedilmiyectğine ve diğer Al 

racaat eşyası gibi muamele 

!erine işaret etmektedir. 

lıan 
Beden terbiyesi se 

bölgesi futbol ajaol• 
dan: 

Bölgemiz dahilinde 
futbol hakemluioi ço~all~ 
12 Şubat: 1940 Pazarte&İ 
den itibaren haftada iki defi 
şamları saat ( 1 d) de tedri 

laom3k üzere hakem kursll 

caktır. 

Diblomalı h:ıkem kurs;, 

vam etmek İsleyenlerin ( 
hakem komit. si talimatınırl 

maddesinde yazılı futbol 
rinde aranacak vasıfları h,iS 
sı şarttır: 

Madda 12 -: Beden 

genel direktörlüğü, futb0l 
olabilmek için hakem şu 

arar: 

A) Türk vatandaşı oh111 
B) iyi ahlak ve karekte' 

olmaoı. 

C) Yaşı 25 den 

yukarı olnıamak: 

D) En az orta tahil g 
mak ve ayrıca maişet 

lunmak. , 
E) Vucütçe sağlam g il 

hiç bir arıza olmadıtm• 
tor raporu ibraz etmek. f; 

F) Hakem kursund•ll ~ 
şifahi, tahri'i imtihan k•' ·· 
mak. 

G) Mevsiminde 

mak. 
H) Soğukkanlı, iyi ~ 

rüşlü, kararlarında seri .,e 
vazıfeye bağlı, hüsnii~İ ti 
bitaraf, otoriter ve b•<t

1
;!. 

uymaz ve kapılmaz. 0 

1) Hakemlik edece~İ ti 
fiil yapmış iyi öğreınntl 

bırakmış bulunmak ·11!'_,,; 
Diblomah futbol h•Y...-

na devam edecekler; 12 f 
akşama kadar kayıtlarıfll · 

üzere yukarıda istenen (;,~ 
spor ctitmenimiz Bay i"'"tf ı 
len,e eski telgrafhane b t 

gemiz bürosunda "~ı 
18 e kadar müracaıt1' 
yetle ilin olunur. 



~ u y urd Seyahab 

Erzincan Yolunda ve 
Erzincana girince •. 
Doktor M ,r ---- UZ•ft•r:Lokrnan 

• . 21. 1·94() 
11 Her taraf sot le h 

ratın sol k u ' er taraf kar 
ıyıııru takibe d • 

an ilerJiyoru H n urnıa· 
raf kaya Hze. tt er f taraf dıt, her 

" r, ara k- -
el tio•-- T b' opru ve to-

1111" • ııtm b b' 
~·--ına d u ın bır mani· "'••dan la 

· el' d . 11 P •ıın ilnıjn de-
. d " CIDtr rayların üıtünden b' 

urınadan vn -t- ı-Z ,, .. ,_. uyor. 
•ınanı nıefb 

tılarıuın bu uc uın Y•pan nakil va 
lkesine ne biiyü~ bucalcaız fürk 
"mdi idrak ed' aydısı olduturıu 

I ıyoruz .. 
ıtc Çetinkıya A 

ltı İşte lliç Ş , vşar, Siverelc 
. · urada a .. b' ' 

r bır kardeı d şına " rnn 
· uratı a· 
n ellerim gökı . .. " dakika 
nınış, onun r heran uluhiyetiae u

u unu t" · 
Ş•ınd' • i . azız ediyorurn 

ı ıç nı bıraz d h . 
•z daha bozuk 1 ı a acıklı, bi· 

ı Y0 urna de . 
u~.. şte Erzincan . varn edı-

arap zclzel b' · 
•raf kar her t e f ır belde.. Her 

T • •ra top k 
ır.. abiatin k hh . ra ve c;a· 

h a ıreh bu d . 
&I er d met etme . V · n a hıç 

· mış.. • ıne b k 
ın ded iğ i : .. Gö 

1
•. e taşi 

~'f:-i o - n u olsa da b' srı na gordüresin' k' ır 
( I< • ı lanı olsu 

oca bir şehrirı d n ,, . 
n aşını darnını b ._ arnını başa 

~ aşa çııur • 
u ve Yalnız enkaz H cnkıı ya lnız 
• herlcca kotu .. er es ayak
fkat giyd· Yor. Yardım, tf'aelr 

' ırrne Yedirme - - ı, 
ran hadisat gtinu dol 
H .. 

ummali bir faal' 
adan scvkiyat d ıyet var. Dur. 
I" , urnıada h f a toprak k " 1 . . n a riyat .. 

_._ ' unae erını ı 
.. 11;udan 'gözl . n a tından 
ltilrniş Öliil e.-, uçıuz bucalcl 

er çalcıyo ıra 
A. tık inilti v ' .. 

1 e nılc 
rrııyor .. Sat kalan ıcıleri du· 
caklarında ·ıı . Yurdun öb" rnı ctan ur 
cıkta ısınıyor. •çtıtı sıcak 

yeni şebır kurulmak .. 
tahta b uıere: 

· •rakaı 
ıyor, ldarc mak . a r tqkil 

cek tl!er. anızntasını Yürü 
ın sıtınıcıtı ilk 

Devlctili le 1 nıerhıle .. 
o u uzı..n olur r 

B:.ıradada böyle . .. muş . 
c m'"d . . MıUı Şefin oı·ı. 
- UJ eıı •. yak.ada bu h ı 
Unden Yeni b. arı beler 
.. ır nııaaure yükscf e 

Ebedi kanun: M 
• Biri batarken b~~de yolc olau-
Bitift bi ırı çılctyor 

' IÖIMll t . .' · ~abt . etaeGnııı : 
bir dıbtı bi~ı~ıinh : Düşün (rü 
f elik eti.! ise •ha böyle k.orlc 

rarnııuıın.. unç 

Her taraf le 2 2·1·940 
H •r .. lie 

· er taraf ha t ' t•raf Çlp• 
"' sav k "'":ılaylı beyoz b e Yo suz do. 

dıtı Ç•dırlarlort ayratın dalga. 
~at, rdıh, iıtikli~ıındayını. lürke 
an :fefkat d l veren bir dev
lcucılc Ho u koUaranlQ UZUa<htı 
lıx.• bi.. er •ca bir lolcrna b 

• ' ıırt, her L__ • er 
.... taya teıelli 

ve şifa veren bir yuva .. 

Herkes durmadın kCl~uyor. Her 
aat kalan ölüıünü unutmuı 1 Geri
aini ve dirisini . tleateldemekle meş· 
gut .. Yıkılan enkaz ortasmda bara· 
kadan, çadırdan kurulmuş :her kü
menin Üstünde bir duman yükseli 
Jor .. Anbyor ki insan : 

. Y •ni bir bayat; canlanmak gıy· 
l'llıyle filiz vcrivor .. 

1 ~ duran .'yok .. saisinden bek· 
:.nen her istidadın üstünde koşan 
ır •~i ve amel.. Devlet vermiı, gön 

bd~~~ıı .. Verilen, gönderilenden mu 
ıtını · 'f • ıstı ıdelendirmek yan11Rda 
b~başa koşan bir memur ve halk 
kıtlesi ... 

Ne hazin fakat ne de ibreti 
iıniz bir levha .. 

Valisi nıemur, memuru valisi ka· 
dar .. 

rnutevazi, çalışkan.. Devletle 
m.~llet kucaklaımış: birinin yarah 
go
1
.t•ündc, Ötekinin saran ve ısıtan 

e 1 .. 

d Buradan bu l haile mahşeri için· 
en Yardırnı az, geç, [intizamsız ola· 

rık tıvs'ıfe - • , d - .. cur et .e en yuzsuz ve 
s~ysuz ağızlara canlı bir tıkaç ola. 
bı lseydirn: Nt:feslcrini bir daha so 
luk verrnek üzere tıkamakla keo· 
d' 

•rnde hak bulurdum .. 

d Bu nankör, sefil ruhlu insanlar 
. evh:tin uçsuz bucaksız, yardımını 
ınsani a lakanın bin bir kat üstüne 
çıkiln bu 1 A • • .. ~. u vı mertebesım gormuş 

olsalardı bilmem ki yüzleri kararır· 
nu idi ? 

1 Menfaat hislerinden azade; dev· 
et kapısı d . . 

n a urnarı olmayan bır m· 
aban ~.~f •tiyle sarf ına hak kazandığım • 

u sozlcr b · 
b d cnı ne oldutum merte· 

e en yükselt le 
ailei t le .. ece ve ne de bir ve 

a· era kı Ve tefeyyüz olacaktır. , 
ınaenaleyh . d f 

fert 111• h' . vıc anı, ir anı hür ve 
tcıbit a ıyetıyle bu gördiıklerimi 

d 
ve İfade ederken· bu matem-

zc e nıill r , 
büyük bii~~n ç~lc yüksek vicdanlı 
tük 

1 
•metıne sonsuz takdir ve 

y ran arınıı b 
z'f b'f . •Unmayı en de bir va-
' e ı dım. 

24·1-940 

Heltiınim .. 1 S senedir durma. 
dın, dinlenmed.,n beıeriyetin ıztı· 
rapl_a~ını tcbvine utrıpn bir ferdim. 
Bcllıdır yüzlerce bastayi kollarımın 
arasından ebediyete vermit, binler
~e ve binlerce yetim, öksüzün fer· 
,at .~e ~~İnini dindirmek için iç ya . 
ıı dokrnuşüm. 

A Fakat bu t .. savvuru muhal mah. 
şerı felaket karşısında duyulan aa 
nın ifıdesiyçin kelimelerin aczi için
de kıvranıyoram .. 

Bu öyle bir levh1ai fecaat ki yı . 
kılan binler ve binlerce eviu sıntan 
~~~z perişana önünde •tlaıan gon 

un coıan f cryadım zaptedeme· 

Türlcsözü 
Sahife 5 

Pazar günkü maç 

Maç niçin 
yarıda kaldı 

Seyhan Spor - idman Yurd Bölgeu şam~iyonluk 
maçı - usul ve hakem meselesı 

Pazar günü havanın çok iÜzel 
olmaC'ı ve ayni zamanda ig maçla· 
rının sonu olan Adana idman Yur 
du ile Seyhan Spor arasırıda yapı

lacak bu mıç sahaya birçok seyir· 
ci toplamıtdı. ilk önce ikinci takım· 
lar arasında yapılan maç idman yur 
dunun Scybana bire karşı beş sayı 

farkla galibiyeti ile neticelendi. A. 
sıl gü nim en mühim maçı ve bölge 
şampiyonunu tayin edecek olan maç 
tam saat 2,30 da bölge spor eğit· 
meni Cevad Oiblen idaresinde baş· 
ladı. Yalnız bu hakem işinde nazari 
dikkatimizi celbeden mesele beden 

dim .. 
Tıpkı bir mahşer gibi altı üstü· 

ne gelmiş hir cihan parçası, onun 
ortasında ht"r ikisi de felaketzede 
bir yığın ölü verdi .. 

Gözlerim bir lahza hüzünle ge· 
riye döndü .. Duyduklarım, gördük· 
lerim bir an için nazarlarımda di. 
rildi : 

Uçsuz, bucaksız bir kar ovasın
da ıshk çalan so~ukların kucaklaş

tık• bir gece yarısı .. Eşsiz bir yer 
sarsıntısı. Bir gürültü. Aıkasından 

yangın ve bir tufan .. 

Şurada : Tek destek olarak sa· 
rrldığı biricik oğluna erişmek için 
toprakları tırnaklıyan bir nine .. Ve 
bütun bunları bu meş'um recenin 
karanlıklara boğduğu kan ve ölüm 
dolu sahneyi tamamlayan bir sürü 
feryad ve nale .. 

Bir Hniyenin yoksuıluğuna 30,000 
Türk'ün ölüıünü sığlştaran mel'un 
tabiat:. Şimdi 1enin kan ve ölüm 
kokan topraklarının üstünde bütün 
gayz ve nefretle dolafırken, günah· 
sız yok ettiğin binlerce yavrunun 
başma basıyormuşum gibi ayaklarım 
irgiliyor. 

istiyor ki gönlüm et, kemik do 
fo derinlilderinde ateşten bir kasır 
ga yaratarak seni fezanın boşlukla· 
rında birer zırh gibi savurayım .. 
Boşalan uçsuz. bucaksız çukurlarrn· 
da cihanın bütün cebennemlerini ya· 
kayım da sen de ezil : Sen de yok 
ol., Senin de için kurbanların kadar 
•teften iz-., ile dolıua. 

terbi yesi gend merkezinin m6teaddit 
tamimlerle ve gazetelerle ilin ettiti 
üzere spor muallimlerinin hakemlik 
yapmaları sureti kat'iyede mene
dilmiş olduğu halde her ne sebep· 
tense dünkü maçı sanki memleket. 
de hakemlik yapacak kimse yok· 
muş gibi bu emirleıe aykırı hareket 
edilmesidir. 

Çünkü beden terbiyesi renel 
mcrkninın yapmış oldutu bu ta· 

mimler doğrudan, doğruya sp()I' etit· 
menlerinin kulüp gençleri iizerinde 
hakemlik yapdıkları takdirde bita· 
raflıklarına aykm bir hareket ol· 
ması dü~ünülmüş ve onun içindirki 
hiç bir suretle resıni ve hususi ha· 

ı kemlik yapamıyacaklan müteaddit 
dcf alar g erek Başkanlık vasıtasile 

kulübde ve gazetelerle umuma ilin 
edilmışt i. Fakat buna rağmen pazar 
günkü maç spor muallimi tarafmdan 
idare etd irilmiştir. 

Şimdi G ençler karşılıkla dizilmiş kale 
yi Seyhan sporlular kazaodıtı için 
hakemin düd

0

üğü ile idman yurdu 
oyuna başladı, l ı k dakikalarda top 
ortada ve her iki takımın oyuncula· 
rınm 8)ağınd a dolaşıyordu. Dakika· 
lar geçdikçe hakimiyet yurdlulara 
geçdi. 

Oyunun yirminci dakikasındayız. 
Yurd)uların tazyikinden kurtulamıyan 
v" bir dürlü topu kalelerinden uzak· 
laşdrramıyan Seyhan sporlular mat· 
lübiyetin ilk sayısını idman yurdu· 
nun bölgemizin kıymetli uyuncusu 
Muzafferin ayağıyle Seyhan kalesi· 
nf' idman yurdu lehine.t bir gol kay
detdi. 

Oyun artık temamen yurdua 
hakimiyeti altında ceryan ediyor ve 
hakemin bitaraf olmayışı zaman, za · 
man yurd aleyhine hiç }erinde ol· 
mıyan cezalar verilmesiyle takı · 

mm güzel akınlarına mani oluyordu. 
F akıt buna rağmen yurdlular ı<>tuk 
kanlılığını muhafaza ediyor ve cid .. 
~en senelerdenbcri bölgenin ve 
grubun şampiyona layık olduğu ba 
güzel ve sportmence oyununu dün 
bir kerre daha isbat etmiş oluyordu. 
vaziyet hakemin bu fuzuli müdaba · 
lelerine rağmen değişmiyı>r ve yurd• 
lular mütemadiyen seyban kale.illi 

(Gerili ...._ •ilif ... ı + 



Sahife: i Tirksözü 

ilin 
Adana Demir Spor Kulübünden : 

54 - Kulüp her yıl kendi azası arasında muhtelif ıpor şubele· 
rinin birincilik müsabakalarını yapar. Bu müsabelcalarda birinci ve ikin. 
ciliti iharz edenlere hususi madalyalar veya takdirnameler verilir. 

SS - Umumi Kaptan, arzu ettiği bir spor şubesinin kaptanhğını 
deruhte etmek selabiyetini haizdir. (Ancak bu hal onun umumi muraka· 
ba vazifesini ihlal edemez. 

56 - Kulüpden istifa eden · veya her hangi bir sebeple ayrıl· 
mak mecburiyetinde bulunan azalar müterakim aidatlarile hüviyet cüz· 
danlarmı vermedikçe kendilerine beraatı zimmet mazbatası (Bon servis) 
verilemez. 

57 - Kulüpden istifa eden veya kaydi terkin edilen aza kulü· 
bün mallarında bir güna hak iddia edemez. 

58 - Kulübün rengi lacivert forma üzerine sarı bir kanat alameti 
farikasmdan ibarettir. 

5g - idare heyeti liizum ve icabında ücretli veya ücretsiz yahut da 
:yüzde ınünasip bir aidat ile katip, tahsildar, odacı, spor öğretmenlik ile 
lüzum göreceği her hangi ~ bir öğretmeni istibadan etmek salahiyetine 

haizdir. 
60 - Kulüp muamelatına ait kuyudat ve defatir ve saire (Kulüp bi-

nası veya odası mevcut oldukça) harice çıkarılmaz. Çıkması lazımsa ida· 
re heyeti kararı lazımdır, 

61 - Kulübün teessüs tarihi olan 12/ 11 940 günü kulüp için bay. 
raındır. Bu~n ;culüp mensupları tarafından münasip şelcilde tesit edilir: 

62 - Umumi kongrede umumi kaptan tarafmdan mufassal bir faali· 
yet raporu haıırlanarak okunur. 

63 - Azadan kulübün terakki ve inkişafı hususunda fevkalade mesai. 
leri görülen zevat isim veısıfatları tesbit edilmiş bulunan müessislerin 
nısfı tarafından vukubulacak:teklif i1zerine kongrelerin verece~i ~kseriyet 
kararı ile müesses aza meyanına dahil olur. Müessis azaların di~er aza· 
dan bu talimatname haricinde biç bir farkı yoktur. Ancak bunlar kulü -
bün ilk teşekkülünde hizmeti geçen ve kulübü kuran zevattır. 

64 - Her hangi bir sebep dolayısiyle kulüpün . infisahı halinde mevcut 
demirbaş ve nukudu çocuk esirgeme kurumuna devirve teslim edilecek 

tir. 
55 - Bu nizamname ancak umumi kongrelerde her hanri bia aza· 

mn tahriri teklifi üzerine yapılacak müzakere ve alınacak karar ile teb. 

edilir . 
(SON) 

IHer çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVETT i 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sağlam dayanıklı Gastolin kaynak çubukları 

te'minoth Radyo tamiratıaı 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

elefon 110 Telgraf adresi: REMO AdHa 

Posta kutusu :60 

ALSARA Y Sinenıa 
BU AKŞAM 

Hurmalar Altında Celfl 
TÜRKÇE SESLi SÖZLÜ ve ŞARKILI FiLM 

Görmuş olduA• buyuk alaka dolayısilc bir kaç gUn ,taha göt 

Ayrıca : Büyük Artis MARY BEL 
Tarafından yaratılan Hisıoi 'f'e mUessir mevzulu çok gUzcl Fransızc• ,ıs 

MEŞUM KADIN 
Ayrıca 

TAN SiNEMASIN 
Çingene Kanı 

Sizleri Heyecandan Heyecana düşürecek bir filmdir 
VE 

Hurmalar AltındaC e 
TÜRKÇE 

Dikkat : Her iki sinemada Localarımzı Ayırtablll 
Telefon TAN 266 Telefon ALSAR .AY 2lg 

PEK YAKINDA PEK YAKINOA PEK 
Dehekar iki Artist 

CHARLES BOYER ve ANNABELLA 
Taraf ıadan harkulade bir tl\rzdıı yaratılan Senenin En H~yccanlı ve 

SAVAŞ 

Maç 
• • 

rııçın 
( Beşinci sahifeden artan 

bir çember içerisine almış ve bu 
çemberin neticesi olarakda yurdlu · 
lar ikinci gollerini otuz ikinci daki· 
kada kaydetmiş bulunuyorlardı. 

Ara sıra Seyhan sporlular yap· 
dıkları şahsi akmlarla idman yurdu 
nısıf sahasma kadar ilerliye bili)or
lars.:ada bir netice alamadan akın 

)ar tekrar yurdlulara intikal ediyor · 
du. Haftayımın son dakikasındayız. 
birden bire güzel havanın şekli de · 
tişmiş ve sağnak halinde yağmur 

başlamıştı. işte bu yağmurdan isti · 
f ade eden Seyhan spor ilk gol ini 
kaydetdi. ve haftayım iki bir yurd 
lehine neticelendi. 

Burada kaydetmeden geçemi· 
yeccğimiz asıl mühim meseleye ge
lelim. Nizami haftayım istirahatı bit 
ciği zaman ya~mur durmuştu. Ta
kımları tekrar sahada görüyoruz. 
düdükle beraber oyuna tekrar baş· 
landı. Hakimiyet tekrar yurdlulara 
geçdi. Altıncı dakikadayız. Birden 
bire şitdet'i bir yakmurun yağmağa 
başladığını görüyoruz. Hakem der 
hal oyunu durduıdu. 

On daakika kadar süren yağ· 

mur tekrar durmuştu. Yağmurun 
durmasiyle hakem sahayı kontrol 
etti. ve oyunun devamına bir mani 
olmadığından oyunun oynanabile-
ceğini söyliyen hakem bölie mü
dürü ile görüşdükden sonra takım 

kaptanının fikrini almadan sahayı 
terk ederek gitmiştir. 

Hakemin bu kararı her iki ta· 

yarıda 
kımın kaptanları tar•fı 
edilmiş ve oyunun deva 
edilmiş isede hakemsiılilc 
oyun geri kalmıştır. Fak•t 
dırki memleketin otuz kü• 
sarfile yapdırılmış oldutı' 
derd sahada eğer on da 
yağmurla oynanamıyacak 
yete giriyorsa bu işi 

zarmederiz hisap verme 
dar. gelmiştir. 

Yok bu hakemin 
ğu hareket dotrudan 
kulübü istihdaf ediyor5' 
metli beden terbiyesi 
gesi sayın brşkanının bil 
kini bilhassa rica ederiS· 

Çünki oynanmıyaca . 
verilen bu sahada her ilıl 
yağmurdan sonra yarı~ 
yapabilmişlerdir. Eğer c:a 
lekctimizde hakemlik 1 
taraf bir arkadaş me~ 
önümüzdeki hafta teki 
hu maç için muhakkak., 
karadan bir hakem ıe~ 
bölge başkanından •1' .,, 
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ASR i SiN EMA ~::a:a 
" 2711.Kanun cuma.rtesi akşamından itibarne 
I··~ Senenin iki büyük ve emsalsiz filmini sunuyor 
~ ~ 1 ~ P Sinema semasının iki ~arlak yıldızı 

Janet Nelson 
O Makdonalt Eddy 

• 
r ın 

en son ibdagerdesi 

s e v işti ğ i m_i z 
~ .. 1 
~~ un er 

T aınaınen Renkli 

2 
Dünya Yüzme şampiyonları 

John Mauren 

'"''"""'~ Veismuller O'Sullivan 
Film değil bir harikası 
TORKÇE SOZLO 

TARZAN 
VE 

. 

ı Gelecek Program : H A R R Y B A U R'un 

TAÇLI CANAVAR 

OÖLU 

Telefon: 
250 
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Abidin Paşa caddesinde yeni açılan: 

M. Tahsin Bosna 
Biraderler Ticarethanesinde 

Güzel Sağlam l 1cuz 
1 - Y er1i ve Avrupa Sobaları 
2 - Her nevi Karyolalar 

3-Bizerba Terazileri 

4 - Sahibinin Sesi Gramofon

ları, Levazımı, en yeni plakları 

5- UNDERWOOD 
Ameri~an yazı Makineleri, 1 

1 
Fledelfiyer Daktilo masaları 
Error Kolay yazı yazmak aletleri 

) Dünyaca meşhur dört marka: Mar-1 
koni. Sparton. lngelen. 
Marelli 

1 Radyolarını dinleyiniz. 11346 

TÜH.KSÖZİf. 

GAZETECILİK-MATBAACILIK 
• • ~ . 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknil<Ie çalaşıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
cedvcller, çekler, biletler, kart· • 
vizitler, haritalar, plinlar, mak-
buzlar • her boyda defterler, 

Renkli afişler 

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

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa kin nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild. bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıka bilir. 

Adana Borsası Muamelele~ 

1 
________ PAMUK ve "-_OZA ~ 

KiLO FIA Ti .-. 
CiNSi En az E.n çok Satılan 

K. S. K. S. Kil~ 
Koz• oo ™ıo,50 .- ~ 

~~~a_.-::-p_ar~la~T--'·=----1--~00~-~ı.-;-~ ·~ 
Ma. tem_i:ıi--=·=----1-oo_,_ __ ,_47;ôo-- -__/ 

-Koza parlağı ı-.44.!.50 -/ 
-~apımıiıi 47,50 
Klevland ı-oo 60---~ 

Klevland kütlüsü 19 ___ 1 / 

YAPACI ~ 
Beyaz 1 1 ~ 

-=si~ya~h----~ı~---, -~ 

, ç G T ~ , ____ __.;_..,___ ...... . ./. 

Yerli •Yemlik,,--~ ~ 
., •Tohumluk,, ~ ~./ 

HUBUBAT ~ 

.........-B_u~~d_a~y~K~ıb~n_s ___ ~-:----ı----~' -~ 
• Yerli 4 ) 
~·-------~-1----·----~· • Men tane ~ 

l"-"'.Arpa.--'-------~~4.~50~--ı----•~~--~ 

Fuulya - ' ~___;------~t-::---1·----•-----/. 
ı-.Y,u~laf------~-5 ___ 1 _____ 1 ______ ~ 

, Delice ~ 
·~~----,-----~----ı-----1 ----~ 
J-.K~u~ı~y~emıi::::-:::----11-----1-----1------./ 
· Keten tobumn 

Mercimek 
Susam 15 1 15.70 

UN 
--· == 

üç • • 

üç • • 
Simit _ " 
D6rt yaldız Cumhuriyet 
üç ,, u 

Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve P•jr 
29 I 1 I 1940 iş Baukasından alın...... 1 

p.,.. ~- ~ 1--------...;.._,._,;..,... 1 ..ı .• 
Ham 8 30 1--..Ur,_.n...,----.,----- 1.........-

1--.;__-----~~7~1~97 Ra~şmark ~ 
11-V_a_de_li_I. ____ , ____ - Frank (Fransız) 

1_V_a~de_li_lll ____ 
1 
__ 7 ~ Sterlin ( ingil,-iz~) --

1_H_i_nd_ha_zır ____ ,_]_,2!_ Dolar (Amerika) 
Nevyork • 10 78 -Frank ( bviçre) 

1

~ ~ 

Seyhan Vilayeti Vakıflar M·· 
lüğünden: 

Muhammen Müzayede 
Bedeli Bedeli 

Lira 

2000 

1200 
700 

50 

Lira 

2700 

1325 

V ıkfı Mevkii 

t iacı Yunus Hacı Fakı 
ata 

" ,, ,, " " 

Cinsi 

Cinsi 

Nalbat o~lu ıarı yakup Mescit 
odları 

Abdulkerim Tepebat Mescit 
Mescidi arsı• 

30() Balcı otlu ~Yortan Metcit 

mescidi binası • ~· ~ i 
Yulcar1da yazılı vakıf gayri menkulerin mülkiyetleri 'f"l'İ'!' f'l: e 

tekrar arlırmıta konulmuştur. lhaleleıi 5 şubat 940 pazute•• y 

14 tedir. isteklilerin Vakıflar idıreıine muracaatları. 

Umumi neşriyat müdiiri 

Macid Güçlü 
Adana Türkaöıi .. tbull 

30 - 2 


