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i MilliŞefimizin * 
1 doğu tetkikleri f 
• * 
ı i 

!Halkın büyük heyecan 1 
r·e samimi tezahürleri : 

ı * t Erzurum : 14 (a.<ı.) - f.,mct i 
ı İ~önu ErzUrunıda mUes~eselcri i 
ı <=ıvaret etmişlerdir. ;\lilli Şef çıır f 
ı Şl.\1 gezmi~lcr, Erzurum ikti"a i 
J d ı , atı ile me':'ğul olmuşlardır. i. 
t lfolk milli Şefimize çok buyuk, i 
t r;ok camlan tezahı.ıral yapmakla * 
ı dır. i 
t .ı\lilli Sefiıniz şerefine vali f 
t bıı e-ece bir suvare vermi .. tir . ]

4 .. . .... ___________ ..... __ ... 

Cenevrede verilen karar / 

1 

~ Cemiyete mensup! 
devletler Finlilere 
~ardım yapacak ! 

Cenevre : 14 (R~dyo) - Sovyet 

~landiya meselesini tetkik ve karar 
1 h::ı'l.ına memur 13 ]er 'komitesi ka-

tqr · · b' d k bl rnetnını tes ıt e ere asam eye 

tt>edilınek üzere umumi katibliğe ver 

llııştir bu karara gôre, Sı)vyetler bir 

~irı:n hareketi resmen takbih edilmek 

c Ve milletler cemiyetine mensup bü 

1 tı devletlerın Fınlilere maddi mane 
her dürlü yardımda bulunmaları 

1ditilmek tedir. 

tıı· Cenevrcde Fınlandiyaya yardım ko 

lı~~esi kurulac:aktır cemiyet umumi kfı 
1 rıe bu hususta salahiyet verilmiş-

t. 
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S ov ve t 1 e r Fin s ı n ı r ı na 
1,S milyon asker yığıyor 

Fin mukavemeti yerindedir 
Londra : 14 (Royter) - Neşredi 

len Sovyet t ebliğine göre, S ovyetler 
Ukda istikametinde hududun 10.> ki
lometre içer iye kadar yürü m üşlerd ir. 

Kitaln istasyonu zabtedilmiştir hava 
fena oldugundan hava harekatı ya
pılamamıştır . 

Fi nlandiya tebliğ'inde de, 8 kanun 
evvelde Koyvistonun bombardımanın 
da S ovyetle r i11 mara kruvazörü nün 
bütün toplariyle borda ateş i açtığı bu 
nun neticesinde ise a ncak bi r Finl inin 
öldüğii ve bir kişininde yaraland ığı 1 

sovvetlerin Hoğlana adasını takviyeye 
karar verdikleri bıld ırilmekted ı r. 

İtalyanın göıderdigi tayyareler 

Londra : 14 (Radyo) - 1talya ta 
rafından Finlandiyaya gönderilen ikin 
ci parti 25 tayyareden ımcak 2 dane 
si İsveçe vasıl olabilmiştir çünkü di · 
ğer 23 tayyareyi Alma nlar zabtetmiş 
lerdir. 

Bu Ruslarla Almanlar arasındaki 
an laşmanı !'l tahmin ed ı ldiğinden daha 
sıkı olduğu kanaatını vermektedir. 

Büyük bir Alman harp 
dün yaralandı • gem ısı • 

Graf Fon Şpe 
nına ilticaye 

Monte Vide lima
mecbur oldu 

Londra : 14 Radyo) - Almnn
ların Crnf Fon ~pc harp gcmi ... i Uç 

İngiliz gemisi tarafından takilıedilıııiş 

ve bu t;nkip c .. n:ı,,ında ynpılan nıuha

relıede ağır yar11 lanınıştır . 

ma göre Alman harp geırıi ... i ~ l ~ant
tan bzla bu limanda kalnıt\ acaktır 

Bu laktirde linıand:ın derhal ayr ı l. 
ması lazımdır. 

Londra : 14 (Rovter) Fınlandiva 
kuvvetleri dü n öğleden sonraki ç~r
pışmalarda düşmandan beş hücum 
arabası, beş fıava topu, otom~tik si 
lafılar \·e mühimmat almışlardır. Rus 
lar büyük 1.ayiat vermişlerdir ge: i ka 
lan Rus kuvvetleri geri çekilmeğe mec 
bur kalmışlardır. 

Londra : 14 (Radyo) - Sovyet 
!erin h ııJu fon o JÜr tarafına 1 500 ' . 
000 asker ve 100 tayya re tahşi d et 

tiği haberleri verilmektedir. 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 

-·-
Garp cebhesinde 
keşif hareketleri 

Berlin: 11 Rarh·o) - Nesredi-
~ l 

len Alman tebliğine gijre1 cebhede 
nıt•\•zii ke~if hareketleri olnıu~tur. Top
ı,:u fattliye{i d ... nım elmi~tir. 1 sulıay 

,.l. 4fı ııdcrdt·n mı.lrekkcp olan lıiı

;.~raıhtz k ... ~if J,olu e<:İr edilmiştir. 
Altı ki~i de iilmUştllr. 

Paı·i-.: 14 Radyo) Cclıheve dnir 
ııe-.ı·edilen Fran-.17 tclıli in; göre. 
S:ır gnrbinde ecre:, an eden harekat 
ı::~nasınıla du..,ınan 1 O e-;ir alını .. tır. 

Bu gemiye birçok yerler den İ -;a

lıd olmuştur .. Mlt..ndcıııe dun o.;n::ı l li 

dan 10 a kadar de\·anı elmi~tir. 

Geminin içiııdeki yaralılar sahile 
çıkarılarak ha ... tahune\·e :, erle:-tiril
mişlerclir. 

Jngiliz gazdeleri hu halıeri dıııı 
ikinci talıılarla oku\'ucularına lıildir

' nıi~lerdir. 

• Cebheıle umumiyet itibari.' le sUkün 
hukılrr. sllrnıektedir. 

Gemide 'i0 ölU, :~O yaralı vanltr. 
Gr:ıf Fon :;>pe aldı;; ı yaralardan do
lan J\\onle \'ide limanına illica et· 
m~:;c meclmr ka1m ı :; ve bu ~chrin bir 
kilomefre açığ ı nda demirlemi~tir. 

Üç fngil iz uemİo.;İ• de burava "C· - o .. o 

lerck demirleıııi)ilİr. Beynelmilel niza · 

Londra : l t Radyo) - Graf 
Fon Speyi avlamak icin bir Fran.,ız 

ticaret gemisi yem olarak kullanıl· 
mışh. 

- Gerisi üçünü Sayfada -

Paris: 11 Rnd,, o) - ,\lozeldcn 
Hene katlar cebhenin nıuht<·lif Yerle
ı·inde kı::~İt hareketleri oldu. 

iki İngiliz tayyare .. i ile iki Al
man tayyaresi arasındaki ç:ırp ışmada. 

Alnıan tayyareleri yaralanarak kaç· 
oıı~lardır. 

--··----·---•' Kurd - Kuzu hikayesi: 
~~ ~ lbiılnl 

iç sahlfeıerlmfzde 

Finlandiya harbi 
• 

Montevideo şehrı 

Sözden 

Politik 

• .. 
soze 

.\ ıı ı ullah !taç 

• 
bahisler 

• 
uüniio meseleleri 

• 
Amerika me ktubu 

Tatil 

• 
4 ndre llauroi ~ 

• 
korku 

Twıpürıer 

• 
Hırını i l.11:.u - .\emı:e ltı:.un bi:. bitaraf kalalım .1 
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Finlandiya harbi l' 
GENERAL DÜYAL ı I n haberDer 

[ f.ij }umal ] derı 

F inlandiya bize heyrcan l '•••••------------------ı••••••••••••••••••" 
ve kuvvet verici bir man 

zara arzediyor. Heyecan 
1 ç ki k t T b• •VtrİCi ÇÜnkü, akıl VC manthlD bÜtÜD ocu arını o u mıyan arsusun ır 

zevahiıine ratmen Finlandiya kendi k•• •• d 
kendisind n ümidini kesmedi, o da mahkemeye verı·ıecek oyun e 
Polonya gibi, ıztırap dolu bir yolu 
esarete tercıh etti. Ve ölümün kö
leliği müreccah olduğuna karar 
verdi. 

Allahın, onun cesaretini müka
fatlandırmak istediğini görmek ise 
kuvvet verici bir şeydir. 

Fınlandiyahlar neleri varsa, can
larını, mallarını terazinin kefesine 
koydular. Terazi ise kendi tarafla
rına meyletmete lia~ladı. 

*"' 
Finla11diyanm 250 bin kişiden 

fazla asker silah altına alamadığı 

söyleumektedir. Fakat Finlandiya 
bu mıktar ile de Rus ordusuna kar
şı uzun müddet mukavemet, hem de 
muzafferana bir mukavemet yapa· 
bilir. 

Tahsil çağındaki 
sokaklarda 

hiç bir çocuk 
gezemiyecek 

Dün a!dı~ımız malumata göre, ı 
tahsil çağında bulunan çocukların 

ilk tahsillerini yapmaları için maarif 
vekili bütün vilayet maarif müdür · 

lüklerine yolladığı bir yazıda bu gi· 
bi talebenin tesbit edilmesini ve po · 
lis marifetiyle okula gönderilmesirıi 
istemiştir. 

Şehrimizde yüzJerce tahsil ça. 
ğındaki çocuğun boyacılık, arabacı-

lık ve ziraat işleriyle meştul olduj'u 
anlaşılmışbr. 

lık tahsil mecburiyeti göz öniin· 

de tutularalc, mahalle mümessilleri 
nin mıntıkalarında mektebe gitmi · 
yen çocuk velilerinin adreslerini der 
hal bir liste halinde maarif müdür 
lütüne bildirilmesi iıten'ecektir. Ka
nunen ilk tahsile devam mecburiyeti 
olduğu halde çocuklarını okula 
gönderrniyen veliler müddei umumi· 
liğe verilecektir. 

Almac"k bu tedbirler sayesinde 
şehirde ilk tahiil çağında olup da 
okula devam etmiyen hiç bir çocuk 
kılmıyacaktır. 

Düğün evinin döşemeld 
çöktü. 50 kişi yaralan 

Tarsus (Hususi) - Bundan 
kaç gün evvel Tanusun Batlar 
köyüude elim l-iı hadise olmuş 
Hadise şöyle cereyan etmiıtir : 

BağJarbaıı köyünden Öksüz 
san Adanadan evlendiği ka 
köye getirmiştir. Gelinin köy~ 
meıi münasebetiyle köy halkı g 
görmek üzere topluca eve gel 
lerdir. Fakat izdihamın çoklu!" 
döşemenin yükü kald1rmağa m 
hammıl olmam sı yü7.üoden tah 

kırılmış ve gehn de dahil olm 
zere misafırler aşağı kata düş 
terdir. Bu sebepten elli kişi Y 
lanmıştır. Y 11rahlar arasında 1 

Bu 250 bin kişilık ordunun arkasında, 
silah ve ttcbizat noksanlıtından do 
layı silah altına ç•ğırılamıyan ve mü. 
kemmel surette talim v" terbiye gör 
müş olan bir o kadar insan daha 
bekJemekt~dir. Bu ihtiyat kuvveti 
cephede ölen veya yorulan kuvvet
lerinin yerini almak içio hazırdır. 

Zehirli gaz konferansları f Posta kişelerinde Piyango 
• biletleri de satılacak 

de vardır. Dört lciş: ağır sur 
yaralanmış ve ditcrlerinin bir 
mının kol ve bacakları kır almış~ 

Ruslara gelince; onlar da ancak 
500 kişi seferber edebilmiştir. Fin
landiyalılar ıkiye karşı bir olarak 
kendilerini müdafaa edec .. k kudrette 
insanlardır. Dileyelim ki, mühimmat 
kıth~ı ile karşılaşmasınlar. 

Sovyet tayyareleri ancak şehir
ler üzerinde müessir ve kuvvetli o· 
labilirl"r. 

Hal bu ki Finler bu tehlıkeye hiç 
de ehemmiyet vumemektedirler. 

Çünkü, esaretı 'şehirlerinin harap 
olmasından daha korkunç ve müd
biş bir afet olarak kabul ediyorlar. 

Sovyetler Helıinkiyi lcül haline 
getirmtlcte serbesttirler Bunun kendi 
leri için hicaptan başka bir karı olm• 
yacıkbr. Fin ruhu Moskovanm vah· 
şetioi matlup edecektir. 

Bundan bııka, şurasmıda unutma 
( Gerili altmcı sahifede ) ı 

Şehrimiz muhtelif umumi yerle· 

rinde zehirli gaz konferansları veril

mete başlandığını yazmışbk. Dün 
ögretmenler tarafından büyük kah· 

velerde bu konferanslardan ikincisi 

verilmiştir Konferanslara bugün de 
devam edilecektir. 

Orta tedrisatta birinci 
devre notları veriliyor 

Şehrimiz orta tedrisat okulla
nnda birinci devre üç aylık notların 

verilmes;ne başlanmıştır. Hir kısım 

öğretmenler not ced,,ellerini mek 

tt'p idarelerine kslim etmişlerdir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Sehrimizde dün gök yüzü kıs 
men bulutlu, hava hafıf rüzgarlı 

reçmiştir. En çok sıcak 19 dertce 
idi. 

Dün aldığımız malUmata göre, 
bundan böyle aylak ve yılbaşı milli 
piyango biletleri posta kişelerinde 
de satılacaktır. 

Şehrimiz Posta kişesinde bu bi 
letlrrin satışına bugünden itibarı-o 

başlanaca~ tır. 

Alman - RumeP ti 
müzakereleri netieele 

Londra: 14 (Roytcr) - Al 
- Rumen ticaret müzakereleri 
tıcelenmiştir. Alman Heyeti b 
Berline dönecektir. Yapılan an' 

Yugaslavya Romanyadan yagörf', mübad~lede mark 64 lef 

eskisi gibi petrol alamıyor ıak kabul edilmiştir. 

Belgrad : 14 (Radyo) - Roman 

ya, Yugoslavyaya eskisi gibi petrol 

vermeditinden Yugoslav kumpan. 
yaları T eksas ve lngiliz şirketlerine 

müracaatta bulunmuşlardır. 

1
- ller do~an çocuğa bir nufu~ 1 
cuzdanı gibi bir banka tasarruf 
karnesi almahdır. ------------

Adana Halkevi re 

ğınden: 

Evimiz Sosyal yardım ve 
dersaneleri komitelerindeki 111 

biter aıalık için Pkıerıyet t 
mımuı hHebile intahap yap 
mıı ve bu intihap 19.12.939 
tehir edilmittir. r----------------..... --------....--------- ı12s9 

MONTEViDEO 
llİİllkii •iamlar, Almınlann 

Gref Fon Şpe harp gemisiqin lngi 
liz gemileri tarafından yaralanarak 
Montevideo limanına iltica ettiklerini 
bildiımekte ıdi. 

Montevidee hakkında, bu müna· 
sebetle okuyuculanmıza biraz ma 
lômat verelim: 

Bu şehir arjantin Cumhuriyeti
nin fimali şarkisi sahilinde nıu11takil 

bir hatde yafiyan Uruguay devleti 
arazisi içindedir. Montevideo, cenubi 

&UNUN MEVZUU 

Amerikanın en meşhur tehirlerinden 
biıiıidir. Ticareti ve güzelliği itiba · 
riyle dünyanın en iyi şehirleri ara 
sında da yer alır. 

Seben milyon olan cenubi Ame 
~a nüfusunun beş milyonu Urugu 

ay bölgeıindedır. Montevideonun 
nüfusu da bir milvoo kadardır. Bu· 
rası Uruguay'ın en işlek idhalit ve 
ihracat pazarıdır. 

Montevıdeo, tropikal nebatlarla 
süslü, 11cak bir sahil şt'!bridir, 

Nüfusunun yüzde kırkını lspanyol· 
lar teşkil eder. 

Montevideoya iltica eden Graf 
Fon Şpen adlı Alman harp gemisi 
nin bu sahilde 24 saatten fazla kal· 

ması t nternasyonal kaidelere muba· 

lif olduğundan, vaziyet dünya efkirr 
umumiyesinde merakla takibedd· 
mektedir. 

Nı. - Ta. 

Seyhan 
tından : 

Kazanç V.ftflİsi ilcipci 
hulul etmiştir. ükellefte 
nun• kadar b arını Ta 
sme yatırmalara ve kinuo 
bayetine kadar borçlannı 
lerin borçlara kinuousaoi & 
yilzde 10 zammile birlıkte 
emval kanunu bükümlerı 
baczen tahsit edalecetı 
mıhat b11akmamalannan 
ri ıcabtndan buluadutu 

-----------~ 11260 15-22 
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12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
lOO 
\00 

Müttefikler Amerikaya \ 
1 470 tayyare ısmarladı 

kuvvetleri teşkil edilmektedir. 

Müsadere 
eşya 

edilen 

Londra : 14 (Radyo) - lktisa· 
di harp nazırı, Almanlardan dört gün 
içinde 7000 ton müsadere edildiği· 
ni bildirmiştir. 

l -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
ıammedilir. 

2 - ilanlar ıçın ıdareyc müra
caat edilmelidir. 

....................... 
ŞUNDAN BUNDAN 

Kara 
satan 

Ciğerini 
adam ! 

ltalyada Perugia üniversitesi se
ririyatma müracaat eden Sanoppa 
İsminde bir adam vücudunda teham· 
rtıülf ersa acılar bulunduğundan şika· 
Yet etmiştir. 

Dodorlar hastanın karaciğeri 
Rayet garip bir şekilde olduğunu 
tcsbit etmişlerdir. Hastayı tedavi et· 
lllcği ve ae1yı gidermeği Üzerleri. 
tine aldıktan ~aşka bir emri hak 
Vukuunda karaciğerini üoiversiteye 
bağışlaması için kendisine bir mu 
kavele imzalatmışlar ve eline 3000 
liret de para vermişlerdir. Fakat üç 
'Y geçtiği halde adamcağ~z ölmemiş 
~, mukavele de hükümsüz kalmış
tır 

Bu dtf a hasta acılarına bir çare 
bulunur ümidile Roma üniversitesi 
'tririyatına mÜre\caat ttmiştir. Bura· 
da dahi karaciğerinin ender bir şey 
(llduğu anlaşılmış ve üç aya kadar 
tıldüğü taktirdt! karaciğerini bu üni· 
~Crsiteye bağışlaması İçin bir muka 
"ele imzalatılmışur. 

Bu paralar ile adamcağız hem 
alışmaktan kurtulmuş hem de ken 
1'İni iyi yemeklerle besleme~e mu 

,iffak olmuştu. Bu sayede üç ayı 
~liı:nen atlatmıştır, Lakin paralar da 

Yunu çekmiştir. 
~.Bu defa Floransa üniversitesi 
tıriyatına müracaat etmiş hem ilaç 1 
ltıış, hem de gene para teklifi kar 
1tıda kalmıştır. Fakat burada pi 

:sa düşük olduğundan üç ayına 
Oo liret ile kanaat etmiştir. 

lı Daha sonra milaoi Piza ve Pa 
ı•ka İirıüversetclerine nıuracaa ede
~k allah ne verdise azına çoğuna 
t tlııyarak liretleri cebine indirmiş 

1
' ~tnerika ünüves.telerini zidaret 
~ Atlas okyanosunu geçmeyi tas

ttrniştir. 

.~akirı Avrupa binmek üzere 
t lide bu'undu~n zaman caddede 
~ 0 torn:ıbiı tarafından çığnenmiş 
1 ~akledildiği hastanede vefat et· 
~'tı lı kaza dolayısıyle garip ciğerli 

~ nihayet vefat ettıği öğrenen 
lırıuverside cieeri almak için te
l.iste bulunmuşlardır. iş nıahke· 
• 

1 
( l ı l ı. l \ 1 l 1 • 

Birleşik Amerikaya, müttefikler 

470 tayyare sipariş etmişlerdir, Bu Amerikadan gelecek tayyarele 
rin bir kısmı Fransaya gönderilecek 

tayyareler çok sür'atlidirler· 

1n~ilteredc ayrıca hususi hava 

bir kısmı da logilterede çalışacak [ 

Almanyada kalan 
Vapurlarımız 

1 
Getirilmesi için lngilizl cr-J 

le temasa başlandı 

lstanbul : 14 -Almanyaya sipa· 

riş edilmiş ve inşaatı bitmiş olan 

vapurlarımızın memleketimize geti' 
rilmeleri husunda yapıian teşebbüs' 

!ere Almanlar mıisbet cevap ver· 

mişlı-rdi. Fakat lngiliz ablokası üze
rine bu gemilerin Almsn sularında 

çıkrılarak teslim alınabilmesi ancak 
İngilizlerin müsaadesine bağlıdır. 
Taksitlerinin dörtte üçü ödenmiş o 

bn gemilerimizin uu teesllüm mu· 
amelesiııin yapılabilmesi için alaka 

dar lngiliz mahafili ile temaslara 

haşlandığı haber verilmektedir. 

Dikilide zelzeleler 

Ankara : 14 (Hususi) - Haber 

alındığına göre, Dikilide zelzele de· 

vam ediyor dün üç bugün bir ıelze 

le oldu hasar yok pavyonlar inşaatı 
on güne kadar bitecektir. 

Diyarbakır Şube reisine 
rüşvet teklif edenler 

tır. 

Yeni İsveç kabinesi 

Stakholm : 14 (Ra~yo}-Eski ha 
riciye nazırı Sandler yeni kabinede 
yer almıştır. Bay Hamsının riyasetin 
de kurulan kabinede hariciye neza· 
retine Gunter, adliye nezaretine ves 
tınen, milli müdafaa nezaretine Skolt 
dahileye nezaretin~ M11ler, münaka
lat vekaletine Anserro, maliye naza 
retine Vifost, maarif nezaretinede 
Roger ~etirilmistir. Kabinede neza-
retsız altı nazır daha vardır. 

Yeni lsveç ka~inesi şimal devlet 
!erile el birliği siyasetine devam ede 
cektir. Finlandiyaya yardım yapacak 
tır. 

Sovyetlerin milletler cemi 
yetinden ihracı isteniyor 

C .. rıevre : 14 (Ra-:lyo) - Mıllet 

l"!r cemiyeti konseyı toplantısın:fa 

40 delegeden 32 si Sovydleriıı mil 
Jetler cemiyetinden çıkarılması ldıin 
ele reyi vermiştir. 

Mardinde bir öğretmen 
kömürle zehirlendi 

Mardin : (Hususi) - Şehrimizin 

değerli ve emektar öğretmenlerin· 

den Fahri Ergınin oğlu öğretmen 

Necmi Ergin yatmakta oldu;:u Sü
rur otelindeki odasında ölü olarak 
bulunmuştur. 

Necminin, odasına bıraktığı iyi 
Diyarbakır : (Hususi) - Asker· yanmamı~ kömürden çıkan gazdan 

lik Şube reisi Akıf Tancılıya rüşvet zehirlenerak öldüğü anlaşılmıştır. 

teklif ederken cürmü meşhut halin 1ı fsviçrede askerlik meselesi 
de yakalanan Kasım, Cemil, Ali ve Bern: 14 (Radyo) - 16 yaşın· 
Hasan adındaki dört köylü birer ay dan 20 yaşına kadar her gencin 

hapis ve para cezl'sına mahküm e askeri talimler görmesi için bir ka· 
dilmişlerdir. nun çıkarılması düşünülmektedir. 

POLiTiK BAHiSLE R 

Sovyet hareketı karşısında 

Sovyetlerin Fınlandiyaya taarruzll ınünasebetile Londrada ı;eUihiyetıar 

mahfiller bu sebebsız ve haksız tecavüz hareketinin Alman tac;vıbı ile ya· 
pıldığına; ve Nazi tekniğ'ınin mısalleri göz onünde olmasaydı, bunun müm
kün olmayacağına işaret etmektedirler. Sov} et ve Alman siyasetlerinin bir 
birine zıt olduğu bir zamanda, Alman)·anın ıstikliilinı kazanmasına yardım 
ettiği, ve medeniyeti kendi medeniyeti ıle bir çok noktalarda ımiştnek olan 
bır memleketin ıslil.ısını tecviz etmesi haıırn bılc gelmezdi. Almanyarıın bu· 
nu istemiyerck yaptığı \e halk arasında fena te•u yaratmasından hiıküme-

tin korktuğu Almı:ın malb ·atında istıla}a dair her ıurllı bah sten ıctınab 
edilme.,ınden anhışılnbılır. Haber urildığine göre Berlındeki a!';kcıi ve 
bahri mahfiller Sovyet tuırekelıne derin bır şüphe ve korKu ıl.. bakmakta
dırlar. Huna mukabıl lıalyanlnr açıkça Fınlandı) ayn karşı sempati izhar e· 

diyorlar. 

Sovyetlerin Bükreş elçisi 
Ankaraa tayin edildi 

Ankara : 14 (Hususi) - Sovyet 
lerin Bükrrş elçisi Ankara elçiliğine 
tayin edildi. 

Hariciye Vekilimizin dün 
Akşamki konferansı 

Ankara: 14 (Hususi) - Harici
ye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu bu 
akşam yerli mallar haf tası münase· 
betiyle Ankara radyasunda bir 
konf~rans \ermiştir. 

Diyarbakır 
devrildi 

T ereni 
mi? 

Dıyarbakır : (Hususi) - GP.çen 
Ç.:ırşaoıba günü saat 20.20 de ge· 
lf'Cı'k olan Diy;ırbakır Treni gelme· 

1 miştir. Haber aldığıma göre, Tren 

1 
Bakırmadeni civarında şiddetli yağ. 
murlarda'l devrilmiş ve gelmemiştir. 
Zayiat olup olmadığı henüz belli 
değildir. 

Sovyetlerin Roma Elçi~i 

ani Moskovaya gitti 
Roma : 14 \Radyo) - Sovyet 

Rusyanın Romadaki Elçisi meçhul 
bir semte gitmiştir. Elçi üç hafta 
evvel geldiği halde hala kralaiti
matnamesini vermemişti, 

Kremline izahat vermek için El
çinin Moskovaya gittigi zannolun· 
maktadır. 

Sovyet - Fin harbi 
- Birinci sahifeden artan -

Londra : 14 (Radyo) - Dün 
Rus askeri üsleri Finlandiya tayya
leri tarasından bombardıman edilmiş 
tir. Sovyet kıtalarmın büyük zayiat 
verdiği haberleri gelmektedir. 

Büyük bir Alman 
harp gemisi 
yaralandı 

Birınci sahifeden artan-
Bir in iliz denizaltı gemisi bir 

Almnn t.nhtelbahirini torpilli vcrek bn
hrmıstır. 

Xot : Grnf Fon Spe !)3(j sene· 
inde er' ise irmis. 'l,700,000 İngiliz 

lira .. ınn mnl ·ol mu bir cep kru' azo · 
ru hır. (,ı·:ıf Fon Spe DoJ c'Jnndd:ın 
dnhn onr:ı ' pıl lı ı için d. hn mo· 
dt>rn bir tiptir. hacmi i tinbisi 10,000 
tondur. 



Sa"fe : 4 

HAYATA DAiR 

Sözden Söze 
Yazan: Nurullah Ataç 

ade yazıyı methedip dururlar 
~ bunun için bazı kımseler ne 

zaman akıcı, sanki pınardan 

t aşar gibi bir üslup görseler hemen 

hayran olınağa kalkıyorlar. Haibuki 
hüner sade yazmakla değil, zor, bel · 

ki de karışık meseleleri sade bir 
dille anlatabilmektedir. Esasen basit 
yavan olan fikirleri, etraflarına ) u· 

karıdan bakar gibi bir eda ile söy· 
liyenlart: kızıyoruz; fakat bu ötekile 

re, yavan fıkirleri yavan bir dille 
an /atanlara itibar etmemiz için bir 
sebeb de~ildir. 

- Ptkı ama hunlardan birini 
tercih etmrk lazım gelirs~. basit 

şeyleri ba!it bir şekilde ifade eden
Itri tercih etmez miyiz? Ötekilerde 
insanı evvela belki güldüren, fakat 

sonra kızdıran bir hamakat var. Bö
bürleniyor ve takındıkları edaya ken 
dıleri de aldanıp .. 

- Evet, onlarda insanı sinirlen 
diren bir ukalalık var. Fakat öteki· 

!erde, o fdkırleri gibi dilleri de basit 
olanlar::la ukalalık yok mu sanıyor· 

sunuı? Onlar da kendilerini pek be 
g1-niyor ve k,.nJil~rini geçen her 
şeyin lüzum~uz, gülijnç bir faaliyet 

olduğunu iddiaya kalkıyorlar. Öyle 
leri var ki büyük filosofları dahi, 
hemsinslerini traşa kalkmış birer 

zavallı saymaktan uzak değıl ... Onlanl
1 

niçin ötekilere ~ercih e iec· ksiniz? 

"Gerçi lıasıti basit bir surette 
if ade:edenterle basit pek büyük. pek 
ınce bir hakikat gibi ifadeye kalkan 

~ar arasında e~a:;en bir fark yoktuı; 
-hiç biı i ile uzun uıadıya ımşgul ol

mağa değ muz. Fakat muhakbk bir 
tdrafı tercih etmemi isterseniz zan· 
nederi'll ikincilerı, basite, esasen 

girift olan şeylerin kisv~sioi vermek 

istıyenleı i tercih ederim. Gü
lünçtürler; zarar yok. Fakat kendi · 

!erinde bir yükselme hevesi vardır; 

etratmdakileri yüksl!klikten soğut· 

mazlar ve basitliği btr meziyet diye 

göstermeLler. O.ılardan günün birin· 
de gerçekten yüksek olan bir fıkir 

cereyanı çıkması kabildir. Halbuki 

ötekiler ... Dikkat edin, mu :ısırları · 

mızın çoğunda görülen basitlik mu· 

habbeti fıkirleri en çirkin tembelli· 

ğe sevkedebiJir. Cahillerin, cahillerini 

bilip de onunla övünmeğe kalkan. 

Jarın saltanatını, ukalaların salta· 

nalından çok daha tehlikeli birşcy 
dir. .. - HABER -

5 Kinunsani 940 Adananın kur 
tuluş bayramında Halkevi salonun· 
da verilt cek mük,.lld Kızılay Ba· 

losuna şimdiden hazırlanınız. 
1 1:..ü1 t:) 16 17.1 !I 20·22 

Türksözü 

Amerikadan mektuplar 

B ura da, 
sahibine 

hürmet f iki'r 
' 

de ğ il paray a 
Dün' öğle yemeginde ev sahibi 

bayan sağma tanımadığım bir mi'>a • 
fıri aldı. Soluna da memleketin en 
büyük üniversitelerinden birinin 
rektörünü oturttu, Ev sahibine, şe· 
ref mevkiine oturtulan zatın kim ol · 
duğunu sordum. Kadın bu bilgisiz ıi· 
ğim karşısında şa~ rdı, hatta biraz 

üzüldü ve cevap verdi: 
- Mıster VV .. 
- Peki ama bu mister VV. 

kimdir? 
-- Nasıl oluyor da tanımazsınız 

canım? Bu havalinin en zengin ada· 
mı .. 

- D !mek bu a Jama rektörden 
daha fazla kıyın ~t veriyorsunuz ?. 

- Şüphesiz o olmasaydı rektör 
bu buhran zamanlarında üniversite 
profesörlerine maaş veremezdi. 

Biz Fransada paranın Amerika· 
da ne kadar kıymetli olduğunu ta 
mamiyle tasavvur edemiyoruz bura 
da para tamamiyle hakimdir çünkü 
Ameribd:ı p nanın nüfuzüna karŞf 

koyabilecek kuvvetli bir aristokrasi 
yok idare nizamı derecelere ayrılma 

dı~ı için o da para ile mücadele ede 
miyor. Amerika zekanın nüfuzuna hiç 
inanmadığı için ilim ve tefekkür et' 
babı da para hakimiyetine boyun e 
ğiynrlar. 

Bıı memlekette meslekten yeti · 
şen sefir yok küçük kademelerle baş.. 
!ayarak yükselmiş rektör, V('li, hatta. 
hakim bulamazsınız. Amerıkada ha· 
yata bağlanmış kiliseye ve enstitüye 
rastgelinmez adaletin Allahın v~ il· 
min kudretini temsil eden bu mües 
seseler de paraya bağlıdırlar. 

içtimai bünyeleri mı•dil ola • ve 

--~~-----Yazan~~~~~-

Andre Maurois 

ferdi eri ananelere göre bir takım de 
recelere aynlıuış bulunan memleket 
lerde bu hal a~ır bir tehlikedir Lord 
payesine erişmiş İngiliz tüccarları fi 
kir sahiplerine hürmet etmeğı ... e yer 
vermeği öğrenmişlerdir. Amerikalılar 

henüz iktisad alimlerini cumhuriyet 
!erinin eşiğinden dışarıya atmadılar 
fakat eski Rus beyleri gibi şaiclere 

uşak sofralarında yer verdiler ve bu 
halin Rusyada nelere sebep olduğu 
nu dü~ünmediler. 

Öğle üzeri şebir bir kar fotıiıası ' 
ile sarstlırhn Şikagodan ayrıldım ak 
şam üzeri Sen · Lui şehrinden (Mels 
buridr) geçerken soğuk gene isanı 
ısırıyordM bu sabah uyanıp ta vago 
nun perdesini kaldırınca çiçek açmış 
ağ'lçlar ve ilkbahar dekoru ile kar· 
şılaştım. 

Dellas zenginliği derhal göze çar 
pan yrpyeııi bir şehirdir zaten Tek 
sas hükumeti Birleşik Amerika dev 
letlerinin en mesududur petro! kuyu 
farı tabii gaz membnları bu memle 
kete uzun ve devamlı bir refah te· 
min etmiştir. 

Dellas gl'niş bir mıntaka içerisin 1 

de gayet ehemmiydli hir iktisadi na ı 
ztm mevkiirıde olan bir şehirdir. 

Burası tıpkı köyler arasınd,:ı bu 
lunan büyük bir kasaba vazıfesini gö 
rüyor Dellas- bu havalinin alışvrriş 

şehridır bütün Teksas kadınları Pa · 
risten gelen robları yalınız bu şehir 

de bulur. 

Ha va tehlikesine karşı 
nasıl korunacağız ? 

Bu yazım1zı takibediniz ! 
Şehrimizde bu günlerde gece ve gündüz hava tehlikesinden kQrunma 

tecrübeleri yapılacağını yazmıştık. Bu çok mühim olan mevzu etrafmda bü· 
tün yur~daşların bılgi sahibi olmaları pek gerekli bulunduğundan Seyhan 
Seferberlık müdürıüğü neşriyatının buna daır olan son broşürünü (halka 
dağıtılan) bir defada gdzetf"mızde r.ıeşret:neyi faydalı gördük. Hroş.\l.rün ü
çüncü kısmını bugün aşagıya koyllyoruz. 

111 

Sığınak kapılarının önünde insan 
gtçccek kadar, pencerelerde İçeri 

ziya ve hava girtcek kadar, mesa
fe terkedildıkten ıor ra kapı ve pen 

ecre önlerine bombaların hava taz 
yikine karşı koymak üzere kum tor 
baları istıf r.dilir. Gaz odasının içi 
dikkatle muayene edilerek ne kadar 
delık, çatlak varsa tamamı tıkanır 

ve sıvanır. 

Sıtmaldarda ya sıfonlu bir hela 
yaptalır veya atzı kapalt bir lizım· 
hk bulundurulur. Etektrikl~ tenvir 
edilir, her ihtimale karşı birkaç e· 
lektrik el feneri, bir kazma, bir kü. 
rtk. bir deıt~re, bir balh, bir sabr; 
bir manivela demiri. kapalı laplar· 
da içme suyu bulundurulacatı gibi 
bir de telefon tesisi şayanı tı.vsiye · 

- Gerisi altıncı sahifede -

İçerisinde oturduğum koskoca· 
man otel alıcılar ve satıcılar ile do 
ludur otel koridorları adeta bir çar 
şıyı andıdır baştan başa reklam do 
Judur. 

872 numarallı odada otıwan Gu· 
rtes Bros korse ve kemer satar. Şap 
ka süslerini 872 numaralı Mis Ag 
vttten alabilirsiniz. 

874 nu naralı odada pla ı elbise· 
leri bulunur. Ddlas şehrıntn kütüp· 

hanesi göklerde dolaşan bir binayı 
müstakilen İşgal cdı::r. 

Metropolten operası Otello "e 
Tanhavzeri oynayacağını ilan ediyor 
Geniş. çıçekli ve ağaçli caddtlerİ11 

keaııda yeni evler var. HarptenbeTİ 
dünyanın hiç bir. memleketinde bLI 
kadar bolluk ve bu kadar refah gf>'' 
medim. 

ilkbaharın bütün tatlılığ111a rd· 
men bugün kendimi mesut hisset 
mektt!n çok uzağın. Avrııpadan ço1' 

fena havadisler geliyor. Amerikalı 
lar da:benim kadar ıstırapla radyo· 
yu dınliyor lar. 

Şikago, Paris' Loodıa ve Pra~ 
arvsmda havai bir mükaleme teeS 
süs etmştır denilebilir. Şikago A"' 
rupadaki muhbirlerine sual ~oruyn' 
onlar da cevap veriyorlar, Harp o 
lacak mı? Bugün bt:tür. Amerıkalı1'' 
adeta harbin olmasını temenni ede' 
bir vaziyettedirler. 

Benim konferans vereceğimi~· 
ıe' den ve F ransıı olduğumu bıleli 

yolda ve otelde beni görünce dı.ırıl' 
yarlar, tereddütle yanıma yanaşıY~' 
!ar: Acaba bu sefer Almanların ° ~ 
ha fazla ileriye gitmesini ourdur111~ 
mümkün olac;ık mı ? Hür bir 111e 
leket bir gece İçerisinde komşı.ıl'~ 
tarafından ilhak edılirse dünYO 
sulhcn devamına imkan kalma:ı. ~ 
telın önünde gazıate satan adttr11 

ra haberler veriy0r: Holanda "e 1 
veçre tehdit edildi. Merakla bir~ 
zde aldım, okudum \e mü~e l"' 
bağırışını haklı gösterecek hıÇ ,.,, 

ti"' 
sebf'p bulamaymca ona çık•~10ıı 

Bana verdiği cevap yalnız şu 0 
"' 

M d y., . ıi "' emnun egı senız gazel erı 1 ııı 
veriniz. Size paranızı geri vereYeıeP 
Benimle mülakat yapmağa gvsıf 
bir kadın gazeteciye sukG11et ;

3,"5' ~bt 
ettim ve e-ninim ki. dedim. ' §il 

1 bı 
bu anda Arnerikadan daha çolc ~r 
k~t içerisindedir. Dillerim~. 
~f.Rp-akta11 çekinelim eter ~ 
~ harpten sakınmak 
olmazsa, F tar.sızlar, Allahı11 
le mükemmelen ve aslaa 
bedeceklerdir. F alcat dö.,~ 
zır olmıyan insanların ve dtl 

tahrip edıci sözlerle baık• 
mensup insanların hayabd• 
koymata hakları yoktur. 
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Alman propagandası 

lngilizler güya daha çok eskiden 
Almanyaya tecavüzü düşünmüş 

[ lınglllz l•llhbarat N•zaretl blldlrlyor ] 

Almanyada son günlerde düşü 1 

fiilen bir İngiliz tayyarecisinin cebin 1 

de bir harita bulunmuştur. 1936 ta

tibinde basılmş olan b~ haritada bir \ 

~illan mühimmat fabıkası hedef o· 

t.rık gösterlmiştir. Almanlar bunu 

''•İle itthaz t-derek Britanyanın da· 

"- 19:16 da Almanyayı bombardı -
· n etmek için planlar hazırlağını 

ia eden beyannameler dağıtmak

d1rlar 111 Bu pı opaganda şasılacak 

~ecede ıafdilcedir.Harita hakika 
'-' lngilterede ~asılmıştır ve onun 
'tşri, vazıfekri daimi bir hassasiyet 

tt UyAmklıkla hazır bulunmak olan 
leri mahcup etmez. Onların 

._ırlıkh bulunması sa)esindedir ki 

S ıcak iklim geceleri... . . 
Bu gtceler, insana, hıslerm 

ı'1den taştığı saatler y~ş~tı.rl. ~u 
~kık ki ıklim, ruh değışıklığı us·_ 
ı5-ıde kuvvetli bir unsurdur. Uzvı 

ruhi tabiatın ç.etin itiyadiarı bi-
ıktim değişikliğiyle gevşiyor. Bil· 

a aıca k bir iklimin gtceler inde 1 
Sıcak ıklimin nebatları, havası, 
tabı, rüzgara ve hatta yağmuru, 

~ ayrı ayn kaynatıcı müessirler 

S izt, böyle bir iklimin, şim~i 
nüvel mevzvu olan macera· 

t...rıdan birini anlatayım : 
Oturdutum küçük ev, pek şirin 

"'- larifti. Bahçesinin dört köşesin· 
boy atmış palmiyt-ler, çamlar, 

Çeşit ~eşit sarmaşıklar binayı 
.. Yordu. Bu küçük yuvada, çok 
n~vi bir hayatım vardı. Fakat 
Yet, sonraları rengini detiştirdi. 
Yatıma bir komşu kızı karış .uış 

lldımin sıcak bir kızı. 
I"'\ nunla mülakatımız önceleri 
V ayda bir oluyordu. Sonrala· 
bu, haftalara, günlere ininceye 
ır sıklaştı. Ve nihayet buluş-
lar, geceleride vukubulmata baş 
· Artık birbirimizi görmediğimiz 

.-.. ..... bir gün ve hatta gece kaçma· 

u. 
'-~Denebilir ki, gençlitimin en 
.:.C~d anları, onunla akşam üzeri 

dutumuz baygın palmiyeler kuy 
da geçmiştir. O ve ben artık 

iyen hirbirinin olmut iki insan 
i<lik. Ôyle iki insan ki, düşün· 
İ temiz, fakirleri birdi. 

i-{ aftalar, aylar pek çabuk geç 
ti. Mevsim sonbahardı. Fa· 

.. cak hir son 'ıa har gecesi .. Sev 
le o gün buluşamamıştııc. Eve 
telcniştim. Fakat onunda gelme· 
belli idi. Eğer uj'rasaydı, bah· 
ınuhakkak surette geldiğini 

t_ bir işaret btrakırdı. 
"'lllde bir sıkmtı vardı Saatler 
l1trlu ilerle oiyor. S ı ıt v~ d ık ı · 

lngiltereye taarruz edildiği halde 

lngiliz şehirleri Polonya şehirlerinin 

uğradığı akibete uğramamıştır. E. 

ğer bu huırlıkh bu!unmak keyfiyeti 

hakkındaki Alman iddiaları lngilte

re' nin tecavüz maksatlarını isbat e· 

derse 1936 da Almanya daha silah 

sız ve mudafaasızken bu ve bunun 

gibi diğer hedefltri bombardman 

etmekten lngilterenin niçin çekindi· 

ji izah edile bilir mi? Harita üzeri

ne işaret edilmiş mühimmat fabrika 

sının mevcutdiyeti Almanyanın da 

ha o zamandan tecavüz maksadı 

besledij'ine bir delil olduğunu söy
lemek ayni derecede doğru olmaz 
mı? 

H i K 

Tatu o 
kaların bu kadar uzun bir zaman 
kaplıdıtını sanki o zaman anlıyor
dum. Sabaha çabuk varmak için 
tek çare uyku idi. Yattım. 

G ece yarısı vardı; uyku arasın -
da, ıbk bir nefe8in yüzümde 

dola.ştıtını hi1Sediyordum. itiraf ede· 
yim ki, uyanmakla beraber, biran 
gözlt:rimi açmaktan korktum. Göz
lerimi açtığım takdirde yüzümde do
laşan nefes sahibinin elleri, boğazı
ma sarılacak diye düşünüyordum. 
Fakat kısa bir muhakemeden son· 
ra karar verdim ve bağudım: 

- Kim o? 
O anoa, ummadıj'ım bir çe

viklikle kendimi ayakta buldum. Fa· 
kat gölge bir şimşek gibi karyola
mın altına sokulmuştu. Derhal elek
trij'in dütmcsini çevirdim ve kükre· 
dim: 

- Kimsin? 
Bu sesim~: 
- Hırsızl.. diye kim cevap verdi 

bilirmisiniz : Sevgilim l 
( •• ) kahkahalar atarak kar. 

yolanıo altmdan ııyrıldr. Boynuma 
sarddı. Hayret ve neş'e ile mırılda· 
nıyordum: 

- Bu saatte... Sen ha ! 
- Evet ben 1 
- Niçin? 
- Seni özledimde onun ıçrn ... 

Hem sana mühim bır şey söyleme· 
te geldim! 

- Neye dair? 
Biran kadar sustu. Sonra anlat-

tı: Muhakkak surttte evlenmemizi 
istiyordu. Hem bunun çok çabuk 
olmasını arzu ediyordu. E,tesi gün 
derhal ailesine müracaat etmemde 
ısrar gösteriyordu. ·Bu çocukca is-

ticalinı yersiz bulduğunu, evlenme-

GÜ NÜ N MESEL E L ERİ 

Amerikanın Müdahalesi 
Avl:'upa harbi nihayet Amerikayı bilfiil mudahale ve te;;ebbuste bulun· 

ınağn mecbur' etmiştir. Çuoku Avrupa harbindeki faali~·et ve hareketlerin 
Amerikahlar'ca mukaddes hayati menfaatlere \·e prensiplere dokuDaca~ından 
iler'ide sey~ iesi gfü·Ult'cek fena misaller teşkil edeceğiode.ı korkulınuştur. 
Amer'ika son bitar'aflık k,\nunu ile kendi tebaasınm ,.e gemiler'İnin har'p 
mmtakalal:'ma girmelerini menetmiştir'. Fakat bu mınh.kal:ıl:'da eskiden kal . 
ımş tebaası ile sefaret erkanı ve konsoloslar'm sivil ahalinin bombardman 
edilme'linden zarua uıramalarına katiyc:ı mUsaade etmeme~i tasmim ctmi • 
tir. Bunun için Finlandiyadak.i tebaa.;ı ile memurlar'ı ve askeri müessese , e 
mevkilerden uzakta bulundukları halde Rus ta.y~·arelerinin bombalarma ma
ruz kaldıkları takdirde şiddetle ıwUdahaledc Luluoacağmı bildirmiştir. 

Amerikahlarm nazarında bu buyuk cumhuriyetin teessUsU tarihindenberi 
en mukaddes pl:'ensip denizlerin serbes olmasıdır. Ancak muhasım devletlu• 
den bir'i diğerinin muayyen sahilini denımh ve mUessir abloka altına 
aldığı takkdirde bu mıntakada takyidat konulmasına razı olmaktadır. Bu 
pren'lip yUzUnden İngiltere ile Amerika arasında tarihte bir'çok d'-'f a şiddet· 
li ihtilaflar çıkmıştı. 

lngilterenin Alman emtiasını alelümum harp kaçağı ilan etmesi ile yal
nız Almanya sevahilinde değil bütün denizlerinde her Amerikan vapurunun 
tevkif olunup muayene edilmesine yol açtığından Amerika hükümeti diğer 
bitaraf devletler gibi protesto etmekle iktifa etmeyip ayni zamanda bunun 
avakibinden mesul addederek tazmin ettireceğini bildirmiştir. Malümdur ki, 
geçen umumi harbe Amerika sırf denizlerin serbest!si yüzünden ve hukuku 
düvel ahkamına münafi olarak açık denizlerde Amerika gemilerinin ve Ame
rikan tebaası bulunan gemilerin tahtelbahirler tarafından batırılmasından do
layı iştirak etmişti. 

Amerikanın bu defaki müdahalesi kendisini harbe sürüklemese de har
bin her türlü başı boş olarak devam eylemesine mani olacaktır. 

A 

A y E 

korku 

gittim. Daha sabah kahvaltısmı ye 
ni bitirmişti. Ona, gayet ciddi bir mu 
tavassıt rolü oymyordum. Çok temiz, 

istikbali çok ümidli bir arkadı.şımdan 
ona uzun uzun bahsettim. Ve kızla· 

rını bu arkadaşıma İstemek gibi ha 

1 
Yazan 1 yırlı bir işe karıştığımı söyledim. Ü· 

T ii mid etm~mekle beraber, ondan böy an g ne r le bir teklif karşısında verimkar bir 
---·----------- hareket gördüğüm gibi, bu tavsiye 

nin bu kadar kolayca olamayacağı• 
na söylemek istrdimse de onu ikna 
etmek mümkün olamadı. 

- Hemen yıarn, diyordu, gidip 
beni ailemden istiyeceksin ! 

Artık itirazın kabil olmadığım 
gördüm : 

- Peki ( •• ) dedim, iıtrditini 
yann yapacatım • 

Ve ilave ettim : 

- Sen bir " tath korkusun " 
Vakit gece yarısını çok geç· 

mişti. Onu evinin kapısına kadar 
götürdüm. Sessizce içeriye girdik 
ten sonra aynldım. 

• -E rtesi sabah, saatlerce düşün- · 
düm. (**) ı mensup oldutu 

ailenin reisinden dotrudan dotruya 
istemek ne kadar minisız. Fakat 
araya yaşlı başh bir vasata koymak 
da istemiyordum.(**) an babası yok. 
tu. Y alun bir akrabasının elinde bü 
yüyordu. Ona hlmilik eden zat pek 
zengindi. Ve bu zengiliti kadar da 
hi" fakiri bir · ticaret adamı idi. 
HissikabfeJvukuum, teklifime men
fi bir eeY'ap alacağımı ilham edi· 
yordu. Çünkü bu tipte adamların 
maddi fikirler sahibi oldutu muhak 
kaktır. Ve kızlannı ancak kendileri 
Jibi olanlara vermek arzusundadır· 
lar. 

Mutlaka, ılık gecenın vadini gün 
düz~yerine getirmek lazımdı. (**) 1n 

hamisile şahsen tamşıyorduk. Ve 
hatta aramızda samimiyet de var 
dı. Bir pl~n tasarhyarak eYlerine 

edilen ıdamm benden başka kimse 
olmadıtım söylemek gibi bir sürpriz 
de tasarlıyordum. Fakat vaziyet, t4· 
mamiyle tahmin '- ttikim gibi çıkb: 

- Çok güzel, dedi, fakat ben 
kızımızı uzak akrabadan . ..... için 
söz vermiş bulunU)'Orum, 

O dakikada hiç birşey düşüne
cek halde dttildim . Elimdeki çay 
fincamm düşürmemek için masaya 
koydum. O ilive ediyordu : 

- " Bu mesele aramızda kal
sın. Emio:oıunuz ki böyle bir şeyi 
sizden başka kimseye söylemiş de· 
tilim. Sizin , arkadaıınız İçin olan 
bu güzel arzunuzu isa'f edememenin 
verdıti yeisi ancak böyle bir maze
retin mevcudiyetini söylemekle tah· 
fif edebilirim ,, 

• 
Evleri, evimin pek uzağında ol· 

mayan sevgilimin , bu menfi netice· 
yi .atzımdan işitmemesi içm aylarca 
evıme uğramadım . Fakat o , beni 
bir gün büromda yakaladı . Sordu. 
Anlat~ım • Çok üzüldü ; hatta ağ· 
ladı bile. Ailesinira böyle bir kara· 
rma şiddetle isyan edeceğini söylü· 
yordu. Onu, mümkün mertebe tes· 
kin ettim. Makul olması tavsiyele
rinde bulundum . 

( • • ) , sözlerimi tuttu . Ve bir 
kıç ay sonra, ailesinin tensip ettiti 
adamla evlendi . 

• 
Ona rast geldiğimde , bakışla· 

r1ndan anlıyorum ki hala beni unut. 
mamış_ 1 • • Bir gün bır fırtına çıka. 
rır diye içimde tatlı bir korku var • 



\RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO OIFüZlYON 
POSTALAR[ TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

1 ler gUn yalnız kısn dalga 31,7 
m. 94iij kc/s postnmızln neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde l labcrler 

aatlcri nşagıda. gönstcrilmiştir. 

Jrıı.nca Saat l~l,00 ve 1 ,43 <le 

Arapça ,, 13, 13 ve 19,4:> de 

FrnnsızC'a ,, 13,4.'j ve 20,13 de 

CUMA - 1S ı 12 / 939 

12.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

L'l.50 TürkMfü:iği -Pi.) 

13.30 - 14.00 MÜZiK (Hafif 
Müzik) - Pi.) 

18.00 Program 
18.0SMcmleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 
20.30 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 
19.10 Konuşma ( Onuncu Tasar· 

rur ve Yerli Mallar Haftası münasibe-
tile (Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu namına Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmt.:n tarafından) 

19 15 Türk Müziğı 
Çalanlar : Rüşen Kam, Cevdet 

Çağla, Hasan Gür, Şerif İçli. 
Okuyan : Semahat Ôzdenses 

19.30 Türk Müziği : Halk Tür
küleri ~adi Yaver Ataman ve Azize 
Töıcm. 

20.10 TEMSiL : LOUISE 
Yazan : Gustave Charpentier. 
fercüme Eden : E. Reşid. (Ce· 

mal Reşid, Piyanoda Gustave Char
pentier'in Louıse operasından parça
lar çalarak esere refakat edecektir). 

21.10 Müzik (Riyaseti Cumhur 
Filarmonik Orkestrası - Şef : 
Hasan Ferit Alnar) 

22.00 Memleket Saat Ayari, A
ians Haberleri; Ziraat· Esham-Tah
vilat, Kambiyo - Nukut Borsası 

(Fiyat) . 
22.20 Müzik Lied'ler - PL) 

22.45 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.25 - 23.30 Yarınki Pragram, 
ve Kapanış. 

Askerlik Şubesinden; 

Gerek yerli ve ğerekse yaban· 

cılardan askerlik Şubesinde işleri

ni görmek istiyenler için müracaat 

zamanı sabahleyin: Saat (8) den ( 12) 

ye kadardır. Bu zaman haricinde ve 

öğleden sonra müracaat etmeleri 

ilan olunur. 2-3 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kı~mında 

çalışmak üzere iki mürettije ihti

yaç vardır.idare hanemize müracaat 

Ha va tehlikesine, karşı 
nasıl korunacağız ? 

Gayri Menkul Mallarııı 

açık artarma ilanı 

D. N.9371252 
Adana 3ncü icra memurfı:rğtlf1' 

dan : 
- Dördüucü sahifeden artan - 1 

dir. 
Binalarda sığınak ve sığınak İıa· 

)ine getirilecek bodrum ve zemin 
katı gibi yerler yoksa evin bahçe· 
sinde, bahçede yoksa hemen civar
daki arsa veya arazide ev lıalkını 

istiap edecek büyüklükte ve ekli 
şekilde korunma hendeği yaptın· 

lır. 

1 

Yiyecek ve içeceklerin gazdan 
korunması 

Evlerdeki tekmil yiyecekler a· 
2ızları sıkı sıkıya kapanır, kaplara 
konacak ve Üzerlerine birer mu· 
şamba örtü örtülecek. Mümkünse 
gaz odalarının bir tarafına yerleşti· 
rilecek, yoksa evin en sağlam ve 
kapalı bir yerinde saklanacaktır. 

içilecek sular ya damacanalarda 
ve mahfuz yerlerde bulundurulacak 
veyahut tulumba suları kullanıla· 

caktır. 

Evlerde yangın söndürme 
için bulundurulacak techlzat 

ve Malzeme 

Her adam için bir gaz maskesi 
bir harp paketi, İki yüz gramlık ki
reç kaymağı paketi, ve bir elektrik 
el feneri. 

Södürmt: malzemesi: Bir kürek 

bir kazma, bir balta, bir destere, '>ir 
satır. bir küçük merdiven. bir sırığa 
takılı süpürge (Bu süpürgenin üze. 
rine ıslak bez geçirilecek) bir kaç 
sandık dolusu kuru ince kum veya 
toprak, bir boş kova su ile dolu ağ· 
zı geniş bir fıçı veyct kazan, su serp 
me için ayrıca bir k0va evde taz· 
yikli su varsa miınasip uzunhıkda bir 
hortum. 

Evde bulundurulacak 
sıhhi edvlye 

1 - Harp paketi; beş ila on a
ded, 

2 - Bakır sulfat; 5 şer santi· 
gramlık 5 - 10 paket (100 gr. suda 
eritilip bv su ile ıslatılan pamuk par· 
çalariyle fosfor yanıklarını söndür. 
mek ve fosfoıunu gidermek için) 

3 - Tendirdiyot; 10-10 gram· 
!ık (Bir şişede yaralara ve yanıklara 
sürmek için.) 

4 - Oksijenli su; Yüz gram 
(Arsinlenmişlerde ağzı ve bunu yı

:Camı-k için.) 

5 - Permanganat dö potas; 25 
santigramlık 5 - 10 paket, (Bir kilo 
suda eritilip iperitli gözleri ve ağzı 

ve burnu yıkamak için.) 

6 - Bikarbonat dö sut; 250-
500 gram (Bir kilo suya 2l,5 gram 

veya bir bardak suya bir kahve ka· 
şığı Gözleri ağzı ve bu burnu yıkr.· 

mak ve kalevi su dökünüp sürünmek 
üzere.( 

7 - Mağnezi kalsine; 30 gramlık 
beş paket (Arsin zehirlenmelerin· 

de altı kaşık c:üt hülasası ve beş yüz 
gram su ile bir paket karıştırılıp 1 

içmek üzere) 
8 - Kloramin T. Mahlulü; 

0,50: 100 mahlulünded on gramlık 

damlalıklı şişede (iperitli gözleri bi· 
karbonatlı veyi\ permanganatlı su 
ile yıkadıktan sonra 1 - 2 damla 
tılır. 

9 - Gomenol yağı; 51100 mah· 
lulünden 10 - 20 gramlık damla· 
lıklı şişede (Buruna damlatmak ve 
iperit yanıklarına pansuman yapmak 
için.) 

IÜ - Kırık sarmak için kontr 
plak, tel, veya kalın mukavva par
çaları, 

( Sonu Var ) 

Finlandiya harbi 
- ikinci sayfadan artan -

malıdırki, tayyareler Finlandiyanın 
ormanları üstünde kör olacaklar ve 
hiç bir şey göremiyeceklcrdir. Sonra 
meşhur general Kış fa Finler için çal 
lışmaktadır kar Finlandiya ordusu· 
nun iskili kahramanl~rı için en ve 
fakar bir yardımcıdır. Ruc:lar tc nk 
ları ve hücum arabaları için ise bil· ı 
akis en müdhiş bir manidir. Finlan· 
diyada geceler sabahın geç zamanına' 
kadar devam eder ve öğleden sonra 
da çok erken başlar. 

Mütecavizlerin gökde ve yerde 
hareket edebilmek için bir günde an 
cak dört, beş saatları ~ardır orman 
lar, Finlandiyalılar için ancak kendi ı 
!erinin yollarını bildikleri mükemm~l 
birer melc~dir. hafif Fin kolları mem 
leketi köc:e bucak tanıdıklara gibi rast 
geldikleri yerde Rus kıtalarını mu· 
vaffakiyetle ta::ırruz ederek, süratla 

ortadan kayp olacak kadar mahirdir 
bu suretledirki, Lado ga gölünün şi 

malinde yolunu şaşıran bir Rus kıta 
sı bu hafif Fin kolları tarafından sa 
rılarak imha edilmir ve 1500 esir 
alınmıştır. 

Karelindeki Sovyet ilerlemesi 
çok ağır gitmektedir o kadar ağır 
gitmektedirki henüz Finlandiyalıların 
asıl mukavemet hattı olan istihkamın 
önünde harp edilrnı-:ktedir. 

Donmuş şimal denizi sahilinde 
Sovyetlerin Petsamo üzerine yapdık 
ları yeni bir taarruzda muvaff akiyet 
sizliğe uğramıştır. 

B. Molotof milletler cemiyeti ka 
tibliğine verdiği cevabda Sovyetlerin 
Finlandiya ile haliharpde olmadığını 
bildirdi. 

B. Molotof belkide nahoş bir ha 
kikatı tanımak istemiyor. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında 

Fuad eczahanesidir 

Murat Atikcrin Giritli Ahmet 
Hamdi zimmetinde alacağında do
layı 

Açık artırma ile paraya çevrile 
cek gayri menkulün ne olduğıl' 
40 metre murabbaı arsadır. 

Gayri menkulün bulunduğu (il 

ki, mahallesi. sokağı, numarası 

Adana Tepebağ m. de Ada, 22 
parsa! t ı ve tapunun şubat 93' 
tarih ve 40 numarasında kayıtlı 1 

Takdir olunan kıymet : 
Tamamı uçyüz lira takdir edi 

miştir. 

Artırmanın yapılacağı yer, gl 
saat : Adana 3 ncü icra dairesirıdl 
15·1·940 pazartesi günü saat 1 
dan 12 ye kadar birinci ve 30 J 
940 salı günü ayni saatlarda iki' 
artırma yapılacaktır. 

1 -- işbu gayri menkulün artlı 
ma şartnamesi 13 12.939 tarihi11 
itıbarcn 37 /252 numara ile ad 
3. icra dairesinin muayyen nurn•1 

sında herkesin görebilmesi için 
tır. lıanja yazılı olanlardan faıl• 
lumat almak istiycnler, işbu şart 
meye ve 37 /252 dosya numarasİ 
memuriyetimize müracaat etmelid 

2 - Artırmaya iştirak için y4, 

karda yazılı kıymetin yüzde : 1 
nisbetinde pey akçasiyle veya dl 

bir bankanın teminat mektubu t 
edilecektir. ( 124 ) 

3 - f potek sahibi alacaklıl•' 
diğ~r al.a~adarl~rın ve irtifak ~-~ 
sahıplerının gayrı menkul üzerırıd ~ 
haklarını hususiyle faiz ve masr' 
dair olan iddialarını işbu ilan t•" 
hinden itibaren yirmi gün içinde t 

rakı müsbiteleriyle birlikte meıf111~ 
yetimize bildirmaleri irabeder. Ar
halde hakları tapu siciliyle sabit 
dukça satış bedelini 1 paylaşın•' 
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır 
y~ iştirak edenler artırma şarf1• İ 
nı okumuş ve lüzumlu maJı1ınat 
mış ve bunları temamen kabul e 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamaod• ,;· 
ri meukul üç defa bağrıldıktan 
ra en çok artırana ihale edilir, 

-· Ancak artırma bedeli rnub' ,ı 
men kıymetin yiizde 7 5 şini blJ~~ 
veya satış istiyenin alacağına rıJ ııe' 
olan diğer alacaklılar bulunu~t• t' 
del bunların o gayri menkul ıle .,ıı· 
min edilmiş alacaklarının mecıf111 

ti ,, 
dan fazlaya çıkmazsa en çok .. et' 
ranın taahhiidü baki kalmak ıJ:jt 
artırma on beş gün daha teıtl ıl' 

b · · - ·· · te y•P .:. on eşınçı gurıu aynı saat . il" 

cak artırmada bedeli satış ist
1r;,1. 

alacağma rüchani olan diğer ~ 
lıların o gayri menkul ile terll

111 ıı 
. 1 k d fıt. mış a aca ları mecmuun a11 ,rı' 

rtır 
çıkmak şartiyle, en çok 8 eıJt 
ihale edilir. Böyle bir bedel 51t f 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
taf ebi düşer. ) 

( Gerisi yedinci sahifede 

... 
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l 4 Kanunu~vvel 939 İürksôzü Sahife: 7 

• Asri sinema 

l,elefonla 250 
Bu akşam 8,45 

Suvareden itibaren 

Asri sınema 

Telefonla 250 

Müsahip Zade Celal'in Ölmez Eseri .. 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en güzel ve en müstesnası 

Türkçe sözlü şarkıh 

BiR KAVUK DEVRiLDi ! .. 
Oynıyaolar : Hazım - Vasfi Rıza İ. Galip - Emin Beliğ - Muammer - Mahmut - F etiha 1 eyfik - 1 

Mualla - Halide Pişkin - Samiye : 

Musiki kısmı : Kemani Sadi - Bayan Mualla 
40 kişilik sazheyeti : iki Otuz iki flirıı birden 

1 - Kırık hayat 2 - Vatan bekçileri 

....... --------------- ----------------~--------------------Dünya Sınemacılığının En Büyük ve Emsalsiz iki Şahsiyeti 

~NNABELLA vECONRAD WEIDT 
BlYI Akşam 

/\ L S A R A Y Sinemasında 
~ala müsameresi olarak takdim edilecek olan Kuvveıli Mevzuu, Göz 

kamaştırıcı Lüks ve ihtişamı Heyecanlı ve M~raklı sahneleriyle 
senenin En Büyük ve Fevkalade bir filmi 

KIZIL RAHiP -------' Prans•zca sözlü, Aşk, İ:stırap ve his Şaheserinde yüksek bir sanat 
Kudreııle Temayüz etmişlerciır 

lllu Filme lllveten : FoX Jurnal Son Hadisatı Haberleri 

DiKKAT Balkon ve Loca Biletlerinizi uken aldırınız Telefon 112 
Pek Yakmda 

ZARL\II LEA~I>ER ' in Şaheseri 

De"" MAVi TiLKi ~ 
( TAN Sinemasında ) 

1 ALTIN HIRSIZLARI 
1 

.30 Kısımhk Heyecanll FUm devam ediyor. 

inan Yazıhanesi 
'y ~niden açtığımız Is tile.lal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan yazı -

, ; 1nde " Tüccdrİ hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfus, Tapu, Bi· 
ttağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarada Veka· 

•' - Dcvld Şiirası - Mahkemei Temyiz ile rf:smi devdirdcki işler 
qtlc takibediıir. Son sistem makinalarl<t mücehhez matbaada tab işle 
~ ~ltaj alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo tamir-;! lll!mleketım zın yapı işlerinJe kull.mılması fence muvafık kiremit 
r,:lardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder. ( Yoksul 

it yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intizam, 
~et Yazıhanemizin prensibidir. 

c. 

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün saat 8- ı 2 ve 14- t 6 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

or. Muzaffer Lokman 1 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastolarını kabule 
başlamıştır. 

Seynan P. T. T. Mü
dürlüğünden : 

1 
1 - Fenni ve hususi şartname· 1 

deki evsafa ve Müdürlükte mevcut 
kalıba göre imal edilmek üzere ida
re ihtiyacı için bir metre tulinde iki 
delikli olmak üzere bin adet beton 
künk açık eksiltme suretile alına

caktır. 
2 - Künklerin tahmin bedeli 

( ~00 ) lira ve muvakkat teminatı 
altmış yedi lira f'lli kuruştur. 

3 - İhale 18 12·939 Pazartesi 
günü saat 15 de P. T, T. Mudür
lük binasında alım satım komisyonu 
tarafında yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnamelerle 

künk kalıbını görmek istiyenler Mü· 
dürlük Kalem Şefliğine ve f'ksiltme 
ğeiştirak edecekler de ihale gün 
ve saatinde teminat makbuzlarile 
komisyona müracaat etmelidirler. 

5 - 2490 No. lı eksiltme, ar· 
tırma ve ihale kanunun 4. üncü mad 
desinde yazılı kimselerle Ticaret O. 
dasına kayıtlı olduğuna dair 939 
senesine ait vesikası olmıyanlar ek· 
siltmeğe iştirak edemezler. 

3-·6-10-15 11227 

l)ayrimenkul malların 

açık artırma ilanı 

- Altıncı sahifc!den artan -

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içınde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunaşak kendisin-

den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzdmış olduğu , bedelle al-

mağa razı olursa ona, razı olmaz 

veya bulunmazsa hemen 15 gün 

müddetle artırmaya çıkarılıp ençok 
artırana ih21e edılir. İki ihale arasın· 
daki fark ve geçen günler ıçin yüz
de beşten hesap olunacak faiz vP. 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksısın memuriyetimizce alıcı-

dan tahsil olunur. 

Gayri menkul yukarıda göste· 
rilen 15.1.940 tarihinde Adana 3ncü 

İ c r a Memurluğu o d a· 

sında işbu ilan ve gÖ5terilen artırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 11262 
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HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 

• Yerli 

• Mentane 
Arpa 3.30 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 1 15.70 

UN 

Hazır 

Vadeli 
Vadeli 

Dört yıldız Salih 

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

" " 
Simit .. 

LivNpol Telgrafları 
14 I 12 / 1938 

1. 1-f 
lll 8 

75 
40 
42 

Hind hazır 7 42 
11 \09 Nevyork 

Lireı 

Rayişmark 

Frank (Fransız ) 
Sterlin (İngiliz ) 
Dolar (Amerika) 
Frank ( İsviçre ) 

ı---

~90 -;g-

-165 
00 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikraırive planı 

~AÜKAFP.T 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

I 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 " 
1000 • 5.000 • 

8 • 500 
" 

4.000 " 
16 İtJ 350 ... 4.000 • " • 
60 " 

100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 
" 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

-----------------

1 _, 

TÜRK SÖZÜ 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • . --
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

I Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Kitaplar, mecmualar • gazeteler, 
cedveller, çekler, bilet!er, kart-
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

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

• 1 ' 
1 

J 
1 

1 1 

ıl 1 
1 

,, 

1 
1 

1 

ı ı ı 

• 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez;bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa kan nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız TürksözÖ 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türı-· 
sözünün sanatkar mücellidirıill 
elinden çıkabilir . 

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

ilan 

Seyhan Muhasebei Hususiye Müdürlü' 
ğünden : 

ıı'' 1- Aşağıda sahiplerile cins, mevki ve muhammen bedelleri ya 
·ııe s• gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için açık artır.na 

, 

tılacaklardır. f' , 
2- Açık artırma ile 939 senesi birinci kanununun 22 inci Cuına 

nü saat (10) da y1pılacaktır. fi' 
3- lhale vaktmdan evvel Maliye veznesine yatırılmış bulunması ' 

zım gelen pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir . tı" 
3- İsteklilerin muayyen vakıtta Vilayet İdare H~yetinde hazır 

lunmaları ilan olunur. 

Cinsi 
Ev 

" 
Dükkan 

Ev 

.. 

Kapu No: 
135 

13/17 
38 

34 

179 

Muhammen 

Mahallesi 
Nacararı 

Sahibi bedeli 
Halil veresesi Ah. 1300 

met ve müşterekleri 
Bucak İbrahim o.Süleyman 
Sipahipa - Ömer oğlu Rüstem 
zarı ve eşi Habibe 
Alidede Paramyok oğlu 

Hüseyin · 

Nacaran Yusuf kızı Vanlı 
Zekiye 
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