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Başvekil Çemberlayn mü
him beyanatta buluridu 

. i • • i Ankara : ı j (il . t 
i dıgım malftınata . u~usı) - Al i 
i •illi mud"faa bu~örc. Hukaınet i 

•>r. •1 Çesıne ''e "d • i ~.ı mı yon lira fe•k .J nı en t Londa : 17 ( Royter ) - Avam 

Hollanda - Belçikaya mühim yardım yapılacak - Harp vaziyeti -
Türk - Fransız - lngiliz mali anldşması - Türkiyedeki zelzeleler 

• t ·ı alide t h . • 
ı sa verı mesine dair b" a "1• 1 kamarasının dünkü toplantısında, eski 
İ layihası hazırla1111 ır kanun i Harbiye Nazırı Horbelişa istif ası hak
i let meclisine takd~ ve buyuk mil i kında şahsi beyanatta bulunduktan • . b ırn etın· ti • 
t ~P se epl~rde, rnilli ış ;· Mu t sonra, Başvekil Çemberlayn söz almış 
i •zmetlerj İçin f k lllU afaa i askeri vaziyeti gözden geçirerek Hol
i !_ardan elde edil:v kalade menba i landa ve Belçikanın Almanyadan en-

ten bugün için uzak kaldı~ını mem
nuniyetle beyan etmiştir. 

Bir çok Polonyalının Alman polis 
teşkilatı tarafından kurşuna di::ildiğini 
mevzubahseden Başvekil, Polonya hü
kumetinin bir beyaz kitap hazırlamak

i Jlarşılanrııak ce varidat ile ,· 
• ,,0 1. Uzere vi . b • dişesini anlatmış ve bu iki memleke- Ç b 

1 
b t d 

1 t .J n ırnııın d h ~ rnıı es mil t em er ayn eyana ına evam a, 
• ba ı a 11 sarfın ı . tin cesur ve sakin vaziyetinden tak- Türkiyedeki zelzelenin bir çok insanı 

ta olduğ'unu da söylemiştir. 

t !n oldug k a Uzuoı t 
• La ·1ı u ayde<fi) k • dirle bahsetmiştir. Başvekil, bu mcm· mahvetti~ini, b'.l vaziyet karşısında 1 .vı nyı tetk'L me tedir. t 1 dk l> 

• cu . ıaı: eden but • eketlere, bir tecavüze maruz kal ı · bütün lnailiz milletinin sempatilerinin t menı aıucip b Çc en- t 6" 

i rerck a\•n k se epleri varit g .. i ları taktirde miihim bir şekilde yar· Türkiye ye iblağ edildiğini derhal yar-
i ta;.ih:n nb~J. etnıiştir. 0 i dım yapılacağını kaydetmiştir. Kama- dıma geçildiğini, Fransanın da ayni 

1 
BORDA 

ZELZELE 

• larıt d ' nıt'c ısın ya · k" • ra, Başvekilın bu sözlerini şiddetle şekilde harekette bulunduaunu ve t ı'ın a k rın ı top t ~ 
-·-·-·-·-· onuşulacakt:ır. • alkışlamıştır. Türki'j'e ye icabettiği kadar yardımda 1 ........... . 
-- -·-·-·-·---·. Bay Çemberlayn, müteakiben Ak- devam olunacağını söyledikten sonra 

l~~Ç:~~:::; ~·~v;·~;ş·b;h;;lef ( ;::·~~;r;; J 

Balcı Köyünde 
184 hane 
harap oldu 

Po~u~ası bugün tatil yapacak . 
!.~~CELAL G0YEN 

An~aıa 15 

K ·-l-y4u 
• Uçucuk Fi"I d. 

ca S ıın ıyanın, ko 
bu kovyet ordulariyle bir 

çu •.Ydanh · çUtaıeAi dun . erı bov öl• 
he., d .) anın hem h ~ 
'L•· l"l c lnl&dirini lb ayretini ve: 
rı• ı eri So Ce etti H · 

n v.Yetlcre b" . epuniz 
yade dııyanaırıı ır haftadan ~İ· 
Ç L Yaca~nı 

Un"'U; Leh ordu sanıyordllk 
•unun Al . 

su karşısında b" d illan ordu. 
herk ır enbirc ... 

ese bu kanaati telk: e2ılıtı 
Leh ın etınitti. 

d ordusunun zahiri 
en ıııaad h . . •ebcpler-

•ltında b a,h ~ngı gayrı mUa.ait tartlar 
ls.uk et . u a t" duştugu henuz tahak. 
hıraL nııf değildir. Bunu bir tftrafa 

ııı.ıyoruz Y 1 
)fr p· · a nız şurası muhakk k 

· \ıl ord · a 
nıuka uıunun Sovyet ordularına 

venıeti kuçuk d 1 1 
•İyatını t k . ev et erin nıane· 
ı a vıye etm" ·1· 1· etlerin lı.tı k 1f, ota ıter dev-
denb . çU devletlere kar ... , ··t 

erı savur k T o C· 

ve korlt l ırıa ta oldukları tcbdid 
• . u •rın h" . . 

ınıttir. ma 1.Yebnı degiştir-

Bilhassa Al 
Politikası <>t d ma~yaııın iki turlu 
tadır n· . e enberı göz 
h . ırısi, eline . c Çarpırıak-
azmın1 " h geçırdi~· 
b k a at rahat ı Yt-rlcrin 

ça ı ve uzunca b" Y•pabilrnelı. için 
bu sulh o1mad ~ ır sulh , ikin . . d . 'ııı• takdir cısı e 
~elullerle kuçuk d de; nıubt ı· r 
l) e"ldl . k e ı 

emokrasi cebh,.si erı orll.utarak 
h ki ne tcırı 1 

a arına mani olmak '8ayu Ve ilti-
fUnlerdc Lusbutun açık b" u hal ııon 
sveç ve Norveç'in ;~ Şclı.il aldı. 

.'1 yardımlarına mani olmak ~n~andisa;) a 
,. , yanın talund 1 ıı 1 • •çın Alınan. 

J Cı V8Zl.)'et V 
lolanda ve 8 1 "k e sonra 

h" e çı anın Veni b 
ır takım acil t dL" l • aştan l e ır ere ba 
arı bu tehd'd il . . fVUrma-

usu c:rının tabi• L" 
( G · ~ 1 ır 

"rısı uçüncü sahıf 

Başvekilimiz 
bir nutuk 

verecek 
Ankara : 17 (Türk

söz !') muhabirinden) 
- Buyuk ı"\illet 
Meclisi yarin (bu· 
gUn) kı;ı tatili ya· 
pacak Ve bu mUna· 
sebetlc Başn·kilirniz 
Refik Saydam bir 
nutuk ., 1. k 
I Su\' ıvcc~ · erdir ıu ~1 . ~ 

· 'y'ec ıste bu· 
gUn r d k" 
b·ı tıaname e ı 

1 1\ırı h unı ususatm 
lllU2ak 1 . 
1 ere erı yapı· 
acak . 

Ve ışler kara· 
ra baglan 
t·ı mak sure· ı._ 
ı e tema 1 111 anacaktır. Başvekilimiz Refik) lStıy{lam bir nutkunda 

Çitf çilerimizi korumak • • 
ıçın 

Ziraat Bankası yüksek 
fiyatla pamuk alıyor 

DÜN iLK PARTi 74872 KiLO MUBAYAA YAPILDI 

.. Çiftçimizin kalkınmasını temin için 
huk\ımet tarafından verilen yeni emir 

üzerine şehrimiz ziraat bankası dün 

dotrudan doğruya çiftçilerden vük
sek fiatlarla 74872 kilo pamuk ~atın 

ş ve bu miktarın 11910 kilosu 

1-levland cinsınden olup 60 kuruştan 
ve 6'2962 kılosu yerli olup 50 ve 48 
buçuı.. kuruştan alırımıştır . Kalite iti· 
bari)·le bu iki cinsten daha aşağı olan 
panauklar da bu fiaıa yakın farklarla 
mubayaa eoilm iştir. Pamı..k alımı de
vam etmektedir. 

Beş ölü 16 yaralı var 

Bor : l 7 (Hususi muhabirimizden) 

Paıartesı günü akşamı saat 21.25 

d r: Bo r mıntıkasında şitdetli bir zel

zele olmuşh:r. Bor merkezinde hasar 

yoksada horun Cucu (şimdiki balcı) 

köyünde 184 ev yıkılmıştır. 

Köyde ayakda kalan 16 evde 

harap bir haldedir. Beş kişi ölmüş

tür. Bunların üçü çocuk ve ikisi ihti

yar kadındır. 

16 Kişi de ycıralanmıştır. Dünde 

bu mıntıkada zelz.eleler olmuşsada 

hafif geçmiftir. lcabeden bütün ted

birler alınmıştır. 

Bordad bu köye imdat ekipleri 
gönderilmiştir. 

Fransız ve İngiliz ordula · 
rında yardımcı 
kadın kHaları 

-Etekllllml çalmı,ıar efendimi 



S.hite: 2 18 Ki 

iç h a berler 

~Zelzeleler 

D ünyada timdiye kadar olan 
zelzelelerin en büyütü herhal· 
de memleketimiz de olan zel· 

zele rlefildir. Gerek geçt-n asır ve 
serek bu asırda anın bezı kOşele· 
rinde tüyler ürpertici zelzeleler ol· 
mut bin1erce insanın canına mal <JI· 
muftur. Meseli: ltalyanın cenubunda 
doru Handistan da bilhass1t Japon. 
yada 1883 de Java yakınlanndıeki 

F eliketzedelere yardım ı Halkevinde hal. 

t k kd 1 
· · k türküleri gecesı 

arı na en yapı aca b .. 
Her Halkevinin ı 

Hollanda adalarwndan Krakatoa, Tem· 
boro da volkanların indifaı )Üzünden 
binlerce adam ölmüf. Krakatoa ada· 
sının üçte ikisi kaybolmuftur. 

Japon adaları bu hususta birinci 
safı işgal etmektedir. Bu adalarda 
hazan öyle zelzeleler olmuıtur ki; 
inun z•)iatı akla satmayan rakam· 
)arı bulmuştur. 1703 de Seddo şehri 
37.0W Sagami şehri 100.000 insan za· 
yiat• vermittir. 

1891 de 15,000 ve bef sene son-
ra Kamaisni d~ vuku~ bul.:ın zelzele· 
de de 23.000 kişi ölmüştür. 

Japonnyada en büyük zelzele hopi, 
mizin hatırında olduğu üzere 1923 
yılında olmuşur. 

Tokyo da 'ı00.000 ev harab olmuf 
ve ölenleı in mikdarı 400.000 kişiyi 
geçmişti. 

Görülüyor ki; bazan uykumuzun 
arasında da bızi bi,kaç dakika sarsan 
zelzele bir hart>den daha müthiş bir 
.şey oluyor. 

"Kasas Kıyamete kal· 
maz ••• ,, derler. 

Son günlerde Fok balıkçıları bü· 
yük bir köpek balığını yakalamışlar 

bahtı parçaladıkları zaman midesin· 
den madeni bir kutu çıkmış, kutuyu 
açchkları zaman, bu vakada birkaç 
gün evvel .. srarcngiz bir şekilde or· 
tadan kaybolmuş olan ve ayni za. 
manda çok zengin bir tüccar elan 
Herbert Worth•g; ımzasım taşıyan 

bir vasiyetname zuhur etmiş. 
Bu vasiyetname ıle tüccar; yegi· 

ne varisi olan kardeşırıi sureti kat'i. 
yede ıııirasındıtn mahıum ediyordu. 
Bilihere yapılan tcıhkika ıın anl .. şıldı· 
tına göre bu zengın adamı kardeşi 

mahna konmak emelilc oldiirmüş ve de 
nize atmış, balıkçılar tarafından yakala-
nan köpek bahtı adamcaıtızı yutmuş, 
fakat; madeni kutuyu köpek bahtı 

hazmedememiş 
lnanılmuı güç bir tesadüfün or· 

taya çikardığı şu hidise Adaletin ne 
güzel bır misali, bizc!c tcvekkelı ka· 
aas kıyamete kalmaz derler .. 

GONER 

Şehrimize gelen kafilelere 
evler tutularak yerleştirildi 

türküsü olaca 
Cumhuriyet halk partiai 

Sekreterliti Halkevlerine rön 
ti bir tamimde her halkevinin 
lundutu muh tteki halk i türkü 
tetkik edip içlerinden koro 
linde aöylenebileceıı.le,;ni 
bunlardan dört tanesini P •rti 
kezine göndermelerini ve bu 
rilen türkülerden kısmının ,,çil 
o balkevi için hususi türkü ol 
kabul edilecet•ni bildirmiıtir. 

Adanı ya ve civar vilayetlere ya, 
pılan f eliketzede sevki yatı şimdilik 
durmuştur. Şehrimize gönd .. rilmiş 
olan felaketzedeler ise otel ve han 
lardan temamen çıkanlarak evlere 
yeri ~ıtirilmişlerdir. V atandaşlaruruza 
icap eden bütün ev eşyaları da ve· 
rilmek okuma çatındaki çocukların 
vaziyetleri göz önü;ıden kaçırılma. 

dan yeni elbiseler satın alınarak mek 
teplere verilmekte hiç bir sılcmhya 
lüzum duyulmamaktadır, 

Milli yardım komitesinin tanzim 
ettiği barem cetveli baş ~ekiletçe 
tasdik edilmiş bulunduğundan feli· 
ketzedelere maaş tcvzıine de başlan 
mıştır maaşlar bir nüfusa 10, beı 

nüfüsa 40 lira olarak teıbit edilmiş 
tar. Çocuk Esırg~me kurumu hima 
yesine gönderileceti daha evvelce 
bildirilmiş olan 500 çocuk henüz gel 
memiştir. 

Karaisalı sorgu hakimliği 

Adana bakim namzetlerinden 
Mithat Etem !elahiyetle Karaisah 
ıor~u hakimlitine rönderilmiştir. 

C ört kasa hırsızı 
yakayı ele verdi 

Ramazan otlu M~b'Det, Mehmet 
otlu Ah net, Hüseyin otlu Cumah 
ve Ali otlu Ahmet adıod•ki şab11 
kaleıtapısan ia Mııstafa otlu Süley· 
man Ôzekicinin dükkinma firerek 
aletlerle kasasını kurcalamıııa da tel 
şebbüılerinde muvaffak olamadan 
poliıce yalcalaııar& k adliyeye veri ı. 
mişlerdir, Mehmet ve Ahmet tevkif 

ı edilmiş•ir. 

F eliketzedelere 
eşya tevzii 

Şehrimizdeki feliketzedelere el 
bise, çamafır, ayakkabı v~ giyecek 
etyılam tevziatı baılamıttır. 

Eklik olan eşyaların da müba 
yaaama başlanmıştır. Şımdiye kadar 
138 ailenin 622 nüfusuna tevziat ya 
pılmıştu. 

Dahiliye vekaletinin 
vilayetlerdeki teşkilatı 

Bu tamim üzerine Halk•vi 
Ar komitesi bir h ılk türküleri 
cenin hazırhklannı da ikmal e 
tir. 

Muhitimizde en söylenilen 
leri seçilerek notalara ve o 
koro halinde söylenmek üzere 

bat alınmıştır . 

Hüku•net dahiliye vekaletinin Halk türküleri gecesi yantl. 
vilayetlerdeki teşkilat vazıfeıeri bak pna H•llcevinde y •pal tc~\(tır 
landa bir kanun liyıha• h•zarlıyarak 111retle toplnabda hu• bul 
meclise verıui1tir tiyiha, dahiliye ve arasında da bir anket yapıl••• 
bütçe encümenlerinde tetkik edildik cakhr. Gece söylenilecek her 
ten •ınra umumi heyette rörü,tile- hakkmda dinleyicilerin fıkri ah 
cektir. ve en çok rey alan dört türkü 

Yetişen bir gencimiz 

Adananın yetiıtirdili gençlerden 
Bayan E iibe Ak verdi tıp fakültesi 
nin diş kısmından m~zun olarak şeh 
rimize gelmiı; ve bir muayene hane 
açmıştır. Muvaffakiyttler dıleriz. 

Mahküm olan şoför 

Tan s nemast bel11ında Mustafa 
isminde biriııne tecavüze geçtiti ıı 
rada cürmü meşbul halinde ~akala 
narak adliyeye verilmiş olan şoför 

muavini lbrıhim oğlu Mehmet Tat 
lan atırceza mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda 3 ay hapse mab 
kum edilmiştir. 

Sekreterlite gönderilecektir. 
Belli batlı sazcılarımıım "e 

leyicilerimizin İfbrakile yapıl 
bu gecenin halklmız arasında 
rağbet göreceğini umuyoruz. 

Tarlalarda mücade 
Vilayet ziraat teılcilitı tar 

da mah•ulita Zarar veren h 
larla mücadele etmektir. S k 
velcten itit>arf'ft ikinci lciaun 
şine kadar bölgede 6i7 do 

dürülmüştür. 
Tarla fareleri ile de es 

rette müc•dele yapılmaktadır• 

ŞEHiRDE HAV 

,-----------------------------------------.-----------------------5 in gidon Belgrad 
Şehrimizde dün rök yü 

lı, bıva hafaf rüzgarlı i Ji. t. 
11eak 12 derece idi. 

Balkan antanta konı~yi şu batın 
ilk günlerinde Belgradda içtimalın 
yabacaktır, Bunu telgraf haberi ola 
rak yazmıştllc. Konteyin bu toplan· 
tlsına Avrupa matbuatı büyük ebem 
miyet vermektedir. Bu miin11ebetle 
Belgrad nehri hakkında biraz mahl 
mat vermek faideli olac~ktır. 

Belgrad - Beoırad Belgrad, 
Sava şehri üstünde 1 l 1,000 nüfuslu 
bit tebirdir. Yuguılavyanın pıytıh· 
bdı•. 8u şehrin ilk ismi Sıngıdoıı'du 
Miladıian sonra burası Atila kuvvel 
leri Bizanslar ve Ş•rlm1n frankları, 

BONON MEVZUU 

Macarlu tarafından muhtelif tarih· 
lerde zRbtedilmif, elden ele geçmiş 
tir. Bu ıehrin ilk kalaları Kilter ta· 

rafından kurulmuştur. Osmanlı Türk 
lerinin Balkanlara yerleıtifi •ırada 
Belgradda •Cihad diyarı. denilirdi. 
1688 · 1821 yıllannda Belgrad Türk 
lerin ehnde idi. Sonra bir kaç defa 
Avusturyahlara geçmiş, nihayet 1878 
Sırb istiklilinde Sırpların olmuştur 

1915 eylulunda ise Almanlar tara· 
ftndan taarruzu ıa maruz kalmış ni
hayet 1969 dan soura şehir Sırp· 
lann, Hırvatların ve Silovenlerle bir 

leııneaile bunlara geçmiştir. 

Belgrad büyük, mamur bir şe• 

birdir. Burada üniversite, harbiye, 
ihtiyat, ili mektepler, ticaret aka· 
demiıi, bir klç lise, umumi kütüp . 
hane, müze, milli tyatro ve nebatat l 
bahç.eleri vardır. 

••• 

Kozanda nüfus ya 
içiu hazırhklat 

Kozan : 17 ( Huausi 
mizde:ı ) - 940 yılının Tef 
ayında yapdması mukarrer 
fus sayımı hazırlıklarının ik ., 
başta kaymakam Rifat Erd" 
halde belediye ve nüfus 
hummalı bir ı·kilde çah 
Numaratajlara yakında 
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1 -L>ı~ hlcmıcı... 
bedeli de""· ctıcı ıçın Abone 

glfrne1 valn 
zammedilir. ıı Posta masrafı 

2 - ilanlar ıçırı . 
C&itt cdilmclıdır . ıdareye aıuıa-___ , ____ _ 

Kü ··k 
k tu devletleri 

or utrna politikası 

nd· (_ ~aşmakaleden artan ) 
ıcc~ıdır. 

d Fakat görulu . k' 
c•lctlt'r ut ~o~ ı, butun kuçUk 

L. 111 ecavıun :k , · 
ınycti ne 1 Ul veta ve ına . 

o ursa ol '-
sonuna kadar d •un &endilerini 

. 1 mu af aava k 
lllıf erdir. ~ arar ver-

Bundan dört b 
~u gibi, lı.uçuk' t!.Ş ay nvel oldu-
nıulahazalnrla k d~nlletlerin çeşidli 
l . ._ en ıl · · h 
ı11.esinden h . erını arp teh-

b. arıç tutmak . t 
tr tek ınana~ı k l ıs enıelerinin 

a mamışt.r V 
zaaıandn da bu ·Uk · e aynı 

ahir farz olu J ' kuvvt'tli , hatta 
'- nan ordu) d 
a.olay kola\• b" arın a, öy le 
t&savvur ~ tt"~rl ~s~eri tene.zzUhle 

e •& crını b' 
•nktedir olmad k yapa ılnıeye 
tur. ı lan da görulmu~-

l şi şöyle d 
Alınan._... hUşUnıı:biliriz: B' )f 

.; .. veya ud R ı arz· 
cchhesini magl usya denıokra ? 
Fransız . up etti. İngi)' sı 

ırnparatorl ki ız ve 
otoriteleri u arının vuk k 

parampar ~ se 
lerini harp t hl"k . ça (\ldu. Kcndi-

k . e ı eaınde 
illa ıstiycn kuçuk • n uzak tut-
letler bu ıınlletler ve d 
. ınUvaze . l ev-
•fliklll ııesı:ı: ikten ve te111aın· ıonra 
olsun ınuhaf •yetlcrini b' 
b &&a cd \) ı· •r gUn 

onu açık olarak c • ll'lcr •i 't B. 
le bir Umide du •6zhıyoruz ki b" ız 

. Jıne., l • uy-
bıçareıidir. a danınaınn en 

Bunu esasen ku 
çol&.taa anlamış hulunuy:U~ devletler 

~~ :&&IJU\nlarda bu anla~ı:r' ~!ha•a~ 
J a e vuzuh kesbetmittir. a zı. 

1 Kuçuk devletler her uc hah 
o Ursa olsun . asına 
faza ed mevcudıyetlerini ır.uba-

eceklerdir· V . . 'L 
cadcled · c gırıştı&leri aıu. 
lard e Çısc aıli yalnız kalmıyacak_. 

ır . Unk" F ) 
du ı, ın andivaya kar 

n.)• anın göıterdi~· : tı 
bunun b' d . . . o• scvgı ve yardım 

ır elılıdır V h 
devlet Finlandi . • . e er koçuk 
.Yardımını dya gıbı yaparsa, dun.) a 

on an · • Ba .. • esırgemıycccktir 
., .. n artık · 

devletin h şu Veya bu milletin 
tecayider ;at ve İıtiklili de~il . mu: 

yabilecelinıi: ~~dafiler diye ad ko-
l • ı manzu • . 
c çarpı,ınaıu k lllenın ;nddet-

1'uçuk devletle:r~ıaındayız. Bilhassa 
•nda hasmın lı. u Çetin bal k 
. uru tehd"dl arşı· 
ıtibarc alarak ke d' 1 erini •azar 

f n ı lllUd f ı 
sar •nazar edecek a aalarından 
ha1tladıkları demok ol~rlarıa Uınit 

ı_ raaa b 
açı&tan açığa zarar v • cc besine 

ermıt ol l 1 t' . . ur ar. 1 ı~·en , ıstedıği şekild 
1uırlı:.u salabilir, fakat ku Ukc etrafa 
lcrc duşen bayate ·; ç devlet. 
l 1 vazı c· hu k 
arın yuzunu a k ' orku-
·-'- Çma , naray 

•uaabele ed '-· a nara ile• Cl'e&. • 

Türle sözü Sahife : .3 

_ ...... ._. __ , ______ ·--------------------------.... 
1 Othnya halb>erDeri 1 
~ ' 
Finlandiya ya her taraf dan gönüllü 

sevkiyatı devam etmektedir 
Şimal cebhesinde dün mühim bir şey olmadı 

Londra : 17 ( Roytu) - Netr· 
edilen Sovyet tebl iğine göre. 18 Ka
nunsllnide Finlilerin piyade cuz'Utam· 
lan ile çarpışnııtlar yapılmıştır. 

Karelide Topçu ateşi teati edil· 
mcktcdir. Finlilerin yaptıkları ta.ar· 
ruzlar geri pUskurıulmuştUr. 

Finlandiya tebliğine göre de. 
Tangolide bir duşman mufreze.:i pUs
kurtulmuştur. Sallada da iki Sovyet 
mUfrezesi imha edilmiştir. 

Tayyare faaliyeti devam etmiş• 
tir. 7Q-80 Sovyd tayyaresi hugUn 
de Finlandiyanın bazı noktalarını 

bombardman etmiştir. r 
Ölen yoktur. 40 kadar yaralı 

Tardır. Bu bombardmanlar esnasında 
Finlandiya dafi :bataryaları 4 Sov· 
yet tayyaresini duşurmU?tUr. 

Londra : 17 (Royter) - Alman· 
yanın Finlandiya alçiligi ateşemiliteri 
istifa etmiş ve Finlandiya ordusuna 
ıönUllu olarak iltihak etmiştir. 

Londra : 17 (Royıer) - Finlan· 
diyaya gelen İsveçlilerin adedi on bi· 
ni bulmuştur. 1 

Norvcçten de gönüllü aevkiyatı il 
devam ed iyor. 

İstanbul- Bağdat yolu 

Vilayetimize ait 
bu yıl içinde 

kısmın inşaatı 

bitirilecektir 

Bu yola 800,000 küsur lira harcanıyor 

Dan aldığımız mal6mata göre, İs 
tanbul • Bağdad yolunun Adana Yi · 
!ayetine ait kısmının inşa.ıtına ba+la· 
nacak ve bu inşaat bu yıl içinde bi· 
tirilecektir. Bu husustaki keşif rapor 
ları nafia teşkilatı tarafından hazır· 

laumnktadır. Bu yolun en muhim kı · 

ı;ımları olan Tarsu<ı · Adana, Adana 
Ceyhan • Ceyhan · Osmaniye Ye Os 
maniye • İslahiye ynlları çok guıel 
bir hale getirilecektir. Bu yollara 

800,000 kusur lira k.edar bir para har 
canacaktır bu inşaat masrafını veka· 
letin gönderece~ anlaşılmaktadır· Bu 
Yollara ait ke~if raporları kısa bir za 
aıanda ikmal edllerek vekalete gön· 
derilecektir· 

Belçika hariciye nezare
tinde mühim bir toplantı 

h .l:ondrı: 17 (Royter) - Belçika 

h~rıcıye nezaretinde dün gece mü· 
nn b' ır toplantı yaptlmıştır. 

Sovyet - lran ticaret .... 
goruşmeleri başlıyor 

1 Londra : 17 (Royter) - So.,yet· 
ran ti · b caret görUfmelerine yakı11.da 
aşlaaacağı haber verilmektedir. 

« Geleceği varsa göreceği de 
var •.. > demektir. 

Bize öyle geliyor )fr Almanva· ' . 
nın sulh davası gibi, korkutma, teh· 
did dava,. da hızını ve tesirini kay
betmek Uzeredir. Bundan sonra bu 
h~lle~e İmrenerek sa~a ıola sataşmak 
nıyetlnde olanların öylı gelişi gllzel 
lulınç çekmeye cesaret cdemiyecelt
lerini sanıyoruz. 

Norveç'in tamamiyeti 
meselesi 

Londra : 17 (Royter) ingilte-
renin , Norveçin tamtı.miyetini garan· 
ti mevzuunda. Norveç murahhaslari· 
le konuşmalar yapıldığı hakkındaki 

çıkarılan şayialar asılsızdır· 

İngiliz hava mareşalıntn 
neşrettiği emir 

Londra : (Royter) - lngiliz hı 
va mareşıh Balet bir emir evmi neşr 

ederek bütün F ransadıki lngiliz hı 
va kuvvetlerinin bir tek kumandada 

birleştirilditini gayenin, küçük büyük 

bütün zorlukları yenmek oldutunu 
bildirmiştir . 

Haruniye nahiyesinde 
felaketzedelere yardım 

Haruniye : 17 [ Hususi muha· 

birimizden ] - Nabiyemizde feli

ketzedelerimiz için hararetli bir yar. 

dım har~keti vardır. 

Bahçe kaymakamı Bay Remzi 

Özbek bu işle bizzat meşgul olmak 

tadır. Şimdiye kadar nahiyede 1300 

lira toplanmıştır. Yardıma devam 
edilmektedir. 

Yeni Japon 
Başvek~li 

Beyanatta bulunarak 
muallak meselelerin hal 
line çalışacağını söyledi 

Tokyo : 1 j (Oonıey) -- Yeni Ja· 
pon Başvekili gazetecilere bey anatta 
bulunmuştur. Başnkil bs beyanatın· 
da, Japonyanm Amerika ve Sovyet
lerle olan mUnesebatlarını tanzime 
çah~acağıaı Te butun muallak meııele
lerin ballini temine çah~acağını !löy· 

lemiştir. 

Karol - Pol mülakatı 

BtJkreş ~ l'i (Royter) - Bukret· 
ten verilen malfimata göre Romanya 
Kralı Karolla, Yugoslauya kral naibi 
Prt'ns Pol bu hafta içinde bulu1arak 
görUşeceklerdir. 

ilan 
Adana askerlik şübe
ı Aşatıdaki doğum ve sınıflara 

bildirilenler bu ay içerisinde celp 
ve sevk edileceklerdir. 

A ) 335 dotumlulardı dahil ol 
dutu halde şimdiye kadar askerli· 
tini yapmamış piyadelerle hava 
tebdili müddetini bitirmiş piyad~ 

ler. 

B ) Yine 335 dotumlu dahil 
olmak üz.ere biç bir askerlik yap · 
mımış tank ve muhabere sınıfina 
ayrılmış olanlar. 

2-Hiç askerlik yapmımıt ve 
timdi ye kadar askere f istenilmemiş 
olanlor için davetiye çakırılacakhr. 

Bu celpten evvelki celplerde 
namlarına davetiye çıkarılmış olan 
lar için davetiye gönderilmiyecektir. 
Bunların k:Oyeleri .. ayuca zabıtaya 
verilmiş ve bakaya olarak takip 
edilmektedir. 

3- Şubede to:ıanma günü 25-
1 lKi.-1940 cuma günüdür: 

4-Bu celpd~de nakdi ,bedel ı-ı 
lınmıyacaktır' 

5- Sevke tabi olanların timdi. 
den hazırlanmaları ve bildirilen riia
de mahalle mümessilleri ve köy ib· 
. iyar bey.etindenn birisi ile ve da· 
vetiyeleriyle birlikte şubeye gelme
leri ilin olunur. 



IRADY01 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIFOZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE. RADYOSU 

ANKARA RADY05U 
ller gun yalnız kısn d:ılga 81,7 

m. 946.) kc/s postamızla ne~redilmek· 
te ol:ın Yabancı dillerde Haberler 
snatlcri a~:ı.~ıda gön sterilmiş tir . 

lrnncn S:ınt 13,00 ve 18,45 de 
Arapça ,, 18,15 ve 19,4.3 de 
Fransızca ,, 13,45 ve ~O. 13 cıe 

Perşembe - 181 1 / 940 
12,10 Program ve memleket saat 

12,35 

12.50 

13.30 
13,45 
14,00 

18.00 
18,05 

18,40 
18.55 
22.15 

19.30 

20, 15 

20,20 

Ayarı 

ajANS ve Metcorol;ji Ha
berleri 
TÜRK MÜZlGi 
Çalanlar : Kemal N .Sey
hun, Cevdet Çağlar, izzettin 
Ôkte, Zühtü Bardakoğlu 

1 - Okuyan : Azize Töıı-m 

Kürd. Hıcarkar şarkı : (Ba· 
landı göniıl) 

(Sevdası "hen.üz) 
(Ömrüm seni sevmekle ni · 
hayet bulacaktır) 
KONUŞMA ('{adın saati 

Müzik : Kdrışık Hafıf mü
ı ık (Pi.) 
Program, ve Memleket Saat 
M iıik : Radyo Ca7. Ut kes 
ırası 

Konuşma (Sihhat saati) 
Serbest Saat. 
Memleket saat ayarı, Ajans 
ve Meteoloji haberleri 
TÜRK MÜZiCi: Fasıl He· 
ydi 
Konuşma (Bıbliyografya 

saati) 
Türk mÜ7i~i 
Çiilanlur : Fıthıre Fer!ian, 
Cevdet Çaitla, Refik Fersan 
HHscn Gür, 

1 · Okuyan : N<"cmi R ıza 
Ahh,kan 

22.15 Memleket saat ayarı A· 
Ajans Haberleri: Ziraat, -
Esham Tıı hviıat , Kambıyo
Nukut Bor:-.a:;ı (Fıyat) 

22,30 Muzi : Tschalkovsky - Ca 
sse Noısc ı te ~uitı ( Pi ) 

23.00 MOZIK: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka· 

panış, 

Fevkalade toplantıya 
davet 

Çukurova Pamuk ihracatçıları 
birliği Umumi Katipli~inden: 

Statünün 31 inci maddesi hük· 
müne tevfikan Umumi Heyeti fev· 
kalade olarak toplantıya davtt ede 
rim. Toplantı ıg - 1-1940 Cuma 
günü saat 15 de Adanada birlik 

merkezinde yapılacaktır. Sayın aza
nın asaleten veya temsilen mezkur 
toplantıd;ı behcmahal hazir bulun 
rnaları rica olunur. 

ÇUKUR OVA 
Pamuk ıhracatçıları Birliği • 

Umumi Katibi 
Z. Sun 

Ruzname 
1- istifa ed~n idare Heyeti a 

zasının yerine yenilerin :ı.eçimi. 

2- Mürakip seçimi. 
3 - Statünün 20 inci maddesin· 

de yazılı hususat hakkında müzake. 
re icrası ve karar ittihazı. 11151 

tiünün meseleleri 

Zeızele mıntıkalarındaki 
vatandaşlara yardırn 

* Ankara: 17 (Hususi muhabiri· ,- ~~~~~----~---~- lD 
nr 
nı 

Erzincan ve dlljer zelzeleye maruz kelmı, olan mmtıkal•' ü 
dakl vatandaşlarımıza yapılacak yardım hakkmda hUkGmetl lt 
hazırlamıf oıdu~u kanun ıaylhası, BUyUk mlllet mecllsl bUtç• \ s 
dahillye, gUmrUk inhlsarlar, ve maltye encUmenlerlndee ••~11

1 mi• Uçar azadan mürekkep muvakkat encUmen tarafrndan t•• ~1 

kik edt1mı, ve ruznameye ahnmı•tır. 
ti 

* T 

mizden Zelzele mıntakasında j 
bulunan vatandaşların vergi borçla. l 
rmın terkir.i, memurlara ikişer maaş 
nisbet dahilinöe avans itası, hat iç· ı 

t~n gönrle~ilecek m,.lzemf"nin gü~- I! 

ruk resmınden muaf olması gıbi 
hükümleri havi olan layiha, mecli
sin yarınki toplantısında göıüşüle· I 
cektir. 

------------------------ -d 
H i i kum et mucip sebepler 

liyıhasında yapılmasını teklıf dtiği 

yardımları ~öylece anlatmaktadır: 
• ı - Son yer sarsıntısı esnasın· 

da zelzele mmtakasının icra Vekil· 

leri He-yetince tesbit edilecek Rla
halterinde bulunmuş olan memur· 
laı la bunlardan vefat edenlerin ma 
aş veya ikramiyeye müstahak aile· 
ferin acil ihtiyaçlarını kar;,ılamak 

üzere maaş ve ücretleri tutarının 

azami iki veya üç mis[i derecesinde 
kendilerine avans verilmesine lüzum 
görülmüş ve layihanın birinci ve i-

Bütün hasılatı felaketzedeler 
namına Milli Y.nchm Komitesine 
verilmek üzere ve yalnız bu mak · 
satta kurban bayramında büyük bir 
bntbol turnuvası yazılaca~ını ve bu 
turnuvaya şehrimizd~n 10 klüp fut 
bol takımının gir~ · eğini yazmıştık. 
bayramm biı inci gününe tesadüf 

eden Cumartesi gününden itibaren 
başlıvacek olan ve ilk şeref vuruşu 

unu Valimiz Faik Üstü,nün yapacağı 
bu maçlar için klüplı-r arasında cid 
di bir hazırlanma yapıldığı, en kuv 
vetli kadrolprla sahaya çıkmak üze
re gereknn tedbirlerin alındığı öğ· 

renilmt'ktedir. Fınalı kazanaca~ ta 
kıma bu günün hatırasını yad 
ettirecek güznl bir kupa verileceği 
için kulüpler hazırlık faaliyetlerine 
hız vermişlerdir. Yalnız hu turnuva-

ya mahsus olmak üz,..re her kulüp 
istediği şekilde, istediği oyuncu)U 
takımına almak suretiyle sahada 
yer alabileceginden diğer mıntıka. 

!ardan da oyuncu: almak için. hazı 
teşebbüsler yapılmıştır. Mesela: To 

kinci maddt'leri bu maksatla tan· 
zim edilmiştir. 

1 - Muvazenei umumiyeye da-
hil dairelerle mülhıtd bütçeli dairele. 
rin 193Q mali yılı bütçelninde mcf· 
rüşat, demirbaş, tenvir, teshin, kır
tasiye, müteferrika, icar l.ıedeli dc
fatir ve:evrakı matbua, haıcirah, te

davi ve yol masrafı tertiplerine ko· 
nulan tahsisat bu dairelerin ihtiyaç. 
ları nazara alınmak suretiyle vaze· 
dılm • ş olup son yer sarsıntısı fela· 
keti reticesirıde b\J terliplerdcn alı· 

Fudbol 
turnuvası 

On klüp <\rasında fudbol 
maçları yapılacak 

ros spor klü bünün Ankarada Sarı 
Mahmudu ve lstanhüldanda Orhanı 
g~tirtf'ceği gibi öteki klüplerden de 
buna benzer teş1:t.>büslne giri imiş· 

tir. Su sebeple halkımızın cidden 
çsk meraklı ve heyecanlı maçlar 
seyredeCf'~İ tahakkuk etmektedir. 

Felaketzede vatandaşlar arı mızın 
yarJımma koşm .. kta gösterdikleri 
bu güzd hareketlerinden :!olayı 

gençlnı tepı ik ederiz 

Halkevi Reis\iğinden 
19-1-940 günü akşamı evimiz 

salonunda (Halk türküleri) gecesi 
yapılacaktır. Giriş kartlarının Hal 
kevi kaleminden alınması lazımdır. 

11154 18-19 

Kiralık ev arıyoruz : 
Felakat ude iskan edilmek ü 

zer~ iki, üç, beş odalı evleri peşin 
para ile tutacağız hemen kızılay 

meıhzine müracaat edilmesi. 

11337 17 - 18 

~ iu 
nan eşyadan mühim bir kısmı h• ~ D 
olmuş olduğu gıbi yeniden bina rn 
ralanmasına memur azamına ve Y~ le 
ralananlarm tedavi ettirilmesine ~ B 
zum hasıl olmuş bulunduğundan h 
didc:n miktarlarını tesbit etmek ~; .ş 
bil olmıyan ihtizaçlar için tabak~ n 
ettikçe h!r defasında ayrı ayrı ~ K 
nuni mezuniyet istihsali için 111° 
racaatle vakit ziyaına mahal kalııf c 
mak üzere tahsisat ilavesine lütı;ıf 
hasıl olacağı derpiş o:unan yuk' şı 

ti if ya zıh tertipler iı,;1n her daiı enin 
sauufu miimkün gö,.ulen fa51llar{ d 
o daireler bütçelerinde açılat' n 
hususi fasıllara lcra~Vekilleri ,Hef e 
karariylc münakale yapılmak sure ls 
le bu ihtiyaçların karşılamnası ~dJ b 
piş otunmuş va la> lbanm l{iç.U" • T 
maddesi bu maksatla tanzim 'Ji' h 

y 
mıştır. el 

3 - Y ~r sarsıotıs~ yüıünd ,,ı v 
evleri ve tıcaretbanelerı, tarla f 

. l , g 
bahçelerı mahv ve harap o arı" 
laketzedelere memleketin her ta I :Ya 

dan ve ecnebi memleketlerden yar nı 
ıçin bir çolc eşya ve le vazıın Kıı Y 

ce~iyetlne teberrü edilmektedir· y 

Gıi mıük tarife kanununda ; t 
kabil vaziyt.tlcri der piş eden bir . y 

küm bulunmadığından ecneoı ıtı~ ""' 

leketlcrrlen gelen bu t şyadan t' <: 
rük resmi alınması icabetmekte~ 

Bu t-şya ticari maksatlarla il~ ~ 
oclilmemekte olduğundan burıl'/ ıtı 
bir defaya mahsu.; olmak üzere ~ 

rük resmindt-n bir sene müddet; b 
muaf tutulması muvafık ğörülıtıa:r 
dördüncü madde layihaya bu dl ~ 
satla ilave edilmiştir. 

4 Y 
.. .... 61 ı· 

- t-r .sarsm~ısı yuztı•• " 
mamelki harap olmuş oları ıJ 'Ç 

tandaşların t>ir an evvel mü5tl ı' ~ 
bır hale getirebilmeleri için bıJ111İ, 
yapılacak yardımlar meyanında J 7 

miş yıllara ait vergi borçlarırı1~f' 
ter kini mühim bir yer işgrl t:tt1 

şüphe yoktur. 
:fi' 

Bu makııat)a layiha ya dere" ıl 
nan heşinci madde ile bunlar•" 1 
kaya kazanç, buhran hay varıl•' 1 
arazi, muamele, istihlak ve "e' ~'' 

·1 • b l L • • tt' _j vergı erı orç arının terKını '"ıJıır 

edildiği gıbi felake(in uukuu ',.,~ 
kadar bu vergilerden henüz t• ;ı 
kuk ettirilmemiş olanların da t~ 
kuk ettirilmiyeceği hükme b• 
mışbr. ,, 



_ TARIHDeN YAPRAKLAR 

EVLIY A 
ÇELEBi 

H 1iikümet, lıtanbulda Ka
sımpaşada meftun 
1 E bu· 
unan vliya ç I b" . 

maruf Kitip Çelebinin e e ı ıle 
nm da lıtanbul şehrinin mt~arlar! 
nındaki mevkilerini t b" yem pla
iizercdir. es ıt ettirmek 

Evliya Çelebi büyuk bir T- k 
seyyahı olarak Gar " . ur 
nınmıştır p alemıncc de ta· 
hatın v.c o, çok geniş olan •«-ya-
. ın ıntıbalarmı kıtap h 1· 

tıren ve d . t . a anc ge· 
T- 0 vır en tanıtan pek ı 
...ı urk styyıhlarının en maruflarıaz 
~andı Evi" ç ı b" n 
iud . ıya e e ı anası lstanbul-

ur. Babası Ab-zalardan M h 
Derviş atadır ve 4 cü Sult c M med 
rned devrinde sadrazam lan eh· 
lek ahmed paşanın ak b o an Me· 
Babası kanuni zam rad aaındandır, 
h 1 •nın a b' '-arp erde bulunmu le ır Ço.: 
.şöhret kua'"" t ş, uyumcululeta 
11in hakiki ad lf ır. Evliya Çelcbi
K d' . ı ( Mchmcd z·ıı- ) 

en ısı tserind .. ı ı dir. 
( S e ıoyle der· 

eyyahı alem N d' ._ A 

~vlivayı bir - M ' c ınıı Adem 
. ıya, chrncd z·ıı-) 

Hıcri 1045 . ı ı 
-fında İlc'flı ıeneaındc (20) a · 
'f ""va al · y 1 aduinc aör d h ınculıtır. Kendi 
....ı y 6 c, a ı... 1 

-ua etnif itle~ _once stınbul· 
nıuş, Küçiiklu" ıı.:: dcıva11nct. otur· 

g"'n «-nbe. 
severmiş \le da hı l 6 rı gczm«"ti 
1stanbulu s k k )aşında iken 
b o a sokak d l 
aşlamış. 8 o •trnağa 
_ürk seyyı~ı merak onu büyük bir 
•llliz yapmış ve ona t · 

ın en bü "k a" 
>'•ldırmı•t yu •eyahatnamesini 

'I' ır. 

Sıraya giri i ,. . 
e . . ' ' ıesımn güz ır~· ınuıılcıye olın İaf d d e_ ıgı 

teııniştir S d 1 a ından ılcri 
· aray 8 3 . 

apı:ııı$, S'lnra ba sc.nc aıpahilik 
nında nı.. . zı vazırlerin ya-

uezım, ima l 
er dolaıqııı S f' lll o arak yer 
. • e " ola \t 1 
'' ve naüteakibe .\ r~ r ana git . 

')' ı t•,. · n butun A 
-e zmış, oralard ""'vrupa• 

tetkikler vapm a tayanı cJilckat 
"· ''· seyab yumıttır B atnarne · · ... · u mcyınd L •ını 

e Epigraphie üzeıind: d crP.Odelcr 

"'b\c mkiy,e ve efsaneler ~111111. bir 

lllıştır. seyahatname (10) ·ı ~opla· 
~are aa· b cı tdır R 
~ın 1

• u eserinin kıymeti gc; t e 
lnlfbr, ... a-

bu ~~~:'1 ön~c ikdam matbaası 
basiırrn es~nn altı cildini bulup 

ış, dıter d ·· d 
~ncürncnı t b . or ünü de tarih 

ı. etnuştir, 

.. Eter eaer ~tkik • . . 
tur ki bü "le T- ... dılırse görü· 

1 . ' yu urk aey h E . 
'Çe ebı, Ku-ı{- ya ı vlıya 

ok ur ve 1c-t- h 
kıymetli dök- u up •nemize 

•da, Türkiye ~mal nlar vermiıtir .. 
yı ""rupa" yı, ıtanbulu sara-

• a ıl O Z•rna L! L 
TtSI, adedi ~ Dıg 111)8•· •.• 1.:. - e .. ,, ... tti ..., ı.,..· 
gormek lfıÜlbk- .. "'••lla,. i\ n· 1 Undur Q e 

~ an am•lc, i8be · "'11_' lcıyrntti · 
l~ıne nasip olnıuıt Cua.burıyet dev· 

ur, 

;r::--~----=::-=-
' Bu gece nöbetçi e,_-. -
ı H "k" ...... ane 

• • u umet cavarın<ta 
ıstanamet h ecza anesidir -

Siliife 5 
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Almanya ve Boğazlar 
B üyük devletler arasmdaAI · 

mauya boğazların vaziyetiyle 

e~ az aiakadar olması lazım gelen 
bır devlettir. Almanya bir Karadeniz 
memleketı dc~ildir. Akdenis devleti 
hiç değildir. Denizaşırı müstemleke
l~ri yoktur. Donanması en zayıf oldn 
bır büyük devlettir. 

Montrö Boğazlar konferansına 
Çağrılmamış. Mnkavelcyi imzıılama· 

mış, Bütün bunlara bakılacak olursa 
Almanya nın goğazlar işiyle meşul 
olması içın bu ı.tbep o!meım&k ge. 
ektir. Bununla beraber, geçen mayıs 

dan ve bilhassa a~stostan beri Al· 
rrıan gazeteleri, boğazların vaziyetiyle 
pek yakından alakadar görüsıiyorlar. 
Fakat Alman)'ll nam ve he:ıabına de· 
til. Başkalarının hesabına da bazı 
gazeteler, bogazları $ovyetlere peş-

keş çekiyorlar. Fak at ltalya'nın gü
cenecetıni düsünerek bogazları ara
sera bu devlete yaktftıran Alman ga
zetelerı de vardır. liu neşriyatla çe"
rilmeai düşünülen mene1.·raoın mahiyeti 
iıaba lüzum göstermiyecek derec~de 
açıktır. 

H emen söyliyf!Jim Ki üu manev· 
ra Atman politıkasının ar.ane-

uygundur. Harpten evvel de Pusya 
ile lngillere arasında ihtilat çıkarmak 
isieyin:>e. Almanya. Rusya'ya boğazla-

Yazan ··----

A. Ş. Esmer 
rı peıkeş çekerdi. 

Bütün 19 uncu asırda, boğazlar 

meselesinin lngillere ile Çarlık Rusya
yası arasında bir itilaf mevzuu oldu-

ğu malumdur. Bu mesele bazan Rus. 
ya'nın görüşüne u~gun şekilde halle-

dilm ış . 1933 Hüdkar iskelesi muahe· 
desiyle oldutu gıbi. Buanda 1841 
Londra konferansında olduğu gibi 

lngaltereınin uoktai nazarına daha uy
gun lıir hal şekline iktiran etmiıti. 
Bu büyük harbe sürüklenmek netice
sinde az kaldı botazlar türklerin el· 

terinden çıkıjordu. Milli mücadele 
ı Orklcre birçok şeylerle beraber bo· 
tazlerı da kazandırdı ve bunun neti· 
ceaınde imzalanan Lozae mukavelesi 
ıo'26 senesinde Montröde tadil edile· 

ek bakaılaran vaziyeıi nihai şe'kl 
dı. Montrö konferansına, Türkiye 
ve Sovyetlerle lıeraber, lngiltere 

Fronsa, Japonya, Romanya, Bulra
ristıın, Yurıanistaıı ve Yugaslavyv i•· 
irik ctmiştia. Vn uzun ve hareketli 

müzakerelerden ssnra okdetilen mua 
kavele bu devletlerin izmzalannı da 
taşımaktadır. O zaman kendisine 

Avam kamarasının son 

mahsus sebeplerle müzakerelere iş

tirak edemiyen ltalya, blahare Mont
rö mukavelesine iltihak etmiştir. 

Montrö'dc bir karara varmak ko
lay d~gildi, Çünki 19 uncu asırda 

olduğu gıbı, yalnız şu v:> bu devletin 

noktai na:rarlarını lesbit etmek için 
değil, bütün alakad&rlarm emniyet 
ve menfaatlerini telif etmek için top

lanılmıştı . On devletin imzasını taşı
yan bu mukavele ile bu gaye elde 

edılmi1tir. Ve bunun kolay kolay d~
ğit~irılmiyeceğini .almanlarda iyi bıli 

yoqar. Fakat maksat o değildir. Al
manlar, harpten rvvelki manevrayı 

çcdrerek Sovyetierl~ lngilterenin ara• 
sını açmak ve Türkiycyide müşkül 

bir vazıycle düşürmek istiyorlar· in· 

giltere ıle ittif dk ınünas3betinc giriı· 
menın Türkiye ıçin Almanlar tarafın-

dan tertip edilen ,ceza, sı budur. Şıa· 

nu söyliyelim ki Almanyanın bu ma

nevra.ıı, hiç bir tarafta umdutu aksi 
uyandırmıyor Çünkü boğazların va· 

zıyetıni degiştirınek kimsenia iktida

rında değildir. Şu halde Alman gaze-

1 clerinin yoktan mesele çıka.ımak is· 
tiyen bu yazılrrı, tezvirden ve fesat• 

çalıktan başka neye miluJ olabilir? 

Ulus 

içtlmaında 

Başvekil Bay Çemberlayn 
müh.im beyanatta bulundu 

( Birinci sahifeden artan ) 
Numan Menemenci oğ(unun Londra 
ve Paris ziyaretini mevzubahseden 
Başvekil, Londra - Paris - Ankara 

arasında Pariste imzalanan iktisadi 
ve "Mali '3Yı1rşmadan büyük -memnuni
yet -duydutunu söylemiş ve bu mua
~ede ile Türkiye ye, 25,000,000 lngi

lız liralık bir istikraz yapıldığını, ay
~ca 15,00o,ooo altın istikrazında bu-

ulunuldux.unu ve 2 000 000 klerina v 6 • 1 6 

e aynca 1,000,000 hes ... p bakıycleri 
için ikraz.da bulunulduğunu ve bunla
nn yüz.de dört ve yüzde üç faizli ol
~uğunu ve bu borçla,nn 20 senede 
odeneceğini ve ayni zamanda bu 
borçlann Türk malları ile kapanaca
tını ve Türk lirası üzerinden ödene· 
Cctini bildirmiştir. 

Başvekil bu mevzudaki beyanatı
?a devam ederek, bu halin Türkiye 
ıle _olan sıkı teşrikimesaiye aşikar bir 
dehi teŞkil ettiltini illve etmiştir. 

Bundan sonra Başvekil, İngiliz -
F~a~sız iş birliğinden sitayişle bahsct
mıştır. 

Muharebe vaziyetine temas eden 
Başvekil, muhtelif harp sahnelerinde 
~~him karşılaşmalar olmadığını, lngi 
gılız tayyarelerinin şimal denizinde 
uçuşlanna devam ettiğini, son gün
l~rde, ilk defa olarak üç lagıuz de 
nızalh gemisinin zayi edildiğini, Al
llWl deoiıalt.ılannan muvaffakiyeti 
sektedar edildikten sonra Almanyanın 

mayn dökme hareketine geçtitini ve 
fakat bunun da çaresine bakıldığını, 

Almanların bahkcı ve fener gemileri 
ne dahi tecavüzde bulunduklanna söy
lemiştir. Başvekil sözlerini şu cümle
lerle bitirmiştir : 

- •Halen harp harckitın~a t>ir 
sükünet vardır. Fabt bu süktlnet 
değişebilir. Bir kaç haftada, hatta bir 
kaç saatta dünya tarihinin seyrini de. 
ği~tirccek hadiseler olabilir. Biz haza· 
nz. Müttefiklerimiz hazırdır. Kazan
mak için hiç bir fedakarlılı esirgemi
yecetJz. 

Beyanname 

F eliketzedelere yardım 
edelim 

Aziz yurtdaıl 

Kurban bayramı yaklaşıyor, O c!Ün 

kcsecetin her kurbanda, yiyeceğin 

her yemekte zelzele felaketine ut· 

rıyan aziz yurtdqlarımızı unutma! 

bu felaketzedeler için kızılaya terk 

edecetm kurban tedeli derin yara . 
lan saracak bir merhem olmakla 

beraber kestiğin kurbamn etini on· 
ıar11 tevzi eyfemeltlede hem dıni 

h~m milli bir borcunu yerine getir· 
mış olacaksmf 

Hamiyetlf', kardeş ictimai )ar· 
dım hıalerıyle eş olan büyüle mille 

timizin masum felaketzedelere elde11 

gelen bütün ihtimamı gösterdıkle

rinin şahidiyiz. bunun devamı -ea 

ulvi duygularıyla dolu bulunan kal

bimizin vazifesidir. 

Orıun iç:n sevgili hemşeri şeh· 

rimizdel<i felaketzedelerin oturduk

ları yerterin semtleri MşatJda yazr 

lıd1tl 
Kurban etindtn bu masum kar 

deşlerimize tevzi eylemeli unutma! 

Adana: 

Milli yardım komitesi 

Erzincandan gelen felikctz~de
lerin yerleştikleri ev ve mahalli 
gösterir listedir, 

Eski Hüriyet oteli Karasoku 

Tuzluhan Kalekapısı 
Ceyhan Oteli ,. 

Y f'ni Han Saathane civan 

Aşiret hanı Tarsus kapısı 

Hilal hanJ 
" " 

Edirne hanı • ,. 
BUyük küpeli hanı ,. • 

Nalbant hanı Yeni cami civarı 
Nitde hanı Yeni otel civan 

Arakıade medresesi ve camii Haca 
bayram kuyusu 

Avukat Şemsiddin evi Belediye 
cıvan 

- Gerisi altıncı 
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ilin 
Adana Demir Spor Kulübünden: 
Adana Demir Spor Ku ıübü adile meıkezi Adanada Devlet Eemir 

yollart 6 CI işletme Müdürıüğü bina11nda dairei mahsusa olmak üzere te· 
tekkül eden kulübümüz, 12' 1 / 940 tarihinde saat 17 de Y tni lıtesyon 
Gar bina11nda ilk umumi kongresini yapmış ve heyeti umumiyrce kabul 
olunan aşatıdaki yazılı Anayasa hükümleıine tevfikan idare Hryetine ıu 
zevat ittifakl• ıeçifmiştir. , 

Reis: Vasfi Reman - Devld Ot miryollar1 l,lttme Kalem Şefi 
ikametgahı: Adana Eski istasyon Döşeme 

mahallesi 12 No. 
ikinci Reis: Hikmrt T ucl - Devlet Demiryolları Depo şefi 

ikametgah: Yeni istasyon idare lkimetgihı 
Umnmi Katip: Emin Erkon - Devlet Demiryolları Car şefi 

ikametgah: Adana, Y cşilyon 21 No. 
idare Miidürii: liaaan Silib - Devlet Dtmiryolları Cer Mtmuru 

lkamettih: Yeni istasyon idare f kamettihı 
Muhasehtci: Feridun Kunybay: Devlet Demiryolları Muhaseb~ Me. 

lkamettih: Adana Batdad Oteli 
Veznad1tr: lbrahim Uygun - Devlet Demiryollar1 Gar şefi 

lkar, «'tgibı: Y tni lıtesyon idare ilcametgibı 
Mutemcd: Esat Girlcan - Devlet Demiryolları Cu Memuru 

lkam~tgih: Adına Abidinpaşa caddrsi 18 No: 
T.C. Münılralat Vekaleti Devltt Demiryollnrı Umum Müdürlütü 

6 cı işletme Müdürıii" Adana Demir Spor" kulübü Anayasası 
1 - Devlet DrmiryolJarı 6. cı işletme Müdürlüğü Mensubeyni ara. 

Slnda sporun taanmüm ve terakkisini temin maksadile t. ci Kanun 939 
tarihinde Merkni - Adanada olmak üzere '• Adana Demir spor " ku 
lübü adile bir spor kulübü tesis edilmiştir. 

2 - Kulübün gayesi fikri ~e ahla~i tekimülJün tamamlayıc111 olan 
bedeni inkişaf ve faaliyetleri tanzim etmek, sattık icap ve şartlarile öl. 
çülü bir surette ilmi ve fenni esaslara dayanarak gençleri bedenen kuv· 
vetli ve satlam yetiştirmıte çalışmaktan ibarettir. 

Kulüp, maddi ve manevi her türlü menfaat ve ihtiaas duyğularından 
tamamile uzak kılarak ıamimi bir kardeşlik havası içinde çafışarak ga· 
yesine ulaşmatı başhcı it ve şiar edilmiıtir. 

3 - Kulübün maksadı teşekküllünden hariç mevzularla ve siyaset
le biç bir a:akası rJ..::for. 

4 - Kulübe gırelıilrctlcler: 

Ktlübe ancak halen DemiryolanCmenıubeyni bulunanlar ve bunlann 
yakm akrabaları dahil olabilir. Evvelce Devlet ·Demiryollan idaresinde 
bulanupta kendi arzusile istifa ıurctile ayrılan kimselerden ehliyetli id · 
mancılar idare Heytinin kararı ve iki aza tarafından tavsiye ve tezkiye 
edilmek suretile kulübe ahnabilirler. Ancak bu gibilerden hüviyetlerini 
müş'ir vesmik istemekte bulup muhtardır. Evvelce idareden ayrılan kim 
1elerin Adana demirapor kulübüne intisapları sırasında bir başka kulü. 
be mensup bulunmamalan veya o kulüpten istifa f!tmiş bulunmaları ve 
bu hususte lizam gelen vesaiki idari heyetine ibraz rtmeleri lazımdır, 

S - Devlet Demiryollen idareainden her banri bir sebed ve vesile ile 
suçlu olarak hizmetten çıkarılanlar kulüpten de istifa etmiı sayıbrlar. 

6 - 18 Yı11n1 ikmaletmiş, her hangı bir kabab~tle suçlu veya mab. 
kümiyeti olmıyan ve medeni hakların tamımen sahip ~e- Türkiy Cum
huriyeti taba11ndan buluna" berke. 3.cü maddedeki kayıt va şerahat da· 
bilinde kulübe girebilir. ( Türkiye ikamet hakkını almıı olan ve elinde 
ikamet tezkeresi bulunan idaresinde müstahdem ecnebi Mühendis, Mü
teha111s, Ustabaşı ve ltçiler kulübe kayıt ve kabul olunabilirler. Ancak 
bu kabil aza kongre ve iştimalara bölge ve Türkiye birinciliklerine işti . 
rak edemezler. ( Bu gibiler knlüpte idari vazifelere· intihap ve tayin 

•ec:tilemiyecelcleri ribi 18 yaşım ikmal etmekle beraber kendi milli kanun· 
)arma röre reşit olmaıarı dı lizlmdır. 

7 - Kulüp izalarmdan ille İntihapta bir defaya mahsus olmak üzere 
elli,er kuıuş duhuliye ahn11. AyrıCI her andın aylık aidat olmak üzere 
he! ay yirmi bet kurut alm1r. Yıllıtı 120 lirayı geçmemek şartile bu 
miktar heyeti umumiyenin ekseriyet kararile bir miktar artbnlabilir. ) 
Bir yıllttının defadan verilmesi halinde de lcabul edilebilecek olan bu 
aidatını her aza kulüp veznesine tealinı etmete ve mukabilinde bir tnak· 
buz almata mecburdur. Makbuz ibraz edilmeyen tevdiat için bir iddia 
dermeyan edilemez. Makbuzların idare heyetinin tahsile mezun lcıldıtı zat 
tarafından imzaJanmıı olmuı ve kulübün resrui mührü ile de mühürlen· 
miş bulunması tarttır. 

8 - Kulüpçe verilecek hüviyet cüzdanları için idare Heyetince tekar· 
rür ettirilecek bedel ile kayıt tesçil ve saire gibi mumelitta fotoğrafı 
pul gibi masrafları her aza ödemek mecburiyetindedir. 

9 - Mali vaziyetilmüaait olnuyan aza idare Heyeti kararile mali ta· 
ahhidabndan istisna edilebilir. 

- SONU VAR -

Alsaray Sineması 
Bu Ak•am 

Harhlade Meraklı Bir Mevzua 
Sahıp .Sızi Ba,dan sonuna kadar 
Heyecandan Hcyec&na Düşürecek 

Olan, Büyük Karekter Artist 

PETER LORR ' ın 
Yarattığı 

Mister Motonun 
YEMiNi 

11 Kinonunni 

TAN Sinema 
Bu Ak•am 

Sinema Yıldızlan lçinde 
Cazibesi En fRzla olarak r 
JON HARLOV 'ı 
En Güzel ve Ölmeden e 

Çevirdiği En Son Fildlİ 

( suzv 
Fransızca Sözlü Aık ve C 
Filminde Bir Kere Daha 

Fransızca Sö:r.ln Buyıık Te Çok Güzel Se~ini Dinleyin~ 
Gu:r.el Polis ye Filmi Takdim Ediyor AYRICA ; 

AYRIC: ~ y ç E T 1 N v AHŞILER~ g,' 
Uçan Adamlar Diyarında ., ______ ..... _.., 

Pek Yakında 

BÜTÜN ADANANIN SABIRSIZLIKLA BEKLEDIÖI 

Şarkın ve Mısırın En Güzel Sesli Kadım ~msalsiz 

ÜMMO GÜLSÜM ' in Yarattığı 
Ve Mısır Sinemaahtının Ebediyen iftihar Edeceti Şaheserler Şı 

üMiT ŞARKiSi 
NEŞIDEİ EMEL 

Türkçe Sözlü Ve Arapça 
11113 

Hususi muhasebe müdürlüğünden 

1 Asağıda sahiplerile cins, mev ki ve muhammen bedelleri 
gayri menkuller, vergi borçlarının temnini tahsili için açık artlr_, 
satılacaklard11. 

2- AÇ1k arbrma ı 940 senesi şubahnın 9 uncu cüma günü sa'1 

da yapılacaktır. 
3- ihale vaktinden evvel maliye veınr.sine yatmlmıı bul 

lizımgelen pey parası mikdarı aşatida gösterilmiştir. 
lıteklilerin muayyen vakıtta vilayet idare bey'etinde bızır 

malaiı ilin olunur. 
Satıı 

cinsi kaFı N. Mahallesi Sahibi 

Düklcin 17 
Mataza, dük· 
kin 2 

Kapalı çarfl Hasan 

Hanedan Mehmet veresesinden 
Ali ve H6seyin 1620 00 1 

arazı Ocak Dervif otlu Hüsnü lQ 1 
dükkia 12 Döşeme M. Alay 

be sokatı Vanlı Mustafa otlu 
Mehmet Emin 560 

11148 18-25-27-1 

Beyanname 
F eliketzedelere yardım 

edelim 
( Beıinci sahifeden artan ) 

Salih Zeki Hanesi Dotum hane kar
ş111 eski istasyon 
F azb Meto hanesi eski istuyon 
Awkat MesutJıanesi istiklal ma· 
hal lesi 
Giritli lsmail huesi Yeni cami ci· 
var• 
Doktor Osman Hayri hanui Asri 

sinemı civan 
Muhtarzade Osman hanesi 
kilise civarı • 
Kürt halillerdeen ali b.,.,,. 
köprü .;: 
Bahri hanesi istiklal malall-_.t 
Awkat Şemsid-iin h•.,... 
köprü 
Müteahhit Hakkı Hanesi 
mahallesi • 
V anh Şevket hanesi tan 
Adil bey hanesi Tepe b9~ 
Kadri bey hanesi Tepe 



t 

18 Kinunusaait940 
Törlr~ıü Sahife: 1 

ASRi Si NEMA Suvare 

8,30 da 

Kemali Muvaff akiyetle Devam Ediyor 
Türk Musikisinin büyQk üstadı Münir Nureddin'in 

ilk Defa Olarak Başrolde Oynadığl 
Fllrninl Suner 

-

~-' ~ Musiki Kısmı Allahın Cenneti 1 
.,. l 1 Bılhana bu fılm i~i~ be.~ı.le~·~ ve :iNARYovu y AZAN 

~) M Münir Nurt-ddıu ın soylcdığa 
Y_: ŞAKtR M 

\ ~ 1 - Aşkın sesi 
BAŞ ROLLERDE u 

t ~ _ 2 - Aşkın ~zt.~rabı N MONIR NUREDDiN 1 3 - Deli gonul l 

R 4 _ aşkın Zaferi HAZIM R 
FERtH/-\ TEVFiK 

.~ iN Şarkı lara ile 0VER1 ÜR ve 
BEHZAD Saçlanma ak düştü 
HALİDE N il'. u Şar kısmı Bt: te iyt-n 

MUAMMER u i R Bü)ük Sana tlıc.iramız R E ~adeddin Kaynak HAD 1 E D KLAS( K TÜRK MUSiKiSi SA D t D D Dede Efcı ıdi PERiHAN D 
1 Şaki r A~a su Av İ ' N Üçüncü St>lim GOLsERE N ~ 

.söyl~ Bulhül ve Ş U L EN 
A hçı başı Şarkıları YASEMiN 

MUHLiS SABAHADDiN 
~-- -

• 

1 

1-Allahın Cenneti 2- RintintinCasuslar Arasında 
Localar Satılmaktadır. İstical Ediniz. Telefon : 250 

Pek Yakında Pek Yakında Pek Yakında 
Janet Mac Donald ve Nelson 

SEViŞTiGiMiZ 
TAM AMEN RENKLİ ŞAHE "ER 

Eddy 

GÜNLER 



Sahife 8 Tür"-söıü 

Her çeşit Elektrik tesisatı 1 Adana Borsası Muameleleri 

15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OL iVETTi 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en aağlam dayanıkla Gastolin k;.ynak çubukları 

tc'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

•Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adına 

Posta kutusu: 60 

I 

1 O fı o RADYO MEVSitv1iNiN 
4 f\l'JUV/..\F • .:AKiYETi 

MA~ E LLi 'i(acLt.;du'ı 

~ ~~- 7Jdlf. oe l~l'Vetfi &s 
·~ · ·-"" ~l1A.§9ösf(}l''IŞ 

1 ~ \ 

~. 

' ,ı; 

- Rekabet Kabul etmez tıat : 

- Gayet kolay istasyon Bulma tertibiJtı 
- Antlpar azıt süzgeç il, dahili h ususi anten 
- Yüzelliden fazla istasyon isimleri yazılı bü-
- yük kadran 

itiraz kabul etmez üstünlüjiü hakkında kanaat hasıl 

etmek için Müessetremlzl te,rlfle bir kere görmeni

zi tavsiye ederiz. 

Tediyatta Kolaylık 
Abidin Paşa caddesinde M . Tahsin Bosna 

Biraderler 
Telefon : 274 

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

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

________ P_A_MUK ve KOZA __/ 
Kit.O FlA T-.---=-----. ~.M 

El\ az f.n çok Sahlan MI,.... ~ 
K.S.K.S. ~ 

CiNSi 

-:;K:--:-o_z_• _ _,_ ____ 
1
,_00 -ıo,so= == / 

Ma. parlata 1t 00--- - 50 ·-- __.,. 
-Ma. temizi it - · oo,_.,.,..,, __ ~9,50== ~ 
-Koza parl8il ---1--4,4,50 ::J 
-Kapı-malı - ' 47 50· - , _______ ,_ 

Klevland -00 ! 60_,_ 
Klevland-kütlüsü . -19 ____ 1 ____ ..-/ 

ım-~--~~----~~Y-A~P~A~Ô-1--~~------~ 

:~~-z ___ ,_ --1--1--~ 
·---------Ç _('.; J T ~ -----1 ~ 

l 
:_./ 

•Yemlik. 3,~7 _/ 
•Tohumluk. .--3-,5=0:----i _,; 

Yerli 
.. 

--=--=---=-=-=-------------.. ~H-U __ B ___ U_B_A_T _________ _/ 
Buğday Kıbns 1 ~ 

, __ • _ _,Yerli _ __ .__" ____ 
1
-----·· ~ 

ı 1 . Mentane _./ 
Arpa 4.50 ./ 

-=---,..------------t------------1-----ı-----__., Fasulya ./ 
-----"--------------t---::--------ı-----1-----__., 
_,,,Y~u=ıa_f _____________ 1-s ______ 

1 
________ _. _______ _.,/ 

Delice ./ 
·-=----:,..-----------ıt----------1---------1-------__., 

Kuş yemi ./ __ __........_ ______ ~---------f----------1---------' 
---K~e_te~n_t~o~hu_m_n _______ ~-----------ı----------•-------_./j 

Mercimek _/I 
__ s_u_sa_m ____________ .;..._~ıs ______ ~ı_ı~s~.1~0 ____ :...., _______ ~ 

UN 
Dört yıldız Salih 

üç .. " 
Dört yıldız Doğruluk 
üç 

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

1 
_______ s_im,_i_t _______ ._. ______ .,...;--------..:...--------""_/" 

Livtrpol Telgrafları 
17 I 1 / 1940 

Hazır 9 13 •-Li-,eı- ıı---/ 
- 8 - 68- Rayişmark ~ A 

Vadeli l. F k(F ) n , ı--------------11---- ---- ran ransız ~,,. 

1
_V_ ad_e_li_U_l --------~ ~ Sterlin ( ingiliz ) 5 I/ 
_H_in_d_h_az_ı_r _______ 1_8_1~ _ Dola!_( Amerika) ~J .. 

Nevyork 11 09 Frank (İsviçre) oO 
,.) 

r 

Adana Elektirik Şit' ' 
ketinden.: 

Radyo antenlerinin elektrik nakilleri üzerinden geliti güzel ç•~ 
son zamanlarda sık sık görülmektedir. Bu yüzden vukuu muhtelll I_ 
hangi bir tehlikeden dolayı mes'uliyet kabul edemiyecetilnizden, ':J 
lerin elektrik hatları üzerinden gerilmemesini, bunların satlam ve ? le 
zam yapılmasına itina olunmasını, ehemmiyetle nazarı dikkate arı Lil b 

------------ 18 - 25 1? ~ 
Askeri satın alma komisyonundan 

Cinsi Miktarı M. Bedeli ~I temiat'tl 
Kilo Lira 

-------------------------~~~------ 1 c Pırasa 90,QOO 4050 303 ~ Y 
lahana 67,500 3375 253 e" ~ b 

Adana garnizonu için yukarıda cins ve mikdarlarile muharrırrı ~ : 
delleri ve ilk .teminatları gösterilen iki kalan sebze ayrı. ayrı mu"~"~ h 
bağlamak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesı 2-2-94~c1~ 
günü saat onda Adana Askeri satın alma komisyonunda yapıl~ 'f' .B 
isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte . mezkur saatta korrıil 
bulunmaları lazımdır. 11149 18- 25 - 27- l / ~ 

Umumi neşriyat müdürü 
Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbauı 


