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iSTiKLAL 
Bu vazı lm~mııharrırımı:: fe
rıd le/al Giiııe,uıı s karıurı a 
ni .Ha ıarılılı } Pni adarıa l!a 
ut,.sindP ıntı~ar "ckn bn§ ma 
lcalesidır 

FE~ID C~L~L GÜVEN 

3 :14 Kanunevvclin .. · ~ 
b
.. • ..ırmı 

ırıncı gunu KA k · ~yma am 
' Romyonun kumandasın-

daki Ermen· .. il l . ,_ b' ı gonu U erındeıı mUrek· 
ACp ır k t' • 
'i .,al t· • •. aı askeriye AdanamJLı 

c: e mışb. 

.. B~ tarihten !l!Onra nc;ırlardanberi 
golgcsınde kavg1sız me • d d 
nıız bayraıı-. ~ ' s u yaşa ığı 
. eı·m•z yavaş, yavaş uful et· 

ti. l lcr gun d d t er · ma em artıran bo· 
lazlı.rımızı tıkavan b' l l · ın erce ıztırap 
ve e em içinde kıvranarak, bunların 
gtınah1 k" · 1 . . ıme aıt o ursa olsun şUphe·r 
sızkı~ hu ıztırabı 1 . b' . . ıu acı.arı ız çekı· 
yor, hız tadıvordul&., 

Bir gecesi asırlar gibi ı.ı:ı:.un de· 
vam eden o zamanlardn, • bir defa 

daba. anladık, ve görduk ki, istiklalilinl'! 
aıalık olmayan milletler ne kadar bed· 
baht, ne kaclnr kara talihlidirler. 

Butun şeamet ve lev!lini tarihe 
t~rkettilJ•iz o -p ve •tef dolu ID&· 

aı; b~un bizden ebediyen uzak.lat· 
IDlf, .,.k.&•lhda kHkanç, İıttikllline 
son dercı.:e ı1ndık bir kit le bır•k· 
mı hr. 

Binlerce cvlfıd. knrdes l-.anının 
' 

Uzeriııde hayat bulan, içimizi daima, 

tutu,turnn istiklal aşkının bize bah· 
§ettigi şu cennet topraklarda: hiç bir 
.sabancı gölgenin dolnşıp bize satnş· 
maııan~ nrtık imkan }oktur. 

• Ç ~nku Şu memleket istiklal hu· 
:ıyet b~ rak ·oksulluğunun ne O.ldu • 
e.unu ızzat zehir 'b· 
U

r. d gı 1 tatmıs bu 
~ur a ne cnn . . acısı ne nınl ka .• 

gısı gutmcmıştır· Buzl d l .) 
· d u ağ nrın le· 

pc ın c. knvn kovuk! d 
lı. - arın a, ıssız 

u uçmayan yerlerindı;: şelııtcikle; 
bedbaht sefil kalnn nııacıklar k 
J 

• aç n-
an mıdelcrinc tn basnrnk · l • • , o en ev· 
ladını, kardeşini çalı diplerinde kur-

dun, kuşun nğzıoa yem bırakarak do· 
ln~ırken, Onların içlerini ı ıtan. uça· 
rak ruhlarına teselli veren kuvvetlı 
bir şeyi vardı. O dn : Ru ölum .) ol

l~r~mn nihayetinde kavu~:ıcagı i .. tik· 
lalı .. 

A ırlnrd:ınberi İnsanlar hep bu 
cmelın hu U • d' d • • mı ın ucrun :ı can ver· 
mı}lerdır. Dun\ n heı1 bu a k - ş ın mcc· 
nunu olmustur l 111'11 l . • nnıu lu n nı ·açık 

ı et er ;..,tik.lal l d kan dök yo un a asırlarca 
mUşler ya m ff k 

ve .Yah t d uva a olmuşlar 
u Unva il l"k l mi 14'ftlir· - c a a a arını ke.,. 

Mlltar~ed 
bedbaht falı ;n sonra Anadolu onun 

a namuslu kah 
çocukları da istiklall . 'k ram:ın 

erıne undak k 
nulduğunu sördu. J lenu k . o. 

z anı dınme• 
:\en yaralarına tuz baı; k d 

b
• :ıra , ulların 

ve •çarelerin göz va .. lar k ' B • r ını a ıtar:ık 
u maks:ıllnrn karşı kin f .. 

h k J ve ne retle 
a., ırcıı: Çunku; dun, n ile b b 

1 
.; c:ra er 

) ar atı an ve o gUnden beri ef d' en ı yn· 
91.) an J Urk e5İr' köle olnmnzdı B 
dan J •• un 

sonra, uUn ölmeY.e la\'ik b' 'l l t ld 6 v ır mı • 
e o uıumuz söylenilirken buguo ) a 

,.ma&a nıUstahak. bir •illet oldaltJmu 

Kurtuluşun Yıl dönümü Bugün 
Adana da Törenle Kutlanacak 

Bü.yük bayrama ald Programı Okuyunuz 
Bugun, Adananın "'e butun Çu. 

kur O\'tının kurtuluşunun 18 inci yıl 
llönUmU bn\'ramıdır. BugUn Aaarıa· 

· rnızdn ve butun Çuknrova şehir-
lerinde, Kasabalarında ve Köylerin• 

de bıı buyuk Bayram hararetli tören· 
lerle kutl1t.nacaktır. 

Kuı tuluş Bayramımız şehrimir. de 
ne şekilde kutlanacağına dair hazır· 

lanan programı dun :ko_ymuşduk. Bu· 
,gUn halkımızın Tören saatlerini bil· 

mesi için kormitcnin tertip ettiği bu 
programı t c k r a r koyu~·oru%. 

Kurtuluş bayramımızın programı şu· 
dur. 

c:eçPn l.urwluş lıll)Tnmımızda Adana gençli~i 

Ceyhan Taştı SIRASINA GÖRE 

BAYRAMIMIZIN PROGRAMI 
1- 4 İkinci kanun 1940 saat 24 

te saat kulesi ve Fabrikıaların dü · 
dükleri (5) dakika müddetle çalın· 
mak suretile kurtuluş gününün baş· 
!angıcı ilan edilecek ve 5 ikinci ka· 
nun sabahı saat it da Top atmak su· 
retile başlanacaktır. 

2- 5 lkincikanun saat ( 9 ) da 

ku1tuluş sava11nda dötüşen Kahra

manlar, lzcilar ve kurumlar ve te

şekküller d~legeleri Belediye önün
de toplanmış olacaklar ve tarihi 

Bayrağı İzciler elile önde Halkevi 
Bandosu olduğu halde belediyeden 
Kapalı carşı yolu ile saat kulesine 

götüreceklerdir. 

3- Saat (9,30) da Hökümet ve 
Ordu büyükleri, Jandarma ve polis 
kıtaları ve bütün kuıumlar ve parri 
idare heydtlni saat kulesi önünde 
yer almış bulunacalc ve bu ıaatte 
istiklal Marşı ile törene başlana 
caktır. Bundan sonra (Dikkat) ku 

ınandasile bir Askeri Manga havaya 

ateş edecek, Ba~ rak selimlanacaktır. 

4 - Saygı suıımasından ve Bay

rak tamam çekildikt,.n sonra bay. 

(Gerisi beşinci sahifede ) 

Aldığımız Malümata nazaran 

Ceyhan nehri tabii halinden 4 mı+ 
re 25 santim yükselmiştir. Kadirli 

den aldığımız malümata göre de 
Ceyhan nehri Kesikkeli ve Mecidiy a 
kôyl . . ~ 

~al ve propaganda 

erını su altında bırakmıştır. 

Kesikkeli köyü önündeki buğ· 
day ku)ularında buğdayları bulunan 

razı köylüler zarar görmüşlerdir. 
nsan ve hayvan zayiatı olmamıştır. 

Kontrol servisinin ' 
haftalık faaliyeti 

Londra : 4 (Royter) - Bu haf I 
ta içinde lngiliz kontrol gemileri 
20,800 ton kaçak eşya müsadere 

etmiştir bu eşyanın 17,500 tonu pet 

roldur. Şimdiye kadar müsadere cdı 
len kaçi\k eşya ytkunu ise 507,600 
tondur. 

Fransız kontrol gem ileride ta 
gemi tevkif etmişlerdir bunlardan 

27,000 ton kaçak eşya ya:Calanmış 
tir kontrolun başlama:ındanberi Fran 

saz kontrol servisleri 237 gemi mu· 
ayem: eteni, ve 405,000 ton tşya 

B ilmem, fala inanırmmnız? .. 
Bence; fala inanmak bir safde· 

runlukdan başka bir şey de~ildir. Ba· 
husus fala inananlar mizaçları zayıf. 
kolayca şunun bunun tesiri altında 
kalan kimselerdir. 

Fal e~lenceden başka bir şey de· 
~ildir. Hatta biraz da insanların iz· 
zeti nefsini kı,an bir eğlence .. 

Birk&ç gündür işitiyoruz: 

-"Meşhur bir Fransız falcısı Anadolu
daki zelzeleyi onceden haber vermiş .. 
hatta gününü bile.. ve daha da bir 
qok şeyler soyleyormuş .. Türkiye ilk 
baharda harbe girecekmiş, önce çok 
sıi<ınlı çe~ecek fakat sonradan büyü< 
bir devlet olarak harbden muzaffer 
çıkacakmış ... ,, 

Daha buna ben7.er bir çok şey· 

ler mütemadiyen uydurulmak da ve 
sôylenmek de. 

Eğer bu falcılara inanmak la
zım gelırse. her işi her teşkilatı bir 
tarafa bırakıb t>şref saat bekler gibi 
hadiseleıin vukuunu beklemek kafi 
gelir .. 

lş bununla kalsa, bütün 

geçeriz. 
Feokat biliyormusunuz, devrimiz· 

de, falda falcıda bir propaganda va
sıtası olarak kullanılmaktadır? .. 

Filan şey şöyle olacak, filan yer· 
de ihtilal olacak. Filan devlet adamı 
öldürülecek •. 

- Bunları size kim söyledi 
- Sır falcı demiş .. 

işte bu falcı yok mu?.- Bilerek. 
bilmiyerek - memleket düşmanlaıınıo 
bir memleketde arzu ettikleri, gör
mek istedikleri şeylerin vukuunu tah• 
rik ve telkin eder, hiç olmazsa hal· 
kın maneviyatını sarsmaya, halkı şüp
heye diişürme ye çalışan propagan
dacıd ır. 

Bir falcı bin defa yalan söylert 
günün birinde btt yalanlardan biri 
tesadüfen çıkar. Bundan sonra bu a· 
damın hel' sözüne inanarak iş göre
cek olursak vay halimize!. 

Dıkkat: 

Propagandacı en önce çabuk ina· 
nan, insanları çabuk inanacakları va• 
sıtalarla avlarlar .. Fal,, da bu vasıta
hndan biridır. 
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İSTiKLAL ı ı " 
( Birinci sahifeden artan ) 

zu söyluyorlar. Dun kabiliyetsiz, id· 
raksiz, tembel olduğumuzu zannedenler 
bugun kudretli, hassas, her şeyi ya
pabilir. Qldu~umuzu öğ'rendiler. l lep 
bunlar istiklal ve huriyyet kıymetini 
bilir ve bu uğurda herturlu fedakar· 
lığı yapabilir olmamızdır. 

Bu sal,ah gıızel zUmrUt <'Vamrzın 

üzerine doğan taze, hur gUncş gözle
rimizi, parlatıp ruhumuzu ısıtırken 

şunudıı ıınutmıyalımki; Bu kanlı emek 
lcr bir bayram gUnU ile ödenme in, 
t.loğan bu güneş ılunya çöktıp yıkılın· 
caya kadar, Lize ayni varlıği hisset· 

tirsin bunun için yapılacak şeyi ma· 
ziyi hergUn duşunup i,.tikbale hazırlan 
mak kavuştuğumuz islikliHi .vaşatmak 
Onun hadmine hiç bir el uzatclırma· 

mak en buyuk borcumuz olsun. Şu 

kırmızı bıı,yraklar , neşeli, şataretli 

avnzcler , masumların teraneleri, dn,.•ul 
sesleri sokaklrırı, .caddeleri doldurup 

insanları guldururken, zavallı İzmir, 
1stanbul. yı::şil Bursa Edirnenin esir 

hayali gözlerimize bir diken gibi ba
tıyor. Onun bedbaht çocuklarının zu 
luın nltında derinden, derine inliyerı 

feryadını bogulan seslerini, kalbleri· 
ni kanatan zehirlerin acılarını duyu
''oruz. Orada titri.)· en bakirelerin göl 
geleri kalbimize bir yanğın dumnnı 

gibi çökUyOI'. Onlarında 
- lstikliil .. istiklal.. 

Diye çırpındıklarını görüyoruz .. 
Evet TurkUn cennet ,vuvalnrı !'İzde 

yakındn şu içinde buluııduğıımuz glln 
lerı idrnk edeceksiniz .. 

ÇunkU: Anadolu huna ~·emin et
miştir. Y nd elinde bir karış toprııg1 

nı bırnknııyacakbr .. 
Ferid Ceıaı OUven 

YENi NEŞRIY ~ T 

Beden Terbiyesi Spor 

Beden T ~rbiyesi ve Spor mec· 
muasmın 13 üncü sayısı çok güzel 
yazılarlarla doiu bir halde çıkmış· 
tır . Tavsiye ederiz. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizd~ dün gök yüzü açılc, 

hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 17 dereceyi bulmuştu. 

r Ka 
Bursa havalisinde yağan büyük 

yağmurlar yüzünden karacabey, man 
yas, Kemalpaşa, sokuluk ovalarını 

sel basdığını dün bildirmiştik bu mü 
nasebetle karacabey hakkında biraz 
malümat verelim : 

Karacabey, Bursa vilayetine bağ 
Ji kaza merkezlerimizden birisidir. 
Bursanın 60 kilometre garbinde ak 
dere vadisinin bulunduğu 6eniş. ova 
nın içinde yükselen bir cırtın üzerin 
de şirin bir kasabadır. Eski ismi Mıh 
lıç idi. Kasa'1anııı şarkında Lubrat 
gölü vardır. 

Karacabcv, Milli mücadele sene 
ı lerinde büyük zararlar görmesine 

1 
D ç h <§) lb e r O e r o 

' 
Erzincandan Şehrimize 

ilk kafile dün geldi 
1 Halkevimimin . 
Bugükü müsameresi 

Halkevimizin Temsil kolu genç· 
feri tarafından bu Akşam saat 2 ti 
30 da Asri Sinemada llüyük bir 
müsamere verilecektir. Mahmut 
Y csarinin "Sancağın şerefı" piyesiy· 
le,. Has Bahçe., isiınli komedisi oy 
nanacak, bu gün glindüı de gençli 

... 

Elli beş kişi şehirdeki otellere yerleşdir>ldi 

Dün Erzincandan ilk felaketze
de kafilesi şchrimİle gd,.rek Aşiret, 
Hilal ve Edirne hanlarına yerle~di· 
rilmişlerdir. Bu ilk felaketzede ka· 
filesi arasında yalnız bir yaraw var 
dır. 55 kişi olan diğer felaketzede· 
ler kendilerine gösterilen yardım · 
fardan çok memnun olduklarım söy· 
lemektedırler. 

Meni israfat kanunu 

Düğün ve nişan toplantılarında 
ki israf yasağına dair talimatname· 
de değişiklikler yepılmıştır. Talimat 

nameye konulan yeni hükümlerin 
tatbikine başlanması kaymakamlık· 
lara bildirilmiştir; 

Bu hükümler, otel salonları gibi 
umumi yerlerde düğün ve nişan için 
çay ziyafeti toplantıları yapılmasına 
imkan veriyor. Fakat ıçlcili toplan 
tılara miisade edilmemektedir. 

Mahmut paşa 
hanında yangın 

Dün gece saat 19,30 da iş 
dairesi arkasındeki Mahmud paşa 
hanında bir yangın çıkmıştır, 1000· 
1500 liralık pamuk yanmıştır. Ya· 

nan pamuklar, Osmuniyc belediye 
reisi Abdur•azak, Adana pamukçu· 
larından Hanefi Ôzbilen ve Ahmet 
Cemil ve Abdurrahman [Durukana 
aidtir. 

Zabıta yangının sebebi hakkında 
tahkikata geçmiştir. 

Bir dolandırıcı 
tevkif edildi 

Adliye namu a pata 
dolandırmış!. 

Bay Nuh Naci, Ali Nasibi, Em· 
niyet Müdürü, Salih Bosna ve Ceza 
Evi Müdüı üne tehdit mektubu yaz. 
makdan suçlu kirmen Mehmed ile 
arkadaşı Sefanın mahküm oldukla · 
rını evvr-lki günkü Adliye sutünumuz 
da yazmıştık. 

Dün aldığımız malümata gi:ire 
Süleyman Cerzun adında bir dolan 
dırıcı, mahkum olar. Scf anın baba· 
sırıa muracaat ederek kendisine para 

verdiği takdırde Adliye nezdinde 
teşebbüsde bulunarak oğlunu mah
küm olmaktan kurtaracağım söyli· 
yerele kendisinden para almıştır. 

Bu vaziyrti haber alan Adliyemiz 
der hal tahkikata koyulmuş ve de
lillt-r elde C"der ek Süleyman Ceızu

nu tevkif etmiştir. 

Ceyhan kurtuluşunu 
bugün kutlayacak 

Ceyhan : 4 (Hususi muhabirimiz 
den) - Yarin (bugün) Ceyhanın kur 
tuluş bayramıdır. Ceyhanlılar kurlu 
luş bayramlarının 18 inci yıl dönü
münü yarın büyük tezahurat ·İçinde 
kutlıyacaktır yarin akşam Cc yhan 
halkevi gençlni bu büyük günün şe 
refine bir müsamere vereceklerdir. 

ı ğe (istiklal) piyesi gÖ;,terilecektir. 
Serbest giriş .kartları Halkevin· 

deo dağltılmaktadır. 

Felaketzedeler menfa-
• 

atına Sinema Müsamc=resı 

Pazar günü akşamı bütün hası· 
latı zelzele felaketzedelerine yardım 
olarak Kızılaya verilmek üzere Asri 
sinemada: büyük Vals; fıimi göste
rilecektir. Haber aldığımıza göre di
ğer sinemalaıda hafta arasında fela· 
ketzedeler menfaatına filimler gös· 
tereceklerdır. 

Osmaniyenln Yardımları 

Osmaniyeden de 500 lira gön· 
deri!miştir. ikinci defa toplanan 500 
lira da bugün gönderilecektir. 

Nazmi T okerin 
bayramı tebrikleri 

Ankara: 4 - Felaketten zafere 
intikal gününün yıl dönümü müna· 
sebetiyle kalbim kahraman Adana· 
lılarla beraber çarpmaktadır. Du( 
gu arım nihayetsizdir. Ebedidir. Ç'>k 
sevdiğim, saydığım Adanalılara ve 
Adanaya saadetler dilerim. İblağını 
kıym~tli Türk sözünd~n dilerim · 

Kayseri mebusu Nazmi Toker 

Sıhhat Vekilimiz Sıvasta 

r a c a b e • y 

Ankara : 4 [ Hususi ] - Sıh· 
hat Vekilimiz Doktor Hlılusi Alataş 
Samsuna gelmiş, oradan Erbaaya 

, geçmiştir. 
Sıhhat Vekilimiz oradan Ladik 

tarikiyle Sivasa geçmektedir. 

ı- BONON MEVZUU 
---

ratmen müsait mevkii, mümbit ova 
sı sayesinde kısa zamanda daha gü] 
zelleşti marmara denizinden uzaklı· 
ğı 35 kilometredir. etrafı dutluklar 
bağ ve bağçelerle çevrilidir. Karaca 
beyin bugün bulunduğv tepelerden 
birinde eskiden Miltopolis isminde 
bir şehir vardı kasabaya üç kilomet 
re mesafede Uluabat köyünün yerin 
de de Lopatiom isimli başka bir şe 

hir bulunuyordu. Bu şehir Bizans im 

paratorlarmdan Aleksi tarafından 

Osmanlılara karşı tahkim edilmişti. 
bütün bu mıntıka, Orhan Gazi zama 
nında Bizanslılardan alınarak Türk 
arazisine ilhak edilmiştir. Karacabey 
merkez nüfusu 10,000 dir. Bütün ka 
zanın nüfusu 40,000 dir. Sahası 
1,26 kilometre karadır. Karacabey
de, z;raat vekaleti büyük bir hara 
tesis etmiştir. Hersene bahar mev· 
siminde burada bir hayvan panayiri 

Şarkı Karahisarda 
müthiş karfırtınası 

Ankara : 4 \H.ısusi) - Şarkı Ka 
rahisarda müthiş bir kar fırtınası 
olmuştur açıkta bulunan halka yiye 
cek, giyecek ve para verilmiştir 

·-------------------·--------' kurulur. Karac~bey, denizle alış ve· M .. . v 

rişini Bandırma lioıanı vastasiyle ya 1 Urettıp alacagız 
par. Hayvan, yağ, deri, yün ve pey 

nir, hububat ve kuru sebze ihraç Matbaamızın gazete kısmınd• 
eder. 

*** 
ç~lışmak üzere iki mürettibe ihti• 

yaç vardır . ~ldarehanemize mü 

acaatları . 
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1 

• 
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Felaketzedelere 
yardım listesi 

Lira K. Verenin adı 

20 00 Ku)'umcu Ahmet 
1 O oO Ahmet Pulcu 
10 00 Ômer Uysal 
l5 00 Bakkal Cabbar Zöjhtü 
5 00 Menduh Çelik 

ıo 00 Abdurrahman Güleç 
15 OO Tühafiyeci Sabri berk· 

man 
15 00 Hakkı Rüstem 
10 00 Celil ballı bakkal 
lO 00 Bedri Gülek 
35 00 Mehmet Ôz Rozd 

1 
ogan. 

ı, Ahmet Ekiz 
25 00 Bakkal Ali ~eriki Mus-

tafa Akçalı 
15 00 Ali ve Mehmet Kurdak 
15 00 Ali Eren 

· 5 00 Haşim Çelikbaş 
~O 00 Abdülselam altındöven 
20 00 Hasan Evli ya bakkal 
lO OO Kcbapcı silo ve ortağı 

lbrahi-n 
lO OO Berber Mustafa ince 
2 00 Zeki 

t 5 00 Mehmet Horuz 
100 00 Bekir Başegmez Mus 

tafa Hidayet 
1 O 00 Salih Ôzcandan 
5 00 Terzi Ali Rıza Akan 

SO 00 Hilmi Çamurdan 
25 00 .Narmık Yarman 
65 00 Ali Şadi Çclık 

1 00 Şaziye Çalı 

1 00 Sıdıka Sepici 
O 50 Nimet Aı tan 
2 ÜO Resmiye Kanat 
1 00 Hiba Ünalp 
1 00 Müeyyet Tual 
2 00 Mehveş Lcdu 
1 00 Sad· .. ıye gunaşan 

2 00 A S yşe usever 
1 00 Sabiha p l't•• .. r ı ozu 
l 00 Fani Bahar 
1 00 Dudu Uakdat 
2 00 Mediha Yalın 
2 OO Beria Ergüven 
1 00 Porin 

1 O 00 Esma Pişmiş 
00 00 30 çift yeni yün çorap 

Esma Pişmiş 
l 25 00 D. Kokinakis Fabrika 

tör. 
174 600 Bir kaç mahallenin 
• tatlı, meyva parası 

5 00 Sencer Aysan . 
5 OO Al.ıdullah Arıdemir 
5 00 Diş tabibi .Sinan 
2 42 Feke orman şefi Halil 

Say 
10 oo y akup bayrak 
17 20 idman y" d . ur u ve erkek 

lısesi mııç h I ası atı 

177 48 Adliye erkan ve memur 
!arı 

107 04 Ziraat mensucat • 
at bankası Nu 2 
kası memurları 

zira
fabıi 

- - Gerisi dördüncü sahifde -

, ....... _ ....................................................... , 
1 
'---------------·--------------------.... 
Ladoga gölü yanında mu-
harebeler devam ediyor 

Finlande tebliğine göre, Sovyet'ler dün de mühim 
mikdarda asker ve malzeme zayiatı verdi 

Fransa Hükumeti finlandiya Hükumetine geniş mikyasta yardım yapıyor 

Diiıı bonıhıırdımarı erlılt>ll J/t>/:s111/ıı df'!11 bir t:ifrünüş 

Zelzele bölgelerinde 
faaliyet devam ediyor 

lngiliz hükumeti, hükumetimiz 
emrine bir hastane gemisi verdi 

KOMŞU SOVYETLERIN VE OiGER MiLLETLERiN YARDIMLARI 

Anknrn : 4 liuo;u.;i) - Cclen hıı 
berlt>r, zelzele mıntikalnrında felaket 
zcdelcrimizc g" t · ı 'h · · os crı en ı tımam netı · 
cesi ncılnrı dindirilmiş ve kimse açık 
tn knlmamı~tır. 

Aldı~'lm malumata göre. Ankara 
ve lstnnbul itfaiye teşkiltttındnn 100 
ve 150 kişilik ekipler zt•lzele bölge,in 
de çalışmak Uzere ;yola çıkacaklurdır 

Muhtelif memleketlerdeki .;efnret 
hanelerimize zelzele nıUnn.;ehctivlc ya 

pılan teberru ~·ek{ nu 30.000 ~lir~' ı 
bulmuştur. ~ 

İngiliz hariciye ne:r.areti , hariciye 
vekaletimize müracaat ederek zelzele 
yaralılarının tedavisi için bir hastane 
gemisinin hukiimdimiz emrine verildi 
~ini bildirmiştir. 

Ayrıcn nldığım habere !?Öre kom 
Şil Sovyctler birliği felak;t zedelere 
yardım olmak Uzere 10,000 dolar "·er 
mişlerdir. .. 

1 
Lubnnnda da zelzele 'felakcb:edc· 

)erimiz için yardım hnrekdine geçil· 
mişti~ Lubnan hukumeti,le yardım iin 

..................... 
1 •• -- •• 
TUH.K.SOZV· 

COMlllJı; GAlllE - ADANA 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 

3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

l -Dı;; memleketler ıçin Abone 
bedeli değışmeı yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

'2 - ilanlar ıçın 
caat cdılmelıdır. 

ıdareyc müra-

.................... ~ 

Londra : 4 (Royter) - Neşredi
len Sovyct tebliğine göre, Finlan· 
diya cephesinde mühim hiç hir ha· 
reket olmamıştır. 

Fin teblitinde ise, Kareli ber
zahında Sovyet topçusunun mutad 
faali1ette bulundutu ve Sovyetlerin 
bu mıntakallfda mühim ·zayiat ver
diği kaydedilmektedir. 

Şimalde vukuhulan Sovyet taar · 
ruzu muvaffakiyetsizlik le neticelen
miştir. 

Ladogtt gölü civarında kanh 
çarpışmalar olmuştur. Burada bir 
Rus böliiğü tamamen imha edilmiş
tir. Sovyetlerin beş, tank, ilci hücum 
arabası tahrip edilmiştir. 

I~ i Sovyet tayyaresi de düşü· 
rülmüştür. Finlandiya ~ıaralılarını ta ~ 

şıyan bir tren müteaddit tayyare 
hücumlerını- rağmen hir Fin şehrine 
muvasalat etmiştir. 

Yedi Norveçli doktor Finlandi
ya ordusuna yazılmıştı·. 

Paris : 4 (Havas) - Fransız 

Başvekili Bay Daladyt', Finlan:iiya-

nın müracaatı :üzerine ve Fransız 
mılletinin arzusiyle, Milletler Cemi· 
yeti paktı çerçevesi dahilinde Fin-

landiyaya geniş yardımlarda bulun· 
masına karar verildiğini dün resmen 
bildirmiştir. 

Adana Belediye Ri -
yasetinden: 

1 - Kuruköprü - Hacıbayram 

kuyusu arasından yapılacak olan 
lağam inşası açık olarark eksiltmee 
ye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 790 ) liradır. 
-3 Muvakkat teminatı ( 60 ) 

liradır . 
4 - ihalesi ikinci Kanunun ı 2 

inci Cuma günü saat 14 de beledi· 
ye encüm~ninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı 

işleri kalemindedir . isteyenler ora

da görebilirler . 
6 - isteklilerin ihale günü mu

vakkat teminatlariyle birlikte muay
yen saatte belediye encümenine mÜ· 
racaatları ilan olunur. 

-· 



S Kanunusani 940 

Felaketzedelere 
yardım listesi 
( Üçüncü sahif,:dcn artan ) 

61 20 Uakıflar müdürlüğü 
103 68 Hususi muhasebe mü 

dür ve memurları 
4 50 Biçki yurdu talebell"rİ 

19 50 Adana hapishane me
murlarından 

37 l 1 Seyban Vilayeti Jan. 

darına kumandanlığı 

merkez subayları 

10 Tan kunıiura mıtğazası 

namına 

5 
5 

Suleyman şukrü kundura 
Kunduracı Addulfah Gün 

10 
25 
10 
20 

25 
15 
2 So 

10 

10 
5 

33 52 
10 
42 25 
ıo 

3 50 

10 

yaşar 

Çerçi yusuf Sami Ertan 

Makinist Mehmet 

Arıf Kamışlı 

Şevki Dmar " Altınoluk 
gışesi sahibi 
Abdullah Akcan 

Vahit manifaturacı 

Hüsnü Sertdemirel 

lstanbul c,teli sahibi Hil 
mı Kıbrıslı 

Mahmut Cabbar Ôzsoy 

Abdurrahim Ôıgül 
Adana sıhhat dairesi 

Kamil Gülgen 
Adana berberler cemiyeti 

Kemal Çolik Kol 
Berberler cemiyetinden 

ikinci defa 
Hasan Gülsen " melek 

girnıeze aşçı 

37 37 Adana nafia dairesi 
] O Asım Aktolc ikinci no-

10 

25 
1 

50 
26,045-

ter 
Karasokuda bakkal Ha· 

san Şayan 

Ömer Göçmüş 
Berberler cemiyetinden 

3 üncü defa 
Avkat Kemal Çelik 

50 Yekun 

D. D. yolları 6 cı İş
letme Satın alma ko -
misyonundan 

Mandasoıı istesyonu civarında 
km 78 - 82 daki ocaklardan çi· 

karılmak üzere bther mttre mika 
bı 140 kuruş mühammen bedelle 

4000 Mı 3 Balast kapalı zarf ta ek. 

siltmeye konmuştur. Eksiltme, 17 
1. 940 çarşamba günü saat 1 l de 

Adana işletme müdürlüğü binsında 
yapılacaktır. isteklilerin 940 yılı ti· 
caret odası vesikası, nüfuz teskere. 

si ve evvelce bu gibi işleri yaptık
larını gösterJr vesaik ile kaouna uy

gun teklif mektuplarını müna1casa 
saatinden bir saat evveline kadar 

k~~J°""d vctn .. "İş olmalan lazımdır. 
Bu \~e ait şartnatn• ı eler Konya, Man· 

• 00\arıtn k . 
dasoo ıs\e~y t ıza veya om ıs· 

·· acaa · 
000ınut.a ınur ..!.la bedelsiz gö· 

Y a.A kkat teu• . . 
rü\ür. ıvıuva ınat (420) fıra. 

ôır · 

11257 

·ı ürlcsözü Sahife: 4 

uünün hadiseleri önünde 

Bir Milletin birliği 
E rzincan zelzelesi karşısında Türk 

milleti büyük bir imtihan daha 

geçirdi. Dünya ile beraber biz de gör 

dük ki; milli kuvvetlerimiz; dıima 

tasavvurumuzda ~lduğu gibi her 

hınri bir tehlike ve felaket karşı-
sında derhal harekete geçebilecek 

ve maksadları yerine getirebilecelc 

derecede SıJğlam, toplu ve uyanık
tır. 

Hele şu sıral3rda Türk milleti

nin bu azımkar hareketi, tek kaya 
parçası gibi dikilişi bilhitssa nazarı 

dikkati celbedecek kadar manalı ve 
ve kuvvetlidir. 

Binlerce vatandaş kaybettik. Bir 

kaç dakika içinde şehirler, kasaba

lar kıyamet yerine döndüler. Bu hai· 

le öyle kolay kolay hazmoluna'Jile-

cek, unutulacak bir ttessür değildir. 

Bu korkunç hal bize çok ağır çattı. 
Fakat bizi şaşırtmadı. Çünkü; bu 

nevi facialaıın ve tehlikelerin yÜ· 

zünc cesaretle bakmasını bilen bir 

millet halindeyiz. Bu haller bundan 
sonra da tekerrür edebilir, ummadığı 

mız çeşit çeşit tehlikelere 

düşebiliriz. Yalınız bütün bunlara na 

sıl mukavemet ed"lebil:r.olduğunu 

bildiğimiz, bir tek vücut, bir tele 

kalp gibi hareket eden millet oldu

ğumuz için, şimdiye kadar maziye 
tevdi eltitimiz f elik etler gibi onları 
da ötekilerin yanına devredt: biliriz. 

B Bilhassa bugünkü neslin hep bir 
den gördüğü ve çektiği sayısı 

acılardan birdanesine herhangi bir 

ı - -- -B~n~e~ı: ~ .. ;::;n--.:zu v .. lemeyUllerln• ı~r~ - k~:uı~ ı( 
) muf yeni bir devrin içindeyiz, ı,ıerın makanız. maaı; 
) rUyeeı yalnız mlllet ve yurd olen bir Şefin elinde. 
· bOIUn mllletin kalbl. her feyln dolru ve .aferlzll blrhald• { 
~ yUrUmealnden mUeterlh k•r•ıllkJı lnanıfl•r aarallmaz / 

? derecede ••llll•m ı .. 

Ferid Celal Güven 
Ankara: 31-'J.J-0 

millet bir kaç defa uğramış olsaydı 

o milletin maneviyatı yıllarca alt üst 

oludu Fakat bizim içirı her fela 

ket yeni bir gayreti, yeni bir hamle 

yi doğurmuştur. 

Siyasi, coğrafi vaziyeti itibariyle 

öyle bir toprak üzerindeyizki bu top 

ratın üzerinde yaşayabilmeK. için 

ancak Türk milletinin seciye ve ka

biliyetine sahip olmak şarttır. Bir 

taraftan tabiatın türlü türlü insafsız
lıkları, bir taraftan daimi surette si 

yasi tahammürlerin tesirleri altında 

sağlam, kısaca: Türk milleti, bayin ve 
şerrini müdrik, birtek vucud halin· 

cıedir. Bunun için her bela ve kazı 
bu nevi bir iradenin karşısında çi 
resizliğe düşemez. 

Göroük ki, millet, her çareyi da· 
kikasırıda buluyor. temirı edıyor. İş· 
tc; milletin olgunluğunun en biriz 

vasfı da budur. Böyle milletlerin hiç 

bir şeyden korkuları olamaz. Bir 

milletin birliği her türlü kahır ve 

iztırapları yenmeğe kafidir. 

FERiD CELAL GÜVEN 

ezilip kalmamak için mukav~mct ve ı--

gayretlerimiz artık sıkı bir hale gel ------------
miştir. Bunun içindirki, her banği bir 
uğursuzluk bize çatınca bunu def için 
büyük bir soğuk kanlıhkla rıasıl bir 

çareye başvuu.cağımızı bil.riz. 

Bahusus bünyesi o.illetin arzu 

ve temayüllerine göre kurulmu, ye· 

RADYO 
Bugünkü Program 

ni bir devrin içindeyiz. İşlerin ma
kanizması; rüyası yalınız millet ve TÜRKiYE. RADYO OIFOZlYON 
yurt olan bir ~< fin eHnde bütün mil· POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

letia kalbi, berşeyin doğru ve feyizli 

bir halde yürümesinden müsterih, 

karşılıklı inanışlar sarsılmaz derecede 

ANKARA RAD)'OSU 

Cuma - 5 I 1 / 940 

Seylap mıntıkalarında 
sular inmeğe başladı 

12.:30 Program ve memleket sa· 

at ayarı. 

12.35 AJANS ve meteoroloji ha· 

berlcri 
l2.50 TürkMüziği -Pi.) 

13.45 - 14 .00 Müzik : Karışık 

hafif müıik (Pi.) 

Karacabey'de ve Adapazarında 
ve hayvan zayiatı yoktur • 

ınsan 

Ankara : 4 ( Türksözü muhabi
rinden ) - Buraya gelen haberler 
Sakarya sularının inmeğe başladığını 
anlatıyor. 

Adapazarı için bu suretle büyük 
bir tehlılce zail olmuştur- Bu bölgede 
10 mahalle ve 15 köy sular altında 

kalmış olmakla beraber melrak edile· 
cek bır vaziyet olmamıştır. Bu mın· 
takadaki köprülerden şüphe edilmek
te olduğundan nakliyat aktarma su
retiyle yaµılmaktadır. 

Dün Bursa Valisinin riyasetinde 
Bursa belediye salonunda bir top· 
lantı yapılmış ve Vali Karacabey ve 
Kemalpaşa seylapları hakkında iza
hat vermiştir. 

Bursa halkının ve devlet teşkila
tının aldığı tedbirler sayesinde fela· 
ketzede yurtdaşların acısı dindiril
miştir. 

Ko}lerde bir tek insan ve hay
van zayiatı yoktur, Sular gıttikçe 

azalmaktadır. Akhisar köyünde Ce
mal adında bir genç 12 saat sular 
içinde çalışarak büyük bir fedakar-

1 lıkla bir çok işler görmüştür. 

Kozanın Yardımı 
Kozan kazası halkı tarafından 

kız.tay umumi merkezine gönderilen 
1500 liraya ilaveten bu defa 28 lira 

Kozan hususi muhasebe. 45 lira 50 
kuruş maliye, 3 lira tapu, 5 Jira Ve· 

terinerlik, 23 lira hükumet tebabcti 

ve hastane, 102 lira 50 kuruş ilk 

mektep muallimleri, 176 lira 50 ku 

ruş da tekrar Kozan halkı tarafın· 

dan toplanarak Kızılay umumi mer· 

kezine 500 lira daha gönderilmiştir. 
Kozanın nakti yardımı devam et· 

mektedir. 

Kozan cezaevinden 7 50 parça 

eşya ve 100 çift çorap ile halk ta· 

rafından verilen 100 kilo bulgur ve 

3000 kilo buğday Sivasa gönderil· 

miştir. 

18.00 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

18. o5 Turk Muziki Çalanlar: Ve 
cihe, Ruşen Kam, İz7.ettn Okte. 

18.55 Serbest Saat. 

19.10Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 

19.30 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 

20·00 Konuşma (Milli kahraman· 

Mekibeleri) 

20.15 Teın~il: Fausl, Yazan: Goet

he. Tercüme eden: Seniha Bedri 

Göknil. 

21 ·ıs Ser bet saat. 

21.15 Muıik: Riyaseticumhur Filar

monik orkestrası ( Şef: Dr. Praeto·: 
rius ) 

1 - G. Bizet : Roma, 3 üncü 
Orkestra Suit'i 

'l. - Joh· Strauss: Sphanges Val•J 
sı 

22.15 Memleket Saat Ayari, A· 

1 
jans Haberleri; Ziraat· Esham-Tah• 

\'İlat, Kambiyo - Nukut Borsası 

1 

(Fiyat) . 

, 22.)5 Müzik: Aryaları Pi. ) 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.25 - 23.30 Yarınki Pragranı. 

ve kapanış. 
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Sahife S Türksözü s Kinunuaani940 

Adanalı bayramın Finlandiyadan robartajlar 

kutlu olsun f . l d . 
( Birinci sahifeden arlan ) ) ft a n } y a n } n 

kanlı bir 
şimalinde çok 

muharebesi r~k hakkında bir nutuk söylenecek· 
tar. · 

5- Nutuktan sonra Bando önde 
olduğu halde izciler A k • M k ' s en an a 
v\k ~urumlar delegeleri bütün te· 
~e uller adına hazırlanmıı olacak 

ulunan Çelenkleri beleeiyeden ala 
rak ATAlÜRK p · arkana gıdecekler 
ve Heykele koyacaklardır. 

6- Çelenk koyma törenı bitin· 

~ey~ kadar merasim yeri olan (Cum. 
urıyet alanı Önünde) b""t·· A k • k t 

1 
u un s erı 

. ı a ar, Jandarma, izciler, Mcktc • 
lıler, Sporcular M"tl· . P , ı ı savaşa ıştirak 
eden kahraman'ar gurub k 
ve halk k . u, urumlar 

gece 

'Gener.al Kış Napolyonu Moskovadan 
kovduğundanberi ihtiyarlamamış ! 

Ne müthiş gece Guruptan fecre 
kadar tam on beş saat Finlandiyanın 
ormanları, tepeleri şimalden gelen 
kar tipisinin hamleleri altında inleyip 
durmuşlardır, 

350 Sovyet tayyaresi, şehirleri 
trenleri bombaladıktan sonra 
henüz çekilip gitmişlerdi. Rüzgarm 

sesi, canavar düdüklerinin keskin ve 
~ikayetkir faydalarını and.rıyor· 

du. 
Kalın gocuğuna sarılmış bir Fin-

li, kardan ve tipiden k:orunmak için 
girdiğim üstünkörü bir sığınağın i· 
çinde bana anlatıyordu: 

- Yaklaşan general kışın gö\c 

gürlemelerini duyuyor musunuz? 
Napolyonu, Moskovanın önünden 
kovduğu zamandanberi ihtiyarlama· 
mıştır. 

Moskova, general kışı Finlandi· 
yada bulacaktır. 

. : rokııie gösterilen şekilde 
yerlerını almış olacak! d 

7 
_ ar ır. 

fle Bu toplantı yerindeki töre· Felaketzede Misafirlerimiz Arasında 

Muhatabımın bu sözleri arasında 
biraz uzaktan gürliyen top seslerine 
kulak kabartıyordum. Gece yarıS1na 
doğru, gelen bir Fin askeri: 

- Köyü geri aldık... haberini 

1 
saat (11) de istiklal marşile baş· 

anacak ve b d k" 
O

. ura a 1 toreni Ku""ltu··r 
ırekt" -E . oru, Jandarma komutanı ve 
mnıyet Müdürü idare edeceklerdir. 

<i" 8- lstildarmarından sonra Ebe· 
ı Şefimiz ATA TÜRK'- k ı un ve urtu· 
uş şava:,ında şehit dü• en kah 

~ . ~ raman 
::ın azız hatıralarına olduğu yerde 

ygı susması yapılacaktır 8 d 
sonra Ad k . un an 

ana urtuluş savoşına ait 
nutt.ıklar söylenecektir. 

. 9- Nutuklard~ n sonra geçiş tö 
~enı_ne başlanacaktır. Bu esnada alan 
akı durum ve halkın y•r al . . . ... ması ı•ı· nan d.. k v uzene onma11 Emniyet ··d-- . . mu u-

•une aıttar. 

lo- Saat [14] te milli mücadele 
-esnasında kurban giden hemşehrile· 
rimizin aziz hatıralarını yad ve Bele· 
diye tarafından Çelenk konmak üze· 
r~ kurtuluş müca!ıitleri, Bcledi)e Par· 
't~ ve ~alkevi delegelerinden mürek· 

cp bır heyet YEŞILOBAya [ Kah. 
ya oğluna] gidecelcf 

11- Saat [ı 4 30ı)r. 
rrafından Asri . • da Halkevi ta . 

sanernada Mclcte li ve 
Sporcu gençlere kurt 1 P 
müdafaasının manasın~ uşuln ve yurd 

l.. an atmak ü· 
zere uır toplantı yapılacakt 

12- Saat [15,30) da ~;İcdiye 
adına seçilecek bir heyet Ordu a 
~cşekkür için komutanlığa gidcce~. 
ıtır. 

<> 13- Saat [~6] da Büyük günün 
nuruna Bel~ciyede bir kabul töreni 

yapılacaktır. [ 1] saat sürecek 1 
b 1·· o an 

u orcnc teşekküllerin delegeleri 

ve hal~ımızdan isteyenler gelt-c;ek 
ve şehrm k t 1 b Y•cakl d ur u uş ayramını . kutla 

ar ır. Bu esnada H ı•- · B 
-dosu Bel"di ··- .. a 11.evı an· 

ye ounude çalacaktır. 
14 · Saat [17] .. 

evi tarafınd~ h lkden ıtıbaren Halk· 
n • ımıza h ı ·· 1 muzik yayım opar or e 1 yapılacaktır. 

15- Saat [18] den 't"b 
,ı d" ı ı aren Be· 
•e •ye ve komutanlak .... d 
<:J' onun e bele· 
ıyece Havai fişenkler at 1 k 

16 ı aca tır. 

. - Saat (1S,30 da önde Halke· 
vı Bandosu olduğu halde f• 1 

a ı "ner a ayı 
~ ~ı acaktır, Fener alayı Belediye 
onunden yürüyecek Ab'd" • ı ınpaşa, lr 

( Gerisi altıncı KBhifede ) 

getirdi, 

Erzincanlı Anne 
neler Anlatıyor 

lstirdad edilen köy, kutup dairesi 
içinde bulunan mütevazi bir köy ol· 
olmakla bereber stratejik ehemiye. 
ti büyüktür. Finliler, bu köyü geri 

almağa çok ehemmiyet veriyorlardı. 
Hadisatı, RJahallinde tetki~ için der ... 
hal o köye hareket ettim. 

- BUtUn Şehir uyuyordu!. Zelzele merhametsiz 
tilr h•ydul gibi bizi uykuda bastırıdı ve .• 

Kemi denilen bu köye vardığım 
zaman şimal finlandiya ordusunun 

Erzican ve kemahı hafızamıza 

bir Türkünün iki satırı sevimli bir 
yurd köıesi olarak yerleştirmiştir: 

•· Erzıncar•dan, Kemahtarı 
} ar gelır oynamaktan,, 

Ne yauk ki 
"J' . ~rzıncandaıı Kemahıan 

Yar eelir ağlamaktan,, 

Gözlerimizden kilometrelerce 
uzak mesafelerde bulunan Erzincan 
faciası sahnesinde lcurtulabilenlerden 
56 . vatandaş dün şehrimize gelerek 
Aşıret, Hilal ve Edirne hanlarına 
yerleştirildiler. 

Bu kafileden bir tek yaralı var 
du: Nuri ye Mermertaş. Rus ordusu 
Erzincana gelip gittikten beş sene 
sonra dünyaya gelmiş. 

.. Kendisini memleket hastanesinde 
gordüm A · S I M ·• nnesı e ver ermertaş 
kızının ba•ı u d . b" d'l I .. v cun a, ınce ır men ı 

e goz yaılarını silerek bana cevap 
ver me~c gayret d' p e ıyor: 

.- encereden görünen şu tışar 
dakı ağaçlara bakın.. Bu ağaçlrı 
keser, dibine nasıl indirirseniz Erzin· 
can da bugün İşte böyle bir cnk~z 
ve ölü yığım halinde .. Ne talisizmişim 
büyük annem yanı başımda öldü kı · 
zım yaralandı, hasta döşeğine düş· 
r· k. u. san 1 bende takat kaldımı sanır· 
sınız. 

Aşiret hanında 35 yaşında Nu· 
ri Maivdenizi dinliyorum. Evvela ce· 
vap veremedi .. bir hıçkırık boğazı 

nı tıkadı... gözlerini silerek metin 
olmağa çalıştı .. ağzından çıkan ilk 
kelimeler karşısında titredim· 

' - Aile efradımdan 9 kişi öldü. 
Ve ilave etti: 

-Bütün Erzincan karışhrılr~ ış 
bir ~oprak yığmından başka bir şey 
değıl. Caddeler. so' .. aklar, enkaz a· 

raları iıep insan ölüleriyle dolu., öy· dümdarlan mehtabın ışığı altında 
le ki, vaktinde yetişen hüumetin ve ganaimi toplamış ve ölülerini göm· 
milletin yardım eli ölülerimizi köpek mekle meşgul bulunuyorlard. Fin or· 

lere yem olmaktan kurtardı. depre· dusu, buradan çok ilerlemişti. Rus· 
mi müteakib deprem derecesinde lar, 20 kilomatre daha geri çekil· 
görüimemiş bir rüzgir .. bir kar fırtı· mişler, bu suretle Finliler üç gün 
nsı sai kalanların beyinlerinde bir zarfında 50 kilomet e ilerlemişlerdi. 
ölüm havası gibi uğuldadı, Bu muharebe şöyle olmuştu: Ge-

lşte çocuklaramıza süt, biskivit, ce saat onda, beyaz ğocuklarma sa· 
yumurta .. bize de mümkün olduğu rılmış Finli kayakçılar, köyü ihata 
kadar bol yiyecek verdiler. Divrik eden ormanın içine muhtelif cihet· 
ten gece saat 2 de geçtik. Divrikli lerden gitmişlerdi. Fırtına ortahta 
bütün doktorlar yaralarımızı sardılar altüst e"diyordu. Ay, koyu bulutlar 

Soğulc kar altında ikram edilen arasına saklamıştı. Lapa lapa ya· 
çorba ve çaylar bizi ne dere-ce kar skilerin, dörtnala koşan beygir 
memnun etti bilseniz. lerin çektikleri topların gıcırtılauru 
Hekimhan. Malatya bize ıztırabları· tamamile boğuyordu. Birkaç bin H· 

mızı unutturacak birer şefkat ve iyi· ker, gocuklarına sarılmış, sesiz H · 

lik kucağı açtı. Şimdi Adanalılar ze dasız ilerliyorlardı. Topçular, karlar 
val görmsinler. Milletin. hükumetin J altında damları ancak görülen köy· 
başı sağolsun. e karşı mevzi aldılar. Rus askerle· 

Şimdide 60 yaşında Ayşe yekini rinin sığındığı bu köyde herşey de· 
dinliyorum: rin bir uyku içinde bulunuyordu. 

- Ôlenlerinmizi hiç sorma oğlum. Finli kayakçılar, ileri Rus nöbet· 
Allah orduya baş ağrısı vermesin.. çilerine ansızın saldırarak, bunlar1 
Eğer askerler tüfeklerini aç köpek ya öldürmüşler, yahut da silahlararu 
siirülerine çevirmcselerdi ölülerimiz alarak esir etmişlerdi. Yükselen fer· 
kuduz dişlerile parçalanacaktı. yad ve figanlar, fırtınanın gürültüleri 

65 yaşında Saadet hanım kızını arasına karışıyordu. Fin askerleri, 
Malatya memleket hastanesinde bı· tipiden, fırtınadan harp hilelerinden 
rakmış. şaşkma dönmüş bitap Ruslara biraz 

45 Yılın bütün kahırlarına, cefa· dinlenmek için karlar içine kazını~ 
larına tahc1mmül etmiş Mchmed A· olduğu sığınakların içine saldırıyor. 
ğıbulut ölen karısının ve çocuğunun Bu kabuslu g~ce esnasında, hali 
aeısiyle ağlıyor. ricatta bulunan Rus kolunun elli ki· 
334 doğumlu Kemal Ôzkan genç lometre derinlikte bütün iaşe oto· 
olmasına rağmen çökmüş bir ihtiya· mobillerini tahribe memur edilmiş 
rın balsız, bitkin manzarasını andı olan bir Fin müfrezesi hareket eder· 
un derin bir yeisle: keıı gördüm. Öğrendiğime göre bu 

- Validem, amcam, yengem, yen müfreze, düşmamn on mühimmat 
gernın çocu~u, yengemin kardeşi ço ve benzin kamyonunu ateşlemete 
ken evimizin temeli altında serili muvaffak olmuştur. 

( Gerisi al tancı sahif \!de ) Hanrl 
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Adanalı 
kutlu 

bayramın 

olsun 
( Beşinci sahifeden artdn ) 

mak boyu caddelerinden kcçerck as· 

f alt, dörtyolatZJ ve kuı u köprü, bor 
sa önünden belediyeye gelip son bu
lacaktır. Fener alayı bir kıt'a Asker 
izciler, Okullar, Parti teşekkülleri 
ve balkın iştir.ikile yapılacaktır. 

17- Bu büyük günün onuruna 
bütün dükkanlar, resmi ve hususi 
daireler günc!üz Bayraklarla dona· 
hlacak ve gacc ışıklandırılacaktır. 

18 - Saat (19] da Belediye tara 
fından Kurtuluş savaşı Kahramanla 
rı şerefine akşam yemeği ziyafeti 
verilecektir, 

19- Bugünü ı onuruna Halkevi 
tarafından Halka mah~uı olmak Ü· 

zere saat [19,30] da Asri sinemada 
Milli bir piyes temsil edilecektir. 

20- Kızılay tarafından bu gece 
davetlilere bir Balo verilecektir. 
(lcaldmlmıştır.) 

21- Kurtuluş Bayramı töreni için 
pimseye davetiye gönderilmemiştir. 
Bu prog,am davetiye yerine geçer. 

Erzınca nlı anne neler 
anlatıyor? 

(Beşinci sahifeden artan ) 

cansız kalnılar. Ancak iki kardeşimi 
kurtar3 biidikden sonra ötekilerin 
hepsinin ölmüş olduklarını gördüm. 

Bir başka felaketzede şöyle an· 
latıyor : 

- Bütün şehir uyuyordu . Zelze· 
le, merhametsiz bir hkydut gibi 
bizi uykumuzda bastırdı . Kaçabi
lenler caddelerde karşılıklı yıkılan 
duvarların altında canlarını Azraile 
verdiler. Bir çokyaralıları kar, yağ. 
mur, rüzgar ıztırap çekmekten kur· 
tardı . 

Artık tahammülüm kalmamıştı . 
Daha fazla dinliyemedim. Baş sağ
lığı dileyerek ayrıldım. 

Yusuf Ayhan 

(ilan) 
Adana askeri Satın alma 

komüsyonunda n: 
179 çift atlı araba koşumu yap 

tırılmak üzre kapalı zarfla eksilme· 

ye konulmuştur. Muhammen bedeli 

9308 liradır. Muvakkat teminatı 698 

lira 10 kuruştur. ihalesi 19111940 
Cuma günü saat onda Adana da As· 

keri Satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. Şartnamesi lstanbııl lzmir 

levazım amirliği Bursa Kayseri ve 

Adana Askeri satın alma koıtıisyo. 

nunda görebilirler. 
istekliler kanunun ~.3 maddele

rindeki şeraiti haiz olduklarına dair 

vesaikle birlikte teklif mektuplarını 

en geç ihale saatinde bir saat evve· 

Jine kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri lazımdır. 

Türk sözü 5 Kanunusani ~4~ 

Kalağ oğulları fabri
kasından: 

Sayım Mıişterilerimize , 
Fabrikamızda her kimin çi~it 

ve pamukları varsa kaldırması, kal· 
drrmadığı takdirde gelecek her tür
lü zarar ve ziyandan fabrikamız 

mesuliyet kabul etmez. Kaldırılmı· 
yao pamukların bilcümle masarifi ko· 
çın sahiblerine aıt olmak üzere pre~ 
ettirileceği , ilin olunnr, 

11314 4-5 

Seyhan Kızılay Mer · 
kezinden : 

Adananın kurtuluş bayramına 

tesadüf eden 5 kanunisani 940 cuma 
günü saat yirmi ikide merkezimiz 
menfaatına olarak bir balo tertip 
edildiğini ve sayın yurtdaşlanmızın· 
da bu baloya iştirak r:tmelerini rica 
etmiştik .. içinde bulunduğumuz acı 
ve milli felaket dola yısiyle bu ba 
lonun şimdilik tehir edilmiş olduğu. 
nu ilan ederiz. 

11312 2 - 2 

Çiftçi birliğinden : 

Çiftçilerimizin halen ellerinde 
mevcut Kılavland ve yerli pamuk 
ile koza miktarının bilinmesi Ziraat 
bankasınca arzu edilmekte oldutun 
dad ellerinde pamuk ve koza olan 
çiftçilerimizin bir hafta zarfında bir 
liğimize gelip mallarını kayt ettirme 
leri menfaatları iktizasından olduğu 
ilan olunur. 3- 4-5 

ilan 
adana askeri satın al-

ma komisyonu reisliğin .. 

den : 
l - Adana garnizonu ihtiyacı 

için 392 ton odun kapalı zarfla ek· 

siltmeye konulmuştur. Muhummen 

bedeli 5880 liradır' Muvakkat temi-. 
natı 442 liradır. Eksiltmesi 8. 1.940 
cuma günü saat onda Adanada as· 

keri satın alma ko~isyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - f stekliler şartnamesini A 

dana askeri satın alma komisyo· 

nunda görülebilir. 

3 - Kanunun 2, 3 maddele

rin<lekı şeraiti haiz olmak üzre ta· 

!iplerin muayyen saattan en geç bir 

saat evveline kadar zarflarını vermiş 

olmaları lazımdır. 

11268 20-~6-30-5 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna aza ol 

1 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

§almasına yardım ediniz! 

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

gayrı menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için açık 
lacktır. 

bedelleri yaııl~ 
artırma ile 5atı· 

2 - Açık artırma 940 senesi ikincikanunun 24 üncü çarşamba güni'> 
saat (10) da yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış bulunma' 
lizımgelen p~y parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakitte vilayet idare heyetinde hazır bulunma t.rt 
ilan olnm1r. 

Cinsi Kapı No. Mahallesi 
Satış bedeli Pey parası 

Sahibi Lira K. Lira K. 
#' 

Ev ve dükkan 94/96 Camiicedit Doktor Lıltfi 1560 001 117 oO 
ve ortakları 

Dükkan 56 Kayalıbağ lbrahim oğlu 520 00 
nalbant AbduUah 

3 9 ()() 

Otel 5 Eskihamam Alasonyalı 4000 ()(), 300 o.o 

1 

Hüseyin oğlu 
Yusuf 

11304 31-5-10-15 

Tapu Sicil Muhafızlığından : 

Mahallesi 

Gani saf zade 

Cinsi 

Maamüşte. 

milat ev. 

Miktarı 
Eski ölçü Hududu 

800 Şarkan : Kısacı Mollanın dink v• 
arşın arsası. Garben : Tekbik Ali. Şima· 

len : Maraşlı Abdullah ve tarikihas 
Cenuben : Veysel ile çevrili. 

Yukarıda hudut ve ev~afı sairesi yazılı olan ve T. evvel 319 def· 
terinin 133 No. sında (2160) hisse itibarile (90) hissesi Süleyman kızı 
Ayşe ve (192) hissesi Sadık kızı Melek ve (442) hissesi ibiş oğlu Ah· 
met Hdiye adlarile kayıtlı olan evdeki Süleyman kızı Ayşe ve Sadık kııı 
Melek ve lboş etlu Ahmet kızı hediyenin mezkur hi-.selerini 322 tariblİ" 

mabeyn senedi mucibince v~ ikibin kuruş bedel mukabilinde inişte Meb· 
met ile zevcesi Ayşeye satıldığından bahsile bunların vereseleri tarafın· 

dan adlarına intikalen tescili istenilmektedir. 1515 Notu kanun ve nizarn
namesi ahkamına tevfıkan keyfiyetin tetkik "e tahkiki için 14111940 ta· 
rihine müsadüf pazar günü yerine memur gönderilecektir. Satılan ve tes• 
cili istenilen bu hisseler hakkında iddiası olanlar varsa ilan tarihinden iti' 
baren 10 gün zarfında ellerindeki vesaiklerile beraber muhafızlığımız• 

veyahut tahkikat günü yerinde tahkik memuruna müracaat etmeleri ili!\ 
olunur. 11316 

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

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

inan Yazıhanesi 
Yeniden açtığımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan yazı

hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfus, Tapu, Bi· 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarada Veki· 
letler - Devlet Şurası - Mahkemei Temyiz ile rr:smi dev.:ıirdeki işler 

sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tab işle· 
rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo tamir-

leri ve memleketimizin yapı işl~rıı ı~ lcJ ll ıoıl na:>ı fenc:: m ı.,afık kiremit 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder. ( Yoksul 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intizanı, 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

Belediye sabık tahakkuk memuru Remzi Turhal 
Bel~diye sabık tahsil memuru Rasim Gökberk 

c. 
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Adana Borsası Muameleleri 

-------~PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FlATI ----------

En az 

1 
E.n çok Sahlan Mikdar 

f'=~,,-::-;===-====J=-K. S. K. S. Ki~o 
Koza oo - - 9,50 - ~---
Ma. parlatı • QO 43.50-- --------• 
Ma. temizi • 00 ~50--_ Koz~ parlij'I ---'='---- 44,50 Kapı mıtlı 47---ıı-----

-Klevland - 00- -
53
---• --------• 

Klevland kütlüsü-- - 19--:1
-----

YAPAGI 
Beyaz-------.-_--~-~-~-~---~---~1 :.....:::_.=. __ ~,~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
Siyah _ 

ÇIGIT 

-1--1--·----~,Y~c~rl~i-·~Y~c~m~li~k-.--- 1 
.. •TohÜmluk,. - 3,50 ı-----ı--------

u ay ıbrıs 1 1 Yerli • 43,75 
Mentane 1 . Arpa 

Fasulya 4.125 

H U BU BAT R ğd K 

- Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek ..... 

Susam 15--
1 15.70 

u N --

__Q_ört yıldız Salih 
üç ~ .. • .J:J .:: 
Dört yıldız Doğruluk · .:.: ~ 

:l üç - c " . o - Simit :::: ca .. ~ > 
~ört yıldız Cumhuriyet ::ı 

~ (.)o 

..... uç 
" " Simit .. 

Livt>rpol T elarafları 
4 I 1 Kambiyo ve Para I 1940 

iş Baukasından alınmııtır. p~,.,, 
~'"" Hazır l-f 86 Ur et 

ı--Vadeli ı. 60 Rayişmark 

858 Frank (Frans~) -2-95 Vadeli Ill 
- __ Sterlin (İngiliz ) -5-21 Hind hazır -rt-ı.J..!_ Dolar ( Amerika ) !30 36 Ncvyork 19 Frank { İsviçre) 00 ()O 

-

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 
ikrali'ive planı 

MÜKAFAT 

Kuralar:_! ~uba~, 1 Mayıs ' 26 Ağustos, 1 Eylul, 
l lkıncıteşrın ~arihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 Lirahlc s 2.000 Lira 

• 1000 
~.000 8 • soo • • 4.000 16 • 

350 • • 4.000 60 • 
100 • • 6.000 65 • 
50 • • 4.750 250 • 
25 • • 6.250 • • 435 

32.000 

T. iş Bankasına para yat ki 1 - . . . 
. ~r~~ ı, ya nız pıra bmktırnıış olmaz, ayni 

--------.:za::,:m:,:a:!!n:!d!a talıhınıza de denemiş olursunuz 10661 

ALSARA Y SiNEMASI 
B U A K Ş A M 

Beş kanuns~ni Kurtuluş Bayramımız Münasebetile Haliha11r vakaiye 
istinaden Yapılmış ve Bütün Dünya Oenizcilerirıe ittıaf edilmiş olan 

Ôlmez Kahramanlıkların Şanlı Menkibclerile Dolu 

Denizaltı Harbi 
Tahtelbahir Savaşlarının Korkunç Maceralarını Canlandıran, Harp, 

Kahramanlık ve Fedakarlık Filmini Sunuyor 

1 

Vatan aewglalnln insanlar Uzerlndekl BUyUk va Kudsi tesirini 
Oösteren bu Film cidden Şayanı Dikkattir 

AYRICA : DÜNYA HABERLERi 

t••················••++• ... 
Tan Sinemasında 

3 Ahbab Çavuşlar Harbe Gidiyor 
Türkçe Sözlü Büyiik Komedi cievam Ediyor 

DiKKAT 
Pek Yakmda 

DİKKAT 
Pek Yakında 

( ABDlJLVAllAP' dan ) Sonra Kardeş Mıs1rın Sc:ı Kraliçesi 

-1 Ümmü Gülsüm '.Ü 1-~ 
Acıklı Filmlerin En Acıklı,;ı, Hcyccnnlı Filmlerin En 

1 leyecanlısı, Aşk. İstira.p ve l licran .Romanı Olan 

OMiT ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Em-:a.lsız Filmde Dinlcmege Hazırlanınız 

Bu Film Butun l lalkımızın Ağzında Dolaşacaktır . 

Seyhan Qrman 

dürliiğiinden : 

Çevirge Mü-

Cinsi Hacmi 
M3 03 
281 000 

Dikili kayın ağacı 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuruş 

2 5o 

'l'utarı 
lira K. 

702 50 

1 - Dörtyol kazasının Banrazolugu ormanındaki 28 l metre mikap 
kayın kerestelik ağacı 1·1 940 tarihinden itibarerı J7 gün müddetle açık 

artırmaya konmuş ve ihale 18 1 ·940 Perşembe günü saat 15 de Seyhan 
Orman Çevirte Müdürlüğünde topl.macak komisyon marifetiyle icra edi
lecektir. 

2 - Satışa iştirak edecek taliplerip 2490 sayılı Kanunun hükümle· 
rine göre 52 lira 69 kuruşluk teminat mektup ve mahbuzlarile ticaret 

odası vesikalarını satıştan bir saat evveline kadar bu komisyona ibraz 
etmeleri. 

3 - Bu satışa ait projeler Orman Umum Müdürlüğünden, Seyhan 

Orman Çevirge Müdürlüğü ve Dörtyol Otman Bölge Şefliğinde bulundu· 
ğundan görmek istiyenlerin bu dairelere müracaatları. ) 

30- 3-6-9 11294 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matbaası 



. Türksöıu 5 Kanunusani 940 ~ 

Suvare ASRi S NEMA 8,30 da 

Suvare 

8,30 da 

6 il. Kanun Cumartesi Akşamından itibaren 
Senenin en büyük sinema hadisesi.. Mevsimin büyük sinema zaferi ... 

DAHi BESTEKAR 
j O H A N S T R A U S'un 

Hayat Ve Aşkları.. Kendisine: Dünyanın En Güzel iki 

Valsini ilham eden hazin macerası 
•• •• BUYUK VALS 

Şaheserler Şaheseri 
Luis 

Yaratıcıları : Rainer 
.. -

BUYUK VALS 
Bu adeta bir film değil !.. Sankı 

tasavvur edilecek bütün bedii 
güzellikler, şaha kalkmış ta dünya 

zevkiselimini fethe yürüyor 

Fernant Mili sa 

Gravey Korju 
•• •• 

B 
Bu en güzel filmlerden de nefis 

bir güzellikte aşk, gençlik, şiir ve 
görülmemiş derecede harikulade 

bir musiki saheseri 

~CVCIK VA iL ~ • 
1 

Her ikisi de ateşli iki gencin hadiselerin sevkile sürüklendikleri 
bir inzivada tabiatin muhteşem dekorları içinde gaşyolarak 

aldıkları ilhamla beraberce besteledikleri şahane eser 

ViYANA ORMANLA 1 VALS 
• • • • • 

B U Y U K V A L S Filmin 
Çılğınca seviştikten sonra terkolunan gencin mahzun kalbinde hasıl 

olan yara ile birlikte sarki cihan da ağlıyormuşçasına bütün 

etrafındaki . hareketlerin çıkardıkları seslerden ilhamla bestelenen . 
MAVi TUNA VALSi 

DİKKAT: Localar satılmaktadır. Lfıtfen telefonla ayırtınız. 
TELEFON 250 


