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Ferid Güven !!!!'!'!!!!!'!'!~ •• SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 
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RTA ANADOLUDA DÜN iKiNCi BiR:ZELZE 
LE FACiASI OLDU ... :F 

r---·----Korkunç blanço---·----1 
1 
1 

y ozgatta yüzlerce ev yıkıldı; 
yalnız Kırşehirde dün sabah 
200 vatandaşımızı kaybettik 

Hasar çok büyüktür 
merkezi felaketzedelere Kızılay genel 

derhal para ve çadır gönderdi 

1 

Ankara: 20 (Telefonla} - Orta 
anadoluda dün şiddetli zelzeleler ol · 
dü~una dair dün gece yarısı vaziyeti 
telefonla bildirmiştir. 

' Dahiliye vekaletide siiratle harekete g~ç 
:niş ve felaketin vuku bulduA"u bölgeler 
teşkilatına icap eden emirleri vermiş 
tir. Türkiyedeki bütün rasat merkez 

leri bu hadiseyi tetkikle meşgul bulun 
maktadır. 

Bu sabah bu mıntakalarda ikinci 
bir defa muhtelif saatlarda çok şiddet 
li ıelzeleler olmııştur. Bu hususta An· 
karaya gelen ma!Omal ve rakamlar 
Çok acı verici bir mahiyettedir. 

Bu sabah 1,15 geçe Ankaradada 
hafif bir zelzele olmuştur. Dünkü zcl· 
ıeley~ nisbetcn bugünkü daha hafiftir. 

Merkezi Yozgat ve civerı olan 
bu yer deprenmesi, bu bölgelerde 
on defa tekrar etmiştir. Kayseride 1,25 
de, Sivasta 1.30 da vuku bulan hare 
ket arz hafif geçmiştir. Fakat Ak· 
saray, Çankırı ve Kayseride bir çok 
evler yıkılmıştır. 

Bu mıntakalara ayrıca birde fen 
heyeti gönderilecektir. 

F ranko kuvvetleri 
şimale de hakim oldu 

Hükiimetçiler Cenevreye yeni 
bir müracaat daha yaptı 

~-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·( 
! ; Zelzele :felaketi ! ·---- - .. -- . i hakkında dün i 

i Kamutayda i 
1 ' 1 izahat verildi ; 
i • 
i Ankara: 20 (Tele- i 
! fonla) - Büyük Mil- ! 
; let Meclisinin bugün- 1 1 
! kü toplantısında içiş- ! ; 
ı leri bakanı ve Parti ı 
! Genel sekreteri Şiik- ! 
' .. K d" b ' i ru aya un ve u i 
! sabah memleketimi- ! 
i zin muhtelif mıntaka- ı 
! \annda vukua gelen ! 
! zelzele etrafında iza- 1 
i h t d" i . a ver ı. . 
' ' ;-···-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-: 

BeledlJenln 

llAve e..ıecell 

gazoz fabrl 

kasının kuru 

ıacalı lf•r: 

Adana mez· 

bahast. 

ŞEHiR MECLiSiNDE 
Mezbahaya bir gazoz fabri
kası ilavesi kararlaştırıldı 

Eski istasyon 
açılacak 

caddesinin inşası 
meydan meselesi 

ve 

Şehir Meclisi dUn saat 111 da Reis Turhan Cemal Berlkerln 
rly•••tl alhnda toplandı. Bu içtima ruznameslnl bir madde 
tefkll edllfordu. Bu madde Mlln M•n•ucat fabrikası sahlplerı. 
nln Beledllf•lf• teberru eltfklerl 30,000 lira ile bir kı•ım 

içeride 
Son fransıı kabinesiniıı iliınal 

reyı alma•ının sırrı nedir? 
• 

Tütüıı ıiryaJr.iligi go;ıe ım ibıil<i ""f;ı ı 
[Bir tetkik Jazısı) 

emllkln kabulU ve bun• mu
kabil tekllf adllen lfOI ve meJ
dan ın,ası m ... ıeıerl hak • 
kındakl bUt~e ve kanun • 
lar EncUmenlnln mazbataeı 
okundu. 

Bu bölgeler nahiye ve kôylerinde 
Çok büyük lahribat olmuştur. 

Yalnız Kırşehirde bu sabag 200 
vaıandaş ölmüştür. Yozgadın yalnız 
bir nagiyesinde 49 ev yıkılmıştır. 

Bareselon : 20 (Rdyo} - lspan· 
ya, Milletler cemiyeti umumi katipli· 
gine müracaat ederek, konseyin~ Ma· 
yıstak' toplantısında ispanya işlerine 
ecnebilerin müdnhalesı meselesinin 
müzakere edilmesini istemiştir. 

1r-· k b••t•• t ı's'ın a ını u un gayre e 

Encümen mazbatasına gôre , Be
lediye Milli Mensucat fabrikasının 
önünde bulunan bir kı•ım mülklPri 
kaldırarak burasını geniş bir meydan 
haline koyacak ve şehir pllnına göre 
fabrikanın önünden ıreçerek yapıl· 

makta bulunan Karaisalı yoluna dok· 
ru giden caddeyi parke ile döşete

cektir. 
Muhtelit Encümen mazbatası okun

duktan sonra azadan bazıları da söz 
aldılar, bundan sonra Reis Turhan 
Cemal Beriker izahat veıdi : 

Kızıl ay genel merkezi bu !ela 
keti haher alır almaz derhal 1.ıu mın 
lakalara . çlldır ve para göndermiş, 

ınüfettişler yollamıştır. Yozgat valisi· 
nin emrine J 000 lira para 60 çadır 
verilmiştir. 

Kır ~ehirede 2000 lira para ve 300 
Çadır gönderilmişlir . Felaketzede va. 
tandaşlarımız bu çadırlarda barındırı 
ladaktır 

Aragon : 20 (Radyo} - Franko 
kuvuetleri dün öğleden sonra Fransız 
hududuna 15 ~ ilometreye kadar yak· 
!aşmışlardır. _ 

Kuvvetle tahmin edildiğine gore 
bugün veyahut yarın, hükümet kuv. 
vetlerinin şimal hududu ile de tema• 
men alakası kesilecektir. 

Hükümet kuvvetleri çok fena bir 

Antakyada gene bir 
köyü bastılar 

Bir Türkü vurdular; çocukla
rını , karısını kırbaçladılar 

Ant•klfa : 20 ( Hususi muhabirimizden ) - Hatay köylerini 
Partizan halfdutlarının feci baskın hadiseleri devam etmektedir. 
TUrk tarafdarı olduiju için elinden bir ay evvel muhtarlık mU· 

hrU alınan bir miktar, oijlu, • 
muhtarın anası ve babası fe. ı 
na halde dövuımu, ve Jaralan. 
rnı,ıardır. 

Bu leci hRdise nin tafsilalı ~u· 
dur: Perşembe ge . C k - • • • . . ccsı om oyu 
sukunet ıçınde uyur iken 1• . • par ızam leş· 
kıl atına mensup ve Firfiri Filincar, Be· 
dirhun ha.lk~ndan 25 kadar nıüsellah 
şahıs koyu basarak eski muhtar 
Mehmet Dervişin evini abluka elmiş. 
!er ve evin içine silah sıkmağa baş 
lamışlardır . Bu silah nümayişinden 

sonra partizan haydutlaı ından bir 
kısmı eve girerek Mehmet Dervişin , 
baba~ını vı: anasını ve oğlunu elin. 
den kurşunla yaralamışlardır . Bundan 
sonra ev yağma edilmişlir. 

Yaralı evvelki gün şehrimize 

icıtir ilm iş , muayene edilerek ledavi· 
sıne başlenılmıştır . 

Erzurum - Erzincan 
tüneli açılıyor 

Erzurum: 20 (Hususi Muhabiri 

mizdm) - Erzurum · Erzincan ara 

sındaki 1800 metrelik tünelin inşaatı 
bitmiştir. Tünel yarın (bugün) tö· 

renle açılacaktır. 

Çekoslovakya da Habeş 
fütuhatını tanıdı 

Pıağ: 20 (Radyo) - Çekoslo 
vakya hükumeti, Romadaki mümes. 
sili ltalya kralı ve Hebeşistan impa· 
ratoru nndinde murahhas olarak 
telakki eltigini Romaya resmen 

bildirmiştir. 

Franko:hareklt(taklp ediyor· 

vaziyete düşmüştür. Asilerin çenberi 
giltikçe darlamaktadır. Hükümetçile· 
rin yalnız cenuptan, dar bir yolu kal· 
ınışlır. Burası da kapandığı taktirde il 
Frankonun zaferi temamen tahakkuk 
etmiş olacaktır. 

1 

Roma-Paris 
görüşmeleri 

Paris: 20 (Radyo) - Fransa 
ile ltalya arasında, lngiliz · !tal. 
yan anlaşmasında nazarı itibara 
alınan ve Akdeniz devleti sıfatile 
Fransayı da alakadar eden mesele· 
ler üzerinde bu hafta içinde müza 
kerelere başlanacağı siyasi maha 
filde kuvvetle söyl1nmektedir. 

Fransız Baş ve 
Hariciye vekilleri 

Yirmi sekiz nisanda 
Londra olacaklar 

Paris: 20 (Radyo) - Fransa 
başvekili ile hariciye nazırı 28 ni· 

sanda Londraya gidecekler ve in 
giliz devlet adamları ile muhtelif 

meseleler üzerinde gorüşeceklerdir. 

kesilemedi 
.., 

ragmen 
Amerikanın Japonya, 

teminatı 

talep 
etti 

ettiği 

tediye 

Japon askerıerl pusuda 

Şanghay : 20 (Radlfo) - Uzak Şark harbi bUIUn flddetlle 
devam etmektedir. 

Çlnlllerln akını bUtun galfr•tl•r• raijmen bir tUrlU ke•lle
memektedlr. Son günlerde cephelerde siper muharebesi 
bafla 3 ıftır. 

Çlnlllarln Sarınehlr vadi· 
sindeki ileri hareketi bilhassa 
•lmalde bUJUmektedlr. 

Şanghay: '20 (Radyo) - Japon 
hükumeti, Amerikan top çekerinin 
batırılmasından dolayı. Amerika ta· 
rafından istenen tazminatı bugün A· 
merikan elçisine bir çekle tediye 
etmiştir. 

Paris: ·, O (Radyo) - Temps gaze. 
lesi, Çinin askeri muvaffakiyetleri 

- Geı isi ık inci sahifede -

Suriyede 
Kadınların sinemaya 
gitmesi yasakedilecek 
Şam : 20 (Hususi) - Elistikla· 

lirabi gazetesinin Humus muhabirin· 
den aldığı malumata göre, Humus 
ulema, eşraf ve tüccarlan büyük ca· 

• mide yaptıkları bir toplantıda, bun· 

Teberru edilen bu paraya şehrin 
on bin altmış metre genişlikte bir 
meydanla bir parke yol kazanaca
tını, kırk bin liraya yaklaşan teber. 
rularından dolayı bu vatandaşları 
takdir etmek lazım g_elditini söyledi; 
mazbata reye konarak ittifakla kabul 
edildi • 

Bu meselenin müzakeresinden sonra 
verilen takrirlerin okunmasına baş• 

!anıldı. Azadan Doktor Bahri,Coşkun 
Güven, Ziya Akverdi ve arkadaşla· 

rının takriri okundu • 
Bu takrirde şehrimizde mevcut 

iaıoz imalathanelerinin sahiplerinin 
bilgisiz.liği ve sermayelerinin azhtı 

züzünden iyi gazoz yapmaya mü~ait 
olmadığı görüldüğünden Relediyenin 
Kanaradaki tesisatı meyanında bir 
de kazoz Fabrikası ilavesi teklif edi • 
Jiyordu. Takrir sahipleri söz alarak 
fikirlerini izahetıiler . 

Senenin hemen altı ayı sıcak ıre· 

çen memleketimizde helkın soA"uk 
içkilere ve bilhassa ırazoza karşı fös 
!erdikleri rağbet sebebile bu işin 
daha iyi ve sıhhi bir şekilde idaresi 
için Belediyenin müdahalesine kati 
lüzum oldujtunu ve esasen buz fab
rikasından ve buz kamyonlarından 
bu hususta istifade edilebilecekine 
göre işin ulak bir masrafla başar!· 

labileceği izahedildi. Neticede takrir 
reye konarak kabul olundu. Ve büt. 
çeye tahsisat konmak üzere Bütçe 
Encümenine havale edildi, 

Bundan sonra şehrin bir mahal
lesine çakıl döktürülmesi hakkında 
bir takrir okunarak Riyasete havale 
olundu. Reis ayın 26 ıncı Salı günü 
saat 15 de toplanmak üzere celseyi 
tatil etli . 

dan sonra kadınların sinemalara git
melerinin meni için teşcbbüsatta bu· 
lunmağa karar varıııiflerdir. 



Son Fransız kabinesin· a D 
• 1 
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·Gürbüz Çocuk mü- iktisadi 
almasının 

NE~--~·r 
reyı 

F ransızla ı ınki manevi 
dir . Şimdi en büyük 
lcuvvetleri tevekkülde. 

milletiz , 
~anı. 

1a Hrdılaı. Buna ait Romada ha· ~ 
ıırlanan muahede de imzalandı. l ler 
iki t kd,nizdcki vazi c fe 
me._.aııuıı11n i · re t i 
etmişler c. builtara ~un amağı 
knrplıklı iı. 

lngilt k :.mii 

~ı hae 
Çocuktar~n kaydı ~mi 

yapılacak ? 

ençlerin gir iyecek
leri uınumi yerler 

ihraçat faz lası 

F 

MAflUME .. fJPEı 

iki auçl.u ya~~d~ 
t 

Seyhan mahallesinden Süleyman 

Gtnel ev sermayelcr~deJı Hüsninyc 
bakaıet etmekten ~ti palrOAt Lüt. 
fıytniıı ikinci asliye ceza malıkeme· 1 
sinde yapılan duruşması senunda ıuç 
lunuo üç ay hıtpsine ve SO lira ağır 
para ceıasile 30 lira zarari manevi 
ye mahkumiyetine karar verilmiştir. 

bim menfaati buıadaa geçealoıil· J 
teı e · ~l•l)o e ~para torlu~ 
diğ r .dliriltAetteti iıri ında f en 

1 kısa yolların em.V~ ol~•· 
Gr rçı k~tferitt hanCl r,j\. ltalya bunu ihlal etm"m"te lO:t ver 

Ön sekiz yaşınaan aşağı -0Jan 
focukl~ WÇok tD yhane, kafa 
şantan, bar ve b,nuri ynlere gir 
mekte oldutu dikkati çekmiştir. Bu 
vaziyeti göz önüne alan ~mniyd İş· 
leri mum miidürl&tü, 18 )atmJan 
küçük olan ıençlrrin mf'yhan•, bar, 
k~fapntan gibi yeıl~re girmderine 
kıtiyen meyd.a verilmuini ve pd 
ce~I re hiç munmaha eJiJ-...uioi 
lf'tkilitma bir tamim' biı .. lliilW..., 

IZlllİr: 20 GiM1t111•ıw~ 
miıdfta ) P81teiıli11Nr-.ıt• 

kuvvete lia}Tı olmaları afemlek~t miştir. 1 

n~p~~ · M t~itc· Maab ... lngiltere temamile im- 1 

diffl• da ~ liıepısiıtia h•liıs vasata yollarının 
Fraauw ollBMt dil .bir ku•ve• eşli niy iriaa kanaat hnsil ,tme· 
edij'CW. miıtff. Jluaun IÇİn liiwiiataoa ve A· 

Halbuki sosyalistrcril) e1etia'şıl• ws ... J fnailterecitn gidea di 1 
rı ~ir takaaı Yr.™-di1erdir. Leon \i}u ter J8llİ Süveyş kaftahnın 
mua 100 dütlüi't ak,arm ~y•list açıl eYYtlki bHri 7olann 1 
koecıea toplantxı>ıı .. leon w.a. o ibti ~ aslalunı tim 
koqft,e 'fid~~n rnmi alınıyor. dı 1111,.t. ...Sted·r. 

Üç zat: Blci111, Blamcl, Rosenfelctt BQ ~- bin e.d>t AftiU 
Yata ,ı\ntinmtt ölm•kteızın bilf', 42 ı yı d · ~-
91ilfon Fransızm hayatı ~ iatik\;~1j i bur ,._ Dt ~Afrika 
~~b~n. bir dakik.da~ da boj~ada Çf"D ve 
hiifdl,.etin. mO.-viı Ye relik eları-k. Av .,. ~ y~r. l1u yol· 
•nmık » Yabedi bu'abilme'si bu ı.ırıo İl~• Sent E 
millet içii hllift Sn' taM'odurl ŞU hal len Oll .W.tid.r. Bu a· 
~t'letı naçap Jra l lt3pJardı1d dalar J\\deilizdtlci Malta 69 

~·~~ '1fetdl olcl'»ld~p,oJ ve mif- 1 
li ~Mh.tlc'' ıCiıı 1..,c:IMkJar• da 
bir-~~ bdar Wif edv. 

Y ., .. 1okHta•·~ •M 
çeler ı,,, yasaktan nriist....-1 r. 

ir ha~ 
firaris~ tu 

Mü :lurlütü , lımir 
posta pullan bastırmağı muvafak 
gö~ . P'Jtll ~ .. .,.,.,, 
adet basılac k ve üzcrletinde lı;ml 
rin ını.ı'ı~clıf manzar.a~iı jle &ge mın 

1 takasında.ki c&k i e:seı le. in resimleri 
bulunacaktır. 

Fôar pulları, bir M ıyıııtan itıba· 
ren bütün postah:tnelere tevzi edi· 
lerek kullanılmat~ bc.şlanacakhr. 

lnhiaarJ ld,art-si "e her ~c 
oldulu gı >İ bu sene et~ ma1ıstJs 
Fuar ~4'ir. 1 .ır- be1-
lamıştır . fzmir t-ntcrnısyCJnal 9.'.JSI 
Fuan iantini taşıyacak; olaô bu si. 
garalar kokulu tütialerden imal 

K•tiJ suçundan oıı St'neye ma o'wıacak ve y_alnrı lımir Fannda 
lcOnıken 934 yılnnda Osmanıye ecza d~til, ~idam maksadile muvakkat 
~~~anaya sevki sara mda Jan bir zame11 için bariçte de Sabia· 

dar'lta kaı:akoluMn...demir Pfl~ cak~. 
lıklarını lcıraralc jc~ Dar~ ~ Bu )'ti fuar<la ıneası telcartür e 

Blıan fi.lerin ı•e*rini lo 
aİlliilMri! ~~ .myı1'11t pii'tiii 
ein ~ ~nal.fi~ ihda'S' ve iJa'fe ~t· 
titi de ma~ ~. F~•\ ;,ş bitrada 
ça~JWwor. t9.J6ıjot~~~· 
liatltıri k ... dna ~~leı .,,. 

fF' • M.nlat Aliıad.ıdııil.İ"rmhbim .clrn k:Jpa•t strgi sarayının tMtf'1i 
vazi n ~~ yi alanrrU ~~ der f mrras'4ıJle at~~hr. ~u b:na 9'j8 
lci kayal f. beıhava edilmiştir. Bu lca hal adliyt-ye tt'slim ,.dılmt$hr. l fu~ıında küç«ik clepoz:mlara btıyük 

K«Wıiiaiitl• ı0 zamiri~ 
ida ilde~ zannettiler. S<*ttn.wtw 
İle M6iiovlil'n teafri alhnda ibti if 
nazariyeJerindeo uzaklıpn komünist le,.,, ,-..,, daAcıorM i9ıt 
de. .,... adW~ d~ 
zaklaıblır. 

yalardan biri.de N~I Bona · ı h Sü~r ~eiaİQ edecektir. 
part her a~ u SC)rr l Su·ıi gölde haf, iyat i1erl~miştir. 
drrdi. Bu cı a,'?Ş'ir uman n burQ &nt Elen cer ubi Atlas Okyanu Gölüa SJYli Kadife kalesini• eılc.i 
wktidt itdi, ~irihem sunda~ır. Afrika aahilieJen 1200 1 lzmir hara~lerioe akan JDeatbal•ın 

mil uzaktadır. Saha11 47 mil mu· ·dan alınacak ve borularla Kültürpark 
rabbııl'ı1ıf\ Nüfusu dört bine yakın ka getitir!!cr1'tir. Stmi göl üzeria.dc 
dır. Başlıca beldesi Ci'l'lstaviıdır. gecekriıziy• oyunhllı yapılacaktır. 
Napol1~n 181: ıencsNıdo Lura)lf Kültürpark etrafaofdeki.mıatosık 
nd4'4il..W Ye 1821 s~nde buradaf let bt-tcn tur yolunun de inşHmi 
vtfat ttmiflir• başllİlmlflbn 

20 Nleanj938 

Gölcyiizij, açak. Hava hafif rüz 
garlı. En ~.aıeak 23 santigrad de. 
reel". Gı-cl"lt"rİ l"n az sıc&k btş san
tigrat derece 

·-----------------------' IMaksim Gorki'nin 
ebed~ • 

mır as 
Moskova: 20 (Tass)- Mosko 

vadlki •Gortci,, dünya edebiyatı Ens 
titilşü, büyük ~U! mQ.harriri Maksiaı 
Gorkinin edebi mira mı tetkik eyle 
mrktedir. 

Enstitfr; b\ı rş içın htr u '~ -bir şft 
be vücude re.tirmlttir. Bu şubenin 
esas vazifni .. Gorkinin hayatının, 
faali}'f'ti ıin ve eserlerinin aı a'lrri, 
ni yazma\ ofacaktır. Bu şubt.. halrn 
Corkinrn tan külliyetinin kritikli ilk 
ci!dir~ ve •ynı zamanda bir mÜnte 
hap mcktupldrı kitabını hatırlamak 
tadar, 

Enstitünün bu i~le ujratacak 
ilim adaıAları, muazzam bir çalıırna 
karşı11IHl•bulunmak-tndtr. 

Filfıalcika bu zatlar, büyük mu. 
barririn bütiift melituplat1111 ve e4ya 
zalannı "e •yni zamalda halen küf 
liyihna dahil edilcil&iş- balunen fa 
kat 1894 senesinden 1900 eeaNHle 

21 Nisa 1939 

Hitler ve güvercinler 
Güvercin bf.sl~tlc çekilir dert 

dtğildir. Bazı yerlerde, giivercinltri 
evdt'n kovlA&k v~ahu.t taıi~dr. 
ok büyük; ,aturr.uzluk ıatiri 4iJe 

lir kana mevcuttur. 
Avrupada en büyük şehirlerde 

gö ci m ,dıt .... atı 1'trırlı 
biı.ı11 olar.k telakk' er. 8* te· 
lllr'iill er yer~ hCDMA he )'Dl 

dır. 
Avuaturyada milyonlarca ıöv~ 

cin varmlf. Bilhassa Viyanada pt"k 
çok. 

Viy~ be~djyesif bmdan bf'ş 
altı ay önce phn gü\lereinlerin şe· 
rindea kurtarmıık için bu zavallı 
k~a z~ ean veri~i tm· 
retmiş ve bu tmirden sonrVıer gün 
binleg:e güve.cinctelef olmeta bq· 
1 ş 

Fak at Aitler Viyana ya geldi. ,.... . 

- Biı inci uhifetlen. artan -

hakkmda bir baŞ1D8kale yaz.mıolır. 

Temps diyor ki: 
Hfngiltere, Uzak ıarkta ıulhun le· 

sisi için bir teoebbüste bulunaıatı 
düşünüyordu. Şımdi vaziyet bu le· 
şebbüs için dah11 muvahktır. Mareşal 
Şan Kay Şek yalnız Çiu kuvvetlerini 
dafllmaktan ı. urtararak bunl11ra çete 
harbi yıspabilecek halde bulundur· 
makla kalmamış, laanuz harbi yapa· 
bilecek biakaç milyon kişiden mü• 
rekkep ordular teşkil etmiştir. 

Çinhler clokuz aydenberi ilk defa 
olarak hakiki ehemmiyeti haiz muvaf. 
fakiyetler elde etmişlerdir. 

Maamafih bugünkü v ıziyete ba· 
kara le, Japon leşebbi:sf nün lehli· 
keye pcliti -menaıı çıkau'ma
rnahdtr. Yalını japonlarm bii. 
ylk güç-luklerle karşılaştıklau 'c 
harbin daha çok ızamaın devem ede· 
bilecegi soylen~bılır. 

Bugünkü vaziyetin ıki tarafı da 
bir ar laŞmaya ıneylettirmesi liıamdır. 

23 Nisan 

Sise çocufu d.. .. Ü 

ttcek haftanın başlan• 
g cıd.ır. 

Bu gıece nöbetçi• eczane 
Bel~ye ci111umda 

Yeııi ecıanesidir 

ı:ısak l 't ' dSa aı t ıJt zazi ·vz d81 

le ıdar muhteliı gaıde ve mecaıua 
larda çdcintf olan bütiitr. malralclm 
ni tc:tkik -etmek mecburiJeılnda bu 
lunmaktadır. 

Gorki arıivlerinde halm 63000 
elyazw, mektup ve YeSJK! ile 49QOO 
lcadar kitap, riMlo, mable vw .. .,. 
mevcuttut. 

t 

1 
t 



Asri slnenıada 

Ankara Şeh1 Ttyatros 
Sanatkar Raşit Rıza Ye Şadi himlikte 

Birinci temsil: 23 Nisan cumartesi gündüz muallim ve talebeye 

Gece umuma Sa m s on Piyes 4 perde 

Dikkat : Loca ve numaralı koltuklar satılmaktadır. Mahdut yerler kalmıştne. fstical ediniz. 

Tıbbi tetklkler 

Tütün tiryakiliği 

TELEFON ; 250 

1 
tirmek itiyadındadırlar. 

Anad•dotme kiNerde tülü" 
1 tiryakiliti kauyen y9~tur; s~ara 
i~mezle .S'8t:a4an ~ bir· 
den kör olınlar f&e.-.ey.veJce- tüüiD 
tiryakisi olsal8r bile biflanna ıe-

Dimağa değil1 temamen ıeo büyüük felikeuen sonra kendi 
likleriod~ trrk ediyorlor, . b. . ti) A Bundan başka hiçMr rutin tir-aAze_ aıt ır ıp amış yakisj ı~feyin zifiri brenlıkt• ... 

&ıY· ıara içmez. Qinkü karanlıkta içilen. 

Bir doktorun yaptığı müşşht;deler gÖsletmİf• ••ranm hiçbir zevki yoktur. içmek. 
le, içmeme\: biil>irinc1~fi 1atlcsmhr. 

tir ki gec8e,U.:-4caranbkta- itilen Clgaranın Buna mukabil bir aynanın karşısına 
hi\lbk 1~ }'tilar B94kuıqın ıC•garıa içtiğiQi ıeçip ıipra içmek insanın tütünden 
görmek insa'!de eıgasaa:içraek, .-zustaııu uya-nr aklıtı zevki bif misli fazlalsaşbrır. 

sigara dumanlarım görmemek ak· 
tam olwıc.a karanlıkta, atızlarma 
içir.de tütün olmıyan bir pipo veya 
,P•M ağııbk ~~ ai~ata 
varmıı._gibL.ç.e(mıek. Bu ta\tir<le 
k~ncijlcşiui beoı ~iJara içiyormuı gi 
bi hias~eı:ler ve siı~a arzuları da 
tatmin edilir. ~dt tütündelci. pi 
kofinti .ttll.la~lıi del bru~ dr 
tulmuş olurlar. 

lptililarrla gôzün rolünü tneyda 
na çıkaran bu müşahedeler ayni' za 
.. • . y .. ık muaklalaıUUD biıi\i.f. 
ferine ziyafet çekınek, kumar düşkün 
ferinin yeşil masa etrafında toplan 
mak arzulannm sebebini de kısmen 
ifta etmİI olmuyor mu? 

8.30 Suvareden itibare" 
Tanınmış ve s~vilmiş iki 1>üyük yrldıZJn en güzel , eıı çok sevilen ve 

c;n kudretli verimleri 
Nefis bir Müzik-Hazin bir Macerayı Aşk-Haya~ Hakikiyeyi bütia 

açakhtile g&teren bir film 

Şehirler akw içınde 
Oynıyanlar : 
~QSSELINE GAEL - SlJZY 
"YRICA: 

Dünya haberleri-Renkli Mfkimavz 

Localarınw T tldonl~ temin edebilirsiniz. Kife 

Telefon ASRI 

J 

Sayın Abonelerimİze 

d A __ _.aa dogv ma körler kativcn tiilii ·r- Doktor bu müşahedelerile tütün 
ırır. INMıl ı t. I" d .. pek ~ I" ı..--..... -·--.... ----ı 

yakisi olmazlar, sonradan kör olanlar ise cı- ; : .:..1ııiırıı ~raran:'! lilt ıe':ıi Kiralık bağ --------
garayı terkederler v .. tiryakilerif 11 ... ~~~_,.r~m Hatırınızda kals 

le caldıldannı söyliyerC1C şu tecrüb~ ~otılcı Hant mevki'inde müte. 
yi tavsiye ediyor. nevvi üzüm ve meyve ağaçlarile 

Aiüııza &ir ~gara atıp gözleri· mamur yedi dönüm ~ i(inde alt 
ri$zi kapayınız, sonra biri Jcil>riti .Çı iat i~ oda, aaloa, matbah~ 
k.....W •.-•ııı ,,Kam-.Eict.gQı ham,ın, yijkıek yazlık talıt, ku
le~ •çtPW,nJZ dum.,.Jan, ,Çeleme yu başı kameriye ve ~trafı çiçek 
te ~lfla4ıtmı~ ba,dp Qgaranızrn 1 bab~elife çevrili yolatLrsaJ.fiJti IFifı 

f evbİ&de temili,14 aerNim ~yer . fçkileri,Lahisann sattt fiataaı 
icJecebiniı. lararalar, sebzeler. etler lS kuruş. Pilav, salata 10 kuıut • 

lptililarda gözltrin büy.. a.. 
llaiyeti vardır. Yemek mı-.. .... fft 
Yemek meraklılan pek b~n 
Yemekleri yrmeseler bir lobntmm 
Yİtrinin de seyrdmektrn veya iri tan 
zim edilmiş bir malida tabaldu 
içindrki manzaralarını te111Ur f11 
ayn bir zevk alırlar. Çünkü -~;ııı.-;, 

yanJığmı farkıtmiyeceksiniz. faktı,. J•teldisi saat kulesi karşıımd 
--~1ll1Drafındı, Bunun için sigarayı terk etmeğt. içki, ~ ~ara sabası Mehmet Ara Abonelere yüzde 20 tenzilat 

Jemekler yemtnin yansa bazım ci .__. ... 
hazına aid bir zevk ilf', yansıda 
l'özlere aiddir. 

Arada bir v .. ya her •11• ilci 
Gç kadeh içkiye vücudltrini ahı· 
lırınıı olanlar •vakti ktrabet. ge 
~nee beylZ örtülü bir masa üze 
tinde çeşid çrşid, renk renk m~· 
lerte baı dak ve kadehltria- lef'5l 
ttti'drri manzarayı arn!ar i~ 
ıı kimself'r muhakkak kafabalik 
Jtrde meseli bir gazin<><ft. ~ 
ihtiyacmdadırlar. bu tartl 
telmezse içmekte ., 
rörülür. Çünkü ic;ıli ~ji 
tözlerin rolü mühimdir. 

Kitıd oyunu m~na• ek· 
leıisi oynamak z~vlderini diama ye 
fil t..ir mua kırşısanda ve beş on 
lciwilik bir kalabalık içinde tatmim 
ederler. Bu dekor olmazsa oyun on 
1 • • tet...-..W...,.ydir. 

Son zamanlarda yap Ju ba21 
ıahaJtl.-r, cigara d;ıyaldlitnıin 

umumiyetle J&nnedildili gibi, 
ffüs cibuaaa ve dimaja aid 

iptila dttil, tamamen deotcek 
~ecede göze aid bir alttftantılc or 
dtitunu mey.-lana ~araıor. 

Tanınmış \ir Fr ı ~oktDra 
"ı evveli t..dü~a nazmı dikka 
~ celbeden bazı badisf'ler ve 
tc(tıra yapbfl ıu ilmi müşabadeltr 
tele ıa,...alMttir. 

Doktor bir sem ewei sat ıö· 
dea ufak bir ameliyat geçirmit. 
)\irdea MI~ ıözinii bir sargı 
baframık Jizımgrlditindfn bir 
ddet tşyayı tek gözile sryretmr~ 

· etinde k f<enc'iai a.ynı zaman 
..... .i, bir tü\ün liryalt:si akluA0ı 
..,..ı.1111 ~meWe devara c
en; bir şey nazan dıkkatini cel 

•w:wiııi • .ıc başlamış: Her ZRman kul 
sigarAlaralar iyi yanmıyor 

11 tNyor, Jc:.ı(.tidç. .eski. i .gibi 
il, lhWsa v~ yMn. 
Doktor bunu bir taraftan siga· 

,*arın bozulmasana atfederken bir 
aftan da k,•ndiainde bir detişik 

~ olm~an ıüpbelenrrrk hadi· 
1İ lhubtelif trıabiirlerire tetkik e· 

ıebtstftrini araşbt m•ta başla· 
ve..ı-, l\if ._. ara 411 oe· 

ptfİni bırakmayan 
müı· helnden sonra 

CJIM-ına Y8rJD1f: 
lan tütün tiryakileri 

........ ..... •tızlarınm sol 

tazaman 

·~. Buea mukabil sol 
lydller sigaralarıaın mun 

ağızlannın sat ucurıa iliş· 

.Mty~canlt. Güzel, Neşeli V ~ 
2cYkli iki falm birden takdim 

ediliyor. 
1 

CiösteftNtiği ber yerde ~üyük 
iV ala ile lcar~aa üthiş 
fevlcıliıle tnttresan ve dıikatle 

takip tdilecek Lir m<.vzua sahip 
ve )'.eni Artis 

~ Jeak Laru ~ 
nın mirıilıiz heyrcanh temsili 

Por h zır ol 
2 

Mevsimir en güzel en nr fıs lcoıne· 
di f ılmi, Şampan)'a -gi.lti tatJı ~· 

ho-ş cdıci eser ilahı 

Danyel 0'1ryo 
Tar.af ındm. yaaitila• 'Yer ıôniıiyea 

lt'tİn isteği üzerine 

TAT 1 
Güzel ve zarif 'omedi 
Teknr Gösterilecektir. 

PEK YAKINDA 
~ 1i TAR ZAN, T ARZAN tf. 

KUVVE11..ER KRALI 
9151 

karar ve~nl~r" yaprlac.1c en m&e• · ya ıaüra~at eylemui ilan o1unur. 

•~~~~ob~i~ 171921 91« ·~~~~~~~~-5~5~~~~~9-1_3_9~~~~~~~~ Gündüz sigara içenlerin yanm · ~ _ 
dan kaçmak. brplarmda aavrulan 

Alsar.ay Sinemasında 
,~:-.. ara Tiyatrosu 

Perşembe akşamı 8,45 de ikinci temsil 
Mahmut Yesarinin şaheseri 

( KendiDi 
3 Perde Vodvil 

Safiye Cevher 

1 

Murat Şamil varyete 
Trupu E ~lR• ... Dik Hl • 

Yıldızları Madmazel Anni ve Babacığa tarafından nefis Varyete ntıllıaralar 
lspanyol Danstan -Miftl Şu kılar-Sololar. Fiatlar : 30-40 -60 

Koltuklar numaralıdır Telefon : 212 
9161 

1....--
.- 84 .. c~ .,.d~ •il)iJJ (Q~f 

İJJci maddesini değ.ştiren \'an~n 

Kanun No: 3335 

Artan -

:""..,.._.,_mücseesatı sıltlJjıed~ l'<Jaxilt1i lüıq_mu J~ım.aı .Jabiı: ~I 
edavi ve yol masrafı ve Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat edenle· 

rin cenaze masrafı mensub oldukları daire bütçesinden verilir. 
Madd~ 2 - 78ö numaralı Met11urin Kanununu!l 85 inci maddesi aşa· 

ğıdaki şekilde- deAitirttınlşttr: 

M~muriyetinin ilgası dola} ısile a.;ıkta kalan memurlann, ilganın vuku 
bulduğu ay ile aııı mü kib ol ay arfm a rı. am olarak ve 
bu mliddetin hitamınd lf aseler yeni m~ 
muriyete tayinlerin~ ka ar, ı ihizm'!t mü deti yedi seneye kadar o1an· 
lara dört~ bir..o. ı b.cş ~e kadar olanlara üçte .in OIL .hcı .HBdea 
faıla ola~arp~m nişbctind~ ıtc maaşı vd-il" . 

Mesı+· Mdtı\Uli EA• ' .\r müJde · ~ ~N 
ntihab etlilmnle 'ile "'e'-'ınhılcten < vvdki m muriyetterm- ttnarlllt 

•ınJa bu maide tatbik olunur. 
Maddo 3 a .. ka• ı haziran 1938 tarihindtn muteberdir, 
Madde 4 :Bu Jtamınun "1i .. mleıini i~a icra V ckilleri Üıy~ · 

.ıt~ nwmuı~1ı1r. f J 

12 311938 

[Son] 

Hayvanlar Vergisi Kanuıı 
'Ka ııun ~o: 28Q7 1 larıbi; 2011 1930, 

Neşri ta • ih~ 2~ l l l.9» 

Vergioin n~v~uu 
3343 numaralı kanunla detiştirilenl ıDCI~: 

Verginin mevzuu: · e q.Dhuriyeli budtidu ~e 
bulunan • ·, M keçi, *ltr, IDCada, deve 
ve domuzların sahipleri bu kanun mucibince Yer· 
giye tabidirler. 

..( S<>nu VM ) 3 



Saihfe 4 (Türksözü ) 21 Nisan 1938 

Adana Bo ·sası Muameleleri 1\ BELEDİYE İLANLARI 1 

1
------------------P-A-M~U-K~velllll!"!K~O~~Z~A-----------------.. 

-------------- ~ ------------------------------------~ ......... llliıiııı ________ ~ 
Sıhhatinizi koruvunuz ! .. 

c iN.si 

pamuk 
arlağı 

-Kapı malı 
·Piyasa p 

Piyasa le 
iane ı 

i..n.: 'I. 

• 
mi7.i .. 

-Ek-; pres 
-Klevıant 

-

Kilo Fia i 

En az En çok 
K. S. 

-==-~ 
A. s. 

- 24 - --25,75 
23:so -· ---

-

YAPAGI 

---..-:--'""--- _ _ _ Ç 1 C J T 

Satılan miktar 

Kilo 
,_ 

. 

~:~res ----1·--= 
Yerli "Yemlik,. --------

"Tohumluk,. -6--- ı--
ıoo:::::t'=' ==~~~~-~~~-~- ~--------------...:..-----------------1 :-1 U B U B A T 

-----''--------~ 

====--1---Bukday Kıhns ---" Yerli .. Men tane 
Arpa 
Fuulya 
Yulaf 
Delice 

•-=K ..... uı......_.y ... cm"""i__,...-=- =----~- ;.;..: ---ı--------------
Keten tohumu ı;,ı ---- 1 

•-~--=---=-----'--/. Mercimek ___ ., -----------------
•-=sus-am-------•----~ ' 

- . 
' ... -

ı Dört yıldız !)alih 
1 üç " .. 

~ ~--=-Dört yıldız Dokruluk 
~ -:::, üç '' 
:ı c .. 
E ii' j Simit - - ., 
- > ~ e, Dört yıldız Cumhuriyet 
~ 1 üç (,, ' 1 - .. ' -

' 

1 Simit L.IJ. 
" 

Liverpol Telgraflan 
~O I 4 / 1938 

-
UN 

1 .. 

-:--:ı--, ______ 
-ı---

Kambiyo ve Para 
I~ Bankasından alınmışbr. 

, __ H_az_ı_r ______ ,_44_ ı 8964 _li_re_'-------ı-ı-196 
Mayıs ,vadeli Rayişmark 
T 

4 93 
Frank ( Fr.rnsız ) - -25- IT 

cmmuz 1' _

4
_ 

22 
Sterlin ( İngiliz .)_ __ 62~- 00 

Hint hazır O - - ·- ---------- _
8 

__ 1
82 

olar ( Amerika ) __!.!!___ ~f 
Nevyork Frank ( isviçıe ) ........... ____________ __ 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

l.,ozsuz, topraksız ve 
saf ve temiz kömür 
tan ve perakende 

rutubetten ari 
ucuz 

satılır. 
olarak top 

7967 157 

Sa hş yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA f ŞÇEN 
Belediye karşısında 

1- Zabıta memurları, itfaiye efradı, temizlik işleri amelesi ve diger 
müstahdemin için yaptırılacak 116 takım yazlık elbise ile 96 adet tulum 
ve otuz çift fotin açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Elbiselerin heyeti umumiyesioin muhammen bedeli 1370 ve kun· 
dwaların 180 liradır. 

3- Muvakkat temin2tı, elbiselerin } üı bf ş ve kunduraların on dört 
liradır . 

4 - ihalesi Me1yısın beşinci perşembe günü saat on bcşt~ Bdtdiye En· 
cümenin<le yapıl.~c1k'ır. 

5- Şartnameler yazı işleri kalemin,!cdir. i~tcyenler orada görebilirler 
6 - Taliplerin ihale güııü muayyen saalta teminat makbuzlarile bir· 

!kte Belediye Encümfnine müracaatları ilan olunur.9142 17 21-26-30 

-
Albayrak Mustafa Nezih Çayı 

Oiioyanın en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her zevke 

göre muhtelıf numaralı tertipleri vardır . 

Albay tak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret 

hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 10 

\ 
1 

1 

Nasıl mı ? 
• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V t kaldin'.n 672 numc.ralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk Renksiz 
Koku Kokusuı 

Tadı Uitif 
T<'ami.il : Mutedil 

1 el. 33 ) 

Kaleviyct : ( t CO snı3 suy·a ~arfolunan N 10 H. 
mikdaı ı ~ 0.2 sınS 

Mecmu ser i lik deı ecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler iı;in sarf olunan müvellidilhumu; a ı 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) 11 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitral ( "'o 2 ) .. o.oo.ıo 

Nitrit ·~ Yok 
Amonyak ,, Yok 

t Fennin en son usullerine riayet eden k ~ ynaC:lığı yerinden itibaren 
1 istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belJu ha-
• vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu

hafaza ederek ve hiç bir suretle "' dfğmedrn hususi Kimyagerimize \e 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıl·hiye Memuru huzurlarında da· 
macaııalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yılCandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhnat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

' 1' gelmektedir . 
------- ı Kayadelen Gazozları 

Kayadelen Gazozları da K ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne _..;.,-------·----------------------!.! is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz. 188 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları . mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmekted=r. 

Seyhan vi\a) etinden: 
AliJede mahallesinde (250) iki 

yüz elli lira muhammen uedelli Bat 
tal ağa medresesi enkazı 27 4 938 
çarşamba giinü saat (11) on birde 
Vilayet Daimi Encümenine pazarlıkla 
satılacaktır. 

istekli ol~nların (18) on sekiz 
lira (75) yetmiş beş km uş teminat 
makbuzlarile birlikte müracaatlaıı 

9159 

66 Liraya 

6 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

1 TÜRK SPOR KULÜBÜ SEY. 
HAN BÖLGESi BAŞKANLIGIN 
DAN: 

Adana stadyem •ahasında 
ydpılacaK spor teslsatları in. 
,aatı lllnt 

ı - Eksiltmeye konulan iş: A· 
dana Spor sahası inşaatı. 

2 - Keşif bedeli: [18873] On se
kiı.bin sekizyüz yetmiş üç liradır· 

3 - Eksiltme: 2·5-1938. Tarih. 
salı günü saat [15] de Ad. na G.H 
Partisi binasında T. S. K. Seyhan 
Bölgesi ' Başkanlığında ıe~kiledilecek 
komisyonda kapalı zarf usulu ile ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve bu-
na bağlı müıefe;r k evrak lslanbul, 
Ankara ve Adana Nafia Mi.idürlükle
rinde görülebilir. 

Al Eksili meye girmek için istek· 
]ilerin [1415] lira (48) kuruşluk mu
vakkat tasdikli evrak gösteı meleri 
lazımdır. 

B] isteklı·rin teklif meptuklarını 
1 üçüncü maddede yazılı saat tam bir 
Rıza Salih Saray saat evveline kadar komisyon başkan 

1 lığına makbuz mukabilinde vermeleri 

! ________________ ....,. ____________ ~---------------------

• ·TORKiYE iŞBANKAS. ~ ... 

399 

1 9146 4 lazımdır. r--------------------------------,1 C] Posta ile gönderilecek teklif 
1 lcrin dış zaı fı mühür mumu ile iyice 

KOmUr sıkıntısı 
çekmeyiniz 

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılı~I j Gazetecilik 1 

Mütenevvi rtnkli 

her türlii tab i~lerinizi 

ançak Tür ksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cilJ içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmck istiyorsa- · 

;taplarınızı Türk: 
1 

"1 mücellithane· 

•Jtırınız. Nefis 

1 LAN 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L D 
* 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde • a 
pılır. 

Resmi eurak, ced. 
veJler, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~füı 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde yJ· 
pılır . 

Tün.sözü matbaa· 
sı .. Türksözünden,, baş 

ka her boyda gazete, 
~ecmua, tabeder. 

1 
,.-----------, kapattlmış olması lazımdır. 1 

Tu•• rkso•• z·u•• . D] Postada olacrk gecikmeler ka. ; 

Gündelik sıyasi gazete 

Abone şartlara 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kııru~ 
1200 
600 
'..{)() 

100 

l - Dış memleketleı için Abone 

bedeli değişmez yal.m posta m~srafıl 
zamı c ilir. 

j ıı- 1 . . d -2 - an .-lr ıçm ı aıcyc murd.-

1 caat er.lilınelidir. 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

bul edilmez. 1 Derhal Ali 1{17.a Kellcşckcr tic ~et hanesine giderek zarif, sağlam, ucui'., 
21 - '27 - 3 - 8 son sistem bir 

-- - 1 MAL TiZ ALiNiZ 1 ÇOCUK HASTAlli( LARI l ı 
2 MUrEttAssısı 1 Lira 

Dr. Nihal Bayat 1 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin eJeceksiniz. 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul saatları : Her gU n 
c. 15-18 

......................... 

Satılık patoz 

Mareşal markalı, dört buçuk a· 
yak işler bir halde bulunan bir pa
toz makinesi bütün teferrüatile sa· 
tılıktır. lsı eklilcı in Saatliane ci {81 ın. 
da Köylü Kıraathanui müsteciri Re. 
cebe müracaatları. 

9158 1-3 

1 M it d yakmak için en ekonomik, en uczu 
Alacağını:t a iZ a kömürüde Ali Rıza Kelle 

1 Maden 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

kömürü kulla~makla hem milli bir cevherin istih
Jakinı arttırmış ve hem de müstefid 

! olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürün Ü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniı 

Ucuz- Temiz-Kuvvetli 
8879 7~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaa11 


