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S on zehelenin !Jlf\nçosu kor· 
kunç kelimrsioin çok U,ııtan
de. şimdilik 23 rn l ölu 7994 

~yarala. 29.!l90 c"' harao b k 
lar f liık . . . u ra nm· 

d. el etan asıl çckir<legini te kil 
e •yor ar b' d ı... 
kuc. 

1 
' ır e QU fdakt"tin etrafına 

... a an Çeşidli d · 
sabıı k zarar aırel~rini de he-

atıacnk olur k 
bebolı:luı. !lıı :ı:el1.elcnin sc 

e.u zararın 'Umulu b. k .:ı· • 
ni <laha idd I . ıze enms1 
mıntıka \~ 1 et e hıssettirir Knc:ı bir 

• a nız nuru ., . 
malda lı•) " musıoı•tanC' 11ğra· 

,. mamı? iktı •• . b hundan d k ' saaı, z.ırai n· 
a nlk 

bağlı b' ınması u:ıun yıllara 
ır sarsıntıya ıs 

nıınt k l u.,ranuthr . Bu 
e k' ıha ~rı birçok bnkımdan slir'atle 

' alıne " f k f ;.e ırml' ve hiUıusa nu-
usca ullrad K.. b '-

ı e 'l!I' U"tU"' zayıah her tur· 
U •aotıtay" ba~ vurarak telifi etmak 

:ı.ar11 f d '"' re ı Yar ır. Bu 7aruretl~ri . . . 
DO t• k b \ crı gc: iri)\.. U~U'IU1'da u k . l but m nı Un o nn 

lln gayretlı-rin sarfolunaca~na 
Uphc: t'dilrme '\' 1 '- "" b z. a 1•17. uu ga\'retler 

'k u emekler ~·eni baştaıı :ırfolunur, 
en göa ÖnUndc tutulması çok 137. 

olan belli bafla bir hid' . 1 •- ım 
1 •!'le ı e .._ar • 
aşıyoroz. 1 

r:rzincan ve mıntıkac;ı f ı · k . d e a etın-
~n sonrn birçoklarımızın bilmediği 

bir meıııele ortavn konuldu b 
) A · u me~c· 
c:. ııadolunun dunvadaki 1 l 
nnntıkal • zo: :te e 

arının en sa,•1hlaMnd11n b' .. olma oa • ırı"ı 
sı. •C>V •••rdanht'rİ Anad l 

'nıadt o u ınUtc:· 
surette ıarıulııın ve ko k f 

ı·k 1 r unç e· 
~ et ~r geçiren bir zelzele mıntıkası-
dır '. Bır çok defa barnp olmuş Te 

~en'.de~ ytıpılınış bir toprak lllerin· 

b~J:ız, ~urada huradn olım zelzeleler 
ızı korku,•a d 

. ·' . ncıyn U şUrU,·or . Hal· 
'bukı: Aııadolu da saralı 
dan birisidir '\ ,. topraklar-. ,~ arur b' F 
l\mi Anadol ır ransız a· 
h. unun henuz • l . 
ır mıntıka old .) er esmemı 

h Olunu ve b h 1· d a uzun 2 aınanl d u a ın a-
. . ar cvaın ed b'I . 

nı söyluyor. Şu h 1 e ı ecegı-

d a e nazara · d' 
eıı duşunulmeııi çok • n ~ım ı-
1 zarurı ol 

ı.e eler ltar7Hııoda \'l:ı, aıı me 

1 - Şehirlerimizi kıırark 
mizi · k en, eyleri · 

Jnpar en zelzele\'e mu k 
d lı. • m Un ol uğu adnr mukavemet d b' l b' e c: ı e~ek 
ır şekilde yapmayı, kurmayı. du U· 

necck on .. ş 
k b ' a gorc: ev ve şehir tipleri 

n ul edt•cegiz.. 

1 ~esken rne<;~lesindcn bundan ev
\'t• kı yaır.ılarımdıın birisınde bab t . 
ti z 1 se mıs-

m. Je zele mınhknsındıı bulu b'' · naa ır 
anmarımız, zelzelenin bu d b 
yük . crece u-
·ı Lzayaata sebep nlınnsını ev d . 
en a • enı· 

erpıç Y•lanlarının so d 
nıukavemetsiz direkl . ' . n c:rect! 
1'ıntwa tab erın, ;ııtdetli sa~-
sind ~ aınmul edemiyerek çök 

en, toprak d 1 me· 
'b' am arın b' gı ı altındakil . ır knpan 

d ·1 en amansız en ı eri gelıfti ca ezmesin. 
Daima •·b· fdoldbulunn •l>~ luyordu 

, ın e ul d 
İplidai kerpiç l . un uıuaıuz şu 
. ev erın i • d 
•n~ıml ııın ilk çaıı çın e ancak 
olan toprak damı arında kullanılnıış 

arın altınd 
"aydık felaket bizi bıı d 11 olma· 
di. ercce ezeraez. 

2- Bu nevi nni felaketler 
da sııratle harekek geçebil ı karfısın 

nfr L ecea, felik~t 
•.) &nqrın sayısı bugttnltund e 

lan zı .. ·ad d 1 en da. 
·' e e o sa sUr'atl 1 e OD ann İnı-

( Geriıi UçUncu salıif.ede 

.. .. 
.z:;ıı 

5 Kuruş 

Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Gnven 

jJ(uruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 
Onaltıncı Yıl - Sayı : 4630 

14 K. Sani 940 Pazar 

tayyareleri dün bizı F in Sovyet 
ş ehirlerin i b omba.rdıman etti 

Sal l a'da hazırlıklar 

Anlrnr:-ya gdcıı fdahlzt>dt·lcr ihtiııınrııln tedavi ediliyor 

Muhtelif bölgelerde 
dün de zelzeleler oldu 

Hariçten ve dahilden felaketzede
lerimize yardımlar devam etmektedir 

.tınkara : 13 ( AJsuı;i muhabiri. 
nıızden ) - Bugiıo 1.i5 de ve 6.1n 
da Ankaı.ıda \ enl ze ıele odu. H;ı-
sar yok tur· H4ht•r l<lığımııa göre, 
Yo7 e-adj11 d 15 de bir 7ctzele olmuş 
fakat h.ıs.ır ve ıe1ef ıt gorülmemışlir. 

Gl!tek yuıcio ıı \'C gerekse } urd 

d şıııdan fehıkctzedel~rhnize yapılan 

y.ııdımlar devam etmektedir. 
Şımdıye kadar konya 153,00D Ji 

r.ılık yardımda bulunmuştur . 
Muğla altı bin yüz kırk sekiz, 

Çanakkale yirmi b ı r bin lira ile sekiz 
( Gerisi dördüncü sahifede ) 

\ 

Londra : J :1 (Royter) - İngiliz 
huk6meli Finl:ındiyayn olan yardımı· 

1 
nı genişletecektir gerek karada ve ge 
rekse havada Finlandiya hukt\ınetinin 
kuvvetlenmesine ~·ıırdım edilecektir. 

BugUn neşredilen Finlandiya teb 
liiinc göre, dun yalanız cephelerde dev 
riye faaliyeti olmuftur. Havanın fena 
hg.ndan dolayı tayyare faaliyeti ol· 
mamıştır. Sovyetler Biycrgo ada.çını 

bombardıman etmişlersede bu bonıbar 
dımandan bir netice alamamı,lardır. 

Sahil hataryalal'ıda kendilerine muka 
helede bulunmuştur. 

Paris : rn (Havas) - Parist:eki 
Sendiknlar burosu Finlaodiynyn yar· 
dım için bir karar almıştır. Bro hu· 
kt\meller nez.dinde teşebbU;lerdc bu. 
Junacaktır şimdilik Finlandiyaya 175. 
500 frnnk gönderilmiştir. 

Londra : n (Royter) - Cenubi 
FınlaniıyadJ Ruslitr bazı şehirlere yan 
~ın buınhaları attılu salla cephesinde 
Rnslar asker tahşit t"diyor burada 
40,000 Sovyet olduğu_haber veriliyor 

Sovyetler Helsinı-.iyi bombardıman 
etınışlerdır. 

Londra : 13 (Royter) - Almanya 
Fınlandıyd harbı nin netıcesıni _çok ar 
zu etınektedır. Çünkü Sovyet - Fin 
harbinin Alman • Sovyet ticaretini 
sektedar edeceğ'i endışesi vardır. 

Londrs : 13 (Royter) - Mareşal 
Balyeoin gazetesi, ispanyada bırakılan 
malzemenin Finlandiyaya gönderilme 
sinin muvafık görüldütünü yazmakta 
dır. 

!Bulgar Krah Menemen 
l cioğlunu kabul etti 

Prens Polla hudutta 
yapan Romnn.)':t 

hir nıulakat 

Kralı Karol 

Kral Karol Prens 
Pol mülakatı 

Londra: 13 (Rovtcr) - Rol"Qan
ya Kralı Karol ile - YugoslaY Krala 
naibi Prens Pol ar:ı~ında hadutdıı 
vukn bulan nıulakata bııyok ehemmi
yet varilmC"kteJir. 

Bulgar Başveki li , lngiliz elçisi heye
timiz şerefine birer ziyafet verdi 

Sofyn: 1:1 (Rndyo) - SofyAd:ı 

bulunmakta olan Turk heyeti reisi 

~umnn ı\\enem~ncioğlu ve refakatin 

deki he\'et dun sabah Sarayın hususi 
w • 

defterini imzalamı'lilardır· 

Bav Numan Menemencioğlu l 1.:lO 
da Ba; Vekil Kö~e lvanofu ziyaret 
etmi,tir. Saat 13 de Bay ve Bayan 

~öse lvanufu Numan MenemencioAlu 
şerefint! bir ziJ·nf et vermişlerdir. 

Bu ziyafet de Kralın mUmessil, 
~azırlar, Elçiler hazır bıılunmıışlar· 

dır. 

ôıle sona Numcın Mc:nemencioğ· 
lu Kral Borİc; torafındnn lcnbul t'.'di1-
111işdir 

Mateakiben Köse 1noof Nwııaa· 

menemencioğlunun ziyaretını Turk 
Elçiliğin de iade etmiştir. 

lngili.c. Elçiside Numan Menemen• 
cioAlu şerefine bir akşam ziyafeti 
vermiştir. 

Finlandiyanın feliiketze• 
delerimize yardımı 

Ankara · 13 (Radyo) - Finlan

diya Kı:ılhaçı biz7.at içinde bulundu

ğu şeraite rağ'men Türklyedeki fell 
ketzedclere yardımda bulunmata ka 

rar vermiştir. 
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F ransanın yeni 
harp bütçesi 

F ransız meclisinde 1940 sene 
sinin ilk üç •thk hark bütçe 
si hızırlanma.ş ceman iki yüı 

kırk doku~ milyar franga baltt ola 
tahsisat şu şekilde taksim olunmuş. 
tur. 

Kara kuvvetleri için 36,620 mil 
yon frank. 

Silahlanmak için 87,287 milyon 
frank donanma için 15242 milyon 
frank, hava kuvvetleri için 16, 139 
milyon frank, muhtelif vekaletler için 
3,824 milyar frank. 

Bu hesaba göre yekürı 249 mil 
yon on bir milyon etmektedir. 

Bu rakamların içinde bilhassa 
bava kuvvetleri için ayrılan tahsisat 
~ayanı dikkathr. Filhakıka Fransız 
başvekili Mösyo Daladye bu nokta 
hakkında şunları söylemiştir. 

- Başlıca gııyretimizi bu nok
ruz muhasamatının ilk h&ftalarında 

tayyarelerimiz düşman üzerindeki 
tefevvukunu m,ydana koymuştur. 

Fakat şunu biliyoruz ki bu hususta 
ki terakkiler pek çabuk olmuştur. 
Bugün balen faaliyette olan tayyare 
lerd«-n c;.ok mükemmelleri gerek Al 
man fabrikalarından gerekse lngiliz 
ve Fransız fabrikalarından çıkmak· 
tadır. 

Kozanda yardım hareketi 

Kozan : 13 (Hususi muhabirimiz 
den) -:- Milli yardım ve tali ko 
miteleri faaliyetlerine pek büyük 
bir hararet ve önemle çalışmakta 
olup şimdiye kadar gönderilen iki 
bin liraya çok yakında 1500 lira 
dalı a ilave ile gönd"rilcceği gibi 
3000 kilo buğdayın da 7000 kilo 
ya çıkacağı pek kuvvetle umulmak· 
tadır. 

iç haberler 

Bugün toros - Seyhan 
karşalaşacaklar 

Bo ıüo şehir Stadyomunda To · 
ros Spor takımı ile Seyhan Spor 
takımı arasında lig maçla·mın en 
mühim finallerinden biri yapılacak. 
tır. 

Lig birinciliği üzerinde mühim 
rolü olan bu günkü maçın büyük 
alika ve heyecanla takib edileceğini 
tahmin ediyoruz. 

İki hırsız çocuk 

Abdullah oğlu 15 yaşlarında 
Mehmed Emi"n ile Hüseyin oğlu 14 
yaşında Kemal Duman iımindelci 

iki çocuk Yağcamii civarında tuba. 
fiyeci fsmail oğlu Bekirin dukkinı· 
mn kilidini· açarlarken suç üstünde 
yakalanmışlardır. Mehmet Emin 
tevkif edilerek cezaevine konmuş· 

tur. 

Bir hırsız yakalandı 

Sabıkalı yank~sicilerden Cin 
Mehmed, alışveriş için Adanaya 
gelen Karaisalılı Ali oğlu Kadir 
Koç'un caketinin cebinden 41 Hra· 
smı aşırmıştır. Yeni bir vurgun yap· 
ınak maksadiylc Yeni Cami avlu· 
suna giren Cin Mehmed, abdest 
almak üzere çorablarını çıkarmış 

duvarda asılı duran Kadir Koç'un 
caketinin üzerine asarken caketin 
iç cebinden para cüzdanını çekme· 
ğe muvaffak olmuş ise de derhal 
yakalanmış Vr': Adliyeye verilmiş · 

tir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün göle yüz açık, 

hava hafıf rüzgarlı geçmiştir. En 
çok sıcak gölgede 1 ın derece idi. 

Orta mek tepi erde tahrir 
vazift:si nasıl verilecek 

Orta tahsil mekteplerinde bazı 

muallimleria t.bnr dersletine lcifi 
derecede ehemmiyet vMmedikleri 
ve ekseriya iıteoilen netic:enio alm
madıtı Maarif V ekiletince yaphrıl 
mış tetkiklerden anlaşılmıştır. 

V ckalet, orta tahsilin hasılasını 

verecek mahiyette bu derslerin daha 

verimli olabilmesini temin için baıı 

esaslar tesbit etmiş ve bu esasları 

röndermekJe beraber muallimlerin 

daha dikkatli olmalanm alikadar
ludu iltemiftir. 

Vekiletin teabit cttiti bu eqs
lar aramda menu intihabt, mevzu 

nual verileceti, tubibler m•ıllim· 
lcrce nasıl yapılacatı vardır. 

V ckiletin tcabit cttiti bu cAS· 

lar mekteplerde Türkçe muallimle. 

rini n toplu bulunduğu bir sırada o
kuna baktır. 

Hasta Muallimler 

Son günlerde hastalıklarını ileri 
sürerek izin alan rnuallimlerin faz· 
lalaşması dotayısiyle mekteplerde 

derslerin sekteye uğradığı görülmüş 

maarif vekaleti alakadarlara tebliğat 

yaparak ne suretle 
bildirmiştir. 

izin alacağıoı 

Bundan sonra sıhhi mazeretine 

binaen izin ve istirahat istiyen mu
allim lerdrn b~htmhal bir heyeti sih. 

hiye raporu istenecektir. Tek dok
tor raporu ile hiç bir muallime ızın 
verilmiyecektir. 

Beden terbiyesi bölgesİll' 
de bir toplandı yapıldı 

Gençlerimizin 
güze~ düşünceleri 

felaketzedeler çıkarıoa 

yapılacak maçlar 

Şehrimizden zelzele f eliketıede 
lerine yapılan yardımlar büY. 
bir hızla devam ederken spor· 
cularımızın da söz birl~i ederek 
bu yardım kafalesine girdiklerini h• 
ber aldık. 

Dün akşam Beden terbiyeli M~ 
dürlüğü Dairesinde Valimiz 8•1 
Faik Oıtü'nüa reislitinde bir top' 
lanta yapılarak kulüb murabhasl•rl 
arasında uzun uzun etraflıca gÖfU· 
;iilmüş ve feliketzedelcr menfaati 
ne büyük bir bir fudbol turnuva'1 
yapılması ve maçlara şehrimiz~ 
mevcut 10 futbol takımının giraaeSI 
kar ar(aştırılmıştır. Kurban bayrarı>1 

nın birinci günü başlıyacak ol-' 
maçlar için ortaya birde kupa ko11•' 
cak ve finalde galib gelen taraf b&I 
turnuvanın bir hatırası olmak üıe 
re kupayı alacaktır. .. 

Maçların temin edeceği büt~ 
M·ııı hasılat felak~tzcdeler namına ı 

Yardım Komitesine veıilecektir . ., 
Kurban bayramının birinci güoiJ 

başlayacak olan maçlar şu şekilde 
sıraya le onmuş tur. 

Cumartesi günü: Demir S~ 
Malatya Meı:ı!ucat Spor ve Er~ 
Llsesi ile Zıraat Lisesi takımı. ~· 

Pazar günü: Seyhan Spor, 
mekli Futbolcular ve Milli Mer.sıl 
cat Spor ile Erkek Öğretmen OkcJ 
lu takımı . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~--~~~ Pazarte~ günü: Toros Sp~' 

Ressam R P ha el idman Yurdu ve Demir Spor · rJJ a latya mensuc11t spor galibi ile ~ 
kek lisesi - Ziraat liıesi takı.-' 
galibi. Raphael'in şimdiye kadar malum 

olmıyan ve 1500 senesinde yapıl · 
mış olan yeni bir tablosu keşfedil· 

miştir. 
ismi Rafael suretinde ta}iffuz 

edilen Rafallo Santi bizim halk ara· 
sındı-t da ressamların en meşhuru o 
larak tanınır. 

Bu ltalyan artisti 1"483 yılında 
Urbinoda doğdu. 1520 de, Romada 
37 yaşında öldü. 

Babası Givanni Senti orta de 
recede bir ressamdı. Kültürlü bir 
zaltı . Raphael çacukluğunda baba
sının tesirinde yetişti . Fakat henüz 
11 yaşında iken yetim kalında Ti. 
ınateo Yitti , isimli bir ressamdan 
ders aldı. Perug:n'den sanatı öğ· 

rendi. 
ilk tabloiarı Meryeme aittir. Ki· 

,. 

\ 
OONON MEVZUU 

·----
lisede levhalar yapıp yirmisine bas· 
madan büyük şöhret kazandı, Yir
mi beş yaşında Romaya çağrıldı' 
papaların himayesini kazandı. Prens 
ler 6ibi yaşadı; zamanın en büyük 
adamları kendisine hürmet ederdi. 
Vatikan duvarlarını . tezyin ettiğin· 
den itibari büsbütün arttı . 

Papa onuncu Leon, kendisini. 
Romada yaptırılan büyük binaların 
baş mimarlığına geçirmişti . Raphael 
mimarlıkta da büyük kabiliyet gös. 

terdi . 
Fransa kralı onu Parise çağır· 

dıysa da ressam memleketinden ay· 
rılmadı. Sadece birkaç tablo yapıp 
gönderdi. Şimdi bu e&erler Louvre 

müzesindedir, 
Rabhaelin ekser eserlari hıristi 

yan tarihine aittir. Bütün tabloların 
da çizgi, 'şekil renk hareket ve ifade 
mükemmelliği gözü okşar. Pek çok 
olan tablolarının hemen · hepsi şah. 
eser sayılır. iddiaya nazaran bazı 
büyük eserleri tamamlatmak için 
başka ressamları da maiyetinde ça· 
lıştırırmış. 

Bir fırıncının kızı olan Fornori· 
na kendisine modellik ve metreslik 
yapmıştır. 

Bir • rivayete göre sefahetten, 
bir rivayete - göre desoğuk alarak 
ölmüştür. Romadaki Pantlıeonda 

gömülmüştür. 

Salı: günü: Toros Spor, ldr11,-
Yu .. du \ie Demir Spor · Malat1' 
mensucat spor galibi ve Erkek li§f 

si · takım~ gal~bi il~. . . 1 
Salı gunünun galıbı ıse eyb jlfİ 

Spor, Emekli Futbolcular ve r.4 lJI 
mensucat, erkek öğretmen ~·j 
ile lik maçlarından so!lra tcsbıt . 
İecek bir güııde final maçını yı~ 
cak ve kupayı alacaktır. , 

b'' Cumartesi günü turnuva ~' 
larken şeref wruşunu bizzat fi' 

mi zFaik Üstün yapacaktır. 

Doğum --r 
Şehrimiz P. T. T. Müdür1" .A' 

kalem şefi arkıdışı.rnız M!h~:t ı1' 
manın bir erkek çocuğu dul11 

Raphael, ltalyanın "Renalssace. 
. d gelmiştır. "' devrini temsıl eden ressamlardan ır. "rd' 

1 
Ebeveynini tebrik eder, ya 4Y 

uzun ömürler, hayırlı istikballe' 

----------------------- leriz. 
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2 - lllnlar ıçın idareye ınur ... 
caat edilınelidır 

Karkunc plinço 

( 8 ••rn•kaleden artan ) 
daduıa vcf b" 
t k v ışc ılccck, her çc:~it vası· 
ayı Usu 

d . • rıuaca itler bir halde ve 
aırn 1 

nıaJr. . 5lll'ctte el al tanda buluadur. 

k Yarım asır içinde Turkiyede bir 
ço zc~:ı:eleler olmu,tur. Mr!c:li: 1880 
de lzmırdc 1893 d M l 

' e a •tya ve An · 
takya havalisindc, 1894 de lstanbul· 
da ve ayni za d y 
"d aıan a ozgat, Kayse· 

rı h~ ve daha seara Çaaıaklr.ale, Kır· 
ş~ ır' Dikili ve ba aralak dalla bir 
çok zcl:ı:elc:ler' hirçolı. Cl\n l 
yıah h ve ma za· 

ftf se ep olmaşlardır. 1 

Bunun içindir ki· t·d'-. 1 . 
d d • ... uır erı ön-

ce en llşUnmck bir t k 
da l e vatanda~ın 

o ~a, tcdbir6iılik .)"UzUnden ölu. 
mUne sebep olmamak lazımdır· G ··. 
rUvor 1ı, · . lr. • o 

• u:r: ı , sı sık tabiatın ttırlu h . 
çınlak. v d" l . ır e ga ır erıne maruz k 1 
ruz. Bwıa göre tedb" 1 . • . a ıyo• 
lıa T • ar eruının alaca-

. abaat ne derece tidd ti" . 
olurııa olııun 0 b . e ı, öfkela 

nun u Uladuu h 
mebizli~oi taliin cilv 1 • ' bmer •· 

k e erıne ıra'-a en d gil' · .. · 
c ı.ı , ınsan, her hangi bir şe· r: ~arşı te~bir almak istcrsı: mutla· 

, _. , uk tedbır boşa gitmez, gaflet odur
u ,vu uab ve had· 1 . 
ani ısc crı ZBDJanın unut-

1 •tına terk.ederek .._. b 
• . esu •tal ar-

da •nar ederseil bu . . 
tckerrurune .._.. b" gıbı faciaların 

n•ç ll'fey . 1 
Çunku • . ınanı o maz. 

' c.rınncada 739 
dda zelaele ol• yılda 16 

lif Ve b d f bngunku gibi bini er e asında 
ı erce Yatand b ,.o up gitıni~tir. 8 16 .. ma -

lınma11 icabeden i~ t zelzeleden a· 
JDukabil yine '>'J ~e ve tedbirlere: 
nı verdi. - ' vata•da9 canı-

k yeni Turkiyc , mazinin bu zar 
ayıhı :dıklarını gelecek nesiH bı·ın 

le h. ere öy. 
ncı ır şekilde elbctde dcvr t . 

y ecc1'tir. e mı · 

Norveç kralının nutku 

londra : 12 (Royter) N 

" 
1 b. - Ofveç 

ra 1 ır nutukla d-
yu a un parlamento 

N 
çm.ııtır. Kral, harp yü - d 

orveçın u"-ad t zun en 
•• 1 1 zararlard 

Y•pelan teıebbüılerd an .ve 

ı en bahsetmııtır 
ngilizl · · erın Hnal etf .... 
yeni ti ıgı 

P tayyareler 

O SL& 

(_o_u_a n_v __ a __ h __ a_b_e_r_ı_e~r_ı ... J 
Avrupadaki 
soğuk dalğası 

Almanya üzerinde 
müttefiklerin uçuşları Trenler vapurlar iılemiyor 

Dört Alman tayyaresi düşürüldü 
Londra : 13 (Royler) - Dün ıe 

ce lngiliz tayyareleri gartJi ve şima 
li rarbı Almanya. Bohcmya üstünde 
uçmuflu ve talimcn üslerine dönmüı 
lerdir. 

lngiliz tayyarcleti Heligoland üı 
tünd ede.Uçarak Almanların Mayo 
dökmesine mani olmıktadır. lıkoç· 
ya sahillerınde bu sabah bir Alman 
tayyaresi denize düşürülmüştür. 
Fransız tayyareteride üç Alman tay 
yareıi düşürmüşlr.rdir. 

l'animarka her dürlü taar
ruza silahla ınukabele 

ededecek 

Londra : 13 (Roy.ter) - Dani 
r.>arka başvekili verditi beyauatta, 
Danımarkamın herdürlü taarruza 
silahla mukabele edeceğini bildir· 
nıirtir. 

Belçikanın Almanyayı 
protestosu 

Londra : 13 (Royter) - Birkaç 
günden~eri Belçik~ topraklara üstün 
de Alman tayyarelerinin müteaddit 
uçuşlar yapması üzerine Belçika hü 

kiiıncti Berlin nezdinde protestoda 
bulunmuştur. 

Sovyct Rusya asker 
toplamağa devam ediyor 

Londra : 13 (Royter) - Sov· 
yet Rusyada 1920, 192 t, 1922 do 
ğumlu yüksek tahsil gençlıği 15 ki 
nunaanidcn itibaren askere alınacak 
tır. 

Lord Lydü n bugün 
T·· k ur felaketzedeleri 

hakkında vereceği nutuk 

. L~ndra : !3 (Royter) - Lord Lo 
ıd yarın (bugun) Türkiye felaketzede 
leri için bir nutuk sôyliyecektir. Lord 
Loidin nutku radyoda saat 20 de 19 
metreden dinlenecektir. 

Eğe akdeniz ve karade
nizce fırtına 

Ankara 13 (Hususi) - Eğe ve 
Akdeniz de müthiş bir fırtına bü· 
küm sürmektedir. 

Belçika, Müdafaası için 
bazı tedbirler aldı 

Londr1: l .3 (Roytcr) - Belçika 
hükümeti müdafaa plinana göre ted 
birler aldıtını resmen ilin etmiştir. 

kömür Madenler:inde 
infilak 

Londra: 13 (Royter) - Ame
rikada garbi ve Brezilyadaki k;) · 

mür madenlerinde infilak olmuş, 
90 kişi ölmüştür. 

Fransız -Yunan licareti 

Londra: 13 (Royter) - f ,an. 
sız - Yunan ticaret müzakereleri 
ııin iyi bir şekilde neticelenmesi 

Fransız ve Yunan gazetelerinde ge 

niş neşriyata vesile vermi~tir. 

Her iki m~mleketin matbuatıda 
bu anlıışmanm Yunan Fransız tica 
reti üzerinde büyük tesir yapaca
tmı yazmaktad1r. 

Dört gemi batdı 

Londra: (Royter) E 1 a n s o 

adlı bir Fransız ve Travyata adlı 

bir İtalyan vapuru torpillere çarpa · 

rak batmıştır. 

Grınta adlı bir ingiliz gemisi 
de mayna çarparak batmıştır, Tay. 
falar kurtanlmışhr. 

Bir Alman vapuru~a lngiliz ge· 
milerinin takibine uğradıtından in · 
tihar etmiştir. 

Balkan Antantı Mümes
sillerinin fikir teatileri 

Belgrad: 13 (Radyo) - Şubatın 

ikinai , UçUncU, dörduocU gUnl eri bu · 
rada toplanacak olan Balkan Antantı 
konseyi delegeleri noktai naz:ır tea· 

tilerindc: bulunarak mUsellab Avrupa ih· 
tilifl dışında kalmağl idame etmek 
için İcab eden yeni tedbirleri konu · 
şacaklardır. 

Ankara Halkevinde 
güreş müsabakası 

Londra : 13 (Royter) - Termo· 
metre .Ruıyada dü~mekte berdevamdır 
bw-adan Yugoslavyaya kadar gelen 
soluk dalgası mudbiştir. knr ~·usUnden 
bir tren ~ekiz saat mahsur kalmıştır.. 

jandarma ve askeri kıtaat yolcuları 
kurtarmak için yardımda bulunmuşlar 
dır. ölenlerin çok olduğu haber veri· 
liyor. Yunaoistaada da çok şiddetli 
bir soguk hukum sUrmcktedir. Atina 
Bcrlin ekispreılİ kar ,yUzUnden kalka· 
mnmıştır ke:ı:a f artma yUzUndcn buttın 
vapurlar Yunan linıaolarına çekilmiş· 
tir. 

HAT AYDA 
Felaketzedeler hararetle 
karşılanıp misafir ediliyor 

Hatay : 13 [ Huıu•İ ] Şeb· 
rimize tönderilen felik~tzedeler bü· 
yü" bir hararet ve alakayla karşı
lanmaşlard•r. 

ilk felaketzede kafılesini başta 
de~erli valimiz Şükrü Sökm~nsüer 
oldu~u haldt: belediye rtisi, parti 
reisi. iıalkevliler, partililer, gençlik 
ve spor hirlikleri, doktorlar ve bin· 
lercc haık karşılamış, misafirler ken· 
dilerine tahsis edilen evlere yerleş. 
tirilerek her türlü ihtiyaçları ve is· 
tirahatları sür'atle temin edilmiştir. 

l~ktnderun : 13 [ Hueusi] -
Buraya sevkedilen Frzincan felaket· 
zedelcrinden ilk gı up gelmiş ve is· 
tasyonda kaymakam, belediye reisi, 
parti reisi, bir çok tanınmış zatlarla 
lskenderunlular tarafından karşılan
mışlardır. F eliketzede vatandaşla

rın istirahati arı için titiz bir dikkat 
ve itina gösterilmektedir. 

Devletçe satılan mallar 

Maliye Vekaleti, parası taksitle 
ödenmek üzeı e müzayede ile sabi · 
mış bulunan devlete ait mallarıD 

1925 senesinden 1930 takvim seaelİ 
sonuna kadar taksit bedellerinin ta. 
hakkuk ve ta~silita ait malumat ile 
ihale be.delinin yüzd.s yirmisi ödeo-

:miş olup müşteri tarafından rizasjyle 
geri verilen malların vaziyetlerini 
resbite karar vermiştir. V ekilet 
tcsbit edilen rakamlann df"vlet e in 
de bulunan ve sahhp da taksite 
bağlanmıı1 

olan malların bugünkü va
ziyetini anlıyacak ve elde buluoao 
malların satılıp satılmıyacatı hak. 
kında yeni kararırlar ittihaz ede

cektir. 
Londra : 13 (Royter) _ I . . 

ler' uzun mesafeli avcı t ngılız 
· ı . 1 d' . 1YY•releri 

iki Yunan vapuru lzmir limanı
na iltica etmiştir. 

Ankara: 13 (Hususi) -- Anka· 
ra Halkevinde bugün İzmir gÜicş· 
çilerile Ankara güreşçileri müsaba· 
kalar yapacaklardır bu müsahakalar 
yarinde tekrarlanacaktır. 

V niyetleri hakkında malGmıt 
istenilen mallar, arazi ve iratıız ara· 
alar, bağ, bahçe, zeytinlik ve fidm· 
lıklıtr, mesken, mahsulat arziyeyi 
ihzar imal ve tasfiye faaliyeti ile ali
kalı fabrikalar ve tisirhanelcrdir. 

ıma etmış er ır şımdiye kad . 
ı 1 ar gız 1 tutu an bu husus dün T' . . 
t . 1 an eddmış 
ır. 

Kara denizde de şitdetli bir far . 
tına vardır. Vapurlar limanlara sı· 
immaktadar. 

Maçların hasılatı Kızıiaya veri· 
lecektir. 
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TÜRKiYE RADYO olFüZlYON 

POSTALARI IDRKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31,7 

m. 9465 kc/s postamu:la neşredilmek· 

tc olan Yabancı dillerde Haberler 

saatleri a~agıda gönstcrilmi~tir. 

lranca Saat 13,00 ve 18,4.> de 

Arapça ,. 13,15 ve 19,45 .. de 

Fransızc-a ,, 13,45 ve 20, 15 de 

Pazar - 141 1 I 940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı, 

1'.!.35 

12.50 

13.30· 

18,00 

18.05 

18.30 
19.0o 

19.10 

19.30 

20.15 

20.30 

20.45 

21.15 

21.40 

22.15 

Erzincan zelzele felaketinden acıklı taLlolıır il b 1 d 1 h w •• : ara e er arasın a sa ibi._,, ok ollln eşyRlar 

Ankara - L ondr a - Parıs 
t:ek kalP, bir ınillett:ir 

• 
--F r;n11z mubarrirlerind~n madam 

M•ria • Edithe dt- Bonneuil. Ana· 
doludaki zcllcle f elilceti nıünasebe 
tiyle Pariıte çıkan Jurnal gazctuin 
de: 

Bir Fren•ız muharririnin Fr•n•ız k•dınhlln• hlt•ben r•f 
dllı çok ••,anı dikkat bir m•k•••rl •••l•d• bul•c•k••"'' 

•Türkiye ye yardım f'tmelc la
zımdır. Bu sadık ve f'min mtmle· 

ket, dostlarman ilicenabane yardı
mına güvenmektedir. ~rlevbasilc 

yazdıtı bir m•kalede Fransız kadın . 
larına hitap ederek iane vermetc 
davet edi)or ve- rıcümle diyor lcı: 

•feci bir talıble muztarip olan 

Fransız kadmları! Sizin l"Şsiz kalbi· 

nize bitap ediyorum. 

G0N0N POLITIKASI 

• 
Yılbaşı g~ct-sind~ şehir ... asaba ~e 

köylerin çocukları ve hunların ara· 
sın da en f alcir küçüle muhacirleri bi 

le Sommeden akdenize kadar uza 
yaıı yerlerde oyuncaklarla dolu No 

el ataanın k~rşısın ia sevinçten el 

inini çırparak ayni gece Türlciyede 

Harp 1940 da bitecek mi? 

Ş 
imcliki barbin aıokeri barekitta mUtemadi durgunluk gibi tarib· 
te misli az görUlen garabeti nldOAU gibi siyasi gayelerinin bir 
turlu t:ıyin ve laıırib edilmemi,. olma51 gibi bir hususiyeti de 
vardır. Bil mnpbemiyet ttırllt turlu tefsir ve manalara yol aç· 

mı11tır. Almanya bida~·ette kendisine bir hayat Aahuı edinmesine logiltereniıı 
mUmanaat etmeJr.te olduğu divasuıı ileri surmU~tu . 

ltalya da harbin lngiliz ve Fransız ınüstemlekeleri gibi ham madde 
menabii ve ticaret piyasası olmıydn büyük devletlerin bunları temin etmek 
srayretinden çıktıtını ileri sürerek Almany11nın davasını teyid etmiıtir. 

Fakat son gilnleıde A !marıya baıbin sa t ,A lm~ rıF)I irr.ha eımek 

gayesi ile yapıldıtını ilan etmişti. Bılaki' logiliz baıvekili yeni senedeki ilk 
büyük nutkunda Alman,·anın, iyice düıünülmüf bir plinla fngifrz. imparator· 
tutunu imha maksadile harp ettığini ve lngilte-reoio İ$ae nihai mavaffıkiyete 
kadar silihı elıod~n bırakmamata azmetmiş balunmald.t beraber böyle 
Almanysyı imha gibi intıkam güden bir kasdi olmadığım beyan ctmiıtir. 

Şu kadar var ki iki tarafın yirmi dort saat içinde yaptıkları ilin ve ib· 
barlara nazaran Alman ve İngiliz milletlerinden birinin kati olarak sırtı 
yere gelip mat'iip olmadıkça harbin bitmeyeccğ'ine artık ıüphe kalmamış-

tır. Zaten iki tarafın hazırlıtı ve iki tarafın idare lefkilitındaki son deti· 
ıiklikler bunu gösteriyor. Almanyanın bütün harp iktisadiyatı bir elden i· 
dare edilmek üzere muhtelif nt.zaret ve teıekküllere aid bulunan bu işler 
münhasıran mareşal Göriog'e verilmiştir. lngılterede de bütün harp iktisa· 
diyatı ve askeri işler muhtelıf ellercie dajtılmaması için Başvekil Chaaıbera
linin de Harbiye ve Propağ'anda Nazırlarınr değ'iştirmiş ve her işi kendi e· 
line almış oldutu malumdur. 

Avrupanın g.ırbinde, yani bugün cephelerde ne karada . ne de hava ve 

denizde harbin kati neticeye varmasına imkan bulunmadık! muharip dev· 
letlerin üçü de ve taraftarları da kanaat getirmiş olduklıtrınd&n reniılemesi 
ile daha ziyade güçleşeceği mühakkak olan harp içın daha toplu ve daha 
büyük mikyasta huırlık yapılıyor. lnsriliz Başvekilinin haber verditi veçhi· 
le her ne pahasına olursa olsun 1940 senesinde harbin soaa ermesi çaresiz 
görülmektedir. 

göz yaşı kan soa"uk ve ölüm gee" 
si olmuıhar. 

Ey Fransız kadınları sizin oe 
Juklar karşısında bulııodutuRuıu 
liyorum her şeyi vatıııo uttuna 

dıti ııiıi biliyorum f.lcat gene bili: . 
ruın ki, bu memleketimin maci~ 
dir verecek bir feyleri olmadıtJ 
de gene vertcck bir şty bulan f'. 
sız kadırılarıdır. 

lıte bundan dolayıdır ki ~ k 
dar küçük Qfursa orıun iıneoizi 
kiyeye gönd~rmeği aizdea iıtiyofı 
Ve yalvarıyorum or11da bir frank 

b•yatı kurtarabilecek ateak bir · 

can çay bir lokma ekmek deme 
tir. 

Oiirüıt miitttfi~iz TG;~le 
çocuklara bizim kGçak liİGltecilerı 
gibi aevinçteq el ~rpm~n için 
til, F.~at arbk atlamamal•r1 ve 
mesn,Jeri için veriniz panıüman 

leri noksandır fakat bö~le büyük 

geniş bir felaket karşısında bıoi 
memlekette panıümanlar ektik 

mazdı muktedir olabilenler bir 

ıüman bir kutu s~t bir kutu ko 
ve et veya ıebıe bir yelek bir 

ayale.kalıt giyecek bir elbise vel 
ııl bir şey göndersinler. 

Akdenizde bir müvazene 
istikrar in1ili, Karadeaizde Rold-' 
yanın kalkanı, F r aP•aaın Suriyed~ 
menfaatlerine riayetkar olan Tür. 
dostluğu içio pazarlata giritmedl!
tir. Biz de ondan yardın1amızı _.. 

gemi yelim. 

Mademki Manş denizinden ~ 
gaz içine bir giin1üş köprü kaard!;_ 
mıyor . O halde Fransa ve • I.,, 
kadınları kendi kalplerile l yaP'İtll' 
bir köprü kursunlar. 

( Geriıi he,iaci ıahifed' 
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Türksözü 
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arsustaki yardım [: · 
f a a t İ y e t İ i -Almanyada hayat 

Tarsus 13: (Hususi muh b" . . a arı 

':'ızden ) - Evvelki gün gelen fe 
laketzede kardeşlerimiz d- , . . . 
b bb 

un , ıkıncı 
ır tı ı muay d 

•• 
1 

• ene en geçirilerek 
eyın hamamlara g"t- "I k 

b o uru ere , 
an yola tılmıc 

• v ve banyodan sonra 
hepsıne yeni çamaşır tevzi edilmiş 
hr. Milli yard k · · 

ırn omıtt-sı hararetle 
tebarıu kaydma devam ttmelct d' 
K 1 . k e ır. 

uru an ıs in. iaşe m-b .. 
. d" ' u ayaa. dıkış 

gıy nme, sıhhi İfler t r '- . . h a 1 ıtomıtelcrı 
aı aretle çalışrnaktad Dü 

. ır. n gele· 
<:eklerı saat 17 30 b b 

06 e er alınan 

Gestopo kontrolü 
_ Elbıse vesikaları hususunda Ajmanyadan alınan ilimada şayan haberlere 

gore yeni elbise satın alanlar yalnız vesika kartlarını değil ayni zamımda 
almak istedikleri eşyanın eskilerini de ıneceur tutulmaktadırlar, Bunun için 
iki memura müracat etmek lazım gelmektedir. Bunlardan biri müsaade di
teri ise vesika vermektedir. . 

Yanlış müracaat edenlt"r veya müsaade edilen azami miktardan fnla 
elbise sahibi oldu~u gorülenler ağır cezaya çarotırılmaktadırlar. Çok defa 
satın alacı bu karışık müsade işi ile u~raşırdeıı Gestabo evini aramak fırsa
tını bulmaktadw Almanyada gittikçe tazyikini arttıran kırtasiyecilık ve ges 
teıbo Konrtoluna bn IİJJik bir misaldir. 

Şiındi bu iki lngiliz hakkında ileri sürülen itham şudur. 1 
Almanyanın muhtelif mahfillleri mahfilleriyle beraber deraber olarak 1 yurtdaş için vakf 

. ın geç olmasr 
ratmen ı&tt<ıyona nak"l 
temin cd'I . ı vasıtalara 

ı mış ve g K H·· .. ene aymakam 

Münihte Hitlerin nutuk söylediği hır birahanede vukubulan intilik do
iayısile Almanların iki fııgilizi tevkif ettikleri malümdur. Almiinlar ~uikastı 
bu iki ingilizin tertip etlikleri iddiasında idıler. Paris - Sunz gazetesine A~s 
terdamdan bildirildıiine göre Alman makıomları ikı lngıliıin suikastla hiç bir 1 
alakaları olmadığını teslim etmişlerdir. 

ı Almanda karışıklıklar çıkarmata ve. sabotaj yapmağa teşebbüs,.. 1 
Malum olduğu ü~ere bu iıd lngiliz Holandadan esrarrengiz bir şekilde 

kaçır ılmıflardır. 

h~ks~u Arı teşekküller mensupları 
u umet 

bir memur ve kalabalilc 

r, ı halk kütlesi ile karşılan 
ş ve Halkevine indirilmitf 

IHalkevinde hazulanan 
1
"· 

da . masa ar 
' çay,. zeytın, peynir, baklava 

#' iltram edılerclc ibır1r edilen yerlere 

1
, yatırılmtfbr. 

Ditcr gelecekler İçin muntız 
1 ~ • aman 

ma umat vcrıltcektir, 

F eliketzedelere 
yardım listesi 

Lira Kuruş 

32194 

2 

2 

25 

51 

20 

32 

62 

10 

9 

40 
50 
53 

35 

30 

00 

82 

32,564 67 

' 
Teberrü edenin ilmi 

Dünkü yckün 

Milli Mensucat ıo . 
kontaQ11 izzettin 

~illi Menıucat bak 
ICah 

Doktor Hamdi 
Onar 

Tuzla na"iyeai 
haUeıi Namına M~ 
tar Mehmet Ol;.o-
Tuzla nıbiyeıi Ta 1 
baklar Köyü Muhtar 
Mehmet Ottun 

Tuzla nahiyesi Hak· 
kı bey Mahallesi 
Tuzla 11ahiyeıi Ça
vuılu Köyü namına 
Haaan Unun 
T aZla nabiyeai çocuk 
Esirgeme Kurumu 
.. m•na M. Oltun . 
Çlfci f •brikaıı müs 
tahdealleri rıaınına 
Ali Galip ., •. 
O . 1:.1tız 

tnııryol ıita ·ı -f r . mu 
eıeıı namına Ab

mtt 

Mabmutôze . 
rgın 

Bay Fazlı Meto 

Çukur Kamıı köy 
.. alkından 

Yekun 

Osmaniyenin • 
ımarı 

ilk hamlede elektrik 
suyu meseleleri ele 

Osmaniye : 13 ( Hususi muhı
b~imi~den ) - Şimdiye kadar bii
yulc bır himmet görmemiş olan Os
maniye, yeni genç belediye Reisı 
Bay Abdürraızak Güvenç'ın çahş
nıalariyle ıyi bir şelcle sokulmak is
teniyor, lık hamlede Osmaniyemn 
elektrilc ve su i,leri ele alınmıştır, 
Belediyeler bankasından istikraz e
dilen 650()() liranın bir kısmı içme 

suyu işine büyük bir kısmı da elek· 
trilc işine sarfedilecektir. 

Bu tahsisatın elektrik işine ıar· 
fı İçin Osmaniye belediye mechsi 
fevkaliae bir loplanh yaparak hir 
karar alacaktır. 

Oımaniyede elektrilc işi su mes 

selesinden daba ön plinda gelmek-

tedir. 
Osmaniye bdediyesi bu iıler 

için teşebbüslere geçmiştir. O.sma-

niye kaymakamı Bay Ihsan belediye 

ile çok yakandan alilcadMr olmkta· 
dır. 

Elektrik tesisatı yapıhncaya ka

dar şehri karanlıktan kurtarmak için 
umumi yollara lüks lambaları aaıl

mııtır, 

• 
Yarin (bugün) Oımıniyede at 

kotuları y;pdacıktır. Bu kotıılar 

Halkevi menfaatine olacaktır. 

• 
Osmaniyenin kurtuluş bayramı 

lngiliz Harbiye Nazırı 
Horbelişanın istif ası 

Yazan 

Jean Thouvenin 
Londradan aldıtımıı bazı malô

mata göre B. Beliaha'nın hava ordu
~u üzerinde daha müessir bir kontrol 
ıcra etmek ve kara ordusuna bahrl
~ede müstamel usulleri tatbik etmek 
ııtemektemiş. Filhakika, lngiliz ami-
ralhtı deniz kuvvetleri gibi onlara 
batlı olan hava kuvvetıerine de ku
manda eder. Halbuki kara ordusunda 
hava nezareti bir dereceye kadar 
muhtardır. 

Eski Harbiye nazıriyla hava na
z.m ara11ndaki bu anlaşmazlık B. Be
lishanın istif asının ye2'ine ıebebi mi 
added!lmelidır. 

demokratlaşmast bahsinde ihtilaf ba
lındeymif. Her halde muhakkak olan 
şudur ki harbiye naımnın istifast 
ÇembcrJayn kabinesinin harbin sevk 
ve idare11 hususunda ıttifalda kabul 
etmiş oJdutu diıektifJeri hiç bir su
retle haJeldar etmiyecektir._ 

Paris - Soir gezetesi de di)orki: 
lngiliı gazeteleri ayni sualı sor

maktadırlar: kendi sahasında kıyme-

tini kimsenin inkar etmediği bir çok 
islabat başarmış olan, Harbiye nazırı 

Dıter taraftan 8. Belisha Britan-
~a Genel Kurmayı yüksek genaralle- fından çok hürmet edilen bir adam 
rındcn bazılarıyla bilhassa ordunun nasıl ve niçin V87ifuinden istifa et 

sıfatiyla parlamentonun itimadına 

mazhar olan ve B. Çemberlayn tara 

.. 
Sahife 5 

Jiabe . re~ilRmm Kki'-.JJ111r a 
tirJ!i_ş, dokyı'Ana. basmı~tır. Refıki· l 
mizi tebrik eder. Şimdiye kadar ol- • 
duğu gibi bundan ~onraki neşnya · 
tında da muvaffakiyetler temennı e

edniz 

ankara-londra-paris tek 
kalp , bir millettir 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

Paristeki Türk sefirinden bıze, 
harap olmuş güzel memleketine en 
mütevazi yardımımızı bile esirgeme· 
ğe müsade etmesini rica ederken ba
na söylediği şu heyecanlı sözleri tek 
rar dmcklığime müsade ediniz. 

- Vatandaşlar arasında teklif 
ve tekellüf yoktur. Bu ne kadar dot 
ru bir şeydir. Türkiye, Fransa. lngil· 
tere ttk bir kalp, tek bir millet lef 
kil ederler. 

meselesi 
ve içme 
alındı 

münasebetiyle büyüklerilerimize çe
ltilen telaraflara cevaplarda bula. 
nulmUJtur. 

Abdürrazak Güvenç'in telgra· 

fma Milli Şefimiz şu cevapta b1:lun
mu~lard11 : 

" Osmaniye kurtaluş giiilllnün 
yıldönümü münasebetiyle götterilea 

temiz duygulara teşekkür ve ıayuı 
halka refah ve saadet temenni ede· 
rim. ,, 

Parti Genel Selcr'tterimiz Fikri 
Tuzerden Osmaniye Parti.ve Halk
vi Reisine ı~ telgraf gef mittir : 

.. Kurtuluşunuzun yıldönümüoü 
anan yurt<laşlarima ebedi refah di
ler gözltrınizdea öperim. " 

• mek mecburiyetinde kalar? 
Bu suale cevaben arazr.telerin ek

serisi 8, Hore Belishanıa ordudaki 
ananeci tazyikı neticesinde iıtifa . et
mif olacatı faraziyesini iJeri ıürüyor
lar. 

Bütün &aıcteler, reaarallerle na
ıer arasındaki ihtilaftan bahsetmele
rine mükabil bunlardan biç biri iati· 
fanın hangi şartlar dabiıinde ve haa· 

gi sebeple vukua geimif oldutunu 
ızab etmemektedir. 

Söylenditine göre hupten evei, 
nüfuzlu mahfillerde harbin zuhuru ba-
lıode B. Horc Bclishanıu detiı tirilma. 
si b111usunda bır temayül beJihbifti. 

8. Çembcrlayo,ne, B. Hote öc· 
lisbayı mühimmat naztrı oımuı ve 
Sir Jrooside, in onun yerine reçmesi 
ıcap edecegı ıbsas olunuyordu . 

Figaro gazetesi de, nazırın ısti• 

fasında kara ordwıuylc hava kuv.,ct• 
leri kumandasını birlqlirmek auuau• 

oun imil olması ihtimali üzeı"'de 

durmaktadır. 
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1 -ı ----- Hafta Tatili Müoasebetile ·----

Alsa ray Sinemasının 
Bu Aktımkı Fevk.alld~ Protramına Bakanız 

( ' 1 
Ostad Muganni MÜNİR NUREDDİN' in 

AYRILIK ŞARKiSi 
F i 1 m i 

(2J 
Dün Akşam Görenlerin Takdirle Seyrettikleri 

R O N A L D K O L M A N ' ın şaheseri 

Gaip Ufuklar 
( 3 ) 1 

Macera filmlerinin En meraklı ve Heyccanh Oıa~ı 

Bay Çetin Uçan Adamlar Diyarında 
Hafta Tatilinizi Üç Şaheser film Birden Görerek Geçirmek isterseniz 

Bu Emsalsiz Proğramı Kaçırmayınız 
BugOn 2.30 da Gaip Ufuklar - MUcrım 

Pek Yakında Pek Yakında 

ÜMMÜ GÜLSÜM ' in Şaheseri 
•• ~ -• 

UMIT ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

·r A N SiNEMASINDA 
Emsalsiz Bir Heyecan, FevkalAde Maceralar Şaheseri 

BugUn OUndUz ve Bu akfam 
Bugüne Kadar Görülen Seryal Filmlerin En Meraklısı, Müthiş 

Sahneler, Başından ~tınuna Kadar Alaka ile Seyredilecek Büyük bir film 

Garto; Kahramanları 
10 Kısımlık Şaheser Hebsi Birden 

Dlkket: Fılm Uzun Olduğundan Suvare tam 8.30 da başlıyac11ktır. 
11311 

i LAN 
Askeri fabrikalar umum Müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonunda 
500 kilodan aşağı olmamak Üzere 30 tona 

kadar Bakır Hurdası satın alınacak: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 
3284 sayılı kanun mucibince Kmkkale istesyonunda vagon dahilinde 
teslim şartiyle 500 kilodan aşağı oım·amak üzere 30 tona kadar Bakır 

Hurdası satın alınacktır, 

Mahreç istesyonlarında vaion dahilindl'! beher tonuna 285 lira 85 
· kuruş fiyat tesbit edilmiştir. Bu fiyata mahreç istesyonlarından kırıkkale- . 
ye kadar şümendüfer nakliye ücreti olmak üzere Devlet Dı-mir yolların
ca beher ton için kilometre başına alınacak bir kuruş, ibraz edilecek ve. 

· sika müntrniden ayrıca zam edilecektir. Şartname bedelsiz olarak mez
kar komisyondan verilir. Taliplerin teklif edecekleri hurdanın yüzde 7,5 

• ğu nisbctinde teminattarile şartnameyi kabul ettiklerine dair ve sa· 
rahatı havi teklif rııektuplarını 31 f 1/ 1940 Çarşamba günü akşamına 

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

Doktor Kemal Satır 
F elaketzedclere yardım için gitdiği Malatyadan avdet ederek Kızıl

ay civarında ki muayene hanesinde hastalarını kabul etmektedir. 

11326 9-10-11- 12-13-14 

1 O / o RADYO MEVSiMINtN ~ 4 . MVVAFFAKiY~ r • 

MAA E ~L.i 'i<aclfldarz 

~ii oe/(ywetfi ~ 
--..." ::XüA.§ jöstePIŞ 

( 
\ . 
I 

- Rekabet Kabl.ti etmez tlat : 

- Gayet kolay istasyon &ima tertibatı 

- Anttparazlt süzgeçli, dahlfi hususi anten 
- YUzefllden fazla lstasyo:ı isimler! yazıtı bü-
- yQk kadran 

Hlraz kabul etmez OstOnlOCiü hakkında kanaat hasrı 

etmek için MOeaseıfemlzl te,rifle bir kere görmeni· 

zl tanlye ederiz. 

T ediyatta Kolaylı < 
Abidin Paşa cadde;;inde M . Tahsin Bosna , 

Biraderler 
Telefon: 274 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Aşağıda aahiplerile cins, mevki ve muhammen 

gayrı menkuller, vergi borçlarının temini tah9ili için açık 
lacktır. 

2 - Açık artırma 940 senesi ikincikanunun 24 üncü çarşamba 
saat {10) da yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel maliye veınesin~ yatırılmış bulun 
lazımgelen P'Y parası miktarı aşıtıda gösterilmiştir. 

lsteldil~rin muayyen vakitte vilayet idare heyetinde hazır bulunmıl•" 
ilin olnm•r. 

Sataş bedeli 
Cinsi Kapı No. MahaJıesi Sahibi Lira K. 

ev ve dükkan 94/96 Camiicedit Doktor Liitfi 1560 00 
ve ortakları 

Dükkan 56 Kayahbağ f brahim oğlu 520 00 
nalbant Abdullah 

Otel 5 Eskihamam Alasonyalı 4000 00 
Hüseyin oğlu 
Yusuf 

11304 31-5-10- 15 

Adana sulh ikinci hu
kuk mahkemesinden : 

No: 15 
Adananın Büyükdikili k. de 

Mustafa oğlu Abdullahın mahkeme 
ce tesbit edilen terekesi tasfiye e
dileceğinden müteveffanın alacaklı· 
lariylc borçlularının tarihi ilandan 
itibaren bir ay içinde mahkemeye 
müracaatla alacak ve borçlarını 
kaydettirmeleri ve mirasçısı varsa 
keza ilan tarihinden itibaren üç ay 
içinde bu sıfatlarını isbat etmeleri 
lüzumu, aksi takdirde müteveffayı 
ne şahsen ve ne de tereke~ine iza 
f etle takip edemiyecekleri kanunu 
medeninin 534, 561 ve 569 uncu 
maddelerine tevfıkan ilin olunur. 

U340 

İlan 

Adana askeri satı«' 

ma komisyonandan : 

Adana garnizonu ihtiyaC:1 

kapalı zarfla eksiltmeye k 

28 ton kuru fasulyamn eksil 

' 

için 12, l.940 günü tayin edil 

Mezkfü günde talibi çıkmadıJ . 

kanunun 40. maddesi muCI J. 

· tr 
bir ay z;ırfında pazarlıkla ıf'I 

dileceğinden isteklilerin koOJİf 
1... 1 oıJ'' muza muracaatları i an o u 



:;n. .... 1940 

Suvare 

8~0 da ASRi Si NEMA 
Suvare 

8,30 da 
.. 

13 il. Kanun Cumartesi akşamından itibaren · 
Türk Musikisinin büyük üstadı MOnir Nureddin'in ~-

. ilk Defa Olarak Başrolde Oynadığl 

Allahın Cenneti 1 
SENARYOYU y AZAN 

ZlYa ~AKIR 
BAŞ ROLLERDE 

MONIR NUREDDiN 
HAZIM 

FERİH~ TEVFiK 
BEHZAD 
HALiDE 

MUAMMER 
HAD 1 
SA D 1 

PERiHAN 
SU AV 1 

GOLSEREN 
Ş U L E 
YASEMiN 

M o 
N 
t 
R 

N 
u 
R 
E 
D 
D 
1 
N 

1 Musiki Kısmı ' ~ BilhaH• bu film i~i~ b~~tel'?'~ ve 
l M Münir Nureddın m soy ledığı 

O 1 - Aşkın sesi j N 2 - Aşkın ıztırabı 
ı 3 .. Deli gönül 
R 4 - aşkın Zaferi 

Şarkılan ile ÜVER 1 OR ve 

N Saçlarıma ak düştü 

u 
R 
E 
D 
D 
1 

N 

Şarlcııını Besteliyen 
Büyük Sanatkarımız 

Sadeddin Kaynak 
KLASI K TÜRK MUSiKiSi 

Dede Efeııdi 
Şakir Aıra 

Üçüncü Selim 
Söyle Bülbül ve 
Ahçıbsşı Şarkılau 

MUHLiS SABAHADDiN 

BugQn gOndOz 2.30 matinede 
iki Büyük Şaheser Birden 

1 - Allahın Cenneti 2 - Büyük Vals 
Localar Satılmaktadır. İstical Ediniz. 

Pek Yakında Pek Yakında 
Janet Mac Donald. ve Nelson 

SEViŞTiGiMiZ 

Telefon : 250 

Pek Yakında 

· TAMAMEN RENKLi ŞAHE : ER 
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~ TÜRK: SÖZ Ü 
~ ........................................ ... 

AZETECILIK-MATBAACILIK 
• • • 

. Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar • her. boyrta defterler, 

Renkli afişler 

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

• 
1111111 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız Türksözü 

j Cildhanesine gönderiniz • 

l ': Zarif sag"' lam 1 1 

ı 
1 
' 

Bir cild. bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidin in 

fSAlt elinden çıkabilir. 

~ ' 

Bütün Elektrik T e' sisat 
Malzemesini HERBOY 
OLiVETTi Yazı Makine
lerini 15 Vatlıkdan 500 

1 vathğa kadar her türlü 
Ampulları R. C. A. marka 
RADYOLARI 
Dünyanın en sağlan dayanıklı Kaynak çubukları 

olan Gastolin çubuklarını Abidin faşa caddesi 

MUHARREM HiLMİ Ticarethanesinden arayınız. l Telefon 110 Posta kutuıu 60 Telgraf Remo Adana 

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalannı her gün saat 8-12 ve 14-18 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

• 
__ . 

14K...._.ai 

Adana Borsası Muameleleri _J 

- ·---------------------------------------~ 
PAMUK ft KOZA ___./ -----------Kt[öFrA.n 

CiNSi En u ı En çok Satılan ~ 
K. S. K. S. Kilo ___.;' 

Koz• ~ oo ıı,2s= === · ~ tı 
•--=-M,......a-. -par-la-tı-.-- -00 ~ - -- ~ 

Ma. temiri • 00 -42 _...,, 
-Koza parları- -44,50 -
-Kapı-mıth_:::... ___ -48---,-----1 _/ . 
-Klevland ı ı--oo -~5 -----

~ 

_/ 

-Klevland-kütlüsü '-19 ı- ---------~ 
YAPAÔI 

• ---,.,,,,.( 
Beyaz ı ·-=~~~~~~~~-·----·------Siyah - - -_. 

~ 

~ 

_/ 

ç CIT 1 1---~~----r-- , _______ _ 

Yerli' •Yeıh.llk,, ~7 1 · ~ 
~ 

"--- L----'-----1----· -----
• •T Olaumluk. 3,50 ' 

HUBUBAT ~ 
_/ _:.B~ufda::....-.cY::......-~~bns-=-=-----~~---•------'------

• Yerli .. _/ 

_/ ---Mentane 
,, 

• 
11 Arı>,a 4.50 _/ 

FüUiya ./ 

y\llif 5 ~ 

Delice ../. 
__,, Kn• yemi 

·-~-~:....,,-.,._----~~---·-----~·-----Keten tohumn 
Mercimek 
~usam 15 

Dört vtldıı. S111ih 

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

Llnrpol Telgrafları 
13 I 1 I 1940 

~ 

~ 

1 15.70 ~ -
UN ./ 

~ 

Kambiyo ve Para 
fş Baukasından abnmı~br. 

l--------~~-M~~~n:-=t~ı---------:--ı 
Hazır ı 9 27 lird jı-1------------•--=R:::..:a:.:....yi-şm_ar_k ______ ı..-

-

1, 

ı-V,;....;a;;..:;d..:...el_i _ı..:.... ----·ı--=--8 ~ Frank (Fransız ) 2 ı,... 
1

_V_a..;;;d..:...el_i _1_11 ____ .
1
_ 8-;;-~ Sterlin ( ingilii) S ı"" ~ 

_.:..:H:.:.:.in:..=d.-:h:.:;;a;.:;.;z•.::.....r ----ı~\ 44 -ooıa~erika) ,_!_
00
'1.9 L." 

. 

Nevyork 11 , 12 Frank (İsviçre) 

' 

T, iŞ BANKASI' 0111 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye pi 

MÜKAf'AT 

Kuralar: 1 Şubat, 1. Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylolr 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Llra 

5 1000 - ~.000 " • • 
8 500 

" - 4.000 • • 
16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 • so • - 4.750 • 

250 • 25 - 6.250 • • 

435 32.000 

T. iş Bankasına par• ,.brmaklo, yalnız p•r• biriktinuiı oım:;/ 
zamanda talihinizi de denemiş oluuunuz ı ,p 

Umumi neıriyat mü 

Macid Güçl~ 
Adana Türkıözü mat ' 

r. 

: 


