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Umumi 
mecliste 

----yna Ye--t--in_9 ___ 4o 
~dçesi 858,819 

tesbit edildi 

Vılayeı U 
ıı Faıı.. Üstrnu_ U~i Meclisi dün V 

at , k n un R . a
d ·..ı. de toplan eısli~i altında 
Çesın•n fn'" ın ış ve 940 ·ı· 

r. Dünkü . ~lakerelerıne b vlı ayet 
ı k ıçıırnada c aş amış-

Onuşu\ınııştu,. 'B~~cla gelir bi.id-
haı.'ıladı~ı 858 çe encümcni-

dçe ı "abut cd ,.819 hralık \iar'd 
M ı ınıştir ı at 

cclis, bund . 
rne But un k an - onra Serpin 

ttıne V'Ja oylulerin n ahı 
1 ı ıye ı Yet ıdare h ıstekıeri ii-

encfirncnine h eyctindcn d 
avale . a. 

,_ <labıli~e en .. edılen di-
•11. bu k curncnı k 1 oy\erın "" ararı ok 
fn6nıyc c "adırliden u. 
u11alık Y bafılanrna alınarak 

ıoıu\ınuştur. sı ekseriye.ti 
Urnumi ~ e 

t<•nın d 1cc\ıs, F 
e Y. eke kaı 

~zcrındekı A ~ayseri . A fana a rn~r 
araılaştırrnış~~aca köyüne Şosası 

V r. naklini 
ılliy('t M 

tekrar t celisi bu .. 
Oplan gun "' masraf k acak ve 911 aat 14 d 

1 ısınının ~ ,Q biid e 
gu olacaktı rnuzat.:eret • çesinin 

r. Crıyte 

Sanıldırı-ına nıeş-
orıra bir d lrore M 

b e Curn C'Clis b 
u devre nıc a gunu Undan 

tır . saısıne l\İfııı toplanarak 
}et Verecek· 

------ --eyhand 
bit a korkulu 

gece geçti 
Ş . ----lddetH b· 
halk ı r doluyu 

c: ze \z.e\e sandı 
iti' eyhan. 21 (H 

•zd~n) ·
0 

lnusi muh b' . 
..ı - •• a ırı· ""~l · un g,. erındc k 'ce saat 22 rad-
de y asabamı d . 
Çcy, a~ctıu r la karı .. ıkz d~. sağnak halın 

ek saat kati "' d uşcu -:iolular 
'( 1. ar cvam • . 8ısınur ve d ctmıştır. 

tı dakikalard olunun ilk ba$ladı-
~- gürültüyü d: husul.e gelen şiddet 
Z.clıcle olu yan. sınemadaki halk 

•es .. Yor,, dıye "'k 

Sovyetlerin 164 üncü fırkası da 
fin muhasarasında, ümitsiz halde 

Taypalide Sovyetler dün 
büVük zayiat yerdi 

H elsinki ve bir çok şehirler dün sabah 

K a rabük fabrikalarımızdan bir 

bombardıman edildi 

Londrn : 21 (Royter) - Sovyet 
Fin cebhesinden çok muhim haberler 
gelmektedir. B11gUn neşredilen So'lyet 
tebliğine göre. Karelide Sovyet tnar· 
ruzları inkişaf etmektedir. Sovyetler 
Viyako ynrım adasını işğal etmişler· 
dir. Cephenin diğer mınhknlarındn mU 
him bir h:ıdise olmamıştır. 1 lava filo 
lnrı bombardıman faaliyetine devem 

4- Fin etmiş ve hnvn çarpışmalnrındn • 
tayyaresi du~rulmU$tur . 

Diğer taraftan Fin tebliğinde şöy 

le deniyor : 
Taypnlide Sovyet taarruzları ağır 

zayiatla tnrt edilmişdir biı• çok 
Sovvct mevzileri ele geçiralmişt:lr. Fin 
ler İ<ulaodn bir yer işğal etmişlerdit' 

Fin hnva kuvvetleri cllışmah tecemmôleri 
ni bombnrdımnndn buhınmuş ve G Sov 
•et ta .. vtıresi muhfik, dört Sovy~t 
.J • l 
tn\'.) arcc;idc muhtemel olarnk du?urıı 

Karabük Demir istıhsali 
i htiYacımızdan aşkın 

muştur. 

\ 

Londrn : ::! 1 (Royter) - Fin -
Sovyet harbi hakkında nlınnn mutem 
mim haberlere göre, Ruc;lnrın 154 İn 

\ ci fırkası Tiloln ci\•nrında muhnsnrn· 
1 J.,rlır. Sov,·cller bu farkavı byynrek 

F A BRIKAMIZ BiR P IK ' N TONUNU 65 LiRAD AN SATAAC AK 

ll·rle b<',leıneıı;c çnlışıvorlnr fırkanın 
,nzi,eti Umitc;izdir So\·yttler nrtık 
tnnklnrını, arkalarında pıynde olmak 
sızın tnnrruzn sevk etmektedirler. 

l .. trınbul: ::?l l Hususi) -- Bir· 
kaç gUnden bl·ri l tnnbulda bulun· 

makta olnn Karnbuk demir ve çelik 

fnbriknları umum Mudur u Gcnernl 

Se.} fi Akkoç buglln Knrnbuke dön 
mek Uıerc lstnnbuldnn nyrılmı~tır. 

C:ıencral Akkoç burndn bulundu
ı;u muddct z.nrfında fnbriknya ait ·~ler 
Uzerindc temnslnr yapmış ve lstnnbul 

dn~i demir dükUnıU fabrikn1nrı c;ahip· 
lcrı) le görU~nıUstUr. 

İskandinav hariciye 
nazırları toplantısı 

Londrn: :!l (Royter) - lskandi· 

nııvyn hnriciyc nnzırlnrı bu hnftn so 

nunda toplannc-ak hıı~lıcn deniz mllnn 

knliitı işleri göruşulecektir· 

Adliye Vekili Soma da 

Ankara : 21 [ Hususi muhabiıi· 

mir.den ] - Adliye Vekilimiı. lıugün 

Somaya gitıniştir . 

So,·yct tay) nrelcri Vipuri şehri.1İ 
bombardıman etmişlerdir hurndn dn· 
fi toplnr iki sovyet tnyynresioi duşur 
mlışlerdir. Diğer taraftan Rus tnyya· 
releri Hclsinkiyede ::ıltı taarruz. ynp· 

mışlnrdır· 
Londra : 21 (Ro.d:cr) - Alınnn 

haberlere göre. şimal huklımetlcri, 
Finlnndiynyn olan yardımlarını artıra 

cnklardır. 

Londru : 21 (Roytcr) - Söylen• 
diğine güre Almanya, Fin • Rus işin 
de mı.ıtnvns.,ıt rolu oynamnk YC Rus
yayı hu suretle medyun bir hnle sok· 

( Gcri'iİ UçUncU sahifede ) 

Öğrendi imi:ı:e göre, Karnbuk fnb

rıkamızın ilk dı..'mİr istihsalntı yerli 

fnbriknlnrın butun ihtiyacını knrsıla · ı 
dıktnn manda nrtncak vazi'-·ctted" ----------------------- -F b "k .; ır. 

n rı n .} erli pi kin tonunu (jj lirndan 

verecektir. Demir ,.c ç11lik fabrikamız 
1 

önUmUzdt·ki mart a\·ındnn "t'b 1 ı ı nren 
muhtelif hnddelC'rdcn geçmiş mamul 1 
demir istihsnline de bnı:.lnnmı ş 1 
L .,. oacnk· 
Lir 1 

Bazı bölgelerde 
gene zelzeleler 

dün 
oldu 

1_ uzerinc p 1 Yu selen bir 
ııtt's t anıK baş l a 

ıı atlı canını k mış ve her· 1 
.ve Paltolannı _urt~rrnak İçin şap Norveç henüz İngil iz 

notasına cevap vermedi 

Ankara: 21 (Hususi muhabiri· 
mizden) - aldığım mallımata göre 
bu sabdh 3,20 de Ankarada orta şit
dette bir zelzele olmuştur. il asar 
yoktur. 

1 . -je]13i a!eJ3J:tel k"~a fı 1 ır,t-11dc bıraka k 
d ı aınışla r dır t ' ra so 
ışarı çıkmak . . op.u bir halde 

la,, ayak 1 ıstıycn halkdan b 
ıı a tında kal k azı-

Ot'rtıanın dı ma la bt'raber 
( ş kapısında k' 

(,er, 1 1 camlar 
Uçun u nhifcde ) 

Londra : 21 Rovter) .... ~ huk Cı • - P•Or\•eç 
ınctı Alt-mark me<ıclesindcn do-

ln\l h nUt lngil'ı• t ~ no a~ınn C.e\'np vc:r 
memi tir. 

Bayburtda da o'dukça şitdetli 
b'r 1 ze zel ~ o'muşsa da hasar yoktur. 

Dün Şarki karahisarda da 14, 15 
de bir 7.Clzele olmuştur. 

Tokat da dtin ikı ve bugünde 
( Gerisi Uçllııcu 'iohifedc ) 

1 

J Ank a r a : 2 1 (Hususi) - D e· 

l ve li kazasımn Soysallı hUyUk 

s indermlke köyleri k ftmllen yı 

Kılmıştır. Soysa l l ı k ö y Unde 40 

ÖIU ve 20 yara lı vardır. 



Sahıfe 2 

ŞUNDAN BUNDAN 

Eğer donmuş 
rakı içerseniz 
ff5) ütün müskirat ve bahu 
~ sus rakı soğuk olarak içi 

lir, Lakin Avrupada Son ı 
yapıla n tecrübelerde gerek diğer 

ispirtolu içkilerin çok soğuk bir hal · 
de içi lmesi ve bilhassA donmuş bir 
halde kullanılması gayet tehlikeli ol 
duğu anlaşılmıştır. 

Bu > üz.:len sık sık kazalar ol
maktadır. içkisini karlı ve don ha
valarda pencere d ışarısına koyarak 
soğutanlar bunu kulland ıkları zaman 
muhakkak hayatlarına veda etmek
tcdirlt r. 

Almanyanın O t.letharz dağların
da ahiren bir kazı daha olmuştur. 
Karı koca ava çıkan genç bir çift 
g rceyi bir avcı kulübesinde ğeçir. 
mek isterler. Ocağı yakmak güç ol 
duğundan bir an evvel ısınmak için 
beraberlerinde taşıdıkları kakao Ji· 
körünü içmeği düşünürler. Lakin li· 
kör taş gibi donmuş olduğundan şı · 

şelere akmaz. Erkek şişeyi kır~r . v.e 1 
tilıcörü ouz halinde çıkarır, Her ılıcısı 
de biraz buz parçasını ağızlarına 

alıp emmeğe başlarlar. Fakat birden 
bire ikisinin de dili ateşe dokunmuş 
gibi yanar. 

Erkek hemen buz parçasını ağ
zından dışarı tükürür. Fakat kadın 
telaşından yutar. Midesinde müdhiş 
sancılar peydah olur. Erkek dok. 
tor getirinceye kadar kadın can ve
rir. 

Doktor, donmuş ispirtonun ka· 
dının midesini yakarak tahrip etti· 
ğini görmüştür. 

Bu yeni kazadan sonra donmuş 
ispirtolu içkileı in kullanılmaması için 
her tarafa ilanlar ya pıştırılmışt ır. 

Rakı sıfır derece soğukta tehli 
ke~i zdi r, Yüzde 1:; is bi ı to Lu'unao 
likör ta htessıfır 1 O derecede ve yüz 
d e 30 nisbetinde küüli bulunan ve 
hatta 20 derece de soğukta i nsanı 
öldürür. f\uı tul mağa imlr~n yok. 
tur. 

Türksözü 

Ovanın maarif • • 
ışı 

Selim Sır 
kon fer' 

Haruniye köy enstitüsünü 
Mebusumuz "e ·rtiJ. 

Sırrı Tarcan'ın şehr~ ~ açma hazırlıklarına başlandı 
ve Halkevi salonu11 k 
vereceğini yazmıştı ' 
Tarcan dün gece ~ 

Bu sene Vı laydimizin Haruniye 

mahiyesin de bir köy öğıttmen o· 
kulu açılacak ve bu okula Seyhan 
dan 40, gaziantepten 40, Hataydan 
40, Maraştan 4Q, olmak üzere 200 
talebe alınacaktır. Bu yeni açılacak 
olan öğretmen oku'una seçilecek kız 
ve t rkek talebelerin bazı 
vasıfiarı haiz olması lazımdır. Ve 
bu şerait dairesinde seçim yapmak 
üzere fişler seçmelere yollanmıştır, 
Öğretmen okuluna alınacak bu tale. 
beler beş senelik muvaff akiyetli bir 
tahsil devresinden sonra mensip o· 
dukları vilayet emrine verilerek kö 
lerde istihdam edileceklerdir. bu 
suretle vilayetmiz maarif kadrosu 
her sene kırk tane key ötretmeni 
kazanmış olacakt r. 

Bu sene için gene haruniyede 
açılacak olan köy ağitmeni yttiıtir· 
me kursunı vi•iyetimjzden otuz eğit 
tmen namzedi iştirak edrcek ve gele 
cek deu senesinde villayetimızin o· 
tuz lcöyLnde cği tmenli ilkokul daha 
açllmış bu'unacaktır. 

Köy eğıtmeni yet' ştirme kursu 
ve öğretmrn okulu için haruniyede 
bulunan alman okulu binası satın 
alınmak üzeredir. 

Halkımızın büyük rağbet ve alak. 
asına mazhar olacak olan bu müe
ssesenin açılışını döı t gözle bekliyo
ruz. 

Okul !evlidir bütün masraf okul 
i !aresine aittir. 

Kozanda zelzele oldu 
Kozanda dün saat 2,30 da 4 

saniye devam eden orta şitdddte 
bi r zelzele olmuştu r. Hasar yoktur. 

Halkevinde 

Ercümend Ekrem bir 
konfeı ans ver,yor 

Muharril' ve rom<>ncı Bay Ercü· 
mend E.krcm Talu bu gece Halk 
evinde ( Turizm ve Şehircilik ) mev 
zuu üzerinde kıymetli bir konferan 

verecektir. 

Hava meydan.ı 
Tar sus şosesı 

Adana tayyare meydanını Tarsus 
şosesine bağlıyan yolun bozulmak 
da olduğu meydan müdürlüAü ta· 
rafından Devlet Hava Yolları U· 
mum müdürlüğüne bildir.imiştir. 

300 metre k•dar bir tulda olan 
bu kısmın tamamen harap olmasına 
meydan bırakılmadan bir an evvel 
tamir ettirilmt>si Devlet Hava Yol· 
ları Umum Müdürlüğünce Vilayet 
makamından rica edilerek şimdilık 
sivil hava rıakliyatına tahsis edil · 
miş oll'n bu meydanın ileride mem 
lckct müdafaası bakımından da 
büyük bit ~hemmiyeti l ulunduğu 
izah edilmiştir. ; 

Bir hakaret suçlusu 
mahkum oldu 

" spor mevzuuod• 
" • le 

bir konferans ver'°'' 
11 

f erans geniş alik•. I 
kalabalık bir halk kıt 
toplamıştır. 

Bir Kız tal 
Ölümle t~ 
ede~ 

Üç aya ınah~ 
ismet lnöoü kıt . 

talebelerinden Ayşdt~ 
eden Atırceza mabk 
bıt kitibJerinden fer pı'_, ı 
ki Yülcıek 3 •Y b• r 
edilmiştir. Bu çok eli,......, r 
hadisesini ok11yucul• 
yoruz: 

Döşrme ma,,.He. 
Tekmen'in kızl' ~ 
elbiıelerini dikmek 
18 - 19 yaşlar ındl" 
den çıktıktan sonr• 
yor. Kısa bir zam•~ 
zilzurna serhoş bir 
duyuluyor. Arası çok ,. .J 
riye dalan köı kütük e(I"" 

şişman Ayşeye ~ıu. J~~ 
Su gediği mahallesinden Ali kı. kıntılık yapan Bakı 1 

H f "0 " zı 55 yaşların .fa a izeye rospu , 1 ~ 

h k 
an aşılıyor. ,e 

"Kahbe" aibi kelimelerle a aretle Ş All1 
6 .. - işman rı 

bulunmaktan suçlu ayni mahalleden O "ld .. ğ' fJıJ 
Ramazan kızı Hatice Bir inci Sulh nu 0 urece ım · ' yrJt. 

bile evleneceği gi.i11 ,dı 
ceza mahkemesince üç gün hapsine diyerek belinden çık~utl 
ve bir lira para cezasına mahkümi- e c.ı 

k , sı nı merdivenlere " . de it 
yetine karar veri 1miş ve b rar at k "J" hdidıl1 , 1 

1 
}ara o um te .~ 

iyct kesbetmiştir. ise de bir yaralam• ~ i"'a 
. . 8 k•" a ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ bıyetverılmeden a 

hit Mustafa tarafırıd•" 

"' yor. ,1rJ J 
Mahkümiyet k3'~ il" ' 

Şiın al Afrikası 
,\\ısır, mUttefiklcr snfındn olarak 

sunun hadiseleri içinde mevki almış 
bulunuyor. 

Dost ve kardeş M ısırın İ.;mi 
' hemen hemen hergUn gnzctdcr de ve 

:ığızlnrda dolaşmnktadır. Akdeni-z ve 
kırmızı denizi birleştiren maruf Su. 

\'e.n kııııalı, sevkilccyşi mevkii, zen

ginliği ve torrnğını~ ~crckcti ile 
mt!şhur olnn Mı iır 14,.> mılyon nUfus-
ludur. Bu nUfusunun yuzdc altmış· 
tan fo.dıısı zirnatln geçiııeo hnlk kıs
mıdır. 

Mısır dunya pnmukculugunda. U
çuncU derecededir. gski ınedenıyc· 

k h f l1 e t;.o tinden birço eserler mu a ıız, 

mektcdir · 
TM iai çok karışık ,.e eskidir. llk 

oUNON M~~ - ' 

medeniyet devri. beş yJz yıllıktır. 
Bundnn sonra ikinci Rnmscs (Firn
vunlnrdnn) devrinde ve mililthın t: vvel 
1292 den 132:> e kadar devam eden 
devir başlar . Bunu Mısırın Perslilcr, 

·ı•tt .. ce 3°·> de l\1akedor.c:ılı mı a an on "'"' ,, 
buyuk İskender, d:ıha onra Yunan· 
l ılnr. Romalılnr, Araplar, Turk ve 
lngilizler tarafından işgal ve idaresi 
tnkip eder. 

1517 de Osmanlı Padişahların· 
<lnn birinci Selim Mısırı znptctnıiş 
ve bu c;ul'etlc .Mıc;ı r, Cihnn harbine 
kndar Osmanlı hakimiyetinde kal
mışı ır. 

es• 
- tiye ceza mahkerJJ fbİııı/. Faknt buradn hususi bir idnre Ô ~ te 

Tcvfık zdöl dun • vardı ve nna (Hidivlik) deniliyordu, • J'1 
138:! denbcri de lngiliz ler, Osmanlı Muallimler ıÇ .def 
hakimiyetine rağmen burasını işgal şark biı••; ~ 
ve kontrolleri altına nlnıışlard ı . "çte 

Cihan harbinde Mısırın, Osmnalı Ders yılının lJ ri"jıl 
idaresiylt! rnbıtnsı kesildi ve lngiliz halde şark vı a, p ·ı " vetle / 

himaye sistt!mi tatbike başladı. Fa- rindeki orta rnektebıJI ,. -~ 
kat 1918 de •\lısır milliyd·perverleri muıllimsiz dersler ~1 
1ngiltercye kar~ı ay:,klandılar ve maktadır. " letİlljO I_. 
922 şubntındn lngiliz himayesi parle· Maarıf Veka tifl' 

h. r11e t men tosu, ı 924 mıırtında nçılmı ştir. mecburi şark ız tki1'' ~ 
Mnnınfih İngilterenin burada ~u- maları üzerinde tde. 
· t f 1 k 1 k•e 1'· t veyşın mU. n nası , SUl tının ontro ll hab~r verilme • _.

5
be r.~ 

vo sermayesinin ıııulınfazac; ı gilıi hnk· Bu tetkikat ~~ise~ f ._
1 

lnr ı dn \"nrd ı r. :Nitekim mukndllcrat h ııı· ..., 1 e*' , 
se er mua 11

' dtC 1 ti şimdi her iki devleti ayni snfta bu- · e o' 
lundurmnktndır. vekaletin t~ ~1•11 e ve'I' 

yetlerindekı 15 k ctJeC 
muallimlik etme 
lunacaktı r. 
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--= - -

Bir katil 
Yakalandı - -

Katilden maınun 
9tunan \6 d ve halifirarda 

yaşın a Sirnit · · 
h Berekctlidc k Çının oğlu 

h Ya alana k A 1r a gonderilmiş ve A • ra da. 
edilmiştir, dlıyeye tes 

8 .Katil Nuh, l<a s .. 
ıyesinde M h Y erının Hacılar 
1 e ıned t k 1Y~nlı lbr h' us a arısı Bo 

a ırn kız Ş 'f . göz koyarak . ı erı eyı para. 
Cesedi gö kıplı: boğmaktan 

ınme ten 1 
r etnıış ve h suç u olup 

sa te h" · 
taşıyarak d uvıyet cüzdan 
ta idi K ~ura a burada dolaş· 
\t atıl Kays . Adi 

tdilccekr erı iyesine 
ır, 

Adana 
llluht ,. : Mersiq 

e1hne h 
8 azırlık 

u Pazar &Ün" 
adana Ve mer ~ şehir stadyomıın 
a Yapılacak fut~:ı lll~btcltleri ara 
Zırlıklara dcvaın ~Usabakası için 

edılnırktedi 
Yhanda k k r. 

or ulu bir gece 
inı:.i snhif~d geçti 

en nrtnn ) halkın taı. 'k· 
yı ı karş d olınuştrr, ısın a tuzla 

Yağoıurun hata 'dd 1 
•iı bir sırad d şı etle deva 
c a •Şarı k m 
vl Ortasında açan halk 

r rn üddt t b kvle .Yağmur altınd 
1 e edıkt a 

ıc v nrdl' b en sonrs ne 
' lı~ını anlı aşka bir tehi k 
· Yarak t k ı e gıı tnışlcrd' e rar sin B ır. ema 1 

r kaç . 1 rlarında g~n lur l'Sen c 
h n erıyen k enup rüı 

}' arı nehrı .. ar sular 1 
lnıiştir, dort ttıetrl' k ın Jarı 

adar yük 

D M. Seıçuk 
, ahiliye rne 
amirleri rnurları 
tezkiy~ tarafından 

e --:__edil~Cek 
r Ddhiliye V ~ 

niyet h ekaltti 
J!. rıç İ Ususj i1a ' Jandarma, 
,,dı •hiliyo fllak Üıere ~~ Ve belediyeler 
oı.ı\' 'rafınj e oıenıtırları ı ~er bilumum 1 

·"de ••ye an teıkiye ~ın rnafevkleri ta \ 
~·~· ad Varakaları e '~ınelerini ve tez. 

ar v k• nın nıs 94 • 11 iıı .Aad e alete .. an O sonuna 
ı e' - atlardan . Ronderilrnesini ala 
11 l'ezk· ısterniştir. 

ı.ı· 'Ye va k 1 
...ı ,.. •ntı buıu ta a arında hak ve rıl'J . nnııy k 

. tı"' e il.ahlı kat'· aca ve suallere tam 
:bİ" • ı C('vaplar vcrılecek· 

Cızli 1 
• o an te:zk· . 'll\ırla 11 f ıye varakalarına 
•ca~tı n Oloğrafları da yapıştı 

1 r, r cık' 
·~ ~J Ut arın. . ıye varakalarına rne. 1 

r.,, k 1 Yı f cna t .. . 
iti Ve Va f . emayullcrı, mes 

ıı ,,, nacakt ıı e fıkrı ctrafiylc i:zah o· 
I' l' ır. 

ı , tahv'I Ur arın 

Dün 
• • gem ısı 

iki Norveç 
daha batırıldı 

I Sovyetleri 164 Üncü fırka 
sı da Fin muhasarasında 

1 
1 
1 

- t3irınci sahifeden artan-

mnk i c; temektedir digcr tnr•lftnn Al· 
mnnyn fsvcç u~tunde de nUfoz temin 
etmek nrzusundndır. Norveçde A 1manyaya karşı 

büyük bir infial uyandı 
\ 

Londrn : 21 (Royter) - Finliler 
sovretlerin bir ndn ve knlay1 işğal 

1 etriklerini şiddetle tekzip etmektedir 

Londra: 21 ( Royler ) - 4 300 
tonluk ve 1400 tonlu\c iki Noryeç 

-- ı 164 inci fırkadan başkn so\•yct· 
lcrin 51 inci fırkn.,ıd:ı vahim bir vn· 

Bir İtalyan ticaret ziyeHedir. 

-----

gemisi şimal d"'nizinde Almanlar 
tarafında, batırılmıştır. 

Su vaziyet Norveçde büyüle bir 
infı 1 uyandır dı . Bunlarla beraber 

Almanlar Norveçin 49 gemisini 
batırmış oluyorlar. 

Alman tahtelbahirlerini 
takip siddetlendiriliyor 

Lon Jra : 21 (Royter} - lngiliz 
bahriyesi Alm3n tdhlelbabirleriııi ta 
kip faaliyetim bütün manasiyle şi.i
detlen::liı m_kted ı r. Alınan denizaltı 
ları kıpırdamıyacak bir hale soku 
lacaklardır. 

< •• :arp cephesinde vaziyet 

• ) B .. 1 Londra : 21 (Royter - ugun 
garp "'ephPsind .. V di dağlar_ı ve r~n j 
nl'hıi boyurıca piyade ateşı taatı 

edilmiştir. 

İngiliL Orta 
Başkumandanı 

Şark 

t-ilistinde ; 
Londra : 21 (Royter) - Orta şark 

lngiliz Başkumandanı Veyvl bugün 
tayyare ile Filistine gitmiştir. 

heyeti Bükreşe gidiyer 

Londra : 21 (Royteı) - Bir ltal
yan ticaret heyeti yakında Bükreşe 

hareket edecek tir. 

İogilteren n yc1ptığı 
ticaret n1uahedeleri 

LonJra : 21 (Royter) - Harp 
iktisad nazı ı Klos avam kamarasın 
da, h::ırpten sonra yapılan . ticaret 
muahedeleri ve müz=ıkereleıı hakkın 

da malu'Ilat vermekten İ'lllina et: 
. . Ç , ku- bu gi •,i müzakerelerın mıştır. un . . .. 

t. t' fş"' edilmiş ol~a 1--ıç bır ku manıye ı ı .. l 
çük veya büyük bit raf devlet n-

giltere ile konuşmaya. anlaşmaya ya 

naşrnaz. 

İtalya A\manyadan 
artık kömür alam1yacak 

Londra : 21 (Royte•) . İtalyaya, 
Almanyadan aldığı kömür için lo- ' 
gilteren.in verdigı mühlet dün bıt 
miştir. 

Bunddn böyle E~e r lt .ı lya Al 
manyadan kömür alırsa, nakil esna· 
sında bu gömürlerin müsaderesine 
çalışılacaktır. 

iSveç - Stokholm 
Finlandi"a ha lisel~ri, lsv~çte endişe ve alaka ile karşılanıyor. Stok · 

holmda tezahürat oluyor, gönüllüler toplanıyor ve hükumet de yavaş ya 
vaş tedbirler'n1 artırıyo•. Bu meya ·ıda, bazı komün'st gazetecilerin de tev 
kif edildiği haberi de geldi. 

Stokholm ( Şimal'in Venedigi ) dir. Çünkü bir çok ada ve yarımada· 
lar üz•rin :le kurulnıuştur. Ve bir ço1c boirızlar. koylar ve fiyorlarla do 
ludur. Şebir hududundaki arazinin yedi..ie biri sudur. A.:faların bir kısmı 
dik tebeler halindedir. 

Bı,ralarda merdivenli sokaklar ve asansörler görülür. 1255 de ku· 
rulan eski şehır, şimaldeki Staden adasında ( Burası işçiler mahallesidir ) 
bulunmaktadır. 

Kral sarayı nezaretler eski büyük kiliseler ayrı ayrı adalar üzerinde 
dir beledıyc sarayı şehrin en muhteşem binalarından biridir. 

Bazı bölgelerde dün gene 
zel?eleler oldu 

( Bırinci saHifeden artan ) 

11,20 de bir zelzele olmuşsada h:ı
sar vuku bulmamışlır. 

Zılede 10 saniye süren şitdetlice 
bir zelzeleden merkezde bir ev yıkıl· 
mış, bir kadın ağırca yaralanmıştır. 
Ba11 evlerin cs\..i çatlaklıkları büyü
müştür. 

Kelkitte üç zelzele olmuştur . 
Ula kasabasında da zelzele olmuş 
ve birkaç ev tehlikeli bir vaziyete 
girmiştir, 

Eti'lerin yeni 
eserleri bulundu 

G eçenlerde lslahi)'ede tetkikler 
yapan Müzemiz Müdü ii Rıza. : al· 
gın, l:ı l ah 'ye n ' n şima' i garbısınde 
" Kaz ., dağı denen 80) rakı:ımında 
Lır Udgııı lMŞında ve lo.ıı zi , vı sinde 
iki Eti kabartma sı l:.ulmuştur · Bu 
kabartmaları, lslahiye ilk okul tale· 
beleri h ~ ber vermiş ve maarif me· 
murları yardımlariyle mahalline gi
dilerek eserler tesbit olunmuş ve 
fotoğrafları alının ştır: 

Bu iki Eti kabartması, yakın za
mana kadar etraf köy kadınlarının 

' bir ziyaret yeri olarak kullanılmış

tır, 

Yağmur dualarında halkın bura· 
da kes•kleri kurban etlerini yedikle
ri kaşıklar bu kabartmaların yanın· 
da bulunmuştur. 

Bir ark~oltJjı ve ayni zamanda 
folklör ziyareti olan bu mezarların 
baş uçlaı ındaki insan kabartmalara 
İslam ayını bakımından ço ~ entere· 
sandır. 

tııll~hf' t:zkiyc varakaları mf'!m 1 
1 ve tek .. dl · 

Cağ 1 d • au erıne müessır 
jll / ~ n an şahsı ~c hissi t . 1 

şunccl esır ve 
"', akılac:~t tezkiyclcrde bir tarafa 
"' B ır. 

Djurgörden adını taşıyan hir ormanlığı ve parkı vardır ki lsveçin rnuh 
telıf mahallerindeki köylü kıyafetlerini evlerini v: memleketin hayvan ve 
nebatlar1ı11 burada görür tanırsınız. 

Stokholm lsveçin başlıca sanayi, ticaret ve irfan merkezidir üniversi 
lesi korobin denilen tıp mektebi, ziraat orman, maden ve mühendis mek 

tcpleri ve güzel san l t müzeleri ka nilen Stokholmda toplan'llıştır bir ope 
rası ve birçok konser verilen saloıları var Jır ş hrirı li nanı da güz.-1 :fü. 
kış vaktı ekseriya buzkıran g emilerinin faaliyeti ile liman donmaktan ve 
kapalı kalmaktan kurtarılır. 

Eserler, bir kaç güne kadar şeh 
rimiz müzesine getirilecektir. 

Buluuan bu eı;erlere o civar hal· 
kı kazıbaha kanıbaba diyorlar. 

;J 1 ır Sene evvelki tezkiye va k ,t'i c Yeni · ra a· 
el ~ rıcu tezkıyc arasın:jaki muba· 
,_ı er nyuca k·ı 

• _t acaktı ve a ctçe tetkık o· I' ' r, ti' Makine dürbin sanayii çok yüks'!ktir gemi tezgahları dabağharıeler 
dokunıa fabrikaları da zengindir şt:hrin nüfusu yarım milyondan fcızladır 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök ~üzü_ka~a
lı ' hava yagmurlu ve hafıf ruzgar
lı geçmiştir. 

En çok sıcak 14 derece idi. 
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KOYDE 
SPOR 

incirlik ve Madama 
köy delikanlılan fut
bol da oynıyorlar 

azar günü incirlik köyü ile fP> Madama köyü arasında bir 
futbol maçı vardı . Bu ma 

çın idaresi için beni davet ettiler. 
Sabah trr:ni ile incirlık köyüne git· 
tim. Geceden yağan pek kuvvetli 
yağmur futbol sahasının boş yerle· 
rinde su birikintileri yapmıştı. Kaz 
ma ve küreklrrle kaz•l~o toprakları 
arabalarla taşıyıp bu ufak su yığın· 
ları kurutulurken diter taraftan da 

güzel bir güneş bu cevval ve ateşli 
köy gençlerine yardırn ediyordu. 
Bugün bu hazırlıklar ve sahanın 
çizgileri yapılar ken ditcr taraftan 
davetli köye adam gönderilmiş ve 
yatmurdan sonra oyun hakkında 
fikirleri sorulmuştu. Müsbet bir ce· 
vıp üzerine gelenleri karşılamak i· 
çin memurlar seçildi. 

Burada maç anlaşmaları yol pa 
rası lokanta ve otel ücretleri gibi 
uzun masraflarla yapılmayor. Yal· 

mz °bir yemek o kadar. incirlik köyüne 
maça gelmek istiyen Ceyhan oyun· 
cuları yalnız bir bulgur pilavı iste
mişler. incirlik köyüde mukavele 
haricide olsa bir tatlı ilavt: edebile. 
ceğini bildirmiş. Sahanın açılma 
merasimini ve topa vuruşu f ncirlik 
kö rünün uyanık ve gençliği teşvik 

eden muhtarı yapdı. 
Civar köyden gelen bir yığın 

erkek, çocuk ve bunların ötesinde 
bir okadar da kadın seyirci var. 
Her ıki tarafda oyuncularını teşvik 

t!diyorlardı. Bilhassa topun kale 
önüne gelmesiyle büyüyen tehlikeye 
karşı teşvik ve gayret sedaları da 
o nisbette çoğalıyordu. 

Futbol ayakkabıları, formaları 
ile çarpışan bu iki köy takımı ya· 
rın için ümidimizi gelişdirccek ka· 
dar yüksek bir eser di. Yirmi sene· 
ik oynadığım ve ~ eyir ettiğim fut· 
bol hayatımda en büyük zevki bu 
ıki köy arasındaki maçı idare etti· 
ğim gün oldu. 

Hyunda sarfettikleıi kuvvet ni· 
hayetsiz ve hudutsuzdur. Arkadaşı· 
na izrar etmek için en uf ak bir hi
le en hafıf hir tekme yok. Bütün 
gayeleri karşısına konulan kalenin 
ıçine tClpU sokmak oldu. 

Bu bir buçuk saat zarf mda in
cirlik köyü bir sayı yapdı ve galip 
geldi. Maçdan sonra bütün civar 
köy seyircileri v~ oyuncular köyle. 
rinin yollarına yaya ve fakat büyük 
bir neş'e ile koyuldular. 
~u umumi kaynaşma ve bu dt · 

rin heyecan daima aranan ve faka 
bulunmayan bir manzara idi. Yu. 
karıdan gelen direktifler kütlenin 
:s ·viye vı:. arzusiyle birleşdiği vakit 
me büyü'~ bir kuvvet oluyor. 

- Gersi beşinci sahifede -

İngiltere 
harp 

Sovyet Rusya~ 
ilan etmeli midir· 

Bir • 
şayıaya gore , ıı•' Rusya Almanya ~ 

saldırış yapa'-

•• 

yakında bir •• • 
uzerıne 

Loid Corç bugünkü vaziyet hak· 
kında çok ~ayanı dikkat bir makale 
yazmıştır. Loid Corç harp umumiden 
bugüne kadar vaziyeti tahlil ettikten 
sonra yazısına şöyle devam ediyor. 

lngiltere ve Fransa devleti Fin. 
fere yardımda bulunuyorlar. ilk par 
ti silahlar gönderildi. 

Milletler cemiyeti bt•nu aylarca 
evvel vad etmişti. 

İngiliz başvekili Finlere daha si 
lah göndereceğini vadetmiştir. 

Geçenlerde Pariste müttefik dev 
Jetlerin yüksı:k h up konseyi içtima 
anda yardımların daha f aıla ve sür 
atıe: yapılmasına karar vermiştir. 

Bir çok uüfuzlu mahfıller bunun 
biran evvel yapılmasını arzu ediyor 
lar muvaffak olundutu takdirde bar 
bin bütün satahatı değişebi ir. 

Bunu gayet iyi biliyoruz ki ba.
zı sınıflar nazi Almanyası ile harp 
etmektt • >e bolşevik Rusya ile har 
betmeyi tercih ederler bütün dev· 
letler komünist rejimine Fin harbi 
yüzünden antipati duymaktadırlar. 

Komünizmin sosyal tehlikesi her 
yerde hissolunuyor. Geçen perşem 
be başvekil irad ettiği nutkunda Rus 
!arın Fınlere karşı muvaffakiyetsiz 
liğe uğradığını ve Fınlerin kahraman 
ca müdafaada bulunduklarını kayde 
dince uzun uzun alkışlandı. 

Fransa hükumeti kendi memle
ketinde komünizme karşı mücadele 
açmıştır konıüni~mi kökünden sı5k 

mek için nazi me~otlarını tatbik et 
mektedir. 

Komünist partisi lağvetmiştir. 
komünist mehu'llannı mcclisden iskat 
ederek onları her hangi bir devlet 

müessesesinde faaliyetten menetmiş 
tir. Azalarını hapse atmıştır 

Bu hafta başı sovyet sef aretha· 
nesini araştırmış ve f ovyetlerin bu 
vesile ile göndermiş oldukları pao· 

Yazan 

Loyd Corc 

testoyu reddetmiştir . 
Fransada şay!aya göre ruılann 

almanyaya hücüm etmeleri muhte
melgörülmektedir. 

Bir şai11ya göre de logiltere bü
kümeti azaları böyle bir porojeyi 
ihtimal dahilinde görmektedirler. 

lngilizler 1919 senesinde ı..olıe· 
vizmi mahvetmek için silahlı tir te· 
şebbüse girişilmiş oldutunu unut
mamışlardır. Ne yazık ki bu t~cb
büse girişilmiş olduğunu unutmamış· 
!ardır. Ne yazıkki bu teşebbüs fi
liyata geçmemişti . O zamanki Rus 
ordusu çok kötü bir halde idi. Bu· 
gün de iyi orğanize" edilmiş değil · 
dir. Fakat 1919 senesindekinin şüp· 

hesiz ki. fevkindedir. 

Rusyaya cenuptan ve şimalden 

her hanği bir taarıuz, Almanya ile 
daha sıkı teşriki mesai etmesine se: 
bep olacaktır: O vakit Rusyada Al
man organiz asyonu tatbik oluna 
cak ve bu Bolşevik de\olet bugün· 
kü va ziyetindcn on defa daha kud · 
ratli olacaktır. 

Nazisme karşı mücadelede bu· 
lunduğumuz bu sıralarda 1919 de 
yapılan teşebbüsü tekrar ctrr.ek ma 

--------------

DUVDUKLARIMIZ 

Almanyada harp modası 
Birkaç gün evvel Berlinde çok garip bir içtima yapılmıştır. Bu içtimaa 

Almanyanın bütün şehirlerindeki terziler iştirak etmiş ve harp iktisadına 
göre hazırlanmış yl:nİ Alman modası tetkik olunmuştur. 

Hakiki dokuma kumaşlar yerine Lir nevi sun'i kumaşlar ve bilhassa 
Ersatz kullanılması meselesi Alman terzileri tarafından dikkatle tetkik edil
miştir. 

Terziler Ersatz ile takım ~lbise ve pardesü yapmak mümkün oldu~unu 
ancak bunların fevkalade ağır çiceklerini, binaenaleyh bu elbiselerin asıar 

tela ve atkamasız olarak yapılması icap edeceğini bildirmişlerdir. 
Fakat mesele bu kadarla kapanmış değildir. 

Harp iktisadı fıkrinden ilham almış olan teıziler erkek elbiselerinin 
çok cepli olduğunu ileriye sürmüşler; bunların faydasıı olduklarını aynı za • 
mar.da fazla miktarda lı.umaş sarfına sebebiyet verdiklerini, Ersaız ile imal · 
olunan elbiseleri ağııla\itırdıkl11nnı iddia etmışlerdir. 

Bu mütalealar ileriye sürüldiikten sonra nrhayet karar verılerek Alman 
harp iktısadiyatının icap ettirdiği elbise modeli meydana çıkmıştır. 

Bu modaya göre elbiseler astarsız, telasız . ve cepsiz olacak. ayni zıt 
manda kum'aştan değıl Ersatzdan imal olunacaklardır. 

nasız olur. ·oi 
Hadiselerin se'f'1 bİ' 

kip etmekten başk• 
mayacağız. .

1
• 

d' • Rusyayı şiın 1 

bir cinn•t o!ur. Y' 
harp İngiltere ve f 
ri bulunan Asy11'/1 

çok kötü netice~ 

Seyhan ı<ıı• 
• 

Riyasetiudef1• 
Tütün fabı ik~" .. ,. 

zılaya ait 70 doııi' 
. ·" sene müddetle ıC 'İ 

ihalesininde ~.o~. A 
müsadıf salı guntJ 
edileceği i an edil 
de bu icara talip 

kinci ihalesi 29/ l"i 
gününe bırakıl~•-,, 1 
olduğundan talıP 111" 

~ 
)19'1 
5a.1ıl' 

Ceyhan 0 
hakimliğiııd~e 

Müd .'ei CeYb 11J~ 
yünden Ömer ot 
dan Müddaafeyb ~ 
M 1. . . fete~ 

a ıyesme ız• .. ~.t 
kı bilgen ve go ~.!ı 
ve Nurullah ale'/ ~ ~ 
hukuk mahkeıll~ 
ği tatlı kuyu "ö~ 

1 resinde vaki do t ~
suf batısı MehıOe l'.eıl' 

·ıe .,. 
Yusuf kena:ı 1 f ıeP 
tarlanın tescili 'b~d"' 
işbu ilan tarı ıiY' 
. . d b ••• 
ıçın e ış u 

11 
denlu "'r dllr' 
muullak bıJhıl1 • 9' 1 ...,,. ~-

pazartesi ' güotJ, b"'..-..1. 
Sulh hukuk.~: oJ'~ 
at etmeleri ıla 



Şark Ordularının 
eğlence ihtiyacı -
Suriyede 300 M " 

t . a-ar ar ı t• 
ı 1 1 toplandı . •tınbul: 21 ~ 

nıııde bulu Hiuıusı) - Şehri-
1 . nan Ma k 
erınden 2S lci . car adın artist 
l oıos ek .ıılılc bir kafile dünkü 
1 d. ~Prcaıyle S . 
er ır. urıyeye gitmiş-

Burada k 1 
•rtiıt de Su .• ın 75 kadar kadın 
'11)'orlır, rıyeye harekete bazırla-

Avrupadalc· b 
illan Surryeyc ic:'~ ba~ladıtı za . 

J le tdiloaiır H cbı •rtiıt girmesi 
t dol1"'.: 

1

1· •lbulci umumi va , ... Ye ..... 
~--- t...L..: Ultefilclerin şarlc ,...... ':P'..ıJe , .-1:1: 
. ret Qtc1ırı1 ~Dc:e bu mcm-

:: ~~~~iı •rtiıtle· 
• ted~ Aft.ır- • '- · · 1\. . ...._, ... UMlt ıçm 

....... ,vır9'cli&:__·. .. llalttar. 
"-1: ere L-'~ , .. d,..;, .. "''ti ~ore, ecnebi ar· 
illii ~S qauımelcnio 
ctı..'~:.~rını t._haı:::in etlence 
:ıtır. if ıde ediıllatll ae da bunlar 

~--· bep olmUf-
. vurı1ede b 1 ~tlerı lbiLt u -.d11,..l•n M 
~ 1 bu " t'l 1 ıcır 

~~._.tur. QQ P,deıılcrle 
tereli "'' '- bilJGk .. b •taaeıc 6 ~Y~ llalhiQa k!° '''ioi iti· 
"'-cır .~~'111• kafile le "-'f.

1
d.r elde 

d l •ıt eri b • ı e 1 IQ •zlı le 1 fc riaıitd le en 
Çİİokij ı •lbıyorJır, e iu) ay. 

)etitt-._ bunlar 8 
'Joııo.. '- 4 Jirad._ ~Yotıu etlence 
1""-ı \)&&. t'fll lie ti.~ "8ıanmı . 
~ltıriıae ""'-11a110t llaııraf · 
l&nderrnek'Y4a elJi lir~ ~le. 
llliyorı hıklcırı..a- . ~lılc d.. . 

ır. ~n ıatif ovız 
Be}'az le •de ede· 

~~'ille lll .•dııı ticı • 

•ııı ,d,, b~~ ıçirı alını:'lı~e llıeydan 
~I rızıj k 1cı., ... •rr ili 1 tedbirle . 
1 1Zar...ı ııt et' 11hıy1ra'c ·-.. ı h.1 ın •tadılda-
.gözı,,İnı. S bur•dın ~-t ••haıını bu· 

. lir" ııtıçrn ı tırıe alb"J l)e ~t h a arına Ye 
1 Old t IWllllr M ll ll bild· a Çevirmele l•ık •rnıfıb J,.,_ L_ iriliyor, 

''•••nd ... n""ı A 
)etinde ol • bır tr . vrupa ile 
Cclc )' dutund lnııt yolu vazi 

enı • t· •n S . ••11 Ut r •ıt le f urıyeye gide-
d~t b ''Y•c•kl • ıleleri'lin de bu. 

Urıd •rırıa . 
tur, ı kılıca'- ve bır müd· 

ııtlırına tüphe yok 

(( .. 
( Dörd .. O~de spor 

Uncu a b·f l\ltı Yed· a ı cdtn artın ) 
'Pdıt•lbız ı •ene evvel Kıbrısa 
·~ı~,.. ..~Y•hetta orad•lci Jc •· 1 IOraıij oy 

f11tboı f ve bunların an· 
'Pır ~t u Yaratan lnfiliz milleti 
0t b· Y•pdarır1D11 Ye b" · · · ır bey 1 ı..a 111111 ıçın 
Ilı h • 0 ,."tunu c$ü .. 
i '?IÜııevverıh diinlcii tunmüı· 
. y •sırıı bu~-ınlc'" le Ye olmaz ,, h ... u ö ı·· 

•lcilcıt J•~dı Y u Çocutu 
Sevinç ve ö. 

•dır '"ı.k le ~ 1 Y•tları •lcıtacalc 
, .. 1' bar bılcilc 

eneraı incirlik u at, llıuht•re111 
l ve ... ıda111 fu •ra lormılıri ı 1 tbot. 

ııı, Çoculc erle ~ e, ••balariyle ~. 
le Tlir'- , ~ e yuzleree ıeyircile 

~ '"'l>Or le ile · tauı bir le • ın0tı11nın bu· 1Ynatıdar. 

1811111 ••,tın 

Türk sözü Sahife 5 

EDE!I "1ESELELER ÜSTÜN~ 

Edebiyatta şiir 

* 
DeOeru edip ve mUnekkldlmlz Nurullah Atacın Halkevinde 

edebiyat mevzuunda verdiği enteraaan konferansı aynen 

•Utunıarımızda tekrarlamalı pek faydalı gördUk. 

Bu konferansın notlarını kısım, kısım nefredlyoruz. 

BUGÜNKU PRCGPRM 

TÜRKiYE RADYO OIFOZ1YON 

POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

2 
Ve bu yüzden, biraz evvel çok 

ıyı anlr.şlıklaıını ~arıan kimselerin, 
birıbırlcrinden tam<mi~ıle ayıı düşün
düklerini anlayıp n.ünııkcışaya, miina· 
2~~ya girittıkleri göıülür. Biz burada 
Şur rivayetinde birleıiyoruz; Şiiri ta· 
r ıfe kalkıp da maksat;8"ıa ayıı'dıtı
mııı meydana çıkarmanın. böyle bir 
tehlikeyi röıe almanın ne Jü:r.umu 
var? denebili,• Ben de böyle düşün· 
•ek ve ıize : ''Şiir... Ne oldutunu 
.laepiniı bil yoraunuz, tarife rıe ha· 
cet ? " di)ebilmtk isterdim. Fakat 
Şiir kelimes ne çok manalar verilmiş· 
tir; o kadar ki bugün şiirden bahse· 
derken o manalardan t.angisini kas· 
dettilimiıi söyleınnsek ı özlerimizin 
biç anlqı:maması, hatta daha fena11 
1anhp anıııalması pel. milmkündü~. 
Bunun için, Şiiri sevmekte birleşmeli· 
le beraber tiire verdiğımiz manada 
ayrıldıtnnm, yani büıbütün ayn şey· 
Jeri sevditimizi meydana çıkaımayı 
4a pıe alarak ıiiri tarife çalışaca· 
tun. 

.. Şiir vezinli ve kafiyeli sözdür'' 
diyecek olursam bugün hemen hiç 
kimseye kabul ettiremem; çünkü her 
vezinli ve kafıyeli söze, mesela: 

Allah Di.tu, gökler cieııx, yer 
commencer r pıid<l gibi sözlerin man
zum olmakla beraber şiir olmadıtmı 
artık hemen herkes kabul etrr.iştir. 
Nazım başka şey, şiir başka şeydir. 
Şiirsiz nu.ım olduğu gibi nazımsız 
şiir de olabileceğini bize serbest na
zım isbat elti. Bundan başka herhan
gi bir manada sevdiğimiz şiirin ha· 
zan nesirde, mesf'la bir romanda, 
hatta bır tenkid yazısında bulunabile
cetıni de hepımız tasdik edi} oruz. O 
hllde ş•irin tarifıni nazmın haricinde 
ar ımamız llzımdır. 

Şiirı tarife çalışacağım, dedim. 
Dile kolay! Elbette dikkat etmişsiniz 
dir:. Bize pek yakın olan, çok ıyı bil
dığımı7, şeyleri kolaylıkla taıif ede· 
meyiz. Asıl bilmediğimiz Şt>yleri tarif
te m~va.ffa~ oluruz demi} orum; böy
le hır ıddıanın sakatlığı aşikardır. 
Fakat bize biraz uzak olan, ker.di 
kendimize de anlatmak ihtiyacını 
duyduğumuz şeyleri iyi tarif edebili. 
ı iz. Basit bir miıalle anlatayım: Ah· 
med adında birındt>n bahsediyorsu
nuz ve size onun kim olduğunu 

80
• 

ıuyorlar. O Ahmtd sıze uzakça bir 
kimse ıse oldukça vuzuhla tarif ede. 
bilir1'iniz, Fakat pek yakınını tda bir 
kimse iı~ taşırır: "Bizim Ahmed .Ya· 
hu 1... Ahmed yahu 1 .. ,. gıbi lıiç de 
lar f etmıyen sozlerle mukabele eder
siniz , Babala!ımızın, annelerimizin, 
k llrdetlerimizııı, çocuklarımızın yüzle-
r inı ıyi<· .. tas vır edttmeditimiz gibi. 

Ben de fiir dedeaim şeyin ne 
oldutunu rakından biliyorum; onu 
kend nıe 11.1h etmek ihtiyacını duy. 
muyorum. Abdülhak Hamit'ın: 

. Hübub eder gıbı reflarınız, ne ha 
~ıtır! 

Ar,.p Nesimi seher"den mi oferide
aırıı.ı? 

Beytinin fİir olmadıtını· buna 
ınukıbıl mesela Oktay Rıfat;n pek 

basil gözüken: 

ismini bılmedığım yıldızlara. 
ifte§e t'e suya lıamd olsun 

sözlerinin şiir olduğunu açlığımı, ııy · 

Perfembe - 22 - 2-940 

12 30 

12.35 

Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

AJANS ve meteoroloji ha· 
berleri 

kumu hisseder ribi hissediyorum. 12.50 
Açlığınızı, uykunuzu tarif edebilir 

Türk Müziti 

111iıiniı? 

Ben de şiiri dotrudan dotruya 
tarif edcmiyeces)im; batka bir yol 
anyacatım, y.mi sualimi detiıtirip: 

•·Şiir nedir?" yerine: resim nedir? 
Muauki nedir? diye aoracatım. Bu 
suallere alacatıauz cevab•D biıi tiiri 
de aydınlatacafını sanıyorum; 

Resim nedir? 
Bir ressam meseli 'benim resmi· 

Çalanlar : Kemal N. Sey· 

bun, Ce\'det Çatla, Fahri 

Topuz, izzettin Ôkte. 

l - Okayan : Mefharet 
Satqak 

13.30-14.00 Müzik : Operet Şaıkı

ları (Pi.) 

18,00 Prorram ve memleket saat 
Ayarı 

M6zik : Radyo Caz Or· mi yapıyor. Ben resim des)ilim: o 18.05 
tablonun bana benzemesi de lbım 
detil. Çünkü bana benzememesi re-

kutraaı 

sim olmasına bir manit teıkil etmi· 18.40 Konuıma 

Serbest Saat. miyor. Ona bakan ondaki inaaa su· 18.SS 
retinin bana benzemesinden batkı 19.18 
bir şry arıyor. O kadar ki o tablsyu 

Memleket Saat Ayarı, A· 
JANS ve Meleorolji Ha
berleri 

içindeki suret bana benzediti için 
betenenJere yahut beozemediti, ya· 
ni sırf bu müşaluh kıymetine isti· 19.30 TÜRK MÜZiCi : 

nad ederek hüküm verenlere~ " Siz 
resimden anlamıyorsunuz; belki Nu-
rullah Ataçın yzzünü biliyorsunuz 
f.skat resim sanatı nedir bilmiyorsu-
nuz'' diyorlar. O halde resimden an· 
Jıyan'ar bir tabloda ne arıyor? Birta 

Saz EAerleri ( Kemençe 

Ney, Küddüm). 

Çalanlar : RuteR Kam, Fa~ 

hire Fersan, Basri Ofler, 
Nuri Halil Poyraz, 

kım hatların ve renklerin ahenkli bir 19.4S 
surette birleşmesini, detil mi? Ôyle Türk Müziği : 

ise resim sanatı, birtakım hatlar ve 
renklerle bir ahenk vücude getirmek. 
tir. 

( Bu ahenk kelimesinin ne kadar 
sakat oldu~unu bilmiyor detilim. Da 

Çalanlar : Kemal N. Sey. 

hun, Cevdet Çatla, Fahri 

Kopuz, J,:zettin Ôkte. 

ı - Okuyan : Radife Er· 

ima yanlış anlaşılmata ve bir çok 
20

.
15 haksız hükümlere yol açmata müsaıt. 

ten 

Konuşma (Bibliografya) 

Türk mü1iti : Fasıl Heyeti 

Müzik : Sedad Ediz tara· 
fından Keman Soıoları. 

W,30 Fakat şimdilik daha iyisini bulamıyo-
rum· Yalnıı şurasını tasrih edeyim ki 21 15 
ahenk hissi mütemadiyen zenginleşi· 
yor, yani bize uyg-ıınıuk "tesirini ve· 21.35 
rey şeyler günden güne çoğ'alıyor; 

Müzik : Küçük Orkestra 

dün bize, biribirine hiç yakışmaz gi· 1 22.15 
bi tözüken şeyler bugün bilakis bi-

(Şef : Necip Aşkın) 

Memleket saat 

Ajans Haberleri: Ziraat, -

Esham, Tilhvilat, Kambiyo

Nukut Borsası (Fiyat) 

r birileırn mütemmimi cldukları hissi-
ni veriyor. Denilebilir ki sanatkarın 
asıl vazifesi ahenk imkanlarını, mnh· 

Müıik : Cazband (Pi.) telif şeyle:ri birbirine yakışlırmak im· 22,30 

klnlarını çoğaltmaktır. ) 23.25/23·30 Yarinki Program, ve 
Resim, hatiar ve renklerle bir 

ahenk vücude getirmek sonatidir de· 
dim. Mu11iki de aavtlarla ahenk vücu 
de getirmek sanatıdır· 

Resmi resim eden tasvir ettiti 
şey detildir: yani resimdeki insan 
sureti veya manzara resimden hariç 
şeylerdir. Onlan resim sanatını hiç 
akhı,,ıza retirmeden düşünmek kabil 
oldutu gıbi ruim sanatını da onlHr• 
ıız tasavvur etmek kabildir. Şiirin 
de manası ş!ir detildir: manayı şiir
den ayrı olarak düşündüğilmüz gibi 
sıiri de manadan ayrı olarak düşüne 
biliriz. konuşurken sfü. arasında: "Ahi 
şimdi bir su başında olsaydık, çalgı 
çahn!'>aydı, yanımızda da sevgilimi1. 
olsaydı! diyebiliriz; bu ~öz şiir degil 
dir. Şeyh Galip: 

Daha zıyadesin ... ·yok tahammülü bezmin 
Mey ola mutrip ola tut kı 

bır de dılber ola 

panış , 

derken başka bir şey şöylecniyor, 
fakat bu söz şiir oluyor. Pek güzel 
bir şiir detil, fakat şiir. Necim ise: 

Ben olsam mütrib olsa bir kenar'ı 
cuybdr olsa 

Hoı amdi bir de farzda 

bir cevant §ıvekô. r olsa 

diycr. Hep ayni mana! fakat ne ka• 
dar farklı!.· Bizim hiç şiir olmıyao 
aözOmüzden Şeyh Galibin zayıfça 

bir şiir olan beyline, ondan da Nedi 
min harikulede beytine, asıl şiir ik· 
limine geçtik ve mana hiç değişme
di. O kaide emniyetle söyliycbiliriz 
Kİ şiir, manada değildır. 

-·Sonu var -
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Panıı.:k vr ~ oıa 
KlLü !-· .-A-.ll--

CiNSi En az c.n çok 
K. S. K. S. 

K~a 00 1----
-Ma:_Parlağı 46,50 

Ma. temiıi ,- 48 -- 1 

-Koza parlağı ____ 1 __ j 
-Kapı malı ~ 1 _ 1 

Klevland 58 
Klevlnnt çi. -(Ü---,---

- - -Yapa~;--
-tleyaz _______ , ______ 1 

Si vah 
~---=--=-=---ÇIGlr 
Yerli yemli~,_3,;_s_o __ \--__ 

.. tohum 

Ceyhan Sulh Hukuk 
Haldnıliğirıden : . 

ilan 
Müddei Ceyharın tatlı kuyu köyıin

den lbrahim atıcı tarafından müd. 
dtaal~yh Cay han hazinei Maliyesıne iza 
feten Mal Müdürü Sıtkı Bilgen ve 
göçmen Adil haklarında Ceyhan 
sulh hukuk mahkemesine ikame ey· 
!ediği tesr.il davasının cari muhake 
nıesinde müddeinin tescilini istediği 
Tatlıkuyu köyü hududu dahilinde 
kör veli deresi mevkiinde kai'l gün 
doğusu köse ali ve hacı bekir gün 
hatısı dere poyrazı kez dere kıble 
si çolak hasan ile çevrili 50 dönüm 
tarlanın tescili ta 'ep edildiğinden iş 

Türk sözü 

DiKKAT 

ve 
SiNEMALAR iN DA 

24 - 2 -- 940 Cumartesi 
BugUne Kndar \'Ucude Getirilen Milli 

GÜZiDE ED1BL\'.1lZ ti 
~ceşca'\t NlYltrD ~lYJIF\)'\Ç;~kUli'il'I 

TAŞ M;~RÇAsTI 
l lissi, A~ıklı ve Muessir 

HUBUBAT 

BuğE_ay_ Kıb., __ ı ·---
" yerli 4,68 

=~:~:lya , 4 .62 ~-. j ., 
-Yulaf ___ 4 

.....,.___ -- -
"Delice 1 O 11 

bu hudut la mahdut bulunan tar laya 
iddiayı hak edenler varsa işbu ilan 
tarihinden it;baren bır ay içinde Cey 1 
han sulh hukuk hakimliğine müra
caat etmeleri ve duruşmanın da 
18·4·940 Cuma günü saat 9 a bı· 

,_ 
Snhcseri ] lnlkımızın Rnbntçn Görebilme.;İ ve lzdihn01 111 

' Geçmek Mnksadile Birflen Göstereceklerdir 

Rejisör: FARUK Gl~NÇ 

Bnş Rollerde : İstanbul Şehir Tiyafrosundnn . 
" Kuş yemi - J j 
-susam -·ı 14 1 11476 

Telgrafları '--------------

rakıldığı ilan olunur. 

Liverpol 
2 I 2 

p,n~ ""nllm 
/ 1940 1 

1-H-az-ır-------,-8 -10 
Halkevi 

den : 
Reisliğin-

. ------- _ 77-- Bi49 - ı ·- Vadeli 1. 
Vadeli lll Konferans 

_H_i_nd __ h_a_7._ır _______ 
1 

_ 7 ı=l 9 ~ 
Nr.vyork 1 , 03 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

,ı.,.,, ,- - 1 
~R=-a...;....y...,.iş_m_a_,rk-------- - -

22·2·940 günü saat (20,30) da 
Evimiz salonunda değerli yazıcıları

mızdan Ercüment Ekrem Talu ( Şe-
1 bircilik • Turizm ) mevzulu bir kon 

ferarıs verecektir. Giriş serbesttir. 
11471 21-22 

- Frank (Fransız) -2- 9 5 1 
,-Sterlin-( İngiliz) - -ç 21 

Suavi Tedü Nevzat Seniye Mehmet 
Ve YU2lerce Mevlpyl ve Rakkaseı•r 

NOT : Bu Büyük Türk Filminin ilk Gala Gıcec;i için .Al,S 
Localar Pekaz kalmıştır. TANDA Sat.lmaktadıı· 1 

ieldon Alscı ray 212 Telefon 

1 ALSARA Y 1 TAN Sirıe~ 
SINEMASINDA BU AKŞA~ 

Çılg1
1

~ B~kire ŞEYHiN _, 
Türkçe 5°' 

RAMON NOV 
MYRNA LOY t 

Fransızca Sözlü 
Baş Rollerde: 

VICTOR FRANCEN 
ANNIE DÜCAUX 

Ayrıca: 

~Dolat ( Amerik~a_;,) __ -ıTo 1 19_ 1 
- Frank-( isviçre) 00 00 Adana Ticaret mahke- 1 

Hafiyeler 
Heyecanlı Bif 

iLAVETEN 
FoX Jurnal Dünya H.:ıherl eri 

. 
ilan 

1 

Adana Ha va Kuru
mundan: 

6C'-100 Türk kuşu ta le: besinin 
otobüsle tayyare meydanınA nakli işi 
eksiltmeye konmuştur. ihalesi 26 
Şubat Pazartesi günü mat 15 tedir. 
isteklilerin Hava Kurumuna gelme· 
!eri ilan o'urıur. 

11474 22- 25 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

ç=ılışmak üzere bir mürettibe ihti-
yaç vardır . ldarehanernize n ·· u . 
racaatları 

---

Satılık Kahve 

Yeni istasyon caddesi üzerinde 
ve dört yol ağzında 1200 lira kira 
getirir kargir kahvenin 3/2 hissesi 
satılıktır. (nan yezıhanesine müra 
caat) 

21-22-23-24 11469 

mesinden: 

Mühendis Hikmet namına Ada 
na gar ambarına S?elüp mürselü
niyhi tarafından tesellüm edilen 
muhtelif ebat ve kuturda çam ve 
ardiçtan iharet 34 topak kazıgın 

Ad·rna gar ambaı ı civarında 2g/ 
21 940 saat 14 de bil müzayede sa · 
tılaeaktır. 

Taliplerin mezkur mahalde ogün 
ve saatte hazır bulunmaları ilan olu 
nu~ 11478 

den 
Halkevi 

• . 
Reisliğin-

Mükafatlı bisiklet 
koşusu 

2 4·2·940 Cumartesi günü saat 
( 15) de Halk evi önündr:n başlanıp 
Taşköprü önü. Kolordu, Elektrik 
şirketi, yeni istasyon asfaltdan dört 
yol ağzı, yeni otel, belediye, çarşı 
saat kulesi ve Halkevi önünde ni. 
hayet bulmak üzere bir bisiklet ko 
şusu tettibedilmiştir. 

istekli yarış~ılarımızın 23· 2· 940 
akşasına kadar Halkevi bürosuna 
müracaatla kayıt olmaları ilan olu . 
nu~ 11472 

22- 23 

Seyhan 
ğından : 

ilan 
Vilayeti Defter'' 

Mahallesi Cınsi 

1 Şabaniye arsa 
Asfalt 
Alidede 

" Eskihamam 

Ada 
391 

71 

Parsel 
90 

19 

Çınarlı hane 391 71 
Akarca'ı 

Metre Mu. rvfLJb,111 

1R8 57tı 

67,50 168 

310 300 

Çıkmazı 

Cenıalpaşa arsa 577 61 9480 2844 

;' 

Yukarıda muhammen kıymetleri yazılı dört parça ga>'~:~ 
kiyetl~ri 22 - Şubat • 940 tarihinden itibaren 15 gün. rtıc..ı_, 
tırmağa çıkarılmıştır. ihaleleri 8 3 940 tıuihine müsadıf t 

14 de satışı icra kılınacağından taliplerin % 7, 50 temi0' 11111 

likte aynı gün ve ~ynı saatte Defterdarlık satış komis>'0 " 

ları ilan olunur. 11479 
9

,......4 
22-25- 2 

Zayi mühür 

Para kesemle birlikte tastıkli 

möhür ümü sepze pazarında gaybet 

tim. Mezkur mühürle hiç bir kim 
seye borcum yoktur. Yem mühür 

rım. 



Suvare 

8,3l) da ASRi ~ SiNEMA 
Bu Akşam 
19 4 o 

( 25) KLşilik' l 
Macar Revü 

Heyeti 
V E 

. 

Mişeller Revüsü 
Sahibinin Sesi Ve Kolum

• ı bia Plaklarının Baş Oku-

S ı hife 7 

Suvare 

8,30 da 

,. yucusu Bayan SEMiHA l ~ 
EŞH\JR 

ElESTEKAR NEölM VE ARKADA$LARI TARAFINDAN 1 

-- Büyük Konser 
Ap"rul>adan h ·· l k ' ' 1 M h -~ f •· ·ı · ' a enuz mem e etımıze ge en eş ur pre esor, ıyo onız 

M~~ali) Tarafından şayanı hayret tecrübeler 1 
( P Şe ler Re .. ·· k d 1 T · ·· K · ·· · k l T · ·· angalisig )vusu ar a aş arı rıyo urtıs muzı a ve rıyo 

I an tarafından zengin varyete numaraları. Alafranga ve 
Fiatal aturka Oyunlar Akrobat~k numarolar ve saire 

ar: . 1 
LOCAL~R 20~ 
1. inci Mevki 

2. hıci 
" 

Ttlefon 

50 

30 

; Dikkat~ 
· Biletler 

Gündüz 

Satılmak-

tadır ... 

-

1 

250 



Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar l\mpullar 

Herboyda OL iV.ET Ti 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

tc'minoth Radyo tamiratını 
Abidin Paşa · caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo l 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Pos~~tu~su~:6~0:.,_ ____________________ ~~:=:":~:::".~ 

Sıhhi Dink 

------------

I 

' ' ,, L. O RAO'VO MEVSiMiNiN 
MUVAFFAKiVETI 

MA~ EL. · J<_adfldaı~ı 

/d6li oe~tJVetfi Shs 
~ ---- -" ::Xü~ aÖSf(]/4İ~ 

.......... • d 
\ 

' I 

- Rckal.ıet Kabul etmez tiat : 
- Gayet :.olay lat;ısyon Bulma tertibatı 
- 11.ntıp;ırilzlt 5üzgcçll, dahln huor;usl anten 
- 'tüzr;ıtıdcn tı:ızln istasyon i&lmlt:rl yazılı bil-
• Yük kadran 

ıtıraz kabuı 
k 

1 
Cl111ez OstünlüğU haı<kınd •. frnn::~t hası1 

etme Cin Mo 
1 esscı:emlzi fof:rifll! bir ·~"''" görmen1• 

zl tavs vo otterız. 

atelyemizde Radyo tamiratı yapılır 

Tediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna Biraderler 
1 elgr. Adr. MEl' A 

Telefon : 'J.7 

1 

Pek zarif' çok sağlam ve gayet hassas olan bu 

-ı' görüp dinleyiniz. rtJlı 

Mülhakat için Bataryalı Radyoları 
anot PHlerimiz de gelmiştir. 

Evrendilek Kitabevi -

Dr. Muzaffer Lol< 
s' 

1 kl mu .. tehassı ç hastalı arı ,.,. 
muayenı!hanesinde . hastalat Hergün 

başlamıştır · 

!..--------------------------

ı 


