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F elaketzede\erimize 
yardım lisie'i 

- i kinci sayt :ımızda dlr 

.. illi felaketi
nıiz karşısında 

vazifemiz 
NEVZAD GÜVEN 

Erzincar., Zara, Zile, Sivas~a \'e 
diğer bir çok ~ehir ve kasabalarımız
da vukua gelen yer sallanması mem-
.. ·etimiz için büyük hir ~ret v:- bir 

çok yuradaşlanmıı için lıakıki hır fe-
laket olmuştur. Binlerce t v harabe ha
Jıni almı.ş ve binlerce ins.m enk?.z al-

nda. alevler içinde can \'ermiştir. 
Şimdiye kadar alınan \'e f acıan~n 

tam bir blançosu olmakt.an ıı:n~~ 
uzak oulunan adetler dahı kalbımızı 
acı, gözlerimizi yaşla doldm mağ'?. ka
fi gelecek kadar ko~kunç.tur. 

Tabiatın çok zalım bı r 'gadrı ola-
rak on binlerce "atandaşı mızın üzerine 
çöken bu müthiş felaket karş~~ı~da 
ıçimizin yanrna'>ı ne kadar tabıı ıse, 
derhal y;ıpacdk büyük bir vazifemizi n 
bulunması da o kadar tabiidir. 

Müteaddit şehir, kasaba ve köy
lerimiz altüst olmuş, binlerce yurddaşı
rnız ölmüş ve onbinlercesi de kar, kış 
ortasında evsiz ve ocaksız kalmıştır. 
Mate min ve göz ya~larının hiç bir şe
Yı telafiye f aycası yoktur. Maruz ·kal
dığımız bu büyük felaket karşısında 
duyduğu.nuz teessür ancak fedakarlık 
duyğularımızı tahrik ettiği takdirde 
akiki \ e faydalı olabilir. 

En temiz. en ) üksek insan duy
~usu, felaketler karşısında kendi ben-
:terine el uzatmak, onun yaralarını 
sarmak için duyulan arzudur. Milli 
hudutları, kıt'a hudutlarını aşarak bin-
lerce kilometre uzakta felake te uğra
mış insanlara bile yardımı emreden 
bu yüksek duygu. ayni memlekette, 
aynı havayı alan, ayni güneşi gören, 
Yni dili konuşan ve damarlarında 

ayni kanı taşıyan insanlar için yekdi
hrine karşı yapmağa bordu bulun
dukları bir vazifedir. 

Bir cemiyetin birliğini fertlerinin 
t>'rbirine bailıbklarını da ancak bu his 
ı!osıerir . Türk milletinde bu duyğu 
l'lun en yüksek derecede mevcud ol
duğuna şüphe yoktur. Memleketimizin 
~er hangi bir köşesinde vukua gelen 
erhanği bir felakete karşı bütün yurd 

da derhal uyanan hassas alaka bunun 
ehlidir. Büyük seyhan seylabında yur 

d n dört bucal':'ından uzanarak müşfik ı 
e şif akar bır kol gibi Adanayı saran ı 

Zelzele rnıntıkasında dün
de hafif sarsıntılar oldu 

Deprem 
eşya 

- bölgelerine yiyecek, giyecek, barınacak 
ile ecza dolu katarlar tahrik edildi 

SO:-\ ITABERLERI~ GÖRE, ZAYİAT BLANÇOl\lUZ MA ALESEF BÜYÜKTCR: VAZIYET AClKLIDI R 

~ nkara : 28 [ Hususi mu habiri
mizden ] - Dnhilıye Vek ili miz f aik 
Ôztrak ve Sıhhat Vckılimiı. Hulus i 

Alataş bu sabııh zelzele mıntakasına 
hareket etmişlerd ir . Vekiller garda 
Başvekil, diğer vekiller, mebuslar ta- 1 

rafında n uğud;ı nm ıştı r. 
Ankara : 28 (Hususi) - Büyü'< 

(Gerisi dördüncü sahifede ) 

Teklif Ediyoruz! 
Bir gün et ve tatlı yemiyelim ! 

Anad olunun ortasında vukua gelen zelzele Türk mil
leti için hakiki bir felaket ve matem olmu~tur. 

Binlerce yurddaşımızın ölümü karşısında duyduğ'u

muz acı bü:.i'<t"i r. Sonsuzdur. Fakat içimizi yakan b u 
teessüre rağmen şimd i onlardan başka düşüneceklcrimiz 
vardır. 

On binlerce vatandaşımız kışın insafsız pençesi 
içinde evsiz, ocaksız açıkta kalmıştır. Binlerce yaralı te
daviye, ihtim?ma muhtaç bir halde hastahanelerde bek

leşiyor. 

Sadece içimizde kalacak teessürle bu vatandaşları 
mızın yaralarını sarıp, felake tlerini hafifletemeyiz. Bir 
elimizi acı dolu kalbi mize basarken diğer elimizi de 
çantalarımıza götürmeliyiz! 
• ıJ Milli birliğimi zi, yurddaş sevgi~ini isbat edecek 

:b öyle zamanlardır. 

Her vatandaş karınca, kaderince fedakarlık ve yar
dım yapmalıdır: 

Bunun için biz şöyle birşey düşünüyoruz : 

Bütün şehir halkını bir gün et, tatlı 

ve meyva yemekten vazgeçerek ogün 

bunlara harcıyacağı parayı müdhiş bir 

felakete uğramış olan yurddaşlarına 

ayırsın .. 

Parti ve Hakevimiz, hayır cemiyetlerimiz birleşerek 

sür'atle bir teşkilat vücuda getirip bu işi yaparsa, Ada

nanın yüzünü de ağartmış oluruz. 

derin alakay ı unutamayız ! 
Bunu!l iç indir k i, bugün felakete 

maruz kalmış yurddaşlarımızın acıklı ha Adananın •• •• teessuru 
li fedakarlık ve yardım hislerimizi aza 
mi derecede harekete getirmelidir. Fe 
laket görmüş, kahır çekmiş Ada na hal 
kının b u felaketzed e vatandaşlarımı:rn 
karşı , borçlu olduğu vazifeyi tam ve 
fedakarlık kabiliyetine uyğun olarak 
ödeyeceğine şüphe yoktur. 

Evlerimize döndüğümüz zaman ka 
pusunu yerinde, tavanını sağlam, aile· 
mizi sıhhatta ve güler yüzlü bulduğı 
mız, ve kendimizi sobamızın rehavet 
verici hararetine terkettiğ imiz şu saatler 
de on binlerce yurdd,1şın kar kış orta
sında, sevdiklerinin ölüsü başında ev
siz ve ocaksız titreştiğini unutmayalım ! 

Nevzad Güven 

Felaketzedelere yardım için 
şehrimizde derhal harekete geçildi 

FELAKETZEDE YURDDAŞLA.RIMIZA iLK HAMLEDE 

DÜN 25,000 LiRA KADAR TOPLANDI 

( } azı .sı dördüncüde ) 
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Feliketzedeleri - ,~~~~~~~~-~~~~~-~~·~~·~~~~,, 

m~~r~i~:;dım lis~~~i 1 ô ~ lril ©\ lb) e ır o ~ ır 
Milıi Mensucat Fabrikası 5000 ' 1 

ayrıca 200 balya pamuk ve 
1500 kat giyecek 

Salih 8osna 2000 
GiloJo 2000 
Yeni fabrika sahipleri 1000 
Recai l'arımer 500 
Doktor Muıaff tr Lokman 300 
Mahmut Kozacı 300 
lbrahim Burduroğlu 200 
Hasan Cağşırlı 200 
Feyzi Duıal 100 
Avni Ergirler 100 
Corç Lutfallah 100 
Ahmet Cevdet Çamurdan 100 
Mehmet Sabuncu 100 
Yakoberı)eş 100 
Rıza Özşahio l 00 
Zeki Ener 100 
Mühendis Fettah 100 
Sarraf Ali 100 
Hakkı Salih 100 
Alber Oiyap 150 
Ali Karabucak 100 
Fazlı Meto 50 
Mustafa Rıfat 50 
Fabıikatör Asım 50 
Masa 50 
Ali Riza Kell~şeker 50 
Mehmet Şaşmaz 50 
İsmail Çorat 50 
Mahmut Malaz 50 
F ı:ız!ı Mılli Mensucat Müdürü 50 
İbrahim Milli Mensucat Müdürü 

Vıtalis . Eskenazi 
Mahmut Gülek 
Akif Çelik 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
10 
1 () 
10 
10 
10 
10 
10 
ıo 
15 

Ali Bındebir 
Hüseyin Çaka 
Mehmet Tekin 
Tevfik Kadri 
Hazım Savcı 
Doktor Bahri 
Macid Güçlü 
Doktor Ali Naim 
Rıfat Yaveroğlu 
Kerim Ulusçu 
Disçi Rasih 
Mahmut Barlas 
Murad Ülkerser 
Hamit Bayon İş Bank. Müdürü 

Calip Serter 
Fabrikator Mür~id 
Taha Toros 
Ziya Abdi 
Feyzi Oldaç 
Salih Eroglu 
Süleyman Nuri 
Salamon Berıyeş 
Celal 
Mahmut Özerdi! 
Çerçi Yusuf 
lsmail Burduroğlu 
Ali Nasi.bi 
İsmail Hakkı Doktor 
Ekrem Baltacl 
Raşid Ener 
Mahmut Halıcı 
Osman fabrjk.a müdürü 
Nihad Oral 
Köşker yan 
Doktor Baha 
Noter Rahmi Nihad 
Müteahhit Hakkı 
Müteahhit Müslüm 
Sadık Aldatmaz 
Mustafa Çay1ak 
Adil Ôzgiray 
Mehmet Pişmiş 
Zeynel Milli 
Mesud Nardalı 
Mühür biraderler 
Ahmet Adil 

10 
10 
25 
10 
20 
25 
10 
30 
25 
25 
75 
20 
25 
10 
10 

10 1 
25 
10 
10 
25 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
25 
30 
25 
10 
15 
15 

Maaşları Bareme göre 
ödenmiyen muallimler 

ilk terfide maaşlarını otuz 
alacaklardır lira üzerinden 

İık tedrisat öğretmFnlerİ yeni ba 

rem kanununa göre maaşlarını bir 

Te~rinisaniden itabaren almaıta baş 

lamışlardır. Evvelki bareme göre 

22.5 lira üzerinden maaş alan, yeni 

haremde vilayet hususi idare bütçe-

!erinde tahsisat olmadığı için maaş 

tarı 20 liradan ödenen bu muallim. 

ler halckında Devlet Şürası ve mu 

hasebat divanı mühim. bir karar ver 
miştir. 

Bu karara göre maaşları vilayet 

hususi idare bütçesinin dar lığı dola 

yisiyle b!r derece aşağıdan maaş a· 

lan öğretmenlerin bu hakları ileride 
ilk kıdem alacakları yıl dikkate alı

nacaktır. 

Dört yıl scnra 20 liradan 25 li 
raya terfı edecek öğretmenler evvel 

ce bu hakkı bzanrr.ış olduğundan 

yeni terfilerini 30 liradan alacaklar 

1 
1 
1 

dır. Ôğrelmeolerin 22,5 dan 20 ye 
inen maaş dereceleri bu suretle yük· 1 
selecr.kti r. 

Bu karar yalnız 22.5 liradan 20 
liraya inenler için de~ildir. Bütün 
barem derecelerinde hakkı mükte 
seplerinden 2şağı alanlar içindir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü kapa 
lı, hav;ı rüzgarlı i.fü Er. çok sıcak 
8 derece idi. 

Telim Betin 
Sarraf Hacı Mustafa 
Doktor Cemal Alsan 
Keresteci Fettah 
Osman Altıkulaç 
Elckttik Şirketi Müdürü 

Sanaf Vanlı Yusuf 
Sarraf Vanlı Hacı Tahir 
Doktor İzzet 
Doktor Hamdi Onar 
Mesud Savcı 
Doktor Ahbas Melik 
Doktor Kemal Satır 
Mustsfa Şengül 
Benzinci Haceli 
Benzinci Fehmi ve Cemal 
Coşkun Güven · f ürksözü 
Ziya Akverdi 
Vehbi Necip Savaşan 
Şevket Çekmegil 

10 
10 
10 
15 
10 

Vasıf 
10 
10 
25 
10 
25 
10 
10 
10 
15 
20 
20 
30 
25 
10 
20 

Yekun 14705 

Adanada İşletmeye 
açılan ormanlar 

Orman umum müdürlüğü, or 
rnanlarımızın fenni şekilde işletilm,.si 

halkımızın mahıukat ve kereste ih 
tiyacının bol ve sistemli şelrilde te· 
min edilmesi etrafında çalışmalarına 

devam etmektedir. Umum müdürlük 
şimdiye kadar Karabük, Alaçam. 

Bclgrad' Eskişehirde Sondöken, 
Daday, Çoruh, Boluda Seben, Ada· 

nada Karcıisalı ve şarİda Pes olmak 
üzere on iki ormanı, işletmeye aç 

mıştır. Bu ay sonnna kadar da şar
ki Karadere ve garbi Karedere or
manlarını işletmiye açacaktır, 

Umum müdürlük yurdun her kö· 
şesinde daha bir çok ormanları iş

letmiye açacaktır. Bu suretle orman 
larımıl fenni şekilde işletilecek, ka 

çakçılığın tamamen önü alınacak 

ormanlarımız yangından korunmuş 

bulunacak ve en nihayet halkımızın 
bol odun ve kereste elde etmek 
imkanı temin edilmiş bulunacaktır. 

Mektep kitapları nasıl 

düzelcek? 

Maarif vekaleti yanlış kitab me · 

selesi hakkında mekteplere gönder

diğiı bir tamimde zümre muallimle. 

rinin aralarında toplantılar yaparak 

okuttukları kitapiarpaki tertip, tah 
rir, tashih ve ilim hatalarını tesbit 

etmeleri, m1Jsahhah ş~killerin ilave· 
siyle raporların nihayet şubat haf· 

tasına kadar vekalt-te gönderilmesi· 

bildirmı~tir. Bu malümat toplandık
tan sonra kitaplar tashih edilecek
tir. 

Yılbaşı tatili ilk 
mekteplere tebliğ edilmedi 

Yılbaşı tatilinin orta tedrisad 

için on gün olacağını geçenlerde yaz 

ınıştık. Dün aldığımız malumata ~ö 
re, bu tatil hakkında ilk mekteplere 

henüz bir teb]iğat yapılmamıştır. Bu 
sebepden ilk mekteplerin kaç gün 
tatil yapacağı henüz malum değildir 

1 

Almanyada petrol 
stoku pekazdır 

Londra : 28 - Şayanı itimat 
tahminlere göre Almanyanın harp 
zamanı petrol sarfıyatı senede on iki 
milyon tondan az değildir. Pek fa· 
al bir taarruz harbinde bu rakam in 
timal daha yüksek olacaktır. 

Bu sarfiyatı eldeki istoklarla mu 

kayese edelim harbin başında idha4 
edilen petrol azami yedi milyon ton 
du dahilde istihsal edilen petrol ı;e 
sair mayi mghrukat 3-5 milyon 
tasavvur idin işin azami tahminler 
ise 5,2 tondur yani buna göre me .. ·· 
cut petrol istokfarı memleket dahi· 
linde istihsal edilen miktarın da ila 
vesile bir seneden fazla yetişemez 
bineenaleyh başka memlsketlerder. 
idhalat yapmak lüzumu vardır 1936 
deki ecnebi ka}naklarından yüzde 

90 ı abluka neticesi kapalı olduğu 
için yegane petrol satabilecek mem 
leketler Romanya il' Rusyadır Ru
manya 1938 de Almanyaya 450,000 
ton petrol bir milyon tondan :daha 
azdır. Rumarıya kuyularının ıımum 

istihsalatı 1918 de ancak 6,6 mil
yon tondu bilinen metotlarla diğer 

Rumanya petrol depozitlerinin yüz
de yirmisinden fazlası işletilemez . 
Rusya ya gelince 1938 de umumi is 
tihsal 30 milyon tondu bumrn 1942 
de 48 milyonu tecavüz edeceği umlJ 
luyor. Fakat dahili sarfiyatın da ~e 
men ayni nisbette artması ihtimal 
dahilindedir. 

Su mahsulleri kanunu 
projesi ikmal edildi 

Ankara : 28 (Hususi) - B'r 
kaç sene evvel Ankarada toplanm•f 
olan balıkçılık kongresinde ileri sü · 
rülen temennileri de nazarı dikkate 

alarak İktisat vekaleti bir su mah· 
sulleri kanun projesi hazırlamıştı · 
Fakat, o za11,an son şeklini aırrııŞ 

olan proje Başvekalete sevkolurıa 

cağı sırada Münakalat . Vekaleti ih· 

das olunmuş ve bu işlerde, denizci· 
lik dairesile birlikte bu yeni Veki· 
lele geçmişti. Haber aldığımıza gore 
Münakalat Vekaletinde h~şekkül edeli 
bir komisyon su mahsulleri kaoul1 
projesi üzerinde çalışmalara devacı• 
etmiş ve son şeklini vermiştir. 

Estonya suları dondu 

E. toıı Londra : 28 (Radyo) - s. 

Ya suları donmuştur müoakalit ın 
ta· 

kitaa uğramıştır. Buz kır.anlarla 
limal teminine çalışrJmaktadır · 
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Türkiyenin azmi 
Stalinin sempatisi 
'MACAR MA'f.BUATtNDA 

Türk.Rus müzakerelerin in 

yakanda tek rar bafllyacağı 

iyi haber ala n mehatnd'; 

söylenllmektedlr. 

Magyan nemzet 
- Jfoı'ı/f J!U:;('ff!S/ -

Anka,adan huraya gelen haber· 

le re ve i ~i malumat alan mahfilde 
söylendiğine nazaran, pek yakında 

Türk - Rus müzakerrlni tc-krar 
başlıyacaktır. MdlGm olduğu iizere 
192 l senesinde Türkiye ile Mosko 
va arasında bir anlaşma imzalan· 
rnıştır. Bu anlaşma bilahare iemdit 
edilmiştir. Bu sene birinci teşrin a· 
)'mda Moskoya giden Türkiye ha· 
ticiye vekili Saraçoğlu bu anlaşma· 

nın daha şümullu bir hale getirilme· 
si için üç hafta süren bir müzakere 
de bulundu. Molotof, o zaman tür· 
kiyeye bir harp halinde Çanakka
leyi bilumum.yabancı devlet gemi· 
erine karşı kapamasını teklif etti. 
Sovyetler buna mukabil, her hangi 
bir devlet tarafından türkiyeye bir 
tecavüz vukubulduğu taktirde türki 
Yeyi müdafaa edeceklerini teahhüd 

~diyorlardt. Bilindiği gibi, türkiye 
hükumeti bu teklifleri reddetmiş ve 
Moskova müzakereleri inkıtaa uğra· 
nııştı. Bu hadiseyi aokarada Sovyet 
~olitikasının bir mağ ii biye ti olarak te 
lakki etmişJer ve Sovyetler prestijinin 
kırıldığını söylemişlerdi. Fakat, Mos 
kova müzakereleri esnasında, Sovyet 

hükumetinin türkiyeyi hiç bir 
suretle tehdit etmemiş olduğunutda 
1 
ıc:at'i bir lisanla beyan eylemişlerdi. 

~Ütün bunlara rağmen bu tarihten 
( Gerisi altıncı sahifede ) 

'-- ---
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'-------------•• Sovyetler , askeri kuvvetlerin on 

halkı bulunduruyor safında sivil 
• 

Finliler dün binlerce • 
esır aldı 

}111/fınrlıJ rı l.-ı11 u•llt>ıı IJflllflfl/ıırılıı İ/-'nlı J ı> r 

Dok tor Voronof F ransada : uraf Şpe mürettebatı 

P <iris : 28 (Radyo) - M ,şhur 
Doktor Voronof Amerikadan Fraıı-
saya müteveccihen hareket etmiş· 

tir. 

1 muhacir sıf ~ti y l:_ kalacak 
Londra: 28 (Ridyo) - Graf 

Şpe mürettebatı muhacir sıfatiyle 
Arjantinde serbest çalışabilecekler· 
dir. 

, 

Londra : ~8 Radyo] - X l.'şredi · 
len So.,Tyet f ebliğine göre , 21 kanun
cv" elde Finlandiya cephesinde mUhim 
hiç bir hadise olmamıştır. So\•\•et. ta,v 
yal'eleri keşif uçuşları yapmı~lardır. 

Fiulandiya tebliğine göre, Sovvet 
kıtaatı cephede önt-: kadın ve çocukla 
ı·ı dizmiş bir balde hareket 1elmcekte 

dir. 
Berlimlen royter muhabirinin hil 

dirdiğine göre. Talladan oteye ilerle· 
mekte olan Fin ordusu çok cUret;kar 

l bir manevraya teşebbus edecektir. Fin· 
liler Marrnansk demiryolunu kesmek 
istemektedir. Bu haberin a~ılsız olma 
dığı Finlandi_ya kaynak \arından bildi 
ril mcktedir. 

Rigadan verilen malumata göre. 
Finliler çar:,;:ı.mba gUnU ~imaldeki mey 

1 dnn muharebesinde 300ll Ru.; esir al
mışlardır. Ormanlar yaralı! nı- ve ölu 
!erle doludur. ,\luhtelif mıntıkalarda 
yapılan hucumlarl:ı. Rus kıtaatı yorğun 

hir hale getirilmektedir. 
Londra : 2-.; (Radyo) - Danimar 

kalı ik; tayyareci Finlaııdi.) a hava kuv 
vctlcrine iltih:ık etınistir. 

Londra : 28 (Radyo) - L1.ioğa 

gölündeki Fin kuvvetleri 16,000 dir 

Sovyetlerin burada 36,000 kişilik 
kuvveti vardır. 

lsvt>çli göoüllülerderı mürekkep 
iki müfreze fınlandiyaya hareket f"t 

ti. 
53 kişililc bir Norverç gönüllü 

kafıleside Finlandiyaya hareket et. 
miştir. 

Kızılay 62 yaşında 

İki Finiadiya tayyaresi Estonya 
adalarından birisine iki bomba at· 
mıştir. Delgo adası Ruslaıın işğali 
altında bulunan adanın 45 kilometre 
cenup garbisindedir . 

Türkiyede Kızılay dün 62 yaşına 
bdstı. Bu şefkat müessesesinin zelzele 
lllunasebetile ne büyük fedakarlıklar 
~ôsterdiği malumdur. Kıırlayın tarih· 
Çesi şudur : 

t Harplerde yaralanan askerlerin 
bedavisiyle uğraşan sıhat memur ]arının 

1taraf kalmalarını tahmin edecek bir 
teşekkül vücuda getirmek fikri ilk 
~ttce \861 senesinde ortaya atılmış
ıı't .. Bu çok mühim tasavvur 18114 se· 
esınde Cenevre mukavelesiyle tatbik 
~ahasına konulmuş ve yerıi kurulan 
li 11 teşekküle bütün Avrupa milletleri 
~~a~ olmuşlardır. Bu beynelmilel teşek 
lq·lun adı " Kızılhaçlılar ,, cemiyeti 

1, 

l~ Türkiy~ Kızılhaçlıla~ .c:miyetine 
78 senesınde resmen ıştırak etmiş

t. Osmanlı Hilaliahmer cemiyeti adı 
: kurulan hayır müessesesinin ilk 
litcşebbisi , ihtida ederek Abdullah 
'lı ' . 
ını alan Dr. Miralay Hammersch-

GÜNÜN MEVZUU 

mit"tir. Bu zat, tıbiye mektebinde ta
biat muallimliği de yapmıştır. 

Kızılay cemiyeti ilk çalışmalarını. 
başka yer Ierde Qfduğu gıbi yalnız 

harp zamanlarına tahsis etmiş, yf\ra· 
lılarm ve esirlerin elim vaziyetleriy'f" 
yakından alakadar olmuştur. Nitekim 
kurulduğu seneye rastlıyan Tük-Rıı s 
harbinde, daha sonra Yunan harbin le 
Trablusgarp ve Balkan harplerindı -. 

büyük harpte ve nihayet istiklal har 
bimizde çok büyük hizmetleri görü ı . 

müştür. 

Fakat is tibdat rkvirlerinde " ce
miyet ,. kelimesine karşı gösterilen 
korku ve endişe Hilaliahmer cemiyeti 

içinde de tehlikeli vaziyetlere yol aç· 
mıştır. Hatta bir iki defa b ıı cemiye· 
tin ortadan kaldırılması için bil e Uf;:· 

raşılmıştır. Bu vaziyet karşısında sulh 
ıamanında ortaya çıkmaktan korkulur 
ve Avrupada sık sık yapılan kongre· 
fere iştirak edilmezdi. 

........................... 
Milli Şefimiz 

Diyar bakırda 
İstibaat re1iminin bu cemiyeti or

tadan kaldırmak içın yaptığı teşeb-

büslerden biri de 1905 yılına rastlar. Şefin Elazığ ·(etkikleri 
Yıldızdan sadaret makamına veril13n 
bir emirde Hılaliahmer cemiyetinin Ankara : 28 (Radyo) - Milli 
bütün sermaye ve servetinin istirdat Şef saat onda şehre çıktılar. Mek· 
edilmt'si bildirihıi~ti. Bu emir Çok tepliler ve halk Milli Şefımjze karşı 
güçlükle geri aldırılabilmiş ve o za· çok büyük tezahüratta bulundular. 
man 1000 ~ ltın kadar tutan cemiyet Umumi Müfettişlik konağında şehir 
mevcudunu kurtarmak içın bazı hiy · d 
lelere bile başvurulmuştu. mümessillerini kadul etmişler ir. 

Milli Şef çarşı, tümen karargahını, 
Kızılay cemiyeti meşrutiyet dev· 

t iyle berabe( inkişar ve terakkiye baş okull:\rı gezmişler, enstitüde tetkik· 
lamış . Res.ner. meydana çıkararak ça· lerde bulunmuşlardır. 
lışma k imka nını bulmııştur. Fakat Öğle yemeğini Umumi Müfet· 
bir çok güı ii ltülü ihtilal hareketleri tişlik evinde y~mişler ve Oiyarba-
sırasınc1a ce miyet , gene istenilen le - kıra hareket etmişlerdir . 

çok defa bany esinı saracak siyasi ta- 1 
ar ruılara b le u~ramıştı r. Milli Ş~ fiıniz buraya muvasalat et· 

kamült' tam nıiinasi,Y le kd vuşamamış, 11 Diyarbakır : 28 [ Hususi ] 

mişlerdir . 

......... --------------------------------------------------------------~ ......... mlEl!IBl!..-.M ... ~ 



Sahik 4 

.lelzele mıntaxasında dün 
de hafif sarsıntılar oldu 

- Birinci sahifeden artan -
Millet Meclısi Reisimiz Abdülhalik 
R enda rıyasetindeki millı yardım ko· 

mitesi birinci taksit olarak zelzele 
felaketzedeleri için kızılaya Meclis 
azalan namına 20.000 lira yatırmış· 
tir. 

Mılli komite bir teblığ neşrede
rek bütün yurtdaşları fe)akelzedt! 
yurtdaşlara yardıma davet etmiştir. 

Ankara : 28 (ııususi) - Alınan 
muvakkat rakamlara göre, Sıvasta 
Hafikte 200 yaralı vardır. 3 ev harap 
olmuştur. 

Bayburtda 70 ev yıkılmıştır. 16 
ölü vaıdır. 

Zarada 1000 ev yıkılmıştır. 1500 

ölü vardır. 
Suşehrinde 8 ev yıkılmıştır. 150 

ölü vardır. Teretında evler tenıame:ı 

yıkılmış ır 6 ölü, sekiz yaralı vardır. 
Sansarla iki ölü vardır. 

Vakfıkebiıde 30 ev temamen, 20 
ev kısmen yıkılmıştır. Ôlti yoktur ka 
zanın köylerinde .20 ev temamen, 8 
ev kısmen yıkılmıştır. Maçkada 3 ev 
yıkılmıştır. Giresonda hasar pek faz. 
ladır miktarı henüz tesbit edilememiş 
tir. 

Ankara yardım sevenler 
cemiyeti dUn bir toplantı yaptı 

Ankara yardım sevenler cemiye
ti zelzele münasebelile bir toplantı 
' yapmışıır. Felaketzedelere yardım için 

mühim kaı arlar alınmıştır. 

Ankara : 28 [ Hususi ] - Er -
zincanda zelzele hafıf hafif devam 
ediyor. Şehirde ayakta hemen he
men ev kalmamıştır. Ölü miktarı 
fazla, yaralı çoktur. Yardımlar gel· 
mege başlamıştır. Yaralılar tedavi 
edilmektedir. 

Zara ve Hafıge yiyecek, giyecek 
ve ecza gönderilmektedir. Zara -
Sıvas yolunun açılmasına çalışıhyor. 

Askeri kuvvetler de yardım etmek
tedir. 

Ağır yaralılar Sıvas nümune 
hastahanesine nakledilmektedir. 

Zara civarında 15 defa zelzele 
.oldu İki cami minare ve şerefesi 
yıkıldı. Gümrük dairesi kısmen yı 
kıldı. 

Kütahyada bu gün üç defa ha 
fif yer sarsıntısı olmuştur. 

Erzincande 11 O ölü çıkarılmış, 

125 yaralı vardır. 
Mülhakatta şimdilik 3.00 kadar 

ölü enkaz altından çıkarılmıştır. 
Hafikte 240 ölü 167 yaralı 200 

tamamen, 120 kısmen. ev yıkılmıstır. 

Su şehrinde 1000 ev )ıkıldı. 
130 ölü vardır. Orduda 100 ev yı 

kıldı. 

Fatsa kazası ve köylerinde 100 
ev, tamamen 200 ev kısmen yıkıldı. 

Y ozgaddan ket'i rakamlar alı
namamıştır. 

Giresun köylerinde 57 yaralı 
vardır. Göıenedc 2 ölü, 2 ya;;ı,· 
vardır. 

Malatyada bu sabah 3,40 da 
6,40 da 6,50 de hareketi arz 
oldu . Zarar yok. 

Turhalda beş altı saniyelik ha· 

reketi arz oldu. 3 ev yıkıldı. 9 ölü 
var. 

Sıvasta yardım için büyük gay· 
( Gerisi beşinci sahifede ) 
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Amerika Mektupları 

Amerika 
hurla 

gazetecileri Reisicum
nasıl şakalaşırlar? 

... .. Bu gün pazar. Gazeteler Ruz
veltin HitJere gönderdiği mesaja 
dair yapılan bir anketin neticelerini 
yazıyor. Memleketin ekseriyt"ti cum· 
hurr~isinin hareketini do~ru bulu· 
yor. Amerikanın da iştirak edeceği 
bir konferansa Avrupa sulbünü ko
rumak fık rine taraf tar nıısmız? 

Gazetecilerin ziyafetinde bulunan Bay Ruz

velt'e oynanan çok enteresan bir oyun! 

Meşhur Revü nasıldır? 

Sualine : "E~et, cevabını veren· 
ler ankete iştirak edenlerin yüzde 
yetmiş beşidir. "Avrupada harbe 
başlamak cüretioi hangi devlet gös 
terebilir ?,, sualine cevab verenlnın 

yüzde doksan dördü Almanya ve 

İtalya demiştir, "Müttefikler Cihan 
harbinden sonra Almaoyaya karşı 
haksızlık yaptı 1 ar mı?" sualine ge 
len cevabf arın yüzde altmışı "ha 
yır" dır. 

J, D. le güzel bir gezır,tı ) ap
tık, Hava tlık, D. bize Vaşingtona 
taşınan Gridiron Club'de veıilen bir 
ziyafetten bahsediyor. Gazetecilerin 

verdiği bu ziyafette başka cumhur· 

reisi ve muavini olmak üzere parti· 
ye meno;ub siyaset adamları bulun 

du. Yemek arasında g:ızeteciler, 
türlü türlü latifelerle rnısafirlerini 

eğlendirdiler. Yemeğin sonuna doğ· 
ru masa başında bir de rövü tem
.:;il ettiler. 

Zaten bu klübün temsilleri A-

rnerikada çok meşhurdur. Bu sefer· 
ki rövü kral Artbur'un (Bununla 
cumhurreisi kastedilir ) yuvarlak 
masa şövalyelerinin (kabine .iıiları 

ve sıbirbazların (tröstler) , Rusuness 
isim i rjderha (iş alemi) ile yaptığı 

mücadeleyi anlatıyor. Zavallı eider 
ha adeta ölmek üzeredir. Her tara· 
fı pansuman sargılan içersinde ye· 

mek salonuna kadar getirilmiştir. 

Ejderhaya işken...:e edenlerden birisi 
"korkarım ki diyor, bu sefer bu za· 

vallı elimizde ölecek. Çünkü çok 

hızlı vurduk.,, Diğer birisi cevap ve
riyor : "Ben de ayni şeyi birçok 
defalar krala tekrar ettim. Fakat 
o gülmekle iktifa etli. Yalnız söz 
aramızda kalsııı, bu zavatlıya yıllar 

danberi fena muamele etmekten u
sandık artık ,, 

Şövaiyeler ejderi biraz rahat 
bireıkmak istiyorlar. fakat sihirbaz 
lar bu işe razı değildir. Derhal mü
dahale cdi>orlar : 

DUYDUKLARIMIZ 

Armut agaeındaki konser 
ller şey insanın aklına gelir amn, ağaçta konser vermek Le akllkan 

bir şey midir ya! Fııkat bunu _yap,,n ne bir tuhaflık merakh-.ıdır: ne de ;.İv· 

ri. akı Ilı bir mucit· Bir çello, sakı;;afon, keman vo akordeoncfon ibaret olan 
çalgıcılarına armut ağacında konser verdikten cazbant şefi Radyoya Nena· 
dovic isminde bir Sırptır. Belgradın son Zamanl:u·a kadar en me;;hur caz· 
bant:, şefi olan bu sanatkarın bir gUn ondan dnha btıyt..k rağbet kazanan bir 
rakibin şöhrc:ti karşısında ismi unutuluyor· 

Nenado1.<iç bir gun Belgraddaki bir parkta başı boş dolşırken ağaçlarda 
cıvıldaşan kuşları görUyor ve dıırııp dinliyer. İşte o -;ırada aklına, bir kaç 
kişi:bulup bir ağaç Uzcrinde konser vermek geliyor' Kendi<ıi gibi işsiz biı· 

kaç çalg1c1 daha bularak , ufak bir ctız teşkil ediyor. 

Ncnadoviç ve arkadaşları. bir pazar gUnU, Belgradın bir mesire yerine 
gidiyorlar ve oradaki buyuk bir armut agacmm Uzerine çıkıp daJlara i.UnU

yorlar. Y <ı )mır, N enadcıviç. onları ida.ıe etmek Uz ere aşağıda kalıyor. Ve 
başlıyorlar çalmaya! Caz sesiııi işiten ahali etrafına bakınıyor.CEvvela bir 
~ey göremiyorlar. Yalnız. bir adamın, elinde dcynek, orkestra idar~· eder 
gibi hareketler yaptığını görUyorlar· Şaşırıyorlar: Bu adam deli mi ·~ Fakat 
onun ddi oldugunu kabul cderleı•se kendileri de akıllarını kaybetmek tehli
kesindedirler. Zira caz sesi pek bariz olarak işitiliyor. 

Nihayet cazbnndın armut ağacınd.ı olduğunu anla.vorlal' ve bir dakika 
içimi<> ag::ıcın drafım yuzlerce ki~i çe\."'iri,,·or. 

Xenado,,iç. kazandıgı muvaffokiyctten memnuııdnr. Coştukça coşu;\or . 
ca:;;tukça coşuyor ve etraftan dinlemcge koşanlur mUlemadiyen artıyor. 

Fakat. bu eğlenceli '' Armut ağacı konseri" fena bir netice il<- nihaye· 
tc eriyor. Bir polkanın an coşkun yerinde iken ağaçtakilerden çello çalan 
adam, birdenhirc muvazenesini ka,\'bediyor ve o koca aleti ile beraber tepe· 
taklak aşağı sa b·u var !anıyor. 

Bunun Uzerine. ötekiler de tabii konsere nihayet veriyorlar ve ağaçlan 
ini,·orlaı" Nenadoviç, başından hafif yaralanmış ve biraz ela kolu: bacağı 

incimis olan arkadaşını bir otompbile atıp hasla.neye kaldırıyor· Fakat esa~ 
itibari;·le verdigi konserden ıııcmnum.lur: Ziı·a Nenadoviç. kaybettiği şöhreti 
bu ı;ı:n·edc tekrar kazanımşlıı·. bununla beraber, şimdi konserlerini armut 
ağ:ıcıı;da degil. yine sahnede vermektedir. 

"L•tedığirııil kainatın ahengin; 
muhafazadır. Bunu anlamı)'Or mır 

sunuz. Bide de! bu t'j ~erle beraber 
çalışmaga razıyız. Fakat kumanda 
bizde o·mak ş~rtile.,, 

Nıhayd kral ejderin cezaslnt 
1940 yılına kadar tecil ediyor ve 

''şövalyc>ler, dııor, o vakte kadu 
bu hayvana dik' at ediniz. Siz de 
sihirbazıar bunu rahat bırakınız.,, 

Ejier krala teşekkiir edip ayrılırkeı1 

kral s rtına bir t"kme yerle~tiriyor: 
"Unutma diyor, dendin benim ... 

Bu rövü y.ılnız cumhurreisin~ 

b.rpalamakla ıkt;fa t>tmiyor, mÜ.s· 
takbe-1 rtis namzetlerini de meyda
na çıkarıyor. Onların da zaafını v~ 
kuvvetıni gösteriyor. 

Amerikalıların mizaha bu kadar 
geniş ve serbest bir kıymet ver· 
meleri ho~uma gitti. Zira iıi }·aşa· 
mak, gülmeği bilen insanların hak· 
kıdır. 

Andra Maurol• 

Adananın teessürü 

Doğu ve şimal doğu )Urdda "u 
kua gelen zelzele f elak, ti Adana da 
hududsuz bir tc,ssür uyandırmıstır. A 
danalılar dünden itibaren felaketzeae 
yurddaşlarma yardım için hararetle 
işe gırişmışlerd ir. 

Dün öğleden evvel belediyede 
vali, belediye reisi, halkevi reisi, kı
zılay kurumu rei~inin iştiraf<ile bir .k0 

mıte içtımai yapılmış ve zelzele ft· 
liketzedelerine yardım için icap edeıl 
tetbırler kararlaştırılmıştır bu toptaa 
tıyı ö~led,.n sonra partide yapıla0 

umumi bir içtima takip etmiştir. 8ıJ 
toplantıya Adananın bayır perveı ~ 
zenğinlerinden yijzden fazlası iştir~ 
etmiş ve derhal harekete geçdei' 
ilk hamlede on bin küsür lira par• 
toplanmı~tır. 

Dün milli mensucat fabrikası s~ 
hiplerinin 5000 lira nakıt ve 2Ü le 
balye pamuk ve 1500 kat giyec\. 
eşya gibi yapılan yardımlarla birh 

'ktar1 
k, itk hamledeki yardım rrı ~ 

25,000 lirayı bulmuş oluyor. Bu ~
1 

tarın bugün 50,0UO lirauı bulaca$'. 

kuvvetle tahmin edılme~t~dir. .. ert 
Her şeyde olduğu gıbı, cor11 

1 d 3f Adanalının, felaketzede yudr aş bi· 
için gücünün yettiğini verm~kt: he 
ran teretdüd göstermiyeceğı şı.ıP 
sizdir. 
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HAYATA DAiR 

Ne İstiyorlar ? ı 
mırın bir tarafında Fransız 
ve İngiliz, öte tarafında 
Alman ordularının hemen 

hemen hareketsiz durmasına, tebliğ 
!erin: "Gün sükunet içinde geçtin 
gibi cümlelerden ibaret olmasına 
sinirlenenler var. Zannederim bun 

lar bilhassa bitaraf memleketlerde. 
Harbe gitmiş memleketler ahalisi, 
kanlı çarpışmaları bildiren tebliğle· 
ri okuyuca elbette yürekleri bir kere 
ctz eder. Dökülen kanda, kendi soy 
!arından insanlarınki de bulunması 

daima kabildir. 
Varlık'ın son sayısını okuyordum 

baktım, babası gibi kendisinide çok 
sevdiğim S:ımet Ağaoğlu da bu sü· 
kunnde sinirlenenler arasında, Diyor. 
ki: "Korku yerini cesarete ne zaman 
bıraıtacak? Her iki taraf kafirin ham· 
lesini bekliyor. 

Bu hamle ise gecikmektedir. Asıl 
ı~hr;tb bu halin devamındadır. Ya 
iki taraf da, kusura bakma deyip 
silahları bırakmalı; ve yahut bütün 
şiddeti ile harp başlamalıdır. ~O inci 
asır birçok manevi kıymetleri yere 
sermiştir. Onları tekrar canlandıra
cağız diyenler sözlerinde durmazlar· 
s;ı artık hiç bir mukaddes kalmıya
ca'<tır. 

Yani ne istiyorlar? Maginot ve 
Siegfried hatları üzerinde ordular 

, biribirlerine girsin de seller gıbi kan 
nıı aksın? Niçirı? belki de hiçbir ne· 
ticesi olmıyacak bir hamle ... Bu 
harbin en az çirkin tarafı bu. Her 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Harekatmı yakından takip etti
ğim şimal Fin ordusu, kutup dairesi
tıirı 150 kilomdresi dahilinde kutup 
Yolundan inmek suretiyle arkasını 
Çevirmek istiyen büyük Rus ordu
~Una karşı tam bir muzaffariyet ka. 
Zanmıştır. Bu mu har ebe Salla mm· 
takasında cereyan ~tmiştir. Muhare. 
be iki gün sürmüştür. 

İkinci muharebe gününün gece
~inde Ruslar 30 kilometre çekilmiş· 
lcr ve arkalarmda 2000 maktul , 
Yalnız benim gördüğüm ve saydı· 

'&ıın en az dört beş tank. toplar , 

birçok kamyonlar, öldürülmüş yüz
'eıce beygir ve ormanda darma 
<l11ğın olmuş askerler bırakmışlardır. 

Muharebe meydanını gezdim 
'Ve kaçamayan son Rüslarm nasıl ya 
~alandığını gördüm. Birkaç günden 
beti şimal Fin ordusu kumandanı 
bana mühim bir haber vereceğini 
~~.sas ediyordu. Rusların, önlerinde 
Ucum arabaları bulunarak bitmez 
ltıkcnmez kutup yaylalarında ilerle· 
lllckte bulvnduklarını ve hepsinin 
telik miğferi bulunmayan küçük 
~:Ylu Finlerin maneviyatı üzerine te
lır Yapm<sk istediklerini öğrendikçe 
\ıll'ıal Fin ordusu kumandarımdan 
~Phedeki mevzilerini ziyaret etme
~ c müsaade r.tmesini rica ediyor-
tıın. Fin kumandanı beyaz bir a-

ahife: 5 

DENİZ FACİALARINDAN RESiMLER 

Bir muddet evvel okuyuculurımıza Alman bhtelbnhirlt:rinin Giman Bavar adlı I folanda gemisini batırdıklarını 
_y:\znuştık. Yukarıdaki ı·l·sim bu koca tic~ ret gemi~ini batarken göstermektedir. 

Alm_anyadaki dahili 
istikraz gittik~e artıyor 

Müfrit nazilerin mağlubiyeti 
Londra: 28 - Economist gaze 

tesi harbin çıkmasından beri Alman 
yada Şirketlerin se-rmaye elde et· 
mek için vasi mikyasta ycııi!ıstikraz 
senetleıi çıkarmakta olduklarına na 
zarı dikkati celbetmektedir. Ağus

tos sonundan beri çıkarılan umum 

sanayı hissa sePedatı kıymet itibarı 

ile, demir yollar içın 500 milyon da 
dahil olduğu haldt", 600 milyon 
markı aşmaktadır. Halbuki 1938 de 
bütiın sene içinde hususi olarak ih· 
ıaç edilen senedat ancak 107 mil· 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

FiNLANDiYA CEPHESiNDEN RÖPORT Aj ı 

~oona ~av<§l~o 
Bu çok nıüthiş meydan 

muharebesi nasıl oldu ? 
yının postundan yapılmış kocaman 
kürküne sarınarak o günün de gele· 
ceğini ve biraztdaha sabretmeklığim 

laztm geldiğini söylüyordu. 

Beni ~ötüren şoför, kardeşini 
harp meydanında kaybetmişti. Genç 
Finler, ölülerine ağlamak için bile 
vakit bulamıyorlardı. Ucsuz bucak· 

sız buz ovalaı ında asker gö!geleri 
dolaşıyordu. Şurada burada hayvan 

postlarına sarılmış olan askf"rler 
dolu dizgin kızaklarını sürerlerken 
orta ça~ mühariplerini andırıyı.nlar . 

dı . 

Hembeyaı kaputlar giymiş nö
betçiler yolları bekliyorlardı. Hare· 
ket noktalarından 150 kilometre 

ötede muattal kalmış dört Rus 
tankı ile yiyecek, mühimmat dolu 
kamyonlar kafilesi, kesif asker küt· 
leleri arasında uzaktan görünüyor 
du , 

~--~----~vazan~------~-

Henry Danjou 
l'm i~ wııa1111 firı/all(/ı ya 

ceı;/ı(~M·ne uıdtrı mulıabıri 

Bu, muharebe meydanının baş· 

fangıcmı teşkil ediyordu. Otomobi
limiz yoluna devam ederek bir gün 
evvel iki ordu arasında metruk mm· 
tıka teşkil etlen bir ırmağın sahiline 
vardı. Fakat o zamandanbert, bura· 
da ne münim hadiseler " cereyan et
mişti. lrmağı geçtık. Buzlar üzerinde 
harap olmuş Rus otomobilleri, mıt 
ralyözler öteye beriye dağılmış du· 
ruyordu. Yolumuza devam etmek 
ıçın Fin askerinin aradıkları 

kaçak bir Rus askerini yakalama
larını beklemek icap etti. 

Biraz sonra iki Fin askerl~rinin 
ortasında kalın bir kürke sarılmış , 
ellerini:yükarıya kaldırmış bir Rus 

Zelzele mıntakasında dün 
de hafif sarsıntılar oldu 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

rc.tler sarfedifiyor. Zaraya yiyeı:ek 
giyecek gonderildi. 

Zaı a kar la örtülüdür. Yolların 
açılmasıoa çalışılıyor. 

Bu sabah Sıvastan Erzincana 
imdat treni tahrik edilmiştir. 

300 amele, ekmt>k ve diğer yi
} ecek eşya gönderilmekt~dir. 

Samsunda '076 ev kısmen yılal
dı. 3 ölü, 2~:ıralı vardır. 

askf'1İni gelirken .gördük. 
Orman temizlenmişti. Birbirine 

yığılmış eşya ve sandıklar arasında 

ilk Rus maktullerini göıdüm, Hun· 
larıı ı çoğu ı,ek genç idi :Bazıları çe 
lik başhklariyle beraber düşmüş
lerdir. Çehrelerinde korku ifadesi 
okunuyordu . 

Presmau denilen bu ormanda 
Rusları"' Finlt'r ğöğüs güğüse çar
pışmışlardı. 

Fın Nöbttçileri ganaim mıntıka
sının ötesine geçmemize müsaade 
etmediler. Zira Fmlcr eivar orman
larda hala araştırmalar yapıyorlar 

dı. Tek tük uzaktan silah sesleri 
duyuluyordu. Mehtap çıkmıştı. Ay 
ışığı sayesinde daha bir çok Rus 
cese<li gördük. 

Kutup dairtsi içinde bulunan bu 
harp meydanının biraz ötesinde kain 
bir köyde birçok ganaim daha bu· 
lunmuştu. Finler, kaçar gibi görü
nerek Rusların ilerlemelerine müsaa· 
de etmişlerdi. Fakat evvelki gece 
pusu kurarak ansızın mühim bir Rus 
kolunun üzerine saldırmışlar ve bunu 
ikiye yararak pusularının sahası i
çinde bulunan Rusları saımışlar, ar
kadan gelen Rus imdat kuvvetini 
firara icbar dmişler ve bir gün ev· 
ve! Rus tanklarının ateşinden kaçar 
gibi göründükleri 30 kilometrelik 
bir mıntakayı istirdad etmişlerdir. . 
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Ne istiyorlar ? 

-Beşinci sayfectcn artan-
iki ordu da insanın kıymetini düşü
nüyor, yahut öyle gözüküyor ve boş 
yere kan dökmek istemiyor. 

Ama bunda destani bir kahra

maulık hali yokmuş ... Ne yapalım? 
Kahramanlık güzel şeydir ama baş
kasından beklememek şartile, Bu 
harb karada bir temaşa teşkil et· 
miyor; Boğa dövüşü seyreder gibi 
insanların biribirlerine girmesini bek 
liyenlerin ümidini boşa çıkarıyor. Ha 
valardaki, denizlerdeki kahramanlık· 
lar, ölümler kafi gelmiyor mu? 

Tebliğlerin: •Gün sükunet içinde 
geçti" gibı cümlelerdt-n ibaret olma 
sına seviniyorum. Fakat unutmıyalım 
ki o sükunet içinde geç.en günler de 
yine beş on ocağa unutulmaz bir 
elem salmıştır. 

Samet Ağaoğlu'nun tabiri ile 
kafirin h~mlesini bekliyen kuman
danların da elbette bir bildikleri, bir 
düşündükleri vardır; onları da yer 
lerindt! tutan elbette sadece kcnku 
değildir Sükunet içinde haftalarca, 
aylarca düşmanı beklemenin bir 
kahramanlık olduğunu unutmuya· 
ı - HABER -~ım. 

\'urııllalı Ataç 

Almanyadaki dahili istik
raz gittikçe artıyor 

- Beşinci sahifeden artan -
yona baliğ oluyC)rdu. Economis.~ ~u
nu bilhassa şu noktalardan muhım 
bulmaktadır . 

ı _ Bu Alman sanayinin mev-
cut ihtiyat serma~esini bitirmiş ol
duğuna delalet eder. Bilhassa ~elek
trik senayii ve şimendifer vagoııları 
itibariyle, Almanya fena vaziy~tte
dir. Alman demiryollı1rının yemlen
mesi. tamiratı ve temdidi okadar 
geciktirilmiştir ki şimdi muazzam 
sermaye ile yeniden yapm~k mec
buriyeti hasıl olmuştur · . 

2 _ Sonra bu lüzümlu sanayı 
. 1 . · hükumet tarahndan 

proıe erının . . 
doğrudan doğruya fioa.n~e . e~~lme~ı 
siyasetinden vaz geçild~ğını gos~erır 
Bu suretle müfrit Naııler maglup 
edilmiş ve hususi sanayi erba~ı i . 
cin sermaye temin edilmek msbe· 
ten kolay bir hale gelmiş- demek-

tir . 

Pazarlıksız satış kanunu 
nasıl tadil edilecek ? 

lstanbul : 28 l Hususi ] - Ti
t Vekaleti pazarlıksız sahş ka-

care b'k' . . 1 nununun tamamen tat ı ı ıçın nle er 

1 l'cap ettiği hakkında stan · 
yapı ması . . .. 
bul ve İzmir belediyclermm mutalea · 
sını sormuştu. İstanbul bel~diyesi, 
kanunun tamamiy le tatbik edılmen_ıe 
si sebeplerini gösteren mufassal hır 
rapor yollamış, halkin ~ldatı.l~ama
sı için tetkik komitelerı teşkılı tale
binde bulunmuş, bilhassa ufak mağa 
zalarda kontrol işinin ifasındaki müş 
kilitı tebarüz ettirmiştir. Kanuna 
konacak yeni hükümlerde bu husus 
euzarı itibara alınacaktır. 

Türk sözü 29 Kanunuevveı ';39 

Türkiyenin azmi Stalinin 
sempatisi 

Almanya çok 
yanılmaktadır 

... --·-------
Üçüncü sahifeden artan -

itibaren türk-sovyet münasebetle. 
ıinde büyük bir değişiklik müşahede 
edilmiştir. Daha açık bir tabirle türk 
sovyet dostluğu l:>ir hayli sarsılmış
tır. 

Türk - Sovyet hududlarında 
1816 tarihinde vulcbulan Kırım bar 
binden bugüne kadar hiç bir degi 
şiklik olmamıştır. Türkiye şarktaki 
hududlarını yüz' küsür senedenberi 
olduğu gibi mu haf aza etmiştir. Bun 
dan Türkiye bugün yarın şark dev. 
!etlerinin en kuvvctlisidir g;u p de
mokrasilerin müttefıki bulunduğu gi 
bi yakın şark devletlerinin İran ve 
Afganistan ile de ittifakı vardır. Sov 
yet Rusya tarafından bir taarruza 
uğradığı takdirde bütün bu müttt fik 
lnrinden her türlü yardım ve müza· 
hereti göreceği şüphesizdir. 

Ankarada söylendiğine göer Sta 
lin nereye kadar gidebileceğini pek 
ala bilmektedir. Türkiyenin milli is 
tiklali ugrunda gösterdiği azim Sta· 
lin tarafından sempati ile karşılan
maktadır. Moskova, Türkiy ile anlaş 

ma imkanlarını araştırmaktadır bu 
izahattan da anlaşılacağı veçhile An 
karada bir Sovyet taarruzuna ihtimal 
verilmemektedir. Sovyet hükumeti 
Türkiyenin kuvvet ve ehemmiyetini 
takdir etmektedir. Bu itibarla Sta)in 
yeniden Türk - Sovyet müzakerele
rinin başlamasına taraftardır. 

Papa 
ret 
Kralı ziya

etti 

Roma : 28 (Radyo) - Bugün 
Papa İtalya Kralmı ziyaret etmiştir. 
Papaya kırk kadar maiyet refakat 
etmekte idi. Papa sarayda kont ve 
kontes Ciyano tarafından istikbal 
edilmiştir. Altmış senedenl:>eri ilk 
defa bir papa kralı ziyaret etmiştir. 

Bulgar heyeti Moskovada 

Moskova: 28 (Radyo) - Bul· 
gar - Rus iktisadi konuşmalarını 
yapacak olan Bulgar heyeti buraya 
muvasalat etmiştir. Konuşmalara 

bugünlerde başlanacaktır, 

Mançuko - Moğol hudud 
komisyonu çalışmaları 

Tokyo: 28 (Radyo) - Mançuko 
Moğol hududunu tesbit edecek ko · 
misyou 5 kanunevvelde içtima ede. 
rek sekiziuci celsesini yapmıştır. 

Müzakerelere yedi kanunsanide de· 
vam edilecektir. 

Almanyaya giderken 
tutulan kaçak eşyalar 

Londra: 28 (Radyo) - 23 ka
nunevvele kadar bir hafta içinde 
Almanyaya gönderilmekte iken ya · 
kalanan kaçak eşya mikdarı 6825 
tondur. 

Bombay gazetesi ne diyor? 
Londra : 28 - Hindistan Kon 

gre partısinin nl şıri efkarı olan Bom 1 

bay Bhronicle gazetesi Göbels'e şu 
sözlerle hücum etmektedir: 

Berlin radyosu her gün haliha
zırda Almanyayı idare eden zatları 
Hindistanın dostu olarak gösterme
ğe uğraşıyor. Daha bir kaç hafta e
vci Mahatma Gandi ve Pandıt Neh
ruyu d ü n y a Yahudilerinin 
ajanı olmakla ittiham etmişlerdi. Bu 
gün ise harp meselesinde aldıkları 
vaziyetten dolayı methediyorlar. Bu 
Nazi ananelerine tamamiyle uygun 
bir h; rekettir. 

Mamafih eğer onlar iftira veya 
iltifatla milliyetçi Hıntlileri Naziliğe 
karşı aldıkları vaziyetten vazgeçire
bileceklerini sanıyorlarsa çok yanı 

lıyorlar. 

İnfilak eden Alman mayni 
Almanları öldürdü 
Paris: 28 (Radyo) - Mozelin 

karşı sahilinde bir Alman mayni in
filak etmiştir. Alman askerlerinden 
bir çok ölen vardır. İnfilakte fırlayan 
demir parçaları Şengen köyüne 
düşmüştür. 

Almanya heyeti 
Moskovaya geldi 

l\loskova : ~8 (Radyo) - Sovyet 
Alman iktisadi konu~malarını yapacak 
olan Alman heyeti buraya · gelmiştir. 
Heyet Uç h:ıftn. k:ıdıır burada: k:ılac:ık 
tır. heyet Ru-; s:ınayi şehirlerini ziya· 

ret edecektir . Ayrıba Almanyadan 
kimya ve maden senay i şeflerinden 
mUrekkep 20 kişilik bir heyet Mosko 
vay:ı gelecek ve buradaki Alman he· 
yetine iltihak edecektir. 

Taymis mansabında keşif 
hareketi yapılmış değil 

Londra : 28 (Radyo) - Alman 
tayyareleri tarafından dün Taymi~ 
nehri mansabında ke~if hareketlen 
yapıldığına dair verilen haberler asıl 
sızdır. 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna aza ol 

1 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

~elmaeıne yardım ediniz 1 

Askerlik şubesinden : 

Yüksek ücretle elektnk maki
nistliğine istekli olanların 29. 12.939 
günü akşamına kadar Şubeye mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

TUH.K.SÖZtJ 
GL:>:OELIK GALE lli - ADANA 

Abone ş~utlara 

Kuruş 

12 Aylık 1200 

6 Aylık 600 

3 Aylık 300 
\ Aylık 100 

ı -Dış memleketler ıçin Abone 
bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar ıçın ıdareyc müra
caat edilmelidir. 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZ1YON 
POST ALARl TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga ::J l, 7 
m. 946.) kc/s postamızla neşredilmek-

te ol:ın Y ab:ıncı dillerde Habcrler
.;aatleri aşağıda gönsterilmiştir. 

lranca Saat 13,00 ve 18,4ü de 

Arapça ,, 1:3, 15 ve 10,43 de 

Fransızca ,, 1:1.4:> ve 20,15 de 

C U M A - 29 I 12 I 939 

12.3ıJ Program ve Memleket Sl\
at Ayarı 

12.3S AJANS ve Meteoroloii Ha· 
berleri 

l'2.50 TürkMüziği -Pi.) 

13.:15 - 14.00 MÜZiK (Hafif 
Müzik) - Pi.) 

18.00 Program 

18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS. 
ve Meteoroloji Haberleri 

18.25 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 
19.10 Konuşma : ( Milli Kahra

manlık Menkibeleri) 

19.25 Türk Müziğı 

Çalanlar : Kemal Seyhan, Refilc 
Fersan, Ctvdet Çağln, Hasan Gür. 

20.00 Tü·k Müzi<'ri : Taobur \e 
Bağlama ile Oyun H~vaları 

Refik Fersan ve Sadi Yaver Ata .. 
man. 

20.10 TEMSiL : Cürüm ve Ceza 
(Yazan : Dostoit:vsky. ı . 
Tercüme eden : Reşad Nı.ırı 

Gün tekin) . 

21.10 Müzik : Radyo Orkestrası 
(Şef : Hasan Ferit Alnar) 

22.00 Memleket Saat Ayari. pı.· 
jans Haberleri; Ziraat· Esham- fah
vilat, Kambiyo - Nukut Borsası 
(Fiyat) . 

1 fa 
22.20 Müzik Mozart. Kuarte 

majör (Obua ile) (Pi.) 
22.40 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.'.lS - 23.30 Yarınki Pragraf11• 

Kapanış. 
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ASRi Si NEMADA 1 
Süvare 
8,30 

Bu akşam Süvare 
8,30 . 

Sinema tarihinir: şarl< abidesi L. Türk musikisinin gaşedici nameleri 

Sir eına aleminin eşsizı yıldızı ( Lajana) nın eşi ve benz\!rİ görülmemiş şah 
. 

eserı 

Türkçe sözlü -;- yeni ve eski şark musikili 

Mihracenin gözdesi - Hind mezarı 
tekmili birden 

.......___ _______ ----------------------------------------------------------------·----------------------------
4LSARAY 
•stN EMAS INDA. 
8u Ak,am 2 Film Birden 

l 
ı:;Österilmekde Olan E.msalsız Komik 

( MALEK'in) 
Yarattığı TÜRKÇE SÖZLÜ Kome
dılerin En Nefisi V e Gülünçlüsü 

M A L E K 
~oraki Haydut 
Nt"şe, Hareket ve Kahkahalar 
K<1yna~ı Bütün Seyredenleri 

Memnun Bırakıyor 
2 

Dolu Dizgin 
Heyecanlı Macera Fılmi 

TAN Sinemasında 
Bu AKŞAM 

Tarihi Fılmlerin En Muazzamı 

Binlerce Figüran, Müthiş Muazzam 
Göz Kamaştırıcı Lüks ve İhtişamlı 

Fransa İhtilali 
Harp, Kahramanlık ve Vatan 

Severlik Filmi 

iLAVETEN : 

( Edvar Robinson ) 
Tarafından Temsil Edilen 

Demir Pençe 
Korku Ve Dehşet Filmi 

~ Hayvanlaşan insan 

Jean Gabin ve Simone Simon 
!';:\ ŞAIIESERLERl 

Seyhan Qrman 
dürlüğünden : 

Çevirge Mü-

Tutarı 
Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiyatı lira K. 

M3 D3 Lira Kuruş 
281 000 2 5Q 702 50 

Dikili kayın ağacı 

1 - Hatay vilayetinin Dörtyol kazası dahil~nd~ki 281 M. M. 3 kayın 
banraz oluğu ormanından çıkarılmış v~ bu ormana civar istif yerinde top· 
lanmış olan yukarıda ağacı 1-r 940 tarihindeh itibareıı 17 giin sonra 
18· l ·940 Perşembe günü saat 15 de Seyhan Orman Çevirge- Müdürlü· 
ğünde artırma ile satışı yapılacaktır. 

2 - Beher M. M. 3 muhlmmen fiyatı (2) lira 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 52 lira 69 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavele projeleri orman bölge şefliğinden 

alınır. 

5 - Satış yalnız orman kanununun 18 inci m:ıddt!sinde yazılı köylü
ler arasında yapılacaktır. Satış umumidir. 

29-3--6-9 11294 

PEK YAKl:\OA PEK YAKINDA 1 - ı 1 a n 1 
Türk Hava Kurumu 

Adana Şubesi başkan- l ı 
lığından~ 

Mürettip alacağız 

~------------------------------------------------
or. Muzaffer Lokman 

f ç hastalıkları mütehassısı 
Hergün muayenehanesinde hast. larını kabule 

~lamıştır. 

Seyhan Defterdarh-
~ 

~'tıdan : 

~ Kazanç vergisi ikinci taksiti de 

. ~~lut etmiştir. Mükelleflerin ay so 

1 
rıa lcadar borçlarını Tahsil şube· 

~~c Yatırmaları ve kanunuevvel ni· 
ı.~~etinc kadar burçlarını ödemiyen· 
·~ı tı borçları kanunusani ayı içinde 

~~de 10 zammile birlikte ve tahsili 
llıvaı kanunu hükümleri dahilinde 

\C~en tahsil edileceğinden buna 
, .hat bırakmamalarının menfaatle· 

icabından bulunduğu ilin olunur. 

11260 15-22-29-31 

Adana Askeri satinalma 

komisyonundan : 
lmtihanla yüksek ücretli elekti· 

rik makinisti alınacaktır. istekliler 

29/ 12/ 939 günü saat on altıya 

kadar Adana askeri· satın alma 
komsiyonuna muracaatlatı. 11287 

28 - 29 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsus kapıS1 civarında 

Halk eczahanesidir 

1 - Türkkuşuna uçucu Ü}e 

kaydına baş!anmıştır 

2 -- Yaşları 16 - 21, tah 
sil/eri lise ve muadilinin 9 undan 
aşağı olmıyanların Hava Kurumu 
na müracaatları ilan olunur. 

11293 29-3-7 

i ı a n 

Türk Hava Kurumu 
Adana Şubesi baş
kanlığından : 

Kuı ban bayramında kesile
cek koyun ve davarların deri 
ve barsakları ikinci kanunun on 
ikirci cuma günü saat 15 de 
satılacaktır. İsteklilerin Hava 
kurumuna gelmeleri ilan olunur. 

11292 29- 3-7 

Matbaamızın gazete kısmında 

plışmak üzere iki mürettibe ihti:. 
yaç vardır . .İdarehanemize rr.Ü· 

racaatları . 

Bu sene 
Kızıl Ay Balosu 

Bu sene kızlay balosu Adana· 
r ı ı en sevinçli, en neşeli bir günü 

olan 5 Kanfınsani kurtuluş 
bayramında verilecaktir' • 

Davetiyeler kızılay merkezinde r satılmaktadır. 11285 3 - 6 

-----------------------Kayip olan av köpegi ı 
' Sarı rt'nkte uzun tüylü Set 
i ter cinsinden bir av köpeği 
' kaybolmuştur. ldarebanemize 

ıı getirene iyi bir mükafat verile 
cektir. 
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TÜRK SÖZÜ, 

GAZETECİLİK-MATB.AACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 
. 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

. tip harflerle yenı 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart-

vizitler, haritalar, planlar, mak-
buzlar • her boy•fa defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 

e dilir 

• -

• 1 
1 
1 

1 

' 

1 1 
1 

l 
1 

l 

1 ! 
, ı 
1 \ 
'! 

• , 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplaı mızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cıld içinde 
görmek istiyorsanız Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir . 

Diş Tabibi Şevket 
fstanbuldan avdet etmiş ve hastalannı her gün saat 8- 12 ve 14- l8 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

il<,.rarPive planı 

ı u·· KAFJt T 
.,~ .. 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 • 1000 - S.000 • • 
8 • 500 • - 4.000 • 

16 • 350 - 4.000 • • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

259 25 • - 6.250 • • 

435 32.000 

T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

:..;..·---------------

1 

' 
1 

Adana Borsas-ı Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
ı------------- - ---;---------

KiLO FfATI 

1 

ClNSI ----
En az 1 En çok 

_ K. S. K. S. 
Koz:tı - 00 9,50 -

--::Mc-:----~---- - 00 ___ 41 
a. parlağı • 

Ma. temi7i ---".'----•--o'.:""':o,..---- -40 __ _ 

-Koza parl$ 44,50 
-Kapımalı 47--~. 
- Klevland _____ -00 \-sn __ _ 
-KlevTandT,Y~M~ ) 1 

YAPAGI 
Hey az ı ı -Sivah ______ --------

ÇlGIT ---------------,,-----------1--1 ----
"Yemlik,. ı ı---• 
"Tohumluk., 3,50 

Yerli 

" 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs ----
• Yerli 

1
--.--Ment-an_e ___ •-----ı-----• 

Arpa 3.30 
Fasulya 
Yulaf~-----

Dclıce 

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 1 15.70 

UN 
_Dört yıldız Salih _____ 

1 
____ _ 

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

" " 

• Satılan Mikdar 

Kilo 

Simit . _-- IJ , ___ _:,.__;;;;.;.;,;~~------~"--------..:.;..------......:--------------
Livr-rpol Telgrafları 

28 I 12 I 1938 
Pene 1 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından almmışbr. 

~aııtim. - _____ _.....,,. 

1 
8 70 1_L=--ire-=-C ----:-----1-___,,, 

•----------- Rayişmark 8 38 __ .-,;t 
Hazır 

Vadeli l. 
•------------ Frank (Fransız) 2 ~ 8 ss -----2·1 
•---------__ _ Sterlin ( ingiliz ) 5 -:::1' ---------__ 7_,~ - Dolar (Amerika) ~30 ,~ 

10 88 Frank ( isviçre ) ()O oO 

Vadeli 111 
Hind hazır 

Nevyork 

----------·---------------------------/! 
inan Yazıhanesi 

Yeniden açtığımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan Y3~1i~ 
hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfus, Tapu. • 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarada _V_e~:; 
!etler - Devlet Şurası - Mahkeınei Temyiz ile rP.sıni devairdc~ı ~ş it' 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tab ış ., 
rine zirai alat. radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo tiıı>\' 

leri ve m~mleketiınlı:ın yap ı işl!rı ı i ~ kı l J ı11I nuı fl!nc'.! m 'J\lafık kireıı>~I 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder. ( y?kSıfl • 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intııa 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. bal 

Belediye sabık tahakkuk memuru Remzi 1·ur '" 
Bel~diye sabık tahsil memuru Rasim Gökbe 

c. 
1 ;__,-----------------·----------------~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Ad T .. .. .. atbaas• 

ana urk sozu ın 


