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Yurdda zelzele feliketi oldu 

Deprem rnerkezi 
Erzincan, Ordu 

Sivas, Tokat, 
ve Kemahtır 

Erzincan ve Kemah 
liükumetimiz Süratle harekete geçti; Dahiliye ve 
Sıhhat Vekillerimiz Felaket mıohkal.ırına gidiyor 

Büyük Millet Meclisinde bir Milli 
yardım komitesi teşekkül etti 

KIZILAY BOTUN KUVVETILE SEFERBER OLDU 

Asıkaı·a ; 27 [ Husus1 muh:ıbiri· 
'-izden J -- Btı s:ıba~ merke2i Tokat 
~c Sıva.ı; olmak Uıtere, Diyarbakır, 
l'o~ya. İznik, Antalya, Konya, Ulu· 
~ışla, Malat_ya. lstanbul, Yozgıı.t, 
~ii21g. Sinop. Kuşehir ,.e Samsunda 

~elzl'leler olmuşhır. 
Zelzele merkezinin Toka\; ile Sı· 

" oldn~ •e bur:ı1ar(ın:io-;anca zaJi· 
't •lcla~u ve bil' kısım evlerin yılnl. 

- d · ktep hasta· ~. Erzincan n ıse me . ' 
1 ·11 u .M .. e ,.~ köv bınalanndan ~ e ve m c- .. -.~ " • 
bi .. lu .. mmm hasara ugr:ıdıgı ~elen 
~berlerdcn :ınla~1lınakta.dır · . 

Kızıla\" merkezi bu tun ku vvetı 
t felaket~edderin imdadına koşmuş 
~~ilk hamlede çnthr> para. yiyecek 

~, ilaç öndermiştir. 
lk.i tren Erzincan ve Enuruma 

~tik edilmistiı·. Bunlar ilaç, yisecck 

t si.yecck e;yn ilı: doludur. 
Haber :ılındığına gCil'e, dtın akşam 

Londra rasadbanc'i bu zelzeleyi kayd 
ve bunun Aıı.adolud:ı oldu~u~ tahmin 
etmiştir. 

Hukumetimiz hutiın yardım ted· 
birlerini alınış bulunmakta.dır. 

Dikilide ve Bergnmcde de bugUn 
zf'lzeleler olmu~tur. 

Başvekilimiz Ref'ık Saydaııı bu 
glln umumi mUfclli~lildcn: ve bı.:tun 
Valiliklere telgr:ıflar çekeı·ck felaket
zedelere acil yardımlar yapılma'! için 
ihti_raç listeleri gönderilmesini bildir· 
mi:;ıtir. 

O:ıhiliye \' ekilimiz Faik Öztrak 
ve Sıhhat \·ekilimiz Hulusi Alataş 

·' arin s:ıbah ( bıı -.abah) zelzele mınta· 
k:ısınn h :ıreket edecek !erdir. 

Mllll yardim kemltesi 

Bugun toplanan Buyuk Millet 
;\lecli~inde alınan karar mucibince, 

( Gerisi aftmcı sahifede ) 

enkaz haline geldi 1 
" 

HALKEVIMI· 
ZIN B0Y0K 
BiR SPOR 
aONO 

Atatürk Koşusu 
dün yapıldı 

Şehrin içinde yapılan bu koşu 
biiyük bir alaka uyandırdı 

Dun 1 falk'"evi tarafından tertip 
edilen bu.yuk Ataturk koşusu mektep· 
lilerden, kulüplerden, serbest meslek 
.. ahibi genç atletlerden mUrekkcp 78 
kişilik bir kafilenin i~tiraki,yle saot 

1.) te ;}j O metre Uzer inde yapıldı. 

Bu koşunun bundan sonra ,Yapılacak 
koşulara bir numune olabilmesi için 
Iaz.ımgden butun ihtimam Ye gayrel· 
ler sarfedilmişti. 

/Ingiliz sahillerinde mayn ! 
1 

tarlaları teşkil ediliyor 

Daha sa•t 1:1 te butun a.nac.adde· 
ler halk kutleleriyle dolmuş, buyuk 
bir gençlik grupunun yapacağı bu 
busuk koşuyu merak ve alakada 
takip için beklisorlardı. • 

Halkevi· önUode toplanan koşucu 
elemanların her hangi bir arızaya 
meydan verilnı-:mesi içio sıhhl ınu:ı· 
yeneleri yapbrı1mış, son dakikavı 
bckliyordı. Halkevi Spor Komit;si 
ta.rnfındacı nrilen direktifleri dinli
yen gençler takip ı:deceklcri \'olu 
gözlcriniıı öound.e nzanmı~ sey;·t.!d i
) orlardı. Gençlerin hepsi hı;:yel·anlı. 

llumen Basvckili T:ıtaresko 

~llınen. Basvekili 
~ 

~~dudlardaki askerle 
temaslarda bulundu 

tlUkreş: 27 {Radyo) - Romanya 
~(!kili Bay Tataresko Noel tatilini 
t~byada askerler arasında geçir-

( I', Başvekil asker ve zabitanın top-

Cieris1 altıncı sahifede ) 

Yuk<irıdaki resim bir Alman nıayninin zararrsız hal e getirilmesini gösteriyor 

-( Yazısı UçUncUde ) 

( Gerisi ilo.:inci sahifede ) 

r"'· .• - .. - . .. •. - •••• - .< 
Ebedi Şefin 

;kabrine çelenk 
Ankara : 27 ( Hususl)-

Bugün Vall ve Beledlyereısı 
Nevzad :,Tandoğamn riya. 
setindeki : btr heyet Ebedi 
Şef AtatUrk'ün muvakkat 

Z kabrini ziyaret ederek bir 
) çelenk koymuşlar ve lhtl-
~ ram vazifesrn; ifa etml•I j 
} dlr. v er. ~ 
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, ..................................................................... , 
Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerimizin ço

ğalmasına yardım ediniz! 

1 , ....... -......... _. .................... -............................... , 
Atatürk koşusu 

Yol vergisi tahsil şekli 
değişecek midir ? 

Bölgemizde 
kayak sporu 

Bayramda on bir kayakçı 
Toroslara gönderiliyor 

- 8irınci sahifeden artan
gençlerin hepsi ener jik gör llnUyorlar
dı. . Çt'hrclcı·i nde buyuk lıi r vnzifey i 
başarıııaga nhJetmi~ ad:uıılaı ·a mahstı' 
bir ifade okunu.Y ordu. O 'nun buyuk 
adını t.ı ... 1yan :l:JIJ(I metreli k b ir ko~u-

Yol parası diye vatandaşlardan kesilen 
tamamen yollarımıza sarf edilecek tir 

para Haftalardan beri yağan kar ar· 
tı ', kayakcılık için beklenilen müsait 
bir duruma gelmiş bulunuyor. Bu 
münasebetle beden terbiyesi klüpler 
lik heyeti dün ziraat mühendisi ve 
kış sporları ajanı B. Sadri Erkıhzın 
başkanhimda toplanarak lrn seneki 
kayak faaliyetini tesbit etmiş ve 

: .a hazı;l;naıı sporcular lıu mesafey i 
~e kadar kısa görUyorlarclı. Öyle .' a . . 
O'nun adının karıştığı hangi buyuk 
ve .,:etin ·yaı· ı s lar kaı.anılnı anu~tı ki ... 

:\ihant, ko~ ayu idaı·e eden 1 fal
ke,·imiziı~ hakem hey eti koşuya har 
lama isarctini verirken .' ayından fır
l:w:ı.n ~klar gib i gen~·lcri hızlı ndıın 
la~la. muntazam bir ahenkle he<lcf
l e ı · i Uzerinde ko~ma!la ha ~ladtldarını 
t emasa edi,·oruz. Halkevi , Saat kulc

-.i . ll~leıli)~ Unu. A\ıidinpa~a cadde-;i. 
l\ öprulıaşı , Tuıncn \ " C niha~ et Ebedi 
!:?ef' in adını t:ı-:ıyan paı·ka giden A,
t a l t caddenin iki tar:tfındaki y ny n 

kaldırımları doldurmu~ olan halk .' ı· 
lı ını -.imdiye kadar hiç bir ıpor ha· 
o • -
r ekctine bu derecede alaka gö.11-crmc· 

mi~lir denebilir. 

1 inci Orta okuldan Ü5man Ô· 
zen 11, 25, 08 ile birinci, Eı kek 
Öğretmen okulundan Hasan Ere
cekler 11, 44, 04 ile ikinci, Toros 
spor kulübünden Naci Kaykak ü
çüncü Erkek lisesinden Cabbar Ö
zer dördüncü ve Ahmed Göztepe 
beşincıliği kazanmışlardır. 

Koşuya istirak eden bütün at
letler muv• ffakiyetle ve aı ızasız 
olarak yarı~ı ikmal ederek mütea
kiben büyiik bir halk kütlesi, Vali, 
Tümen komutanı, Halkevi reisi v:: 
bütün spor birliklerini temsil eden 
ler önünde iyi der ece alanlara Va
limiz Faik Üstün tarafından hediye
len verilmişlerdir. 

Memleketimizde ilk defa yapı

lan bu koşuya halkın ve genç at
letlerimizin fevkalade a'aka gös· 
terdikleri, bize, gelecek seneler için 
büyük ümitler vermiş ve bu ilk 
bü~ük muvaftakiyet memleket na
mına göğüslerimiı.i kabartan bir 
hadise olmuştur. 

Bu koşuyu tertip edenler hepi· 
mizin memnuniyeti mucip o]an bir 1 

teşebbüse girişmiş olduklarından te 
şekküre değer bir vazife yapmışlardır 

NOT : Klişecimizin rahatsızlığı 
dolayısiyle koşuya aid enstantaneleri 
bugün koymak mümkün olmadı. 

r 
D e 

Dün yurdun dört koşesinde, ol

dukça şiddetli zeluleler oldu. bir 

çok evler yıkıldı; bazı vahndaşları 

mızı kaybettik. Hatta Adanada da 

bir zelzele oldu; Fak at bu Sismoğ· 

rafin kaydedilect>ğ\ kadar hafifdi. 

Bu münasebetle okuyucularımıza 

ı bu mühim tabii hadis<i•r hakkında 

Nafia vekaleti yoJlar kanununa ı 
ek bir kanun proiesi hazırlamakta· 
dır. Proje vilayet hususi idareleri 
tarafından alınmakta bulunan yol pa 
rasının iradı fazla olanlardan muay 
yen bir nisbet dahilinde biraz daha 
fazla alınmasını, umumi bütçeden 
yollar jçin ayrılmakta olan tahsisa 
tın arttırılmasını yol parası olarak 
tahsil edilen paranın tamamen yol· 
lara sarfını temin edecek hüküm!eri 
ihtiva etmektedir. 

Vekalet bunun için evvelce ha
zırlanmış bulunan bir proj!yİ bugün 

·kü zaman ve ihtiyaca uygun bir şek 
le sokmayı göz önüne almıştır. Pro 
je önümüzd<"ki günlerde başvekalete 
verilecektir. 

Taşköprü nün 
park elenmesi 

.-.-
Büyük taşköprünün parke dö 

şenmcsi işine vilayet nafiası tarafın 
dan bir kaç gündenberi başlanmış 

bulunmaktadır. Köprünün üstü ay 
sonuna kadar temamen parkelenmiş 
olacaktır. 

1 

Maarif Vekili 
şehrimizden geçti 

Maarif Vekili Bay Hasan • Ali 
Yücel, dün saat 8 de Hataydan şeb. 
rimize ğelmiş ve ayni trenle ) olla
rına devam etmişlerdir. Söylendiiine 
göre Vekil İzmire gitmektedir. 

Vekil 1 garda Vali. Komutan, 
Maarif Müdürü, okul direktörleri 
ve talebe tarafından karşılanmış ve 
uğurlanmışlardır . 

Batan Kızılırmak 
vapuru 

Evvelki günkü sayımızda Sino
ba giderken Karadeniz vapurunun 
battığı yazılmıştır. Halbuki bu ya· 
zının aslı şöyledir : Karadenizde, 
Sinoba gitmekte olan "Kızılırmak,,, 
vapuru fırtınadan dolayı kayalara 
çarparak batm1ştır, ,, 

Uzak Şark harbi 

Karsisalı malmüdürlüğü lçinliler iki kasaba 
daha aldılar Göynük malmüdürü Bahri Ar

man tire müdürlüğüne. Maden mal· 
müdürü Ratip Uğurlu, Pervari mal
müdürliığüne, Varto malmüdürü 
Behçet Türkoğlu Karaisalı malmü· 
dürlüğüne, Şemdinli malmüdürü Fik ' 
ret Eşkinat Maden malmüdürlügüne 
tayin edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde gök yüzü kapalı, ha. 

va rüzgadı idi. En çok sıcak 1 O de· 
recf' idi. 

Şanghay: 27 (Radyo) - Uzak 
Şark cephesindeki harp şiddetle de
vam etmektedir. 

Cepheden gelen malumata gö· 
re, Çinliler Nankin civarında mühim 
stratejik noktalar olan Tokalu ve 
Kolumkan noktalarını işgal etmişler 
ve ayrıca iki kasabayı da istirdat 
etmişlerdir.: 

ÇinlHerin ileri hareketi devam 
etmektedir. 

geçen senekinden fazla olarak bay· 
ram tatilinde 11 kişilik bir ekibin 
Taroslardaki Şıhlı köyüne gönd~ril· 
mesine karar verınişdir. Bu kafileye 
kulüpler haricindeki heveslileriode 
iştiraki temin edildiğinden bu gibi 
sporcular, Bölgeden ne şekilde yar· 
dım göreceklerini dağcılık üç krŞ 
sporları ajanından öğreneceklerdir. 

----- ---- ______ __.... 

Belçika Kralı Başvekil" 
den i:ıaha t aldı 

t 

Brüksel : 27 (Radyo) - Belçi~' 
Kralı bugün Başvekili kabul edtrek 
kendisinden siyasi vaziyet hakkınd' 
izahat almıştır. Hükumet formiilÜ t 
nün tadili hakkındaki şayia ların ,.,'ı t ı 
yoktur, d 

Bulgar - Sovyet ticaret 
ı konuşmalarına baslanı1°' 

M k ~ os ova : 27 (Radyo) -
1 

Bulgar ticaret heyeti Moskov•1t 
gelmiştir. BulgM - Sovyet tic•'t'. 
konuşmalarına bu günlerde başla~ 
caktır. 

---------------------~-RADYO __________________ ___,,,_ 

Bugünkü Prograf1l 

. .. ıı'<ou~ 
TÜRKİYE RADYO olFU yOS 
POSTALARl TÜRKiYE RAD 

ANKARA RADYOSU 1 ;,1· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Iler gUn yalnız kı ~a Jol~1~e~ 

1 e r m. !1-lü:l k c/s postam1zla ne;;re ,le' p r e m 
ı-GONON MEVZUU 

biraz malumat verelim : 
Zelzelenin çeşidini, ilim kitapla

rı üç olarak tesbit etmiştir. Dikeyi
ne, yatayına, dalgalı sarsıntılar zel
zele dalğalarının saniyede süratı 160 
metreyi bulur. Bu sürat saniyede 

5000 metreye kadar çıkabilir. Dün 

yada en çok zelzele olan mıntıkalar 
Akdeniz havalisi, Şarki Asya adata 
rı, Antiller ve Afrıka göller havza
sındadır. Zelzele merkez sahaları 
5010 kilometre murabbamda olur 
hareketi arz denizlerde de çok 
şiddetli olur. Ve su sahalarında da 
ha süratle, dah? uzaklara yayılır. 

Bizim, şimdiki coğrafiy~ kitapla 
rı zelzele hadiselerine Deprem adı 
nı vermiştir . *** 

te olan Yabancı d ill erde 1 fllbe 

saat leri a~ağıda gönstcrilmi ~ tir· 
4- tJe 

İranca Saat ı :ı,oo \' e ı s, ~ de 

A 1,, 1~ t!) J ,l 
rapç:ı. " ,,, ,) ve ' - Lt' 

Frans1zC'a ,, t :l.4.) ve 20,1J 
9 Perşembe - 28 / 12 / 93 
5s· 

1 ı.:e ı. 
12.30 Program ve r-.ıeın e 

at Ayarı ıoii t-1
9 

12.35 AJANS ve Meteoro 

berleri 
12.50 TÜRK MüZICI ,.: srıı· 

~ en 
Çalanlar : Vecihe, RoŞ 

Cevdet Çağla. ·fede ) 
( Gerisi altıncı sah• 



r 

28 Kanunuevvt>I 

....................... 
TUR~SÖZÜ, 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Ayhk 
1 Aylık 

Kuru~ 

\200 
600 

300 
100 

l -Dış memleketler ıçin Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
tarn medilir. 

2 - ilanlar için ıdareye müra-
t1ıat edilmelidir. 

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

İtalyan vapuru mal
larımızı taşıyacak 

Yuğuslavya demiryolla
r1nda yüzde otuz 
tenzilat yaptı 

lstanbul; 27 (Hususi mühabiri · 

~· ltıizd en) Balkan memleketlerinden 
k ~ara yoluyla eşya nakliyat için Bel-

' tradda Türkiye, Yuğoslavya, Bul-
hristan ve Yunanistan demiryolla-

'ı 
~1 delegelerinin iştirakile bir şimen-
difcrciler kongresi toplanmıştır, 

Bu konferansa Türkiye murah
of ~sı olarak iştirak eden devlet de· 

lııiryolhm ticaret ve hasılat dairesi 
ır tııiidürü Cevat Türüng ve zati mua· 
>' \)~lct müdürü Cemal Devrimel bu
t! tİirıkü Semplc. n ekspresi le dönmüş
•. tdir, Heyetimiz konforansa dair 

t 
qPorunu hükômete vermek üzere 
~~ akşam Aokaraya gidecektir. 

Öğrendiğimize gör~, dört Bal-

ı 
~~tılı hükumet mümessillerinin bu 
~rıf cransdaki görüşmeleri tam bir 
lıılaşma ile neticelenmiş ve hazırla
~ mukavele imzalanmıştır. Muka
'ele alakalı hükumetler tarafmdan 
a~tik edildikten sonra meriyete gi-
1~Cekt• 

ır, 

~ Yeni mukaveleye göre. Yugos-
5ıJ ~•vya evvelce Bulgaristan, Türkiye 

~Yunanistan arasında mevcut tran 

ıt·' ~eşya nakliyatı anlaşmasına girme 
t~· 'ie bu memleketlerden gelecek 

,1,r t~cat eşyasının tren nakliyatında 
~l'ldi dahili tenzilatlı tarifesini tat
~ etmeği kabul etmiştir. Bundan 
'4ka transit geçecek ihracat eşyası 

e ~de tarif eler de ayrıca yüzde 30 
'dar tenzilat yapmıştır. 

5
,. 'ıı Bulgarlar, memleketimizden t

Yoluyla Avrupaya gidecek eşya 
. f'lB' ~liyatında evvelce tenzilat yaptık· 
1 ltıdan yeni bir ucuzluk hareketinde 

~1tırırnamışlar ve yalnız bu nakliya 
r:srl1' 8Ürat ve kolaylıkla cereyanı te-

~ edeceklerini bildırmişlerdir. 
Diter taraftan son zamanlarda 
{ Gerisi al lıncı sahifede ) 

ı ii r ksözii Sahife: 3 

, ' 1 IQ) lbJı ifil y c§l ih1@ı lb> ~ ır o~ ırö 1 
L ~ 

Finliler yanında İsveç de çalışacak 
fakat Alman yadan korkulmaktadır! 

Sovvetıer dün de 
Londra : 27 (Radyo) - Sovyet 

Fin harbi hakkında neşredilen Sovyet 
tebliğ-ine göre, dün keşif k<>llan ara
sında 'ufak müfreze muharebeleri ol
muştur. Bazı yerlerde topçu ateşi tea· 
ti edılınişlir. Tayyareler de kesif ha
reketinde bulunmuştur. So~uklar sıfı
rın altında 25 ve halta bazı mıntaka
larda 27 - 29 u bulduğundan hare
ket yapılamamaktadır. 

Fin tebliğinde ise, Sovyctlerin 
mütemadiyen sivil halkın bulunduğu 

ınıııtakaları, bombardıman ettiği, 10 
Rus tayyaresi düşüruldüğüni.ın kati ol
duğ'U, Helsinkide dün uzun süren bir 
Alarm işareti verildiği bildirilmekte
dir. Son alınan malumata göre, dün
kü hava taarruzunda dafi toplarının 

ateşinden korkan Sovyet tayyareleri 
çok yükseklerden uçmuş ve atılan 
bombalardan isabet olmamıştır. 

Karelide taarruzlar devam eimek
tedir. Suvetta gölü mıntakasında Sov
yctler püskürtülmüştür. Buradaki mu
hal'ebeler neticesinde, Sovyetlerden 5 
lop, 16 rnitralyoz, beş seri ateşli top 

İngiliz sahillerınde mayo 
tarlaları teşkil ediliyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

ve elli kadar esir alınmıştır. Gene bu 
mıntakada Sovyeıler 50 kadar ölü bı
rakmışlardır. Finlandiya körfezinde 
ise hava dafi topları 5, sahil batar
yaları 4, mukabıl hava filoları 2 Sov
yet tayyaresi düşürdüler, Dünden be
ri Sovyetlerin tayyare zayıatı 23 ii 
bulmuştur. 

lsveç yardım ıdecek takat ... 

Londra : 27 ( Radyo ) - Stok
holmdan alınan malümata gpre, Fin
lilerin mukameti kiiçük devletlerin 
kendilerine olan itimadını arttırmakta
dır. lsveç milletinin büyük bir kısmı 
Finlandiya yanında çarpışmak tarafta
rıdır. Fakat Almanya tarafından arka
dan vurulmaktan korkulmaktadır. 

Londra : 27 (Radyo) - Son 
uç gün içinde 39 Sovyet tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Sovyetler Ladoğa gölünden 
itibaren hududda 18 er bin kişilik 
30 fırka tabşit ettiği brld•riimek-
te2ir. 

Brükseldeki Amerika 
elçisi 

Brüksel : 27 (Radyo) - Ame· 
rikanrn Belçika elçisi, Hariciye neza· 
retinde bir rne ı.uriyete tayin edil· 

miştir. 

geriledi 

ı~---
Milli Şefimiz 
Elazıg yolunda 

Malatya : 27 (a.a.) - Milli .Şe
fimiz bugün Malatyada, halkevini, 
mektepleri, fabrikaları, ziyaret etmiş 
ler, halkla temaslarda bulunmuşlar
dır. ~ef Öğle : yeme~ini belediyede 
yemışfer ve müteakibt"n pederlerinin 
kabirlerini ziyaret ettikten sonra Ela 
zıga hareket büyurmuşlardır. 

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

Korgeneral Halis 

Çok değerli bir kumandan 
kaybettik 

İstanbul: 27 (Hususi) _ Bu ge
ce geç V'akit t~essürle haber aldığı· 
mızıt göre, İstanbul komutanı Kor· 
general Halis Bıyıktay gr"ce saat 
22 de kalp sektesinden vefat et
miştir. Cenazesi yarın fstanbulda 
Gülhane hastane.;inden kaldırıla. 
caktır. 

Londra: 27 (Radyo) - Niyuz Kro
nikl gazetesinin yazdığına göre, İngi
liz amirallığı, lngiltere sahillerinde vü
cuda getirilecek mayn tarlatan proje
sini tamamlamışhr. Bu projeye göre, 
mayn tartaları çok geniş olacaktır ve 
geçit mahalleri pek dar bırakılacaktır. 
Geçid yerlerinde mütemadi surette 
tayyare devriyeleri bulunacak ve Al
man tayyarelerinin bu geçidlere mayn 
dökmesine mani olacaktır. Gtçid yer
leri üç tarafda olacaktır. Harp gemi
leriyle bitaraf gemiler bu geçidlerden 
klavuzlarla geçirilecektir. 

Diyet Meclisi Japon İsviçre Üzerinden uçabak 
kabinesini devirecek mi ? tayyareler ateşe tutulacak 

Estonya-Almanya ticareti 

Berlin : 27 (Rad}o) - Estonya 
iktisat nazm Almanyada doktor 
Funk ile görüşm,.lerde bulunmuş

tur. 

amerikanın Roma elçisi 

Roma : 2? (Radyo) - Ameri 
kanın Roma elçisi Parise hareket et 
miştir. Oradaki Amerikan elçisi ile 
görüş~ceği sanılmaktadır. 

Papanın nutku 
İngilizler 

ve 

Tokyo : 27 (Radyo) - Diyet 
meclisi azası kabineye muhalif karar 
vererek Başvekil Adeye istifa teklif 
etmişlerdir. 

Kabinenin Diyet Meclisi içtima
:ıan sona kadar tutunabilmesi için ça 
lı~alacaktır. 

Noel kalabalıklarında 
Amerikada ölenler 

Nevyork : 27 (Radyo) - Noel 
kalabalıkları münasebetiyle Ameri· 
kanın:muhtelif yerlerinde otomobil 
ve izdiham kazaları olmuş ve 50~ 
kişi ölmüştür. Bunların çoğu otomo 
bit kazasından ölmüştür. 

J Japon meclisinin impara
tora vereceği cevap 

hazırla!ldı 

Londra : 27 (Radyo) -· Paparıın 1 

nutkunu ingiliz matbuatı ehemmı· 
yetle karşılamaktadır. 

Tokyo: 27 (Radyo) - Japonya 
mcbusan meclisi, imparatora veri
lecek cevabın metnini kabul etmiş
tir. Bu cevap, doğü Asyadaki niza· 
mın tesisi ve yeni teşkil edilecek 
yeni Çin hükumeti hakkındadır. 

Matbuat Papanın nut~undaki fi· 
. kirleri pek isabetli görmektedir. 

Londra: 27 (Radyo) - lsvicre 
erkanıharbiyesinin aldığı bir karara 
göte' bundan böyle İsviçre toprak
ları üstünden geçecek herhangi bir 
tayyare bilakaydışart ateşe tutula
caktır, 

Orta fsveçte ihtiyatlar 
silah altına alındı 

Londra. 27 ( Radyo) _Orta 
lsveçte bir kısım ihtiyatlar silah 
alhna alınmıştır. Bunların davetine 
s~~eb, kış talimi görmeleri gaye-
ıdır. 

Berlindeki Sovyet elçiliği 
komiseri azledildi 
Londra: 27 (Radyo) Alınan ma

lumata görei Berlindeki Sovyet el· 
çiltği komiseri azledilmiştir. Komi
ser Aktokof'un Sovyet - Alm n 
anla~masmda büyük rolü vardı. 

Mısır Kabinesinde tadilat 

Kahire : 27 (Radyo) - Mısır 
Başvekili Kabinenin tadiline tevessül 
etmiştir.Milli Müdafaa ve Adliye Na 

zır lan tekaüd edilmiştir. 



Sahife: 4 

ARAMIZDAN AVRILANLAR 

Turhan Tanı 
kaybettik 

lstanbuı ; 26 ( Hususi ) Mu· 
harrır Turhan Tan bugün saat 14 
te Modadakı evinde zatürrieden ve 
fat ı.:tmiştır- Cenazesi yarin törenle 
kaldırılacaktır. 

9F urhan Tan muhtelif ga 
U zctelerdc gunddik yazı 

!ar yazmış ve birçok ta 
rihi eserleri karileri tarafından sevi· 
}erek okunmuş kıymetli . bir mu har· 
rirdi. 

Asıl ismi Samih Fethidir ve 
matbuata intisap cdınceye kadar 
muhtelif kaymakamakamlıklar ve 
mutasarrıflıklarda bulunmuştur. En 

son rrsmi vazifesi, mütareke sırala· 
rında Ü.>küdar mutasarrıflığı olmuş· 
tur. Fakat, o müstear ismiyle asıl 

adından daha meşhur olmuştur. 

805 te Sıvas,a yerleşmiş olan 
Selman adlı bir Türkmcnin Sıvasça 
tanınmış ailesine mensuptu. Kendi-
si de 1886 da Sıvasta doğmuş. Sı
va~ idadısinde tarih ve coğrafya 

muallimliği yapmış, 1908 de İstan· 
bula gelerek birinci belediye daire-
si muhasebe başkatibi olmuş, sonra 

Üsküp lisesi edebiyat muallimliğine 
geçmiş, müteakiben mesleğini değiş
tirr:rek Rimadiye Kaymakamı olmuş. 

tur. Merhum, bir zaman, osmanlı 
mebusan meclisinde Sıvas mebuslu· · 
ğu da etmi~~ir. Muhtelif gazetelerde 
yazı yazmışsa da, bilhassa Cumhu· 

riyetteki neşriyatı ve tarihi romanla· 
riyle tanınmıştır. Hem bir tarih me 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Tiirhözü 28 Kanunuevvel 5'3~ 

Amerika Mektupları 

Vaşington - insanları 

K ısa bir müddet için Vaşing. 
tondayım. Burada bahara ka· 

vuştur.11. Gök masmavi, bu mavi 
renk Madam Noailles'de Fransız 

semasından bahsederken dediği gibi 
çocukça ve çiğ bir mavilik,. 

Ağaçları yeni açılmış goncalar 
yeşil ve soluk bir sis dediği gibi 
çocukça ve çiğ bir şehirdir. Va 
şington bir Fransız mühendisinin 
hülyası hatırlanacak kadar şiiri bir 
belde. 

Bir orman şehrin sert çizgileri
ni gölgeliyor, Potomak kı)ıluındaki 
söğüUerin altında hülvalı zenciler 
dolaşıyor, şehre hakim olan Arling· 
ton mezarlığında Lincoln ,.e Va· 
~ington namlarına dikilmiş iki ibi· 

de ıörürsünüz. Vaşington abide
si Dikilitaşın bir kopyası<lır. Lincol
ın abidesi de Parthenon'u örnek al· 
mıştır. Htr taraf çiçek açmış şdta 
li ve kiraz ağaçlarile dolu, çayır· 

farda nergis ve sümbüılerden ge· 
çilmiyor. Bu tabiat dekoru Ameri · 
kanın bütün şchırleri gibi çok sun'i 
olan Vaşingtonun sonradan görmüş 
iddiasınJ gizliyor 

B urası lmgün Amerikanın çok 
ileri gitmis bir şehirdir. Şehir 

artık eskisi gibi Amerikanm yalnız 
siyaset bakımından idare mı.-rkezi 

değildir. Amerikan iktisadiyatı da · 
burayı merkez ittihaz etmişfü Şeh 

rin her taraf7nda yeni müesseselerı 
kurmak için yapılan dev gibi bina 
lar görüniiyor. Bu binalarda yüz 
eUi bin memur çalışıyor. 

... .. 
Amerika Ayanı parti disiplini nedir bilmez! 

Muhalefet etmek onlar için bir spor ve 

bir eğlence halindedir. 
.. .•. 

Vaşington'da fabrika } ok. Bu 
şehir Amerikanın her tarafına sa
drce emirler, tamimler, düstürlar, 
ve bilgiler gönderiyor. Nezaretlerin 
geniş kapılarından, Amerikanın kırk 
sekiz bükümetine do~ru müthiş bir 
kağıt seli akıyor. Müttefiklerini ko· 
rumak arzusile hergün binlerce ri· 
cacı şehri dolduruyor. 

Ayan ve RJebusan meclislerinde 
nezaret dairelerinde para ile baş· 
kasımn işini takip edtn adamlar, 
burada V tn~dik Gondolculaundan 

daha çoktur. Topraklarının himı· 
yesini istiyen, derhal bir baraj ya 
pılmazsa koca bir ırma~ın kuruya• 
cagını iddia eden, hatta yaşadıtı 
şehirde güzel sanatların himaye e· 
dilmesini istemiyen müracaatÇJlara 
bile rast gtlirsiniz. 

B u murakkipler ayan azalarile, 
mebuslarla otellerle buluşur . 

lar. Romada bir Kardinal neyse 
Vaşingtond .. da Ayan azası odur. 
Fransız A>anının nüfuzu yoktur d~ 
me-k istemem; fakat Amerıkan A 
yanının, sayılan az olmakla beraber 

n .ıfuzları çok geniştir. 

Amerikan hükumetlerinden her 

prensibi ayan meclisinde iki kiş 

temsi! eder, hatta 10 -12 milyonlıı~ 
hakiki birer millet olan bazı hükı1' 

metlerin ayandaki mÜmt"ssili yalnı' 

bir kişidir. fakat bunun mümessı:· 

lik kudretini Beyaz Saraydk oturııt 
Cumhurreisin·n kudretinden pek de 
aşağı değildir. Ayan meclisi, cunı· 
hurreisinın bütün kararlarına attı · 
ha!efet etmek, bu kararları tatb~ 
ettirmemek hakkır& malıktır ~ 

bu hakkını çok sıkı kullanırlar. Pt:11' 

be çehresı, tısör veya beyaz ıpe~ 
cakctlr bu ihtiyarcık, bir genç k•· 
dın kadar her caidir. Bunun içindir 

ki bir logiliz muharriri Amerikat' 

Ayan azasmdan bahsederken " Pıı· 

ma donnalara benzerler" diyor · 
Muhalefet etmek bu ihtiyarlar i~iıı 
bir spt>rdur. Y oru!duklan vakit re' 

ye iştirak ctmiyerek dinlenirler, eİ' 
lenceleri hükumetle münakaşa er 
mektcdir . 

FiNLANDiYA MUKAVEMETi 

Amerikan Ayani parti disiplifl
1 

nedir bilmez. Sanki memleketi id•r' 

edenler doktorlar ve sinama yılJıı 

!arıdır. 1919 muahedesfoe rey verır 
ken, Vilsonun nüfuzuna rağmt"n btl 

ihtiyarların üçte biri Arncrik•°'
11 

Milletler Cemiyetine girmesine ırı.Jıtl 
olmuşlardı. Eski ve yeni düny•l

1 

hala sarsan buhranda bu kararı' 
çok tesiri vardır. Bugün bile AY'

11 

. 
Sovyet kuvvetlerinin azametinle 

ra~men Fınlerin memleketler ini kah
ramanca müdafaa edebilmelerini ko 
laylaştıran coğrafi vaziyetler bulun
duğu gibi, Finlerin bu imkanlardan 
istifade ederek kullandıkları taktikle 
müdafaa tertibatlarının müssiriyetini 
temin etmektedir. 

Fılhakika Finler binbaşı Lahti 
tarafından icat edilmiş bir evi orman 
mitralyözü ile Rus piyadelerini müş
külata uğratmaktadır. 

Bu· mitralyözler iki kişilik gruplar 
tarafından kullanılır hir şekildedir. 
Bunlardan biri makmt:} i taşımakta ve 
kullanmaktadir. Diğeri ise cephane· 

' leri taşımakta ve arkadaşı öldüğü 
takdirde makineyi idare etmektedir. 

Bunlar umumiyetle münferit ve 
eski i1e mücehhez mıtralyöz cüzleri
dir. Bunlar süratleri vasıtasiyle mev
ki tutabiimekte ve geri topçusu ha
rekete geçmeden Rus taaı ruzlarmı 
karşılamaktadır. 

Ruslardan alınmış olan esirler de 
bu mitralyözlerin Ruslara büyük za
yiat verdirmi~ olduğunu teyit etmek
tedirler. 

Tamamen beyazlar giymiş Lu 
askerler ve güzel maske edilmiş 
makineli tüfek karlı arazide hiç bir 

şekilde farkolunmamakta ve Rus pi
yadeleri kısa mesafelere geldikleri 
zaman bu silahların ateşiyle karşı· 

Jaşmakta ve ancak o zaman düşman 
lımnı gört bilmektedirler. 

Son günlerde harp mırıtakalarına 
fazla miktarda kar yağmış olduğun· 
dan bütün Fın piya 1eleri ski takmış 
!ardır. 

Bu vasıta normal talimlerde her 
zaman kullanılmış olduğu için bir 
Fin piyadelerine daha büyi!k bir kud 
ret vermektedir. 

Salahiyet sahibi askeri müşahit
lerin bildirdiklerine göre Finlandi} a
lıların skili kıtal arı garp devletlerinin 
motörlü kıtalarına muadildir. E~asen 
hafıf toplar da kızak ve (fllsali va 
sıtc.ılar üzerinde hareket etmekte
dir.' 

Umuıniyetie Finlandiyalılar kü. 
çük muhtar gruplar halinde dövüş 
mektedirler. F aaliyd sahasının ge-
nişliğine binaen bu parçalar 
gayet rahat hareket edebilmekte 
ve büyük kütleler halinde ilerlemeğe 
çalışan Rus kıtalarına zayiat vercır
mektedirler. 

Dt§er bir müttefik daha: Göller! 

Finlarıdiyanın en yakın müttefik-

ltrinden biri de muhakkak ki mem 
leket coğrafi vaziyetidir. 

Finlandiyada beheri 200 metre 

den uzun olan yetmiş bin kadar göl 
vardır. 

bilhassa Manerhfim hattının bu· 
lunduğu Kareli mmtakasıl"da toprak 

tan ziyade su vardır. Ve işte Finler 

bu mıntakada başlıca tahkimatlarının 

arkasında düşmanları Sovyetleri bek 
!emektedir. 

Y ~tmiş hini mütecazi olan bu gö. 

ler ince ve uzun şeritler halindedir. 

İstikametleri umumiyetle şimali garp 

ve cenubu şarktır. Bunların bir çok
ları muvazi bir şekil jedir. 

Fin müdafaa hattını teşkil eden 

Manerbeim istihkamları bu göllerin 
vaziyetine göre inşa olunmuştur. 

Sovyet Rusya kuvvetleri Finlerin 

bilhassa bu c~phesini yarmağa çalı
şılmakta dır 

Fakat gelen haberler Fin kıtala 
rınrn yukarıda bahsettiğimiz imkarıla 

rından istifa de ederek Rus taarruzu 

nu kırm'lkta devam ettikl~rini bildi 
rı }OT. 

. ..... ıı 
Meclisi ve koni{re CumburrrıS' 

ıh h. . . 'hti"''' dünya su una ızmet ıçın ı ı , 

olduğu salahiyetini vermc1c için ti' 

la kıskanç davranıyor, iki taraf J':tl 
zarlıklarını hala bitiremediler. At. 
M 1. . A 'k M t" ı· ;çiP ec ısı, nıerı an eşru ıye ı 

adete lıir tehlikedir. · Eğtr bu f~ 
de birkaç ay kalacak boş v.Jctl . ,-ı 
oli •Y lı LııcJ: n Jit arın lan pt ". 

Bcı'' lar isimli bir eser yazardım. ~ 

nm teşrifat meselelerinden ne ıe" 
d .. ,' li şayialar çıkarmak mümkün 

11 ~ 
• 111• 

mesela bir Ayan azası, temyı~ . jt 

kemesi azasından bir nt, lnıılıı " 
firi ve iş nazırı Perkıns'in k~ 
bir sofrada iseJtr nasıl yer ala e 
lardır. işte halli çok çetin bir rot~. 
le. Ayan azası mutlak bir nüfU~ f 
hibidi,., temyiz azası kanunu. : jŞ 
liz sefiri bir devleti temsil cderr yı 

nazırının kocası ise işte ~er 1'~~ıt' 
yaptırabilir. O halde hangisı ta ~lı 

edecek. Meselenin en iyi hal ş;ııı 
bu dört zatı bir sofrada bufı.Jl'I 
mamaktır. 

Andr• Maur01' 
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.Belediye resim 
ve harçları 

~·--··---... ;in gilizlerint 
t * ; Renama t 
ı ~!nhlısı ı 
~ . 

Büyük SUiara 
Kimler Hakim? . 

Yeni bir proıe 

Ankara : 27 (Hususi) - Aldr 
ğım malumata göre. Dabiliye Veka
leti tarafındun hazırlanmış bulunan 
yeni Belediye vergi Vt". resimleri, 
harçları ve ücretler1 hakkındaki ka 
nun pı ojesi üzerinde son etüdler bit 
mek üzeıedir. Proje bu mali yıl için 
de Kamutay'dan çıkarılacak ve 1940 
mali yılından itibaren yürüklüğe gir 
miş bulun:tcaktır. Proje, mevcut ve 
meri kanunun neşri zamanındaki 
hayat şartlariyle bugünkü hayat şart. 
ları arasındaki çok büyük inkişaf 
ve temeddün far klan gözönüne alı 
narak hazırlanmış ve bugünkü içti 
mai vaziyete intıhak edecek şekilde 
hükümlerle takviye olunmuştur. 

Meri Belediye vergi ve resimle· 
ti kanununa göre, tanzifat ve tenvi

rat rr.sml muayyen nisbetler dahilin 
de alımyordu. Yeni projede ise her 
iki resim binalarda bina vergisine 

matrah olan arsalarda da kıymet ü 
zerinden grne bina wrgisine göre 
hesaplanan safi irat üzerinden alına. 

c~ktır. 

Bina s~hibinin eturduğu mesken. 
leıin yalnız birisinden yüzde İki, sa· 

ir binalardan yüzde üç nisbetinde 
resim alınacaktır. lratsıı arsalardan 
ise yüzde bir alınacaktır. 

Proje, kazanç vergilerinde bele 
diye hissesi olarak ayıılan yüzde 
üçleri yüzde beşe iblağ etmektedir. 
Yeni proje, belediye vergi ve resim 
ferine cüzi ve ehemiyetsiz bazı ila 
veler yapmış \.e bunda da Belediye 
hizmetlerinin daha salim, düzgün ve 
fazla görülmesini esas tutmuştur. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

- Dünden Artan -

- Ailenin başına ne zaman bir 
felaket gelecekse, meşum karakuş· 

lar, yedi tane olarak görünürmüş. 

Burıun da rfsanesi var. 
" Biliyorsunuz ki, Habsburglar, 

asırlarca müridet Avrupada salta 
tıat sürmekle, devlete nail olmakla be 

raber saadete kavuşamadılar. Daima 
bedbaht yaşamışlardır. 

!manya, lngiltercye karşı a· 

/A
mansız bir surette mücadele 
edeceğini, lngiliz deniz haki· 
miyetıni yok edec~ğini ve 

Britanya imnaralorluğum.ı inhital etti· 
receğini muhtelif ağulardan birçok 
defalar söylemişti. Bu kadar yüksek 
bir iddianın tahakkuku için Alman
yanın denizlerde mııtlak surette ha
kim olması şarttır. Almanya bu ha
kimiyeti kısmen olsun elde edebil· 
mek için her vctsıtaya başvurdu, 

beynelmılel nizamları ihlaldan, insa 
ni hislni ıncıtmekten çekinmedi. Hiç 

bir kaideye bağlı olmıyan şiddetli 
denizaltı faaliyeti, muhalıf veya bi· 
taraf bütün ticaı et gemilerinin torpil . 
lenme~i. deniz kıyılaıına havadan 
mayn dökülmesi, tayyarelerin toplu 
bir halde ticaret gemılerine hücumu, 
Almanyanın lngiltere ve Fransayı 

müstemlekelerınden tecrit etmek ga· 
yesiııi takip eden bir t.sarruz ı>İste

minin başlıca unsuı landır. Almanya 
haıiçle deniz hakimıyeti kurmak içın 

uğraşıp di.irurken memleket içerisin
de de mütemadıyert pıopaganda ya
pıyor. lngiliz ve Fraıısııların artık 

denizlere hakim olmadıklaıını, Al· 
nrnnyanın cep kruvazkörleri, denizaltı 
gemilerı, mıknatisli maynleri, tayya• 
relt.ri ile Okyanusları ıtretti~ini Al· 
man ıadyolt1rı hergnn ilan edip du
ruyor. 

H K • 1 

de çocukların saadt't yüzü görecyk .. 
Gagaları kan k1rmızı yedi karga, 

ç.arpılacağınız cezanın habercisi ola· 

caktır. Yedi asır müddetle felaket " Sebebi, on ikinci asırdaki bir 
rnaceraya atfedilir. içinde saltanat sürdükten sonra su 

kut edeceksiniz ! .. 
·• Bu devirde Rodolphe von H~bs •• Bu beddua üzerine felaketler 

burg isminde bir senyor Uri, Schviz başladı. Yalnız son devirJerdekiııi 
"! Untervalden'de hüküm sürüyordu sayayım : i\lglo'nun annesi Marie 
Gayet haşin, zalim bir tabiati var- . Louis. bir sabah, Schöobrun sara. 
dı, Maiyetinden Argavia Kontunun qyından uzakta bulunuyordu. Gezip 
karısına göz koydu~u ve kadın tara dolaştığı sırada, felaketı h~ber veren 
fından reddedildiği için Kontu ölüme hayvanları gördü. Şöyle haykırdığı 
rnahkfün etti. Adam, siyaset mey- meşhurdur : 
danına c-esaretle gitti ve tam ölece· " - Elveda ey gençlik, saadet 
'ğı sırada gaddar dendisine müdhiş ve hayat ! 
bir bedduada bulundu. : " F ransua Jozef gençken tahta 

" - Sana sadıktım! · dedi. çıktı. Fakat daima yedi karga kor-

fakat sen beni öldürüyorsun. Öyle kusiyle yaşadı. 

Son bir hafta içerisinde cereyan 
eden hadiseler vakolarm iç yüzünu 
gösterdikleri içın manalıdır. Mayn 
harbi günden güne şiddetini kaybe· 
diyor . Almanya üç, buçuk ay içen· 
sinde kırktan fazla denizaltı gemisi 
kaybetmiş. Bu miktar Alman deniz· 
altı filosunu takriben yarısıdır. Alman 
tayyarelerinin bahri sahadaki faaliye· 
li günden güne azalıyor. lngiltere ve 
Fransa havacılık sahasında Alman-· 
yay& faik olduklarını tamamile gös~ 

termeğ'e başlıyor; nihayet Graf Spce· 
rıin intiharı Almanların cep kruvazör· 
!erine bağladıkları ümüdin yeı inde 
olmadığını is bat etti. Bu h:idisenin 
Almanyada uyandırdığı derin ümitsiz 
liğ"i aıtık Göbelsin propagandası bile 
örtemiyor. Eğer Graf Speenin kendi 
kendini batırması, hakikaten söylen 
dıg-i gibi, Hitler tarafından verilmiş 

b r emirle yapılmış bir hareket ise 
bu bizzat Hitlerin dahi Alman bahıı· 
yesine güvenmedig-ini isbat eder. İn 
gıliz denizaltı gemileri Elbe kıyıların-
da bir Alınan kruvazörünü batırdılar. 
Bir diğerini hasara ugrattılar. Bu şu. 
retle son haftanın deniz vakaları bj
lançosu taınamile Almanya aleyhine 
otarak kapandı. ueligoland üzerinde 
cereyan eden hava mllharebesinde 
haftanın düşen 12 Alman tayyaresine 
mukabıl 7 İngiıi1. tayyaresinin üsleri· 
na dönmeyişı m ıitlefik!e•in deniz gibi 

"' A y E 

1

--vazan-

Ferdiuand R. 

yaline düşüp de Meksikaya gittiği 
zaman merasim alayı:V:yananın Ring 
caddesinden geçıyordu. Yedi kar· 
ganın hHyali semada belirdi. Karısı 
Charlotte bu hayvanların kendi üze 
rioe doğru indiklerini far ketti- Ame 
rikadan, Maksimilienin cesedi geti 
rildiği meşhurdur. 

•· Böylece Meyer!in.s faciasına 

kadar geliyoruL. Yedi karga orada 
da görünmüştür. Saray . Bosnada 
ve Karl'in ölümünde hep ayni hay · 
vanlar asilerin üzerinde belirmiştir. 

"'** 
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havada dtı hakim olduğunu göster
miyor mu ~ 

İngilız bahriye nazırı Çörçilin par 
limcntodaki ıza halı va1.iyetin bu şc· 

kilde olduğanu açıkça göstermiştir bu 
vaziyetle Almıtnyanın Nazi rejimini 
yerınde tutmcık için hangi nüfuzunu 
kullanacağı sorula bilir. Hitler Alman· 
yasının denizde ve havada beklediği 
bütün ümitler birer birer mahvoluyor. 
Artık Almanya için açık denizlerde 
hakimiyeti ihtimali kalmamıştır. Maji. 
no hattı karşısıdna Alman kuvvetleri 
uzun v~ yıpratıcı bir siper harbile 
meşğııldur. 

Bu cepheden bir Alınan büyük ta 
arruzu hiç olmusa bu kış heklenemez 
f. iman siyaseti y ıptığ'ı taarruzlarında 
muvaffak olamadı. 

Hitler harbe başladıktan sonra bi 
le Fransa ile lngiltereyi biribirinden 
ayıracağını ümit edebiliyordu fakat 
bu ümıl bugün hatırası bile kalmıyan 
bir rüyadan başka bir şey değildir. 

Hadiselere hangi taraftan bakıhr · 

sa bakılsın bugünkü harp tamamile 
bir deniz harbidir. Bitaraflar bile göı 
!erini dt!nizlere dıkmi·şlerdir. lngiliz 
hakiıniyetı denızlerde devam ettigj 
ınüddı-tçc-: bılaraflar ıstihkamlarından 

emin olabilırler. Başta Balkan millet· 
leri o.dugu halde Holanda ve iskan• 
dinavyi\ milietleri sulhun devamına in 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

fıkırdıyordu ihtiyar kadına bir fin· 
can çay daha teklıf ettim !Saate ba· 
karak .. 

- Şimdi bır sinemada program 
dağıtarak' hayatımı kazamyorum · 

dedi . Allahhn ki işim geç başhy<>r 
da bu saate kadar oturabiliyorum .. 

J 

- Üemek bu efsaneye nazaran 
artık Habsburgların taıilıi bitti ? · 
Diye sordum. 

- Hayır bitmedi cevabını ver 

di. · Bu menfa hayatında sürdüğü· 

müz günl~rin bir .sonu vardır. Ha~s 
burgların kartalı, Avusturya sancak 
ları uzerinde yine kanadını açacak, 

- Ne zaman? 

- Eski efsanelere nazaran uç 
kere yedi sene geçtikten sonra şe . 

amet devri artık bitecektir. 1918 
den 1939 a kadar bu devir sonuna 

()lsun 1 Ama, dinle : Ne kendin, ne " Maksımilien impe-ratorluk ha· Ocakta odunlar yanıyor sema....,er 

ermiş oluyor. Mö>yo 1. lmparatör 
Otto önüm"jzdeki yıl tahtına kavu· 
şacaktır yedi karga artık uğursuzluk 
getiremiyecektir 



Sahife : 6 

Yurdda büyük zelzele 
felaketi oldu 

( Birinci sahifeden artan ) 

Buyuk Millet Meclisi Reisi Abdulha
lik Rendaınn ri)'asctinde bir ·· ,'\lilli 

;yardım komitesi ,, teşekkul etmiştir. 

Zarada yUzlerce ev yıkıldı 

Zna : 27 (Hususi muh ıbirimiz
rien) - Bugün sabaha karşı Zarada 
vuku bulan hareket arzda yüzlerce 
ev yıkıldı. Otuz kadar yurtdaş kay
bettik yaralananlarda çoktur. 

Ezlrcan baftan :ba•a enkaz 

Ankara : 27 (Hu~usi) - Sıhhat 

vekilimiz Hulusi Alataşın bugün mec 
liste vaki beyanatından anla~ıldığına 
göre, zelzele dolayisile güzel Erzin
can şehrimiz baştan başa enkaz ha· 
line gelmiştir. Bir çok ölü vardır zel 
zele köylerde geniş mikyasta tahri 
bat yapmıştır açıkta kalanlar çoktur 
zelzele merkezini, Erzincan, Sivas, 
Tokat, Ordu, kemah teşkil etmekte 
dir. 

Kemah enkaz hellnde 

Büyük bir yeisle bildiriyordum 
ki, Kemah şehrimizde zelzele felake 
tinden bir yığın enkaz haline gelmiş 
tir ölenler çoktur kasabada yanğın· 
tar baş göstermiştir söndürmeğe gay 
ret edilmekh.dir zelzele '. köylerde de 
de geniş mikyasta tahribat yapmış
br. 

Tokatda da felAket bUyük 
Şirin Tokat şehrimizde de fela · 

ket büyüktür. 26 gecesi vuku bulan 
zelzele dolayisiyle bir çok evler yı

kılmış, 88 kişi ölmüş, 66 kişi yara
lanmıştır. 
Erbaa ve Nlksarda hasar çok 

bUyük, UIU fazla 

Tokatın iki şirin kazası olan Ni· 
kisar ve Erbaada ise tahribat ma· 
lescf büyüktür, Çok fada ölü ve ya 
ralı vardır. 

Ankara : 27 (Radyo) - Yurd· 
d.alci zelzeleye dair son gelen ha
berlere göre, Sivasda ve Zarada 
bugün öğleden sonra şiddetli zelze· 
leler oldu. Zarada Cumhuriyet mek· 
tebi temamerı, Belediye, Postahane 
kı ;men yıkılmıştır. Keza Hafikte de 
büyük hasar vardır. Sıvastan Erzin· 
cana da bir İmdad treni gönderil 
mişlir. Bununla ekmek gönderil
mektedir. Hafik ve Zaradaki furun· 
lar temamen yıkılmıştı'" 

Bu mıntakada 26 köyde mühim 
tahribat olmuştur. 

Çorumda bir ev çökmüş, birçok 
binalar çatlamıştır. 

Çankmdada oldukça şiddetlt 

zelzeleler olmuştur. 
Safranbolu.:fada öğleden sonra 

şiddetli zelzelelt!r olmuş ise de zarar 
yoktur. 

Samsundaki zelzelede 400 kadar 
· baca, ve beş ev yıkılmışbr. 

Çarşambada 26 ev yıkıldı. Hü
kumet binası, emniyet dairesi, inhi. 
urlar deposu temamen yıkılmıştır. 
100 evde harap bir hale gelmiştir. 

Safrada da şiddetli zelzeleler ol 
muş sada hasar yoktur. 

Ersincanda insan zayiatı yüzleri 
geçmiştir. 

1 
Tokatta 388 ölü vardır. Pazar 

nahiyesinde 100 ölü vardır. 

Tiirksôzü 

Turhan Tanı kaybettik 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

raklısı ve ayni zamanda iyi bir edip 
olduğu için tarihi tefrikaİarı, l u ne
vi eserlerin en güzellerindendir. 

Eserlerinde tarihi hakikatleri tah 
rif etmez sadece süslerdi. Cem Sul 
tan gönülden gönüle akından akına 
hurrem Sultan, Viyana dönüşü en 
güzel ve en meşhur eserleridir. Ba
zıları Frnnsızca~ıa ve rumcaya tercü 
me edilmiştir hayat ansiklopedisinin 
tarihi muharrirliğini de ifa etmiş ve 
orada i yazılarına M. S. harfleriyle 
imza koymuştur. 

Son zamanlarda Cümhuriyetteo 
ayrılarak Tan gazetesine intisap et 
mişti evvelki sene Avrupaya yaptı

ğı bir seyahatten sonra Pariste ken 
dini tedavi ettirmiş olmasına rağmen 
sık sık hastalanmakta idi. Cumhuri
yette uzun zaman "Köşe pencerem 
den,. başfığı altında fıkralar da yaz 
mıştır. 

Kederli ailesine taziyetlerimizi 
sunarız. 

Belediye resim ve harçlari 
- Beşinci sahifeden artan -

Belediyelerimizin muhtarlık ve 
ihtiyar heyetlerine ait vazifeleri gör 

meğe başladıktan sonra bu hizmetle· 
rin ifası için büyük külfet ve masraf· 
lara katlanmakta bulunmuş oldukla
rı gözönüne ahnarak projeye bu biz· 
metler mukabili cüzi birer harç alın· 
masını temin edecek bir madde ko· 
nulmuştur. Liibiyat resminde hayır 
cemiyetlerini ve spor teşkilatını bi· 
maye edecek hükümler projeye ko
nulmuş, nakil vasıtaları resim matra· 
hında ve nisbetlerinde esas itibariy 
le bir değişiklik yapılmamış, yalnız 
beygir kuvvetinin resme asas ittiba· 
zı yüzünden mükelleflerin aleybintı 
tecelli eden mahzurları izale edecek 
ve bu yüzden tevali eden şikayetleri 
önliyecek tali hükümler vazolunmuş· 
tur. 

Büyük sulara kimler 
hakim? 

-Beşinci sayf eden artan-
giliz bahri hakimiyeti devamını lüzum 
lu görüyodar son gi.inlerin hadiseleri 
herhalde bu milletlerin bu hakimiye
te olan emniyetini tamamile kuvvet
lendirmiştir. 

Hatta Finlandiyanm ve İskandi
navya devletlerinin kurtulması bile elin 
de olmasına ba~lıdır şu halde deniz 
hakimiyeti zamanında ve iyi kullanıl 

mak şartile harbin eo mühim muvaf 
fakiyet amilidir denilse hakikate uy· 
gun bir sö:r. söylenmiş olur. 

Romeu Başvekili 
- Birinci sahifeden artan -

lu olduğu yerde bir nutuk söyliyerek 
hükumetin bütün vazifelerini yapaca
ğını, orduya büyük itimadı bulunduğu
nu söylemiş ve Romanya siyasetine 
temas ederek: 

- Siyasetimiz hariçte sulh ! 
dahilde kuvvetlenme siyasetidir.,, de
miştir. 

Başvekil Bükreşe avdet et mi~ bu
lunmaktadır. 

İtalyan vapuru malları -
mızı taşıyacak 

-:- Üçüncü sahifeden artan -

şikayetlt"rİ mucip olan Akdenizdeki 
eşya nakliyatını kolaylaştırmak yo
lunda dd İtalyanların faaliyete ~eç
tikleri bildiriliyor. 

Bu işle meşgu olan İtalyan va
pur kunpanyaları mümcssallerinden 
M. Folçini bu sabah ekspresle gel
miştir. 

M. F olçini, Türkiyeden Akde
nize gidecek ihract eşyasının İtalyan 
vapurlariyle nakli için tedbir alına· 
cağı, tarifelere zaruri harp maksat
ları baı icinde hiçbir zam yapı lmı· 
yacağını, ihracatçılarımızın bu ko
laylıklardan istifade edebileceklerini 
bir muharririmize söylemiştir. 

t LAN 
Adana askeri satın .. al

ma komisyonundan : 

Adana garnizonu için 21.12.939 
perşembe günü eksiltmesi yapılaca· 
.ğı ilan edilen 10100 kilo sabuna 
talip çıkmadığından 2 l.12.939 ta. 
rihinden itibaren bir ay zarfında 
pazar Jıkla a)ınacaktır. istekliler her 
gün komi-.yonumuza müracaat ede-
bilecekleri ilan olunur. 11289 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Adana garnizonu ihtiyacı 
için 28000 kilo kuru fasulya kapa· 
h zarfla eksiltmeye konulmu~tur . 

Mnhammen bedeli 5040 liradır · 
Muvakkt teminatı 378 liradır. Ek
siltmesi 12/ 1/ 939 Cuma günü sa

at 10 da; 
2 - Eksiltmesi Adana Askeri 

Satınalma Komisyonnuda yapıla
lacaktır. Şartnamesi ı-.er gün kom is 
yonda görülebilir. 

3 - istekliler Kanunun 2 ' 3 
maddelerindeki şaraiti haiz olduk. 
larına dair vesaikle teklif mektup· 
larını tayin edilen saattan en geç 
bir saat evvl komsiyorı başkanlığı
na vermiş olmala"ı lazımdır . 

11288 28 - 3 - 7 - 11 

Seyhan Vilayetinden 

1 - Hususi muhasebenin ihti 
yacı olan ( 1742 ) Hra ( 75 ) kuruş 
muhammen bedeli ( 78 ) kalem ev· 
rakı matbua pazarlıkla yaptırılacak

tır. 

2 - Hususi muhasebe veznesi
ne yatırılması lazım gelen muvakkat 
pey parası miktarı ( 131 ) lira ( 8 ) 
kuruştur. 

3 - İsteyenler , numunelerle 
şartname, mukavelenamesini Hususi 
muhasebe kalemine bir haftaya ka
dar bergün müracaatla görebilirler 
ve pey sürebilirler. 11291 

28 Kanunuevve'ı 939 

RADYO 
- İkinci sahifeden artan 
1 - Okuyan : Mefharet Sağna~ 

1 - Rauf Yekta - Mahur Peşrevi. 
2 - Faik Bey - Rast Şaı kı : (Jale· 
ler saçsın) 
3 - Rahmi Bey - Mahur Şarkı : 
(Esir ettin beni ey dilpesendim) 
4 - ...•... - Gülizar Şarkı : 
(Gözlerimden gitmiyor yanaklarının 
ah). 
5 - Mustafa Çavuş - Bayati Şarkı : 
(Canım te1dir Silbrsdemem). 

2 - Okuytın : Mt>lek Tokgöz 
1 - Nubar Tekyay - Hicaz Şarkı: 
(Ağlamış gülmüş cefaya katlanmış) 
2 - Rifat Bey - Hicaz Şarkl : (Ni· ~ 
çin bülbül fiğan eyler) 
3 - Şemsettin Ziya - Uşşak Şarkı: 
(Şu salkım söğüdün altı daima) 
4 - . . . . . . - Hicaz Türkü: 
(Bu İzmirden çekirdeksiz nar gelir 

13.30 Konuşma (Kadın Saati) 
13.:35 - 14.00 MÜZ!K (Hafif 

Müzik) - Pi.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS. 

ve .Meteoroloji Haberleri 
18.25 Mü~ik ( Radyo Caz Orkcst· 

rası) 

19.00 Konuşma : (Sihhal Saati) 
19.15 Türk Müziğı 

Çalanlar : Ruşen Kam, Cevdet 
Çağla, Şerif İı;li, izzettin Ôkte. 

1 - Okuyan : Necmi Rıza Ahı.o;· 
kan . 

1 - Segah Peşre,· i 

2 - Tanburi Ali Ef - Segah Şarkı 
: (Dil harabı aşkınam) 
3 - Udi Ahmet Ef - Segah Şarkı: 
(Zevk olur gıryelerim) · 
" - Abdi Efendi - Rast Şarkı :
(Senin aşkınla çak oldum) 
5 - Arif Bey - Rast Şarkı : (Zahi· 
ri hale b a kıp) 

6 - Dede - Karcığar Şark ı : (Gir 
di gönül aşk yoluna). 

2 - Okuyan : Müzeyyen Senar 
1 - Şerif İçli : Ud Taksimi 
2 - Şükrü - Muhayyer Şurkı : (Ya· 
damda o sevdalı yeşil gözlerin). 
3 - Sadettia Kaynak - Muhayyer 
Şarkı : (Gökler perisi gibi) 
4 - Sadettin Kaynak - Muhayyer 
Şarkı : (Ne zeman görsem seni) 
5 - Sadettin Kaynak - Muhayyel' 
Şarkı : (Siırmeyi göz ölciürür) 

3 - Okuyan : Mahmut Karındd 
: Seçilmiş Türküler. 

20.15 Konuşma : ( Bibliyografta 
Saati) 

20.30 Türk müziği (Fasıl Heyeti} 
21.15 MÜZlk (Küçük Qrkesra 

Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Georges Bizet : İnci Avcıtart 
(Fantezi) 
'ı - Massenet : •·Scenes PittoresQıl" 
es'· 
3 - Gade : U vertör 
4 - Feon ]essel : IHayat, Sevmek 
Demektir (Vals) 
5 - Tachaık vvsky : Vals 

21.10 Müzik (Riyaseti Curnhll1 

Bandosu - Şef : Ihsan Künçer ) 
22.00 Memleket Saat Ayari, A· 

jans Haberleri; Ziraat· Esham-Tatı· 
vilat, Kambiyo - Nukut Borsıısı 
(Fiyat) . 

22.20 Müzik ( Küçük orkestra 
Yukardaki Programın Devamı) 

22.35 Müzik (Operetler Ayarlarl 
- Pi.) 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.~5 - 23.30 Yarınki Pragraıl'h 

Kapanış. 
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t ASRi Si NEMADA 1 
, 

Süvare Bu akşam 

Sir eına aleminin eşsizı yıldızı ( Lajana) nın eşi ve benzeri görülmemiş şah 
. 

esen 

Türkçe sözlü - yeni ve eski ş,ark musikili 

Mihracenin gözdesi - Hind mezarı 
tekmili birden 

----------------------------·-------------------------------,-------------------------
• ı n 

A 

a 1 
Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 

(Kapalı zarf usulile Kasap ve sebze hali inşaat eksiltme ilanı( Ek 

~iltmcye konulan iş: 

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

Adanada Kale kapusu mevkiinde!vakıf arsa üzerine proiesine 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 Müdürlüğü 

~nşaat Müdürlüğüüden İstanl-ulda İstanbul Vakıflar Baş~üdürlüğünden 
Adana da Vakıflar müdürlüğünden bir lira üç kuruş mukabilinde alına -
bilir • 

6 - Eksiltme 151 ] / 940 tarihine raslaya Pazartesi günü saat (14) 

-te Adana Vakıflar Müdiıirlüğü binasında toklanacak komisyonda yapıla· 
~aktır . 

7 - Ek~iltmeye gireceklerin ( 1690 ) lira ( 65 ) kuruş teminat 

vermeleri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olunanları şarttır. 

A - l 939 yıtına ait ticaret .. odası vesikası 

B - ihale taıibinden en az sekiz gijn evvel Adanada Vakıflar 
Mimarından Ankarada Vakıflar Umum Mudürlüğü inşaat müdürlüğünden 
lsta nbulda Vakıflar Daşmimarlığından ve diğer vilayetlerde Nafia Mü 

rli.irlüklerind"n alınmış en az (15000) liralık tek bir bina inşaatını muvaf· 

fa~iyetle 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 kapalı zarfın ihzarında ve teklif 
~ektupların yazılmasında ve bu zarflarm tevdiinde ve posta ile gönde 

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

11280 24 - 28 - 2 - 7 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hast< larını kabule , 
naşlamıştı:-. 

"'---------------------------------------------------

i LAN 
Adana Askeri Satın alma komisyo

nundan: 
Miktan Muhammen b. ilk teminatı 

Cinsi Kilo Lira Lira Kuruş 

Portakal 72.000 1656 124 20 
lspanak 25.000 1500 112 50 

Adana garnizonu ihtiyacı İçin yukarıda cins ve mıktarile muhammen 
bedelleri ve ilk teminatlr.rı gösterilen meyve ve sebze açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Adana askeıi satın alma komis}onunda 
13. 1.940 cuma günü saat onda yaplacaktır. İsteklilerin teminatlariyle 
birlikte belli günde ve saatte müracaat etmeleri ilan olunur. 

11290 28-3-7- 12 

~------------------~--------------------------------
ALSARAY 
. SIN EMAS INDA. 
Bu Akşam 2 Film Birden 

1 
Gösterilmekde Olan Emsalsız Komik 

( MALEK'in) 
Yaratlığı TÜRKÇE SÖZLÜ Kome

dilerin En Nefisi Ve Gülünçlüsü 

M A L E K 

Zoraf<i Haydut 
Nt>şe, Hareket ve Kahkahalar 
Kaynagı fjütün Seytedenlerı 

Memnun Bırakıyor 
2 

Dolu Dizgin 
Heyecanlı Macera Fılmi 

TAN Sinemasında 
Bu AKŞAM 

Tarihi Filmlerin En Muazzt1mı 
Binlerce Figüran, Müthiş Muazzam 
Göz Kamaştırıcı Lüks ve İhtişamlı 

Fransa İhtilali 
Harp, Kahramanlık ve Vatan 

Severlık Filmi 

iLAVETEN : 

( Edvar Robinson ) 
Tarafınd a n Temsil Edilen 

Demir Pençe 
Korku Ve Dehşet Filmi 

• Hayvanlaşan İnsan 
Jean Gabin ve Simone Simon 

lN ŞAH E S E RL ER İ 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Adana Askeri satinalma \1 

komisyonundan : 

imtihanla )'Üksek ücretli elekti
rik makinisti alınacaktır. istekliler 

29 12/ 939 günü saat on altıya 

kadar Adana askeri satın ::. ima , 
komsiyonuna muracaatları. 11287 l 

1 

28 - 29 l ı 

,. 

Bu sene 
Kızıl Ay Balosu 

Bu st>ne kızlay balosu Adana
rı ı en sevinçli, en neşeli bir günü 

olan 5 Kanunsan} kurtuJuş 
bayramında verilecaktiı· : 

Davetiyeler kızıl~y ·merkezinde 
satılmaktadır. lt285 2 - 6 1 



Sabıte: o Tiirksöıü 28 Kanunuevvel 1939 ... _ 

TÜRK.Sözü, 
1 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

1 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 
-~ - --

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-

vizitler, harita1ar, planlar, mak
bu:ıfar , her boyıia defterler, 

Renkli 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 

c dilir . 

• 
1111111 

1111111 

• - .1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanıı Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz • 

-Zarif sağlam 

Bir cild1 bölgede ancak ~Türk
sözünün sanatkar müccllidioin 
elinden çtkabilir . 

Diş Tabibi Şevket 

' 

' 

lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün saat 8-12 ve 14-18 
ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 

11258 

T. iŞ BANKASI' nm 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikraırive planı 

1~1ÜKAFP.T 

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

İKRAMiYELER; . 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 1000 • - 5.000 • • 
8 • 500 - 4.000 • • 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

250 • 25 • - 6.250 • 

435 32.000 

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

Adana Borsası Muameleleri . 
' PAMUK ve KOZA ·-------------
' 

1 

CINSJ 
K l L O FlATI 

En az En çok 
K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo - =--= =-~K~o'=z=""a==-~=-=::-===1L=:o::.:0~=~~1l'--9,so - · = = 
·- --- - ---------· Ma. parlafl • 00 42 

Ma. temizi • 00 40 __ _ 
- Koza parlatı 45 
-Kapimi11 47 ____ _ 
-Klevıana·--'-----'"-o' o -50-

1 
Klevland ( Y.M.) -------• 

YAPAGI 
Beyaz ı .-------1---"-------___ _,, -------

1 Siyah 
' ÇttlT 

~Y~er~ü-·~Y~em......,.,,,l~-.-----~1--=--===f ________ ,. 
., •Tohumluk., t=;,;==t====ı 

HUBUBAT 
• __ B_u.:t;....d~ay~Kı=-b...,,,n,_s ___ -----•---~~---•, -------

Yerli 

1 : Men tane 
3.30 

Fa!lllya 
Yulaf 
Delice 
K~ yemi 
Keten tohumn 
Merd8:ıek 

Susam 15 1 15.70 

J 

Dört yaldız 581111 
üç " "' 
Dört yıidıı: Dotruıuk 
üç • • 
Simit .. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. " 
Simit 

Liverpol Telgraflan 
27 I 12 I 1938 

UN 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

ı----------:P_e_ne=--:-~a-::n::-;:-ıim 1 __ ----------A 
Hazır ı 8 70 1__,u,,,...·r_eı __ ~-----1--

11-V-d-l.-I-------8-38 Rayişmark -2- -91 
a e 

1 
• 1 -- Frank (Fransız ) 

Vadeli 111 ~ _sterlin ( ingiliz) -5- 23 
Hind hazır \ 96 Dolar ( Amerik.J_a- )-- ~30 155 
Ncvyork . 88 Frank (İsviçre) ()000 

inan ·yazıhanesi 

Yeniden açtığımrz İstiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan yazı.
hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfus, Tapu, 13!· 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılar. Ankarada Veka· 
!etler - Devlet Şurası - Mahkemei Temyiz ile r~smi devairdeki işler 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarl;s mücehhez matbaada tab işi~· 
rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo tam~r
eri ve m~mleketim.z in yapı işl~ri l l ~ k ı ' I •1 ı lrnı;ı fo'lc ~ mJı/afık kiremıtl 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder. ( Yoksu 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır . Sür'at intiıaıJJ• 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. 1 

Belediye sabık tahakkuk memuru ~emzi .!ur~~ 
Belediye sabık tahsil memuru RasLm Gokbe 

c. 

-------------------------------------....-""'-
• 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matbaaSI 

1 


