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! lngiliz Harbiye, Tica- i 1 
i ret ve istihbarat Na- ! j 
• zırlarının istifaları ! 
• 
! . /.,orıdra; f) (Royter) - lngı-
1 ıı: llarlwve f.azırı He· b I 

tuleb,./nı mı ili lcı)afet re bedi ılar/.ı 

Ada nada 
hararetli 

kurtuluş 
bir şekilde 

bayramı 
kutlandı 

· ı " '' e 'la n~ 1 ngılı:: Tıcareı ·ı hb 
İ ıs ı arat ı111 ::ırları 
i mifa ttmışler ııe bu ıstıfa/arı kdul 
i ~dılmı§tır: ilorbelışa'11ın )erırıe (). 
• rı) "' ta nle) ~etmlmı sır 

YApltğımız 
. 

gen1ş tezahürat ve büyük resm1 geçit 

• • 
·~·~ ..................................... ~. 

1 la,·anın knpnlı olmno;ımı rağmen 
Adannda kurtuluş gUnUnUn 18 inci yıl 
dönumu bayramı hudut<:uz bir bc,·e 
c~a içinde kutln.nrlı. HeJ·yıl olduğu ~gi 

~~~==-::..:.:._.;-;......------------------~b:ı~b~u~~~·ı~ld~a 4 kanunsnni gecesi sant 

F eliketzedelerimizin 
iskanı devam ediyor 
Ezine ve 

hafif Yer 
Giresonda dün iki 

oldu sarsıntısı daha 
YUiOSLAYYa, ~ISIR 

KANADA, AYUSTUR~L~ENUSI AMERiKA' ÇIN, BELÇıKA. 
A VE FILISTININ YARDIMLARI 

Ankara : (; ı J lususi muhab' . . ~ ırımız· 

den - Buraya gelen mnlümata gö· 
r~, dun gece 22,43 Gircsunda :? sa. 
nıyc sllrcn Lir zelzele olmuştur. 

. Bugun Amasyllnın Ezine nnhive· 
sınd.e ~ç saniye sllren oldukca şid
dctlı lıır zelzele olmuştur. 

• YugoslnYya htıküıneti zı-lzele fe
hıketzedelcrine '-'nrdım ol k . " ma Uz ere 
Uç lmıl.) on dinar kwmetinde inşaat 

lciketzcdelcrinc \"nrdım için birer ko
mite t:eşekltul ~; . t• 

e.mış ır. 

k 
l\nnnda Kızılhaçı zelzedc fel5-

etıedcleri b b. 
t . . ne eş ın dolar teberru 

e mıştır. 

Diğer tnraft A • . an vusturalya hu-
kumetı de fdaketlere d .. . yar ım ıçın ne 

Gerısı beşinci sahıfede ) 

24 de saat kul eşi ,.c fabrika dudukle 
rile beraber verilen bayrama 5 kfoun 
sani sabahı saııt 9 da belediyenin ö· 

nundeki buyuk tarihi bn.> ra~ın omuz· 

lar Uzerine alınmaı.ı ve saat kuleo;ıne 
çekilmek U.gere getirilme<;ile haşlandı. 
Adanam12:1n bu, uk b11,·r:ag1 heyecanlı 

Lir törenle kuleye çekildikten c:onrn 

banak hakkında hit.ıbcdt· bu lunulmıı ~ 
~ . 

'\e bu törenden ~onr:ı nıilli kıy:ıfetli 

atlılar, mektepliler. spor gençliği, par 

tililcr, izciler, halke\·liler. :ı<:kcrlcr, 
çoluk çocuk onbinlcrcc Çukuro,•alı 

bir :ıln ,. halinde A tntıırk parkına git 
misler anıta çelenkler ko\ up tazim 

sukutunda bulunduktan sonra nc:fnlt 
yolda toplanmışlardır. Burada k:ıclın 

erkek, genç hatipler milli mU.:ndcleye 

ait nutulrlnr söylemişler gUnUo kod i 
.'·etini tl'barllz ettirmişlerdir. ,\\ut·en· 
kiben buyuk geçit reo;;mi bn~larnış bnş 

ta knhramnn askerler imiz ve milli mtt 
cndclede çnlışnn çukur0,·a gen ligi geç 

tik.}en sonra izciler, kızlise~i, erkek 
]isesi, lmı: cnstitusU. muallim mektebi 

zirnat ticnret okulları, ilk okullar, spor 
culnr. hnlkediler, pnrtililer elde b:ı~· 

raklnr ,.e önlerinde mlıcadele gUnleri 
ni nnl:ıtan Lcdinlar ohluğn halde v:ı · 
li, komutan. huku'Tlet erkiim halk mu 

mn zemesi tcberr k 
t . uunn arnr vermic 
ır. Y 

Z.e\zc:le felak t d 1 · için .ı\1 e ze e erınc .)·ardım 
. uırda tcşckkul :ıt 

mıte\'e \·en·d . mış olan ko-
~ ~ ı en bın M l' 

bul cf:mıSlir }{ . ısır ırns1 kn· 
.. : omıte~ e bircok 

dnh e gonderıln. ektedir. eş.) a 

Zelzele f claketzed 1 . 

Türk-Fransız mali an-1 
1 1aşması imzalanıyor 1 

k d 1 C e erıne .)'ardım 
nın ~a i e cnubl Ame .k d 

. rı n n komi 
mıtelcr tcşekkul cttigi ve t' 

1
. 

t . . J> • nn ıycte 
E,'.CÇ ıgı JUeno Aıres'ten b'ld' .

1 
k 

t ı· ı ırı mc • 
euır. 

Cunkingte teşekkul eden ç· 
yardım komitesi zelzele felaketi . ın 
bi d erınc 

r yar ım olmak Uzere dlibin Ç" 
doları teberru t . t• ın e mış ır. 

Lahey ve: Brukselde zelzele .:ıJ 

------------~ 

Macar - İt~lyan hariciye 
nazırlarının görüşmesi 

Berlin : 6 (D.N B,) - Macar · 
ltalyan hariciye nazırlarının görüşme 
lcri mühim telakki edılmeklc beraber 
bu göriişmeler sorıundan bir sürpriz 
beklenemez. 

Ankara : 6 (Hususi } - Haber 

alındığına göre, Paıiste Numan .\1e-

nemencioğlu taı afından yapılan mü

zakerat muvaffakiyetle net celendi. Jm 

zanın bir kaç giinc kadar ) apıl .ı·ıığı 

ümit edilmckıcdır. 

me~,illerinin bıılunduğu tribun önUn· 
elen geçmi·dl'rdir öğlı:den sonra beledi 
."ede lıır ı-~mi knbul yapılmı~tır. 

Geniş bir teznhurat içinde geçen 
hny rnm gUnUnUn gecesi de çok ı-arlak 
olmustur gece fener alnylarJ şehrin 
caddelerinde dolaşmış milli ayınlar 

tertip edilm:ştir halkevimiz gunduz 
olduğu gibi gecede milli gUn şerefine 
mıı,amercler \."ermi~tir belediye de bu 
yllk gUn onuruna yeni otelde milli mU 

cadt'.IC kahraınnnlarmın bulunduğu bir 
zi.\ afd vt:rmiştir. Bu ziyafette Sey· 
hnn Ye içe! nıebu-;lar•mıı.dnn beledire 
rci-;inc gelen bnyramı tebrik telgraf• 
ları okunıtıu~tur. 

Yugoslavyanın bitaraflığı 

Belgrad: 6 (Radyo) - Yugos· 

lavyA hariciye nazırı Markoviç, bir 

Yugos1av gueıesinde yazdıtı maka· 

lede Yugoslavyanın bitaraflıtı ve bi· 
taraf kalmak arzusu tebarüz et· 

dirmiş ve Yugoslav milletinin bütün 

kom:,.u milletler!~ dost kalmak ga· 

ycsini ka)t etmiştir. 

Seylap bölgesinde 

Sular 
iniyor 

Manisa ve Mozifonda 
seller mahsulü mahvetti 

Ankara : 6 ( Huııusi muhabiri
mizden ) - Aldığım malumata göre 
Karacabey ve Mustafa Kemilpaıada 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 



Sahıte : 2 Türle sözü 7 Kanunusani 1940 

ı ,-------------------·------------------·-------------~ Ceyhan kurtu uşu ı 

hararetle kutlandı Ô ~ h ©\ b ~ lr O ~ lr 
Ceyh;tn: 6 (Hususi muhabiı imiz. 

den) - Dünkü gün Ceyhanıo kur · 
tuluşunun 18 inci yıl dönümü bin· 
lerce kasabalı ve köylünün içinden 
gelen co~kun sevinç ve tezahüratı 

ile kutlamışdır, 
4 Kanunusani saat 24 de şehri· 

mizde bulunan bütün fabrikaların 

beş dakika süren düdükleri bayra 
mm başlangıcını bildirdi. Beşinci gü. 
nü bütün şehir başdan başa bay· 
raklarla süslenmiş ve tören sahasın· 
da kadınlı erkekli kesif bir halk kit· 
lesi toplanmıştı. Bilhassa Milli mü
cadelede çalışan ve düşmanlarla gö 
güs gögüse ç;.rpışan kahramanları-

mızı temsilen yüzlerce atlı vs yaya 
milislerin, önlerinde müteaddit davul 
zurnalarla tören sıthasına gelişleri 

halkın heycanını bir kat daha artmış 
ve dakikalarca alkışlanmışlardır. 

Bir mürefeze jandaıpıanın havaya 
bir el ateş açmalarile Bayrak çe· 
kilmiş ve selamlanmıştır. 

Bundan sonra halk kürsüsünde 
hatiplerin bu mutlu günün ne suret
le kazanıldığını tebarüz ettiren nu · 
tuklarını müteakip talebeler tarafın 
dan istiklal marşı sfiylenmiş ve son· 
rada Ebedi Şef Atatürkle, bugün 
için kanatlarını döken ve canlarını 
vatan uğruna fe.fa eden şehitlerimi· 
zin ruhlarını tazizen bir dakika sü· 
kiit edilmiştir. 

Saat 11 de Tören bitmiş ve tö 
ren sahasındaki talebeler ve tekmil 

: halk geçit resmine işt!rak etmiştir. 
Bunu takiben Ordu namına alakada · 
ran tebrik ve belediyede de kabul 
resmi yapılmıştır. Ôğleyinde köylü· 
lere Parti tarafından bir ziyafet ve· 
rilmiş, gice fener alayı tertip ve 
halk gice geç vakte kadar milli o· 
yunlar oynamak suretile eğlenmiş· 

ferdir. Bugün akşamda halkevi tara 
fından halka bir temsil verilmişdir. 

Burhanlı KöyUnUn yardımı 
Ceyhan: 6 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Doğu yurttaki zelzele 
felaketini, köylerindeki radyodan te · 
essürle haber alan kasabamızın Bur: 
hanlı köyü halkı ve ihtiyar heyeti 
derhal harekete geçerek, kısa bir 
müddet zarfında 60 lir para ve yüz 
!erce kat da çamaşır ve bayiide yi
yecek toplıyarak kızıJay Ceyhan 
şubesine teslim etmişlerdir. Bu köy 
muhtarı Ali ve arkada:;darının şu ha 
reketleri cidden takdire şayandır. 
Diğer köylerimizin de burhanlı kö· 
yünii kendilerine numunei imtisal 
yaparak harekete geçmelerini bek· 
riz. 

Bulgar Sovyet Ticaret 
anlaşması imza edildi 

Londra; 6 [Royter] - Bulgar 
Sovyet Ticatct anlaşması imzalan
mıştır. Bu pakt 3 seneliktir. Mua · 
lıede, ticari mübadeleler de müsa
vat esasına müstenittir, iki memle-
ket arasında yılda 920,000,000 le
valık mübadele yapılacaktır. 

Sovyetler, Bulgaristana petrol, 
!erdir. 

194 kişilik ikinci kafile 
dün Şehrimize geldi 

Felaketzedelerimiz yerleşti 
Şehrimize Erzincan ve civarından 1 

tekrar 194 felaketzede vatandaş Halkevimizin ver
gelmiş. hanlarda kendilerine tahsis 
edi c-ıı odalara yer eştirilmiş er ir. 1 ı 1 d dl.g\J ı· mu·· sam ere 
ilk gelenlerle beraber şehrimizde 
elyeym 250 felaketzede bulunmak
tadır. 

Buniardan ancak 9 kişi hafif ya· 1 
ralı ve hasta olarak memleket has· 

tanesine yatırılmışlardır. Her türlü 
yardım yapılmakta, istirahatlarmın 

temini için büyük gayretler sarf e· 
dilmektedir. 

Turhan Cemal Beriker 
Adanalıları T ebriki 

Adana Kurtuluş yı 1 dönümünü 
kutlularken aıiz hemşerilerim hak· 
kında daimi refah ve saadet dilerim. 

Turhan Cemal Berlker 

Kızılay 

yapılan 

kutularına 

yardımlar 

Halkevi tarafından Asri Sinema· 
da verilen müsamereye gelen davet 
!ilerden pek çoğu Kızılay kutularına 
para atmışlardır . 

Bu paraların yekunu 1260 ku
ruş olarak tesbit edilmiştir. 

Hububat ihracat ltüccar
ları bir toplantı yaptılar 

Haber aldığımıza göre, buğday, 
arpa ve çavdar fiyatlarının tesbiti 
•e harice yapılacak teklif işlerinin 

tanzimi için hububat ihracat tüccar
ları Mers:nde bir toplantı yapmış · 

Jardır. Mıntaka ticaret rrüdürlüğü 
marifetiyle hububat ihracat tüccar 
lau arasında bir komite vücude ge· 
tirilmiş ve reisliğe tuccardan Bay 
Reşit Rast seçilmiştir. 

uençleruınsamerede 

çok muvaffak oldular 

Evvelki gece Asri Sinemada 
Halkevi Temsil şubesi gençleri ta
rafından oynanan Mahmut Yesari· 
nin (Sancağın Şerefi) ve (Has Bah · 
çe} piyesleri cidden büyük muvaf· 
fakiyet kazanmıştır. Yüzlerce Halk 
Sinemada yer bulamıyarak geri 
dönmüş, salonu dolduran seyirci 
kütlesi genç sanatkarları takdir ve 
hayranlıkla alkışlamıştır, 

Valimiz Faik Üstün, komutanı· 
mız Arif Tanyeri, parti reisi, me· 
bu1larımız, memleketin münevver 
leri ve Adana milli mücadele kah 
ramanları huzurlariyle müsamereye 
şeref vermişlerdir. iyi bir sanatkar 
olduğu kadar, bir rejisör olduğunu 

da bilfiil gösteren Hamdi Param· 
yak ve arkadaşları Ahmet Yurtsal 
Zeki Üner, Receb Tek'eş, Suda Ay. 
makoğlu tam bir tiyatro tekniği 
çerçevr:si içinde oynadıkları rolle· 
rinde bir mühmmeli~et va tekamül 
ifade etmişlerdir. Tebrik ederiz. 

ltalyada iaşe 
v~sikası usulü 
Roma : 6 (Stefani) - Beynel 

milel vaziyet dolayisiyle ihtiyati bir 
tetbir olmc. k üzere 15 kanunsaniden 
itibaren ltalya hükumeti iaşe vesika 
sı usulünü tatbika başlıyacakt.ır. Bu 
iş için hazırlıklar yapılmaktadır. 

' Çiftçi Birliğinden : 

Çiftçilerimizden ellerindeki Klevlad, Y enrli pa
muk ve kozaların Birliğimize bildirmelerinin 
meofaatleri iktizasından olduğu ve bu kayıt mua
melesine önümüzdeki çarşamba günü akşamı saat 
beşte nihayet verileceğinden şimdiye kadar bu ka
yıt muamelesini yaptırmıyanların Birliğimize gelip 
bu işi yaptımarları ehemmmiyetle rica oh.anur. 

11317 7-9-10 

Yarbay Butman 
Şehrimizde 

Fransız Ordusu naınına 
gönderilen eşya 

Suriye Fransız ordusu namına 
Yarbay Butman Erzincan f elaketza· 
deleri için şehrimizde 6 vagon eşya 
ve gıda maddeleri getirmiştir. Bun 
lar 5000 battaniye, 300 çadır, bin 
lerce kutu konsene ve mütenevvi 
erzaktan ibarettir. 

19 sC'ne evvel yüzbaşılığı zama · 

manında Adanayı çok iyi tanıyan 
değerli ve aziz Türk muhibbi Yar· 
bay Butman dün Adananın görül 
meğe değer yerlerini gezmiş, edin· 
diği ıntibalardan ve kendine gö~te 
rilen muhabbetten çolc memnun ve 

· mütehassis olduğunu söylemiştir. 
Muhterem misafırimiz Butman henüı 
şehrimizde bulunmaktadır. 

Milli komitenin 
1 

teşekkürleri 
Eşya toplama kolları 
yarın faaliyete geçiyor 

Adana kmlayı milli felaket do· 
layısı ile sayın yuıddaşların göster 
diği yü1'sck ala!Caaan çolC mute~etc 
kirdir. 

Eşya ve para te'Jerrüatı yaparı 
bir çok insaniyet sever yurddaşlar• 
mukabil ve dahc. bir çok hayır set/el 
kardeşlerin bu gibi teberrüata haıır 
oldukları komiteyt mütemadi mürıt' 
caatlardan anlaşılıyor. 

Bunun iç'n bu ayın sekizinci P', 
zartesi günü Bayan ve Baylardan ı1'~ 
rekkep toplama kollarımız harekete 
geçecektir bunun için eşya ve leva· 
zım hazırlanması icap ettiği ve rn~ 
racaatlarında makbuz mukabilinde 
teslimat yapılması komite tarafında~ 
Adanalılardan rica edilmektedir. 

Pamuk ihracatçılar 
birliği meselesi 
Çukurova pamuk ihracatçılat 

birl iği kongresinde Mersin Tüçcar·~ 
larının birlik ıdare heyetini te ş~ 
eden bütiin azaların Mersinden ol' 
ması gayesile seçim~e bir antaot 
yapdıkları ve binnetice Adana TüÇ' 
carlarını,., bu yersiz hareketi prote~ 
to maksadile haklı olarak kongre~ 
terk ettiklerir.i ve bu mesele hakkı11 
da Veka ete müracaatda bulunul 
duğunu yazmışdık . .. 

[yi bir menbaadan istihsar etd• 
ğimize göre Adana Tüçcar1arırı1~ 
vaki şikaye tini haber alan Mers1: 

Tüçcarlarıodan bir kaç k işi Ticar; 
Vekaletile temaslarda bulunmak il 

zere Ankaraya hareket etmişlerdi~·,, 
Kuvvetle tahmin edildiğine g~'' 

Ticaret Vekaleti, pamuk ihracatçı,,;, 
birliği idAre h~vcti seçiminin ye • 
den yapılması talebini isaf ede 
cektirler. 
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Felaketzedelere 
yardım listesi 

, ____ , __________ , ___________________________ , 

Lira Kuruş 
25035 So 

1 DlÜJlfilY©l h©llb><eırOceırn J 
L----------·----·--------_., 

5 15 
50 00 

5 00 

5 00 

10 00 

50 00 
1 oo 

23 10 
60 00 
25 oo 
91 70 

308 OJ 

30 00 

7 00 
10 Oo 
5 00 

50 00 
51 46 
10 00 

20 oo 

Verenin adı 
Dünkü yt:kuo 

Bayan lf dkat Gökın 
Özel okulu öğret· 
men ve Öğrenicile· 
tinden 

Bayan Mevhibe Tev 
fik Ramazanoğlu 
Mehmed Gani Köy 
men 

Mustafa Çantalı mer 
kez oteli müsteciri 
Salih Zeki Buğa 
Ali Haydar 
Zıraat dairesi 
iş müteahhitliği 
Kasap Mehmet 
Ziraat bankası 
Kasap f'Snafı na· 
mı na 

Adana Fransız Kon. 
solosu 

Uncu Hikmet 
Hamit Bağdat 
Fatma Bağdat 
Mehın!t Sözütek 
Kadastro memurları 
Avukat Cemal Er 
gin ı 

Sovyet - Fin savaşı 
Finler lehine inkişafta 
Finlarıdiyahlar Sovyet üslerini bombardıman etti 

Londra : 6 (R<>}'ler) - Neşredi· 
im Fınla,ıdiya tebliğine göre Kareli 
berzahında bır tek ~ovyet taarruzu 
olmuşt.ır· 

Sulmi Salmi bölgesinde bir Sov. 
yet kolu imha edılmiştir. Sıntronto 
mıntakasında çarpışmalar olmakta· 
dır . 

Ladoga gölü şimalinde düşman 

tayyare ve topçusu faaliyette bul~n
muşlarsa da chemıniyetli bir nelıce 

alamamışlardır . 

Hövas ajansının bildirdiğine göre 
Fın l andıyalılar Sovyet arazisinde düş · 

manı kuşatmak su<etiyıe hayli yor- , 
maktadırlar. 

Mormanş demiryolu kesilmiş de· 
ğildir. Kareli berzahında Ruslardan 
alınan esirler, R1.1s ordusunda, eczı:ıyı 

tıbbıye fıkdanından bahsetmektedirler. 
Bütün hükümetler tarafından Finlan· 
di}·aya yapılan yardımlar devam et· 
mektt>dir. 

Tü.-k -İtalyan 
ticaret konuşması 
Heyetimiz hareket etti 

lstanbul 6 (Hususi muhabirimiz 
den) - fcalya ile "lan tıcaret te 
maslarımıza yeni bir şek 1 vermek 
üzere Romada müzakereler yapmak 
için dış ticaret dairesi reis muavini 
Cemal Zıyanın reisliğint.ieki heyet 
dün akşamki ekspresle İtalyaya ha· 
reket etmiştir. 

Heyetimizin Romada yapacağı 

müzakerelr:rde Roma büyük elçımiz 
Hüseyin Ragip da bulunacak ve he 
yete reislik edecektır. 

5 00 

Karataş yenicesin 1 
dl'n Hacı Osman oğ 
lu Mehmet ~Yalçın 
Dumlupınar ilk oku 
lu talebesi - ikinci 
defa -

Londra : 6 (Radyo) - Urı:ıgu· 
' a,• hukumeti Fınlandiydya 3400 ton 

pirinç yardımında bulunacaktır, 

1 tal ya ile oları ticari münasebetle 
rimizin genişletilmesine çalışılacaktır 

lngil terede işçilerin 
haftalıkları artıyor 
Londra : 6 (Radyo) - fngilte · 

reee yetmiş bin işçinin haftalıkları 

na zam yapılacaktır. Vesaiti nakliye 
imalinde çalışan yirmi bin amdrnin 
ücretlerine de zam yapılacaktır. 

10 00 
5 00 

15 00 

so 00 

5 00 

5 ()Q 
2 00 
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Ba ıan Hı:ınife Diler 
Mehmt't Dınar çerçi 
Ekmekçi Rıfat Çn· 
vuş 

Mehmet Eke Asri 
fırın müsteciri 

Ahmet Külah bak 
kal 

Galip Önal :Cokucu 
fsmail Erge! eskıci 
Hacan Basri Ôzko· ' 
zacı 

Duran Tüzmen şe . 
kerci - çorbalık 
bir çuval 'Pirinç -
Davit 
Lazar 
Hamza Atıcı 
Mehmet Nuri hakk~ 
Süleyman Vesfi 

Osman Sipahi ma· 
saracı 

5 0() Alaeddin saatçı 

lsveç ve Norveçten bu gün Fin
landiyaya iki gonüllü kafılesi gönde· 
rılmiştir. 

Fin tnyyareleri Sovyetlerin Utka 
üssünü bombardman etmıştır. Bırçok 
Sovyeı tavyarelcri tahrip edilmiştir, 

sovyet Başkumandanlı~ının Ma· 
nerhaym hattına yeni bir akın yapn· 
cağı zannedıli)or. 

Uzak şark harbi 

Çin kuvvetleri 
ilerlemekte 

Şanghay : 6 (Radyo) - Ç nliler 
Hoşyemi istirdat etmişler ve bu höl 
gede ilerleme~e baş lamışlardır. Cep 
hr.lerden alıoan son malumata göre 
Çinliler şimal cephesindeki japon 
kuvvetlerinin yüzde seksenini imha 
e~rniş_lcrdir. japonların zayiatı pek mü 
hımdır Çı·nı· ı "k· .. h. k · ı er ı ı mu ım mıntı a. 
yıda ele gt-çirmişlerdir. 1 

Amerika da 

Rus mallarına 
karşı boykot 

Vaşington : 6 (Radyo) - Birle
şik Amerika sendikalar teşkilatı he 
yeti bugün mühim bir karar almış
tır. Bu karar Sovyetlerin Finlandi· 
yaya karşı yapdıklaıı tecavüz hare
ketini takbih_ için Sovyet eşyasına 
boykut y;apılmasını amirdir. 

Amerika efkarıumumiyesi sen
dikalar birliği heyetinin bu kararını 
çok iyi karşılamış bulunuyor. Ayni 
zamanda Amerika matbuatıdt" bu 
hareketi yerinJe bulmakta :lır. 

2 00 Abdurrazak Sevindik 
lO 00 Ömer Sıtkı Arıcıoğlu 
5 00 Mustafa Çolak 
5 00 Kemal Erkan 

16 00 Etem kamışlı 

l Garp cephesinde 
ı şiddetli müsademe/er OO Mehmet ince 
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'> e met sezenterzi - oo s ason aspa 
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urı şaşkın 
O OJ Ali R d . 
5 OO y ıza erınöz hakal 

1 __ . __ _ 

Alman üsleri üstünde ıngiliz 
Tayyareleri dün uçuşlar yapdı usuf Ziya başağlar 

15 00 Kadir seven bakka 
5 00 H.. .. 1 

usnu gün 
25 00 lbrahim kayadelen 

- Gerisi altıncı sahifede _ 

Par is: 6 (Havas ajansı bildiriyor) 

Fransız kolları Alman mevzi le· 

rine hücumlar yapmışlar ve Alman 
devriyeleri püskürtülmüştür. iki mil 
kadar Alman toprağında ilerlenmiş· 

tir. Yapılan çarpışmada her iki ta
raf 2500 kadar zayiat vermiştir. 

Di~t·r taraftan lngiliz tayyarele· 
ri müstahkem A iman üsleri üzerinde 

uçmüşlardır, 

Bir İsveç gemisi dün 
şimalde batırıldı 

Londra : 6 (Royter) - Fenris 
adlı 4 70 tonluk bir lsvcç gemisi bir 

Sovyet tahtelbahirinin tecavüzüne ur 
rayarak .batırılmıştır. 

Gemide yangın çıkmış ve fakat 
mürettebat kurtarılmıştır. 

Mardinın felakezedelere 
yardımı aevam ediyor 

Mardin : 6 (Hususi) - Erzincan 
ve havalisinde vukua gelen zelzele 
felaketi Mardin halkının kalbinde 
derin bir yara aç[Dıştır. Her kes, 
felakete uğrayan kardeşlerine canla 
başla y;:ırdıma koşmaktadır. 

iki gün içinde toplanan paranın 
yükunu 4 bin liraya varmıştır. 

Bundan başka yüzlerce kilo yi · 
yecek ve bir çok elbise toplanmış 
tır; Mardinde nakdi yardımın on bin 
liraya çıkacağı kuvvetıe tahmin edil. 
mektedir. 

Mardlnde •lddetll Y•Omurler 

Günlerd,.nberi şehrimizde gö· 
rülmemiş şek-ilde çok iddetli yağ
rnurl;ır yağmaktadır. Yüksek bir 
yere kurulmuş olan Mardin şehri 
bu şiddetli yağmurlardan mütees 
-.ir olmuyorsa da yağmur böyle 
de\•am edt-cek olursa ekinlerin zarar 
göreceği muhakkak görülmekte 
dir . 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök vüzü kapa

lı ve ya~muılu, hava hafif rüzgarlı 
geçmiştir. 

En çok sıcak 1 l derece idi 

Adana C. müddeiu
mumiliğinden : 

Ada~a Adliyesind~ açık olan 
bi11 kuruş maaşlı zabıt ~ ita betine 
memurin kanunundaki evsafı haiz 
olanlar arasında 8. 1 .940 pazartesi 
günü müsabaka ile münasibi tayin 
edileceğinden isteklilerin askerlık ~ 
ve sair evrakı müsbitelerile yevmi 
mezkilrda Adliya encümenine mü· 
racaatları ilan olurınr. 1 ~320 

Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketi Müdürlü
ğünden: 

Elektrik tesİsi-\tında aranılacak 
i!k şart, iyi malzeme emniyetli ve 

temiz işçiiiktir. Şirketimiz her türlü 
tenvir ve kuvvei muharrike tesisata 
ile mevcudunun tevsii gibi işleri mü
sait şeraitle fen icaplarına uygun 
tarzda yaptırmaktadır. 

Sayın müşterilerin doirudan 
doğruya müdürfüğümiize müracaat· 
ları rica olunur. 

7- 9- 11 11322 
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KTISADI BAHISL"ER 1 Yer sarsılırken 

lngilterenin 
kaynakları 

/A nıcrikanın en ileri gelen 
sıyasi. ilmi gazetelerıoden 
Nevyorkta münte~ir Na· 

tion lngiliz imperatorluğunun ku>•· 
velini mevzuubahis ederek şunları 

yazmaktadır: 

" 1914 deınir> ollarının sanayi 
kapasitesi yüzde altmış, ihtimal bü· 
tün imperatorluğun ise yüzrle 300 
500 nisbetinde artmıştır. Bu artış 
bilhassa madenlerde çok göze çarp· 

maktadır. 1914 de imperatorluk yal 
nız 100000 ton asbestos İ5tihsal 

ediyordu. 1937 dt: ise bu miktar ya 
rım milyon tona çıkmış . 1O14 de 
nikel istihsalati hemen hiç denectk 
derecede azdı. Fakat bu gün umum 
dünya nikel sarfıyatmın yüzde 87 
sini Kanada temin etmektedir. 

1914 de imperatorluk dahılinde 
Tungsram hemen hiç bulunmuyordu. 

Ct937 de ise 8000 ton istihsal edil· 
mektedir. imperatorluğun umum 
kaynakları bitmtz tükc:nmez bir ha· 
zine teşkıl etmektedir. ,, 

Makale bundan sonra devam 
rek bu kaynakların altın ve döviz 
noksanı yüzünden İn6iltereye kapan 
mıyacağına, çür.kü bütün impera
torluk paraları için stt!rlirin esas tu 

tulduğuna işaret etmekte ve bunlar· 
den her hangi biri11in düşmesi impe 
ratorluk dahilindeki kiymetine tesir 
etmiyecektir. N ıh ayet lngil terenin 

elinde takı ip en 2000 milyon değe· 
rinde imperatorluk tahvilat ve es· 
hamı vardır. Lüzumunda onları te
diyat için kullanabilecektir. Demekte· 
dir. 

Sular 

Birinci sahifeden artan-

sular çek ilmeğe balşamıştır. Üç dört 
koyde açlığa mahkum bulunan 2000 
kadar köylü askert tombazlar ve 
motorlarla kasabalara taşınmaktadır· 

lar · 

Diğer tarattan gelen haberlere 
göre, Manisa owısında seylap. bil
hassa Menemende mahsulata çok 

1 

2arar vermiştir. 1 

Mo1.ifonda da seller alacerid ı 
fabrıkasında 800 torba unu götürmüş· 
tür . 

ŞAKALA R 

Nasrattiu hoca 
• 

Timürlenk Lir gün Nasrettin Ho 
caya sorar : 

- lnianlar ne zamana kadar böy 
le doğup ölecektir ? 

Hoca gülerek cevap verir. 
- Cennet ve cehennem dolun

cıya kadar !.. 

Kerpiçlerin zulınü 
Zelzele çarşamba sabahı oldu. 

Bu fclaketttn en zararlı :çıkan Er 
zincaııa ilk esaslı yardım cuma gü
nü yapıiabildi. Aradan geçen zaman 
dt-miryolunun tamirine tahsis edil· 
miştir. Erzincan daha ilk günden bi. 
liyordu ki bütün memleket her tür· 
lü yardım vasıtalarını harekete ge 
tirmi.ş, onlardan kendisini faydalan 
dırabilmek için ancak yolun açıl
masını beklemektedir. Yol açılmış ve 
yardım vasıtalarından istifade etme 
ğe başlamış olmasına rağmen biz 

!--:;::;;;.::::assıslar kötU ln•ala r la, ın,a hatlarımn ö . ! 
IU m nls b e ttnl yUkeeltmektekl r oUe rlnf moh a lllnde tetkik e d•· 
cek ve latlkbalde nasıl hareket olunmas ı llzımjaldlAI hakkm-

~= bl:~::·:;••d:aydar ~-~~! 

Erzincanı telaş , heyecan ve yeis 
içinde bulduk. Yeisin sebebinı araş
tırma~a lüzum yok. Her aile, fert· 
!erinden en az yarısını kaybetmiştir. 
Yavrularını eli ıle gömmüş olan baba 
hayatı sevimli gösteıen nesi varsa 
hepsinden kendini bir anda uzakla
şıvermiş bulan ana, anasız ve baba· 
sız kalan çocuk elbette yaslıdır. 

- Fakat, bu umumi telşa ve he
yecanın se::,ebi ne ? 

- Bir şı>hir, bir kaç s~niye için· 
de baştan başa )ıkılmıştır. Yıkın 
tılar İçinde sağlam çıkabilmiş olan
lar - idare amir ve memurları da 
dahil - elleri ve kolları bağlı kal
mışlardır. Ölüler ve yaralılar, giye 
cek, kap ve kacak, hnşey ve herşey 
taş ve toprak altındadır. Nızamlı bir 
cemiyet bird,.nbire bağlarından çö 

Buğday 
fiyatları 

zülmüş bir kalabalık oaline gelmiş
tir . 

Şimdi Su şehrini, Koytılhisar'ı Gü 
müşhaneyi, Erbaayı, Nıksarı ve baş 
tan b a ş a k e r p i ç olan 
zelzele mıntıkası köylerini düşimü 

nüz. Metrelerce kar altında hala ge
cit vermeyen yollar açılacak ve bun 
lara erişilecektir. Kerpicin zulmüne 
uğramış olan bu kasabalar ve köy· 
ler halkı bu esnada ne haldedir. Er 
zincanda gördüklerimize ve almakta 
olduğumuz hr.berlere bakarak bu za 
vallı insanların ne vaziyette hulun· 
duklarını tahmin edebiiiriz Koyulhi 
sar kazasından Sıvasa son gelen ha 
vadisi beraberce okuyalım : Kaza 
merkezinde 370, Yukarı kale köyün 
de 263, yukarı ve aşağı Kürede 
köylerinde 81 ve 32. Kovan' da 14 
Sukunda 79. Fakat bu feci bilanço 
yu okumağa devam etmek kabil mı? 
Hülasa şudur : Koyulhisar merkez 
ve köylerinde zelzeleden J 60 kişi 
ölmüş ve 191 kişi yara.lanrnıştır. Kaç 

ve a rpa 
yükseldi 

Fransaya yaptığımız ihracat 
ve hariçt e n 

Ankara : 6 (Türksözü muhabiri· 
rinden) - Buğday ve arpa fiyatları 
hakkında lstanbuldan şu malümat 
verilmektedır. Zahire ihracatçılar bir
liği bugün Um tn hanında bir toplan
tı yaparak harici ve dahili piyasa Ü· 

zerinde görüşeceklerdir. Buğday, ar-
pa, çavdat fiyatları son günlerde çok 
yükselmiştir Bunun sebebi ihracatın 
sr-rbest bırakılmasıdır. J\:öylünün elin· 
de bulunan mallar da kıymetlenmiş-

tir. Arpanın kilosu 4,5 kuruştdn beşe 
çıkmıştır. Harici piyssalar da çok 
yüksektir. Arpa fiyatları hariçt~ 90 
liretten 105 lirete. çavdar fıyatlan 10 
liretten 120 lirete yükselmiştir . Bu~-

GÜNÜN MESELESi 

vaki t a leple r 
· ciay fiyatlarındaki yükseklik daha faz
ladır. Hariçten mal almak üzere çok 
talepler vardır. Bugünkü toplantıda 
bu taleplerin ne suretle karşılanacağı 
kararlaştırılaacaktır. Bilhassa Fransa 
ve lngiltere zahire üzerınde çok ta
leplnde bulunmaktadır. Dün Fransa 
ya 20 "agon kurufasulya sevkedil
miştir. ihracatın bu şekilde fazlalaş
ması tabiatiyle gıda maddelerinde 
rahalılıklar hu:rnle getirmekte dır. Yok-
sa gıda maddeleri fiz,.rindr. bir ihti
kar yoktur, yalnız yag fıtyatları lü
zumsuz derecede yükselmiştir. Bu 
yolda da ticaret müdürlüğü tetkikler 
yapmaktadır, Uizımgelen tedbirler 
derhal alınacaktır. 

Harp ve Meteorolojik şartlar 

Bu rnev imde meteorolojik şartlar İngiltere ve Fransaya Almanya da· 
ha bu_yuk faydalar temin etmektedir. Jngiltereye rüzgarlar \'C hava tehav· 
vUlleri umumiyetle gaprten gelmektedir. lngiltere Şimali Amerikadıın ve lr
l:ındanın garp nhillerinden hala malumat toplayabilmektedir. Fransa ve 
İngiltere iso nrazi ve balon muşahedeleri vasıtasilo hazan Atlantikten dahi 
i tifode ediyorlar. Bu iki saha bugun Almnnya. için knpalıdır. Almanya 
kendi nrnzisi dahilinde havnoın nasıl olncngını ancak bu sahal:ırdan toplam· 
lan malt1 rnath tahmin edebilirdi. 

İşte bunun içindir ki hnrbin başından beri yalnız hnva Nezareti mutat 
hava raporlarını neşretmekten v:ız geçmiş ve ho.va bugUn gizli bir sır haline 
gelmi) tir. 

kişi kurtulmuştur? Siz onları değil 
ölcnleıle yaralananlar arasında müt 
hiş nisbetsizliğin sebebini araştırın: 

- Talıiat hükmünü ve kerpiç 
zulmünü icra etmiştir. 

Çamur samanla kagulıp musta 
til şekilde kalıplar haline getirilerek 
güneşe bırakılıyor ve sözüm ooa piş 
tıkten s0nra bunlarla dört duvar in· 
~tt edi iyor. Divarların üstüne büyük 
dırekler ve direklerin üstüne de ton 
larca toprak yerleştirilıp lov denilen 
yuvarlak taşlarla bastırılıyor. Köy 
evi )apılmı~. yeni aileyi Leklemek
ledir. Gerıç köylü çıft kendi sli ile 
kurduğu yuvasına giriyor ve burada 
>·avaş yavaş çoğalıyor. Lakin kerpiç 
yalnız köye mahsus değildir. Kasa 
ba da onu hımış adı verilen yarı ge 
ri inşa usulünde başlıca malzeme 
kullanmakta, onunla evler, hatta ko 
naklar yapmakta, içlerint" çocuklarını 
sokup huzur refahla ömür sürecekle 
rini ummaktadır" 

Günün birine bir gece yarisı Kar 
yağar ve sular dt..narken arzın deri" 
likleriııJe bir ihtilaç oluyor: Derpiç 
ev bır saga bir sola bir )'ukarı 'bir 
aşağı sarsıliyor. Davarlar açılıyor, 

damcaki tonlarca toprak ev sakin 
leı inin başlarına inip onları bulun· 
dukları yerde boğuyor. Asıl kaytil, 
kerpıç davarlar ve onlar üzerine 
dam diye yiikleomiş olan topraklar 
dır. Ve böylece insanlar kendilerine 
mesken değil ba1atlarında mezar 
hazırlamışlardır . 

Tabıidir ki mütehassıslar kötü 
inşalarla inşa hatlarının ölüm nisb~· 
tinı yükseltmektck rollerini mahal· 
)inde tetkik edec~k ve istikbalde 
nasıl hareket olunmaSI lazım geldiği 
hakkındaki tavsiyelerini bildirecek 
tı.ı. Ancak ihtihas sahibi olmaksızın 
da buralarda yapılacak ilk müşaha 
feae az çok vygun binaların insan 
öldürmemis oldukları merkezindedir. 
Erzincan İstı~syonu yanındaki yeni 
binalar hayli zedelenmiş fakat olduk 

, ları gibi kalmış ve nüfuz zayiatına 
sebep olmamışlardır. Erzincan Hal
kevi ayaktadır. Hrdu karargğhı or 
dueu hükümet konağı taş binalardı. 
Fakat yık•lmıştır. 

Bu eski binalarda bakım ne 
halde idı,? İyi olmadığından bihak· 
km şüphe edilebilir. Turhal'da şeker 
fabrikasının meydan kadar geniş 

hangarlarına birşey olmamış, kasa· 

bada kerpiç divarlı ve toprak damlı 
mezar - evler çöküp içindekileri 
öldürmüştür. Niksar da böyle, Er· 
baa da böyle su şehri de bözledir• 

-Gersi beşinci shaiede -
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Abone şartları 

12 Aylık 

6 Aylık 

3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 
12()() 
600 
~00 

100 

Türksözü 

Büyük Feliket 
«Anadolu'da 4000 mil murabbaı sahayı kasıp kavuran, sayıları 12 

den aşagı olmıyan şehir ve kasabaları ya tamamiyle yahut da kısmen harap 
eden, ta lngiltere'deki sismograf aletlerini boıan: Türkiye zelielclerinin 
8000 kişıyi oldürdüğü haber veriliyor. 

811 milli ıstırap hengamesinde, bundan önce. geçirdikleri tecrübeden 
daha agır ı·e çetinine u~ramış olan müttefıklerimize sempatilerimizi gönde· 
ıiriz . 

Kanunusani 

J 

INGILIZ GÖZ0_!!::! 

Alman yanın 
batırma siyaseti 
lngiliz matbuatının büyük bir 

kısmı Alman~amn kendi gemilerini 
batırma siyasetini harbi kazanımı 
yacağına dair şüphelerine atfet. 
mektedirler. halbuki Mancherter Gu 
ardian başka bir noktai nazar yürü 
terek buna sebeb olarak geçen harp 

1 -Dış memleketler ıçın Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
Ulmmedilir. 

T drih, aramızda insanca zayiat bakımından bundan daha müthiş ancak 
dört zelzele kaydediyor: Merkezi Çin ve Tokyo, Messina ve Kuetta zelze
leleri yalnız bundan daha 7.afim olmuştur. 

Ta biatı itibarirle Türk çetin bır adamdır ve ya~amağa karar verdiği bir 
yerde karşılaşacağı her türlü felakete öteki milletlerin hepsinden daha bü· 
yük bir soğukkanlılıkla gögüs germesini bilir. Onun beşik memleketi olan 
Anadolu, Dünyanın ıki zelzele kuşıığından birisine dahildir ve bu kuşak üze· 
rinde her sene zelzele felaketinden 14,00o ile ı:>,ooo kişi arasında kurban 
gıtıiğini fen adamları hesaplamışlardır. 

te bitarafları harbe girmeğe mecbur 
eden Alman metotlarınd 11n Alman· 
yanın d.rs almış olmasını gösteriyor 

Almanya bugün bitaraflara kar 
şı kanunsuz bir harp aç.ı~ış vaziyet· 
tedir. Onlarr siyaseteıı elinden gel· 

2 - ilanlar ıçın ıdareye mura· 
caat edilmelidir. diği kadar tazyik etmekte ve gemi· 

lerini batırmaktadır. Binaenaleyh U 
-. ........ '!mi ........... Diğer taraftan Britanya adasında bir zelzelenin vııkuunu hatırlamak 

için ta 1580 senesine kadar gitmek lazım gelir ki bunda da ancak bir kişi 
ölmüştür. Bu tehlike bizden bu kadar uzak olmakla beraber birkaç saniye 
içınde şehırler i yıkan ve binlerce insanı öldüren, bir felaketin dehşetini bü
tün fecaetı ile tassan·ur edebil riz. 

ruguay Gtaf von speenin Mor.tevi · 
deo limanı methaline batırmasından -----

Molotofun Berlin sayahatı 
· haberi doğru değil 

mütevelfü zararın tazmini için kcn 
di limanlarında bulun'ln Almctn tica 
ret gemılerini müsadere etse haksız 

Londra: 6 [Royter] - Sovyet
ler birli~ı Komiser Reisi Bay Molo· 
tofun yakında Berline gideceği hak· 
kındaki haberleri Berlin mahafiHeri 
teyit etmemektedir. 

Zelzele t a biatın en korkunç tezahürüdür. Onun kuıbanlrı beynelmilel 
şefkatin verebileceği bütün yardımlara layıktırlar., , 

lık etmiş olen az. Dünya fılen değil · 
sede manen Almanyanın düşmamdır 
ihtimal bunun için dir ki Alman hü 

Biribirilerinı bir oyun oynama
dım . 

Vakıa saçma bir oyun amma, ha 
tırası hııftz.amdan asla sil·nmiyecek · 

O sabah, oğle zamanından biraz 
evvel, Maksim'ın taraçasında oturu· 
yordum. 

Benden başka müşteriler de var· 
.<f ı. 

Sol tarafımdaki masada ba7.ı 
gençler hasır koltuklara y.ngelmiştır. 
aşağı yukarı z.emınde konuşuyorlardı. 

- Ya ... Böyle demek ha, Jorj ?. 
- Evve~ alfered ... 
- Vay gidiy Gaıston vay ... 
- Vallahi Jorı .. , Sana tesadüf 

-ettiğimize oyle memnun olduk ki ..• 
lDctme gitsın ... 

Hnidi~ görüşmedikti . 
. - Bcnım de sizi göreceğim ge. 
lıyor . 

Tabii, tabii'.. 
Bu neviden up uıun b" h 

..,. ır mu a. 'Vere .•. • raş olmasın diye bu h 
. . raya cp-:sını yazmıyayım • 

- Jorjl Bizimle beraber kahvalt 
ıederm isin ? 1 

- Elbette ederim ... Hem de me 
almemnuniye... Nerede ? 

- Burada. 
- Pekaıa. 

Ôlğe yemeğini de bizimle yersin. 
Yok bak ... işte ona gelemem. 

Niçin amma, ya ? ... 
_ Cünkü Rnbbimin halk ettiği bü

'tu? . Cuma günleri Öğle yemeğini 
.Alış,ın evinde yerim de ondan 

- Al!s de kim oluyo,muş '? 
- Metresim. 
- Güz.el bir şey mi b· . ? 
- He d ıırı 

fes.. . rn e nasıl!... Enfes... En-

- Onu da b 
ı uraya getir 

- mkanı Yok ll"az d · 
· '"' ur ur. - O halde bir Yal 

l<e d ' . 'd . an uydur . 
n ısıne, gı emıyccetini bildir 
Arkadaşlarının Jarj diye h't · 

tiki · 1 ap et. erı genç biran tereddüde d-
:gibi oldu. uşer 

Sonra. birdenbire: 
- Haydi öğle olsun! dedi. 

H • 1 K 

Dally Telegreph 

y E 

kumeti memlekete dönemiyen ge· 
miler inin en salim yerin denizin di· 
bi olduğunu düşünmekte h:ıklıdır. 

timzncta bulunmu~ ve çadır bezi ile 
ko,·u renkli elbise, köylu elbi:.e ku. 
m;şı gönderilmesi rica edilmi\'tir Mı· 
sır hukumcti tarafından ayni surette 
vaki mllracaata da yun battaniye 
gönderilmesi arzusu izhar edilmiştir. 

Sıhhat veklllmlz Ezlnede 

Ankara ; 6 (Hususi) - Sihbat Aşağıdaki satırları cızırdattı. ------Yazan-----~, ve içtimai muavenet vekili berabe· Prusya Kıralı sokakında 7 numa· ı 
rada matmazel Alice de Grimcheust:: H • k " • rinde Samsun valisi ve dahiliye 

Bugün gclemiycce~irn. Mühüm f ayecı müsteşar muavini, içtimai muave 
bi~ ı~i~ zuhur etti. Koye gidiyorum. ------------·-- net umum müdürü olduğu halde lstıkbaion bu ışle alıikad•rd ... s.nden Samsundan Udıke gelmiıtir. Teı 
•yıı iken dünyanın gözümde zindan bire gayet zarif, nefis lôtif bir genç kikatta buluuduktan sonra E•baaya olduğunu tahmin edersin, llh. kadın girdi. 

Gayetle garip bir te~adu- fu··n .1ev. gitmiştir. 
" -Vah yavrum Jorjcuğum: Ge- ı kili ( Yani, laf mabe"imizde göz hır Yerl•fllrilen felAketzede er 

' çmiş olsun.:. Parmağına ne oldtJ; sızlığıncian pek hoşlanırım ] nazarla· Ankara: 6 ( Huıusi ) - Haber 
Jorjun ne salak bir hal aldığını rım Alis'in adresine ilışıyordu: Pruç. aldıhımıza g ö r e Erzincandan k 1 k görmeliydirıiz. i5 

ya ra 
1 

sa ağ'ında 7 numarada mat- 35 kişilik bir kafile Malıtyaya gel· mazel Alis'de Grmchese -AJis Burada ne işin var; 
O an zarfında nasıl ~İdu bilmem Bu aef :r de kadının nasıl şaşır· miş ve yerltşdirilmiştir. 

aklıma bı' r heyheydı'r aeıa·ı·. d ğ t k h "k ı-d b' t Malatyada bo~ evler kiralan· 6 ı ını seyre me arı u a e ır e . 
Derhal taraçadan kalktım. Salona maşaydı. makda ve bunlara feriketzedelcr 

girdim. Bir kağıt ve zarf getirttim . -Burada ne işim var ne demek,.. yerleşdirilmtktedir. 
Maksims, in garsonlarından birini Ankara: 6 (Hususi muhabirimiz· ~ Sen da vct etmedin mi. ç~6ırttım, Kağıtla zarfla karaladığım den) Aldıtım haberlere göre zelzele b_ırkaç satırı otelin adamı vasi vasita Jorj va Alis,lcarşıya, tam minasile fela-ketzedele, inden gelen 376 ki•i sıle kad . k 1 d J Y 

ının •dresıne yolladım. şaş a oz u ar. Samsunda ki ötellere yerleşdirilmiı· . v_e ~ene, hiç birşey yapmamış gi. 
bı donup yer ·ıme ı d 

o t.ır ıım. 

Yanındaki masadd hahaha, hihihi 
konuşa, eğlene dursunlar siz hele , 
garsonun götürdüğü mektupla ne 
yazılı olduğunu söy bir okuyunuz. 

Canımın içi Alisciğimt 
Eğer işin yoksa, hemen halk, 

maksim's,,e gel. Ôğle yemeğ'ini bir 
k~ç arkada~Ja birlikte burada yiyece· 
ğız · 

Yazımın değişdikine hayrat etme. 
Baş parmağımda dolama çaktı da o· 
nun İçi ı mektubu kendim yazmıyorum 
Dostum Gaston,a dikte ettiriyorm, 

Teklif. tekllüfe hacet yok. No kı 
lıkta istersen öyle değil. Sana delice 
aşık jorj. 

* 

Haa . ., Şunu söylemeği unuttum: 
Jorj ve arkadaşları hoşça vakıt ge· 
cirmek niyetile masalarına bazı 

yosmaları da çağırmışlardır. Bina· 
erıaley meclis bozulduğu için yosl# a 
ların da A.fredlerin de Gastonların 
da fena halde canları sıkıldı. 

Meydanda bir tek eylenen varsa 
bendim, Lakin sanki hiç oralı değil· 
mişim gibi gayetle c..iddiydim. 

Yemeğimi ogünkü kadar iştahlı 
yediğimi hatırlamıyorum. Aman ya 
rabbi ne pandomina. 

tir. 

Ankara: 6 (Hususi) - Alınan 
son rakama göre, Sivas mintakaaıo 
da 6084 ölü vardır. 

Kerpiçlerin zulmü 
( Dördüncü sahifeden artan ) 
Zelzelesi çolc olan memlekett~ 

tabiatın zulmünden bahsetmek neye 
yarar? Kerpiçin ve toprak damın 
zulmü Neron'u unutturacak kadır 
müthiştir. Bu zulmü ortadan kaldw 

makta elele verelim. - ULUS -

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civannda dı Ga~so?u çatırdılar Telgraf kakJ. 

getırttıler. Jorj aldı eline kalemi. 
Beklemem uzun sürmedi. 

Masa komşulanm kafayı henüz 
tütsülemişlerdi ki. taraçaya birden· 

Felaketzedelerimizin iska
nı devam ediyor 

( Birinci sahifeden artan ) 
gibi şeylere ihtiyaç oJdu!\unn Anka· 
rada alakadar makamlar nezdinde is-

Yeni eczahanesi<hr 



Sahife 6 

Felaketzedelere 
yardım listesi 

( Üçüncü sahifı:den artan ) 

2 00 Bezirgan Aziz Nadir 
5 00 Ze .... eriya karaçelilc de

mırcı 

15 00 All Ünal belluriyeci 
5 00 Fehmi karağül 
3 00 Süleyman akgül 

10 00 Hilmi özbilen tuhafiyeci 
5 00 Abdi saat 

2 00 Abdurrahman 
2 00 Ahmet gürsel 

1 O 00 Akkaş Türk özü tuhafi
yecı 

2 .50 Hasan Basri Erözlü kır 
tasiyeci 

10 00 Abdi kaya otelci 
30 00 Gaston mizrahi gözlük

cü 
2 00 Sadrettin küçük kolba· 

şı tuhafiyeci 
277 74 Maraş piyade alay eratı 

namın"\ veznadar Süley 
man Arık clil~ 

10 ()O Tümen muhasebesi namı· 
na 

14 03 Adana As. konak komu 
tan lığı 

75 33 Adana As. hastenesi 
77 52 istihkam taburu namına 

223 33 Askerlik daire ve şübe-

leri namına 

ıso 92 Topçu alayı namına 
275 15 Dört ·alay namına 
240 68 Mersin alayı namına 
209 o5 Maraş alayı namına 

184 79 Tümen kararğahı 

l o 00 Adana Fetvahane me· 
mürları 

164 20 Gr.rdan köyü namına Ha 
san Coşkun eliyle 

10 00 Macar şirketi memurları 
84 45 Ziraat mekt,.bi mu;ıllim 

ve memurları 
8 33 , " talebeleri 

15 00 Çaputcu köyünden Mus-
taıfa Çavuş 

12 50 Doktor Salim serçe 
5 00 Bısikletci Musta dede oğlu 
lQ 00 lbrahim Haberci 
23 00 Kalak oğlu memur ve 

Mıistehdemiııi 

31 00 Memleket hastanesi me-
mur !arı 

3 Oo Hayri Gökbilen 
2 00 Öz iş 
5 00 Mustafa küçük keresteci 
2 00 Must<tfa sarı manav 
5 00 Ömer Tok 

1 O 00 Hamamcı Mehmet ağa 
5 00 Mustafa yalman 

15 00 Muhlerem ilk karacan 
20 00 Niyazi Buğday 

10 00 Mehmet Ünal 
25 00 Bekir Torun 
5 00 Ziya arabacı 

10 00 Ahmr:t Tuzcu 
1 O 00 Osman Oğuz 

15 00 Ali Sümer 
1 O 00 Mehmet Emelcik 
5 00 Mustabafa merkeyli 
5 00 Mehmet Cantürk 

5 00 Osman sekmez ve Ahmet 
10 00 Cafer işi sağ 

Türksöztl 

• ı n 
A 

a ı 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden · 
(Kapalı zarf usulile Kasap ve sebze hali inşaat eksiltme ilanı ( Ek 

siltmeye konulan iş: 

1 - 161 12/ 939 dan itibaren bir ay müddetle eksiltmeye konulan 

Adan ada Kale kapusu mevlciinde:vakıf arsa üz !rine projesine göre ka
sap ve sebze hali inşaaiıdır. 

2:- Bu inşaata maa müştemilat götürü olarak toptan eksiltmeye 

konulmuştur. 

3 - Keşif Bedel: ( 22542 ) liradır . 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır. 
A - Fenni şartname 

B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli 

C - Ekstltme şartnamesi 
D - Poreje 

5 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdürlü~ü 

inşaat Müdürlüğüüden lstan~ulda lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 
Adana da Vakıflar müdürlüğünden bir lira üç kuruş mukabilinde alına · 
bilir • 

6 - Eksiltme 151 11 940 tarihine raslaya Pazartesi günü saat (14) 
de Adana Vakıflar Müdürlüğü binasında toklanacak komisyonda yapıla

caktır . 
7 - Ek!iltmeye girect klerin ( 1690 ) lira ( 65 ) kuruş teminat 

vermeleri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olunanlara şarttır. 
A - l 939 yıtına ait ticaret odası vesikası 
B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada Vakıflar 

Mimarından Ankarada Vakıflar Umum Mudürlüğü inşaat müdürlüğünden 

lstanbulda Vakıflar Daşmimarlığından ve diğer vilayetlerde Nafia Mü. 

dürlüklerindı:n alınmış en az (15000) liralık tek bir bina inşaatını muvaf

fakiyetle yapmış bulunduğunu bildiren inşaat müteahhitliği vesikası 
8 1 Eksiltmeye gireceklerin bizat yüksek Mimar veya Mühen· 

dis olmaları veya bunlardan birile müştereken teklif yapup mukaveleyi 
birlikte imza etmeler şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalr zarfın ihzarında ve teklif 
mektupların yazılmasında ve bu zarfların tcvdiindc ve posta ile gönde 

rilmesinde ( 2490 ) numaralı kanunun 32, 33, 34 ncü maddelerine harfi 
yen riayet etmeleri lazımdır. 

11280 24 - 28 - 2 - 7 

Devlet Oeıniryollan A- ı 
dana İşletme Müdürlü
ğünden: 

Adana - Ankara Arasında mii
tekabilen her gün işlemekte olan 
409160~/109 v~ 710/610/410 Nolu 
katarlar 5. 1.940 Tarihine müsadif 
Cuma gününden itibaren haftada 
dört güne indirilmiştir. Bu itibarla 
Adane.'dan Cumartesi, Pazaıtesi, 

S~lı ve Perşembe; Aııkaradan da 
Cumartesi, Pazar, Salı VI" perşembe; 
günleri hareket etm,.ktedir. Sayın 

halkın malümu olmak üzere ilan 
olunur. 

11324 7- 9 - 10 

1 

i ı a n 

T tirk Ha va Kurumu 
Adana Şubesi baş
kanlığından : 

Kurban bayramında kt-sile
cek koyun ve davarların deri 
ve barsakları ikinci kanunun orı 

ikir.ci cuma günü saat 15 de 
satılacaktı,. İsteklilerin Hava 
kurumuna gıolmeleri ilan olunur. 

11292 29-3 - 7 

7 Kanunusani ~ 40 
=-

i ı an 
Mersin garnizonu ihtitacı için 

l 5' 11940 Cuma günü eksiftmesi ya 
pılaca~ı iıan edilen 9600 kilo sade 

1 

yağa talip çıkmadığından kanunun 
40 maddesine tevfıkan bir ay zar· 
fanda pazarlıkla alınacağından talip · 
lerin hergün komisyonumuza müra
caat edebilecekleri ilan olunur. 

11323 ... 

Adana Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 

1 - Adana garnizonu ihtiyacı 

için 28000 kilo kuru fasulya kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur • 
Mnliammen bedeli 5040 liradır • 
Muvakkt teminatı 378 liradır. Ek· 
siltmesi 121 1/ 939 Cuma günü sa. 
at 10 da; 

2 --~ Eksiltmesi Adana Askeri 
Satınalma Komisyonnuda yapıla
lacaktır. Şartnamesi ~er gün komis 

· yon JJ görülebilir. 

3 - istekliler Kanunun 2 , 3 
maddelerindeki şaraiti haiz olduk 
larına dair vesaikle teklif mektup 
larmı tayin edilen saattan en geç 
bir saat evvl komsiyorı başkanlığı

na vermi~ olmaları lazımdır . 

11288 28 - 3 - 7 - 11 

A. Brazzaf ollı ve R, 
Barabich konkordato ko' 
miser liğinden : 

Adanada alati züraiye ticareti
lc müştcgil iken ticari vaziyeti eri· 
nin bozulmasından dolayı terki ti· 
caret eden ve talebleri üzerine icra 
hakimliğince konkordato mühleti 
veı ilen Aotuan Brazzafolli ve 
Barabich'de alacakları olanl ı.uıO 
27. 1 .940 tarihine kadar alacakları· 

nı konkordato komiseri üçüncü icra 
mumurlğuna kait ettirmeleri ve hi· 
lafına haraket edenleriu konkordato 
müzakeresine kabul edilmiyeceklerirı• 
ilan olunur, 11318 

Kasaplar Esnafı C.e .. 
miyetinden : 

l O 00 Devriş At ağan 
5 00 Mahmut AIUayrak 

100 oO Abdülkadir hağdatlı oğlu 
15 00 Bay Naci Eren Muftü 

oğlu 

I ı a n 1 
Türk Hava Kurumu 

Adana Şubesi başkan- ı 1 lığından : 

Kasablar esnaf cemiyetinin idare 
Heyetinin müddeti hitam bulrnuŞ 
olduğundan yeni idare heyetinin se 
çimi 10.1.1940 çarşmba günü sa•' 
14 den 15 şe kadaı Ticaret Udasıf 
da yapılacağından bilumum esna~(\ 
gelip rey vermeler. ilun olunur. 

11319. 

~----~----~--~---_,/ 5 00 Mustafa Antepli Öz doğ. 
du 

50 00 Şükrü saracoğlu keres
teci 

10 00 Selahittin erzirıli Oğlu 

camlı kahve s:ıhibi 

15 00 Yusuf aşkın çörekci 
5 00 Çerçi bano nermin 

:t9725 00 

1 - Türkkuşuna uçucu Ü)e 
kaydına baş!anmıştır 

2 -- Yaşları 16 - 21, tah 
silleri lise ve muadilinin 9 undan 
aşağı olmıyanların Hava Kurumu 
na müracaatları ilan olunıır. 

11293 29- 3- 7 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna aza 01 

1 

Hava kuvvetlerimizin ço; 
ljalmasma yardım edlnl~ 

-·--~~----~~-_...,, 
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Bugün gündüz ve bu akşam 
. 

Hasılatı safiye ve gayrisafiyesi 
IF~Dcaık~t~~cdl~O~ır' ~o k:c§lır~ lfilc§l 

Su va re 

ASRi Si NEMA Suvare 

8,30 da 8,30.:da 
~·;J;D 

6 il. Kanun Cuılıartesi Akşamından itibaren 
Senenin en büyük sinema hadis·esi.. 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 ed~n hazin macerası 

BÜYÜK VALS 
Şaheserler Şaheseri 

Yaratıcıları : R~uii:er ~;:::Y ~~;jau 
BOY OK VJ A 1b ~ FiLMiNDE: 

. Hb~ i~isi_ de ateşli iki gencin hadiselerin sevki le . sürüklendikleri 
ır ınzıvad~ tabiatin muhteşem dekorları içinde gaşyolarak 
aldıkları ılhamıa beraberce besteledikleri şahane eser 

VIY ANA ORMANLARI V ALSI 
B Ü. Y Ü K V A L S Filminde 

Çılğınca seviştikten sonra terkolunan gencin mahzun kalbinde hasıl 
olan yara ile birlikte sar ki cihan da ağlıyormuşçasına bütün 

etrafındaki hareketlerin çıkardıkları seslerden ilhamla bestelenen 

MAVi TUNA VALSi 
DİKKAT: Localar satılmaktadır. Lô.tfen telefonla ayırtınız 

TELEFON 250 
\ 



7 Kanunusani 940 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ·------------ -----;;---------KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S. 
•===========~~==1'=-----=~=====~=-=-Koz• 00 9,so·""'Ç = 

ı-..,,M-a-. --p-ar-ıa-ta-.---•·-oo 43,50 

Ma. temi1i • ' 00 -42,50--
-----"----•--Koza parlağı 44,50 

-Kapımalı -47 
KJevfind ı-oo-·---ı--53--

Klevland-kütlüsü 19---, 

YAPAGI 

Sahlan Mikdar 

Kilo 

•-~B~ey~a~z ______ ,;_, ___ ,
1 

_____ ,~--------
Siyah 

ÇICIT 
-------------~----=--_.,_....__ _____ ~---'----------

Yerli •Yemlik. ::..._ __ 
•Tohumluk,, 3,50 • 

HUBUBAT 

4'3,75 • 

f 
Men tane 

--A-rp~~----""------- __ 4..;...1_25 _____ , _______ _ 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 1 15.70 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç ,. • 
Dört yıldız DoğTUluk 
üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" .. 
Simit 

' Liverpol Telırafları 
6 I 1 rl 194() 

t l 
KambiY,O ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim İ-----__;;~·-------:-----:---1 

_H_a_zı_r ---------.---:8::-;--;;8~6 l.iret Ei 
----------------1--::- - - Rayişmark - -

1_...:..:;.Vad_e_li __ l..;... --------ı·---;:8:- 60 Frank (Fransız ) ~ 95 
Vadeli lll _8_ 58 Sterlin ( ingili_z _),_ ---- -S 21 

ı--H-in.;;;..d __ h-az-ır __ .:..---- 8 1 11 -DOıat( Amerika ) 1..3000 1 ~6 O 

Nevyork ---ı-1,19 Frank (İsviçre) 

Bütün Elektrik Te'sisat 
Malzemesini HERBOY 
OLiVETTi Ya~ı Makine· 
lerini 15 Vatlıkdan 500 

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

olan Gastolin çub~klarını Abidin ! aşa caddesi 

MUHARREM HİLMİ Ticarethanesinden arayınız. 

Telefon 110 Posta kutusu 60 Telgraf Remo Adana 

Türk sözü 

----------------------·------------------------------ALSARAY TAN Sineması 
Sl:-\EMASlNDA 

Bu Ak•am Bu Akf•m 

1 iki Büyük Filmden Mürekkep 
Müntehap bir f>roğr .. m 

1 

Denizaltı Harbi Sürgünler 
PRESTON FOSTER ( Türkçe Sözlü ) 

Harp ve Kahramanlık Filmi 
2 

Korkn ve Dehşet Filmleri kahramanı 
tarafından yaratılan hissi bir f~lll 

2 
• Bela Lugozi 

Tarafından Yaratılan Heyecanlı Koboy F'ilmi 

A N O U N U N ş 

Son Cinayeti Katilin izi 
t ....................... ... 

DİKKAT DİKKAT 
Pek Yakmda Pek Yakında 

( ABD ULVAIIAP' dan ) Sonra Kardeş .\lmrın Se5 Kraliçesi 

•• Ümmü Gülsüm ' u 
Acıklı Filmlerin En Acıklısı , Heyecanlı Filmlerin 

1 Ieyecanlısı, Aşk , 1-ıtirnp ve IJicran Romanı Olao 

' 1 

üMiT ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Eın .. al-ıız Filmde Oinlcnıege Hazırlanınız 

Bu Film Butun l lalkımızın Ağzında Dolaşacaktır. 

Alsarayda : Bugün ~.30 da 1 
Denizaltı Harbi 

Şandunun Sor Cinayeti 
s pa w: :eıa 

Tanda: Bugün 2.30 da 

Sürgünler 
Katilin İzi - . 

i LAN 
Adana Askeri Satın alma komisyo

nundan: 

Miktarı Muhammen b. İlk teminatı 
Cinsi Kilo Lira Lira Kuruş _.,, 
Portakal 72.000 1656 124 20 
lspanak 25.000 1500 112 50 

Adana garnizonu ihtiyacı için yukarıda <:İns ve miktarile muhammefl 
bedelleri ve ilk teminatl;m gösterilen meyve ve sebze açık ek• 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Adana askeri satın alma komİS}onunda 
13.1.940 cuma günü saat onda yaplacaktır. isteklilerin teminatlariyle 
birlikte belli günde ve saatte müracaat etmeleri ilan olunur. 

I 1290 28-3-7-12 

Adana Milli Yar-J 
dım Komitesi Ri .. 
yasetinden : 

Hamiyetli yurtdaşlarımızın fela
ketzede kardeşlerimize nakit ve ay 
niyat t~berrü sureti ile gösterdikle
ri yüksek alaka ve yardımı şükran 

• 

la anarız. 
Yalnız yapılacak eşya ve na"1 

teherrü mukabilinde muhakkak ~· 
rette Kızılay makbuz talep edilme' 
si bunun haricinde yapılacak mtıl' 

meleden der hal Kızılay merknio!11 

haberdar edilmesi ehemmiyetle iljı' 
ve rica olunur. 

3-9-10-11-12- 13 
11321 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matbaas1 


