
Telefon: :H::ı -ADANA Gü~DELİK SiY ASI GAZETE 

MİLLİ ŞEFİN SEYAHATLER' 

; S' 
Mı ili ;;>P}İmiz SevııhPtleri f';·ııı~ırı i ı 

Dıyarhal:ır Jn vı. a.) - Jfılıi ~>'e/ıını::. J> yarlmkırılrı dii11 mektepleri, mü

;>~,e,;eleri ı·p ŞPhri ~ezmişlr.r, lıulkla tema~/rırclo buı'ıtn11111şlıırdır. 

--- Sahip ve Başınllharriri ------

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4619 

5 Kuru~ 31 K. Evvel 939 Pazar 

Zelzele bölgelerinde 
ekipler faaliyete geçti 
Yaralılar tedavi ediliyor ve 
açıktakiler barındırılıyor 

Bütün yurt seferber halde 
Ankarn: :-vı (l lusu.,] muh:tbiri• 

mizden) - Bu ~abalı Ankarallan 
zt:lzcle m1nbkasına hususi bir tren 
lahrik edilerek ;}(H) yataklı seyyar 
bir hn.stanc göndeı·il ın iştir. Bu hasta· 
nenin içimk ronlken ve diğer blltUn 
modern hb vasıtaları Yardır. Bu 
hastane ile birlikte mUtchassıs dok· 
torlardan mUrekkep bir ekip tc git
mektedir. 

Bu doktorların ekseri.' etini me-

bus doktorlarım1z te~kil ediyor. 
Bursa mebusu Galip Kahraman Bursa 
mehusu Doktor Sadi Konuk ve Edir
ne mebusu Doktor Fatma Menıike de 
ekibe d.ı:ıhildir. 

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

Zelzele Felaketimiz, dost mcnı· 

lt'ketlerde derin akisler. uyandırmı~
tır. Cenevre beynelmilel yardım bir· 
ligi reisi, birliğin her durlu yardıma 
amade olduğunu bildirmiştir. Buna 
teşekkur edil mi~ ve Kızı !ay birlik) c 
temasa geçmiştir. 

> .. 0---t----F------·~ ·Pamuk ihracatçılar birliği meselesi 
! os ransa ! 

Romaoyanın nakdi yardımı yeri· 
ne dt kere-.le istenmiştir. Keza Yu
nanistanın da nakdi ,yardımının sılıhi 

malzeme suretiyle yapılması rica 
edilmi~lir. 

t • 

!ve lngilterenin ! Adana tüccarları dün· 
yardımları f . 

• ' • 
• • . 
• vekilete müracaat etti 

Bulgar hukumeti de felaketzede· 
!erimiz için ~.omı.noo Ie,·n tahsisat 
knbul etmiştir . . . 

• • FELAKETZ~LERIMlZE 
e lnglltere 250,000 1 1 r a 
' Fransa 5,000,000 frank 
i Y ~RDIM DI\ RULU NDU 

• ! J Merkezi Adana olan birliğin, bütün idare heyeti 
i azasının Mersinden olması k a dar yersiz is o lamaz 

Anı rik:ı. lozı.lh.a..ç.ı ft fdıil,cb: -
dclcriınize ilk yardım olarak telgrafla 
ı u.uıın dolar g<.inderıni':itir. 

(Gerisi il<ınci s;.hifede ) . 
' t Londrn. : :ıo (Royler) - Son ! 

f dakikada aldıl!ı mız bir ha here t . - . 
! göre do-;t ve muttefik Turki,ve t 
t fdaketzedel~rine lng;iltHe huku ! 
i rneti 23.000 İngiliz 1 irasi , (~:JO, ! 
! 000 'l urk 1 irası) Fransa hu kum e t 
! tide .j,000,000 frank göndermi~tir ! 
~ bunu Fransız başvekili Daladye 1 

! bugUn \·aki beyanatm<la söylemiş ! 
1 tir. 

• • 
• ·-·· ...... ---------.:. 

Ç.ukoro\ra Pamuk ihracatçılar 
birliği seçi minde ihtilaf çıktığını ve A
dana f Uccarlarınm pek haklı olarak 
kongreyi terkettiklerini dun yaznıiş · 
tık . Bu vaziyeti kı -;aca hu lasa ede· 
lim 

Çukuro'la pamuk ihı-acatçılar b ir· 
liği merkezinin Mersinde mi yoksa 
Adana.da mı kurulması hakkında Mer · 
sin ve Adana tuccarl arı ıırn.sındaki 

ihtilaf \~ ekalete bi !dirilmi ş ve Veka • 
let bu işi tetkik ederek, cenup bölge 

(Gerisi dördüncü sah ifede ) 

Adana askeri ve mülki 
memurlarının yardımları 

1 

Dün Adana kızılayı felciketzedelere J 

trenle 5000 kilo ekmek gönderdi 

2000 elbise hazırlanmaktadır 
Felaketzede yurdda~larımıza .var· 

dım isine ... ehrimizdc Lu.' uk bir faa
lh·et ,·e ha ... sasİ\·e~le devam olunmak
tadır. 

Bu cumledc.r olmak Uzeı·c zelzele 

esnasında yaralannıı~ olanların schı·i· 

mize de göndcr;!mcsini muhtemel gö · 
ren \'ilayet memleket hastahanesinde 

) Uz yatak hazırlanarnk Sıhhiye Ve· 
J aletine bildirmi~tir. 

Kızıla,· dun :iOllO ekmek iınfıl et· 
tirerek ~ı~·nsa sc' kctnıistir. 

Bundan b ... şka yine Kızılay tara· 

fınd:ın felaketzedelere gönderilmek 
Uzcrc :!000 kat: çamaşırın hazırlanma

sma ba~l:ınmıstır. 

\'ilayetiıniz dahilindeki askeri, 
memur ve mUst::ıhdemler maaşlarındaıı 

bir kısmının felaketzede yurtdaşları · 
mız:ı teberru etmi~lt•rdir. 

Manşl:ırı ytız liraya lrnd.ı.r ol•ın · 
!ar .' Uzde bcs. iki yU;ı; liraya kndar 
olanlar .' Uzdc \'edi buçuk, iki yüz 
llen yukarı ol:ınlar suzde on vcı·ccclv 
ler<lir. • 

Hemşeri ! 

Bu beyannameyi eline aldığın dakikada ne kadar rahat, 
ne kadar korkusuzsun .. Evinin dört divan arasında sobanın ve
ya mangalının başında sıcacık oturuyor, veyahutta ısınmış oda
larında soğuktan, açlıktan korku duymadan dolaşıyorsun .. 

Fakat düşün ki, senin böyle huzur içinde olduğun şu 

günlerde on binlerce vatandaşın korkunç bir felakete uğramış, 

her aile ya babasını, ya çocuğunu veya annesini kaybetmiş, kış 
kıyamet ortasında evsiz, ocaksız ve kimsesiz kalmıştır. Binlerce 
yaralı hastahane koğuşlarında inliyerek yardım bekliyor. 

Bu felaket karşısında derin bir acı duyduğun muhakkak
tır. Fakat çok eyi biliyorsun ki senin acı duyman felaketzede 
yurddaşlanmızın ıztırablarını azaltamaz. Felaketli vaziyetlerini 
düzeltemez. 

Onlara maddi yardım yapmak lazımdır. Bizim gibi birbi
rine sımsıkı bağlı bir milletin fertleri için bu bir vazifedir. 

Bunun için : 

3 ikineikaoun Çarşamba 
Gününü fedakarlık ve yardım günü olarak kabul et. 

Ogün Et, Tatlı, ve meyve yeme. Bunlara 

receğin parayı bir tarafa koy ve kapuna kadar gelecek 
yardım kollarına makbuz mukabilinde teslim et! 

ve

olan 

3 ikinci kanun çarşamba 

Felaketzedelere 
• yardım günüdür. Unutma! 

ADANA HALKEVİ 



2 Sahife : Türk sözü 

Zelzele bölgelerinde i' 
ekiplerin faaliyeti ·1 ö ·~ [h) a lb ~ r 

( Birınci sahifeden arlan ) ' 

Cahiliye ve Sıhhat Vekillerimiz 
Ankara: :111 ( IJ u<>usi) - Buraya

gelı:n malumata göre, zı:l:ı:e l e mıntı

kasına hareket eden vekilleri miz Si
vastan l ~rzincana giderken katar tipi 
_yUzUnden yoluna devam edememiş 

ve vı:killcrim i z Karakfö: İslasyon uada 
kalmışlardır. 

Okullarda öğleden sonra 
'tatbikat yapılak 

Felaketzedelerin iskanları 
Ank:ıra: :lO (I Iususi) - Felaket

zedeler in iskanl arı için ter t ibat alın
mak tadır . Bunlardan 1000 kişi SiYu 
da, 100(1 kişinin Talasda i skanları 

muvafık görulmu':'tur . 

.Mekteplerde atölyeler tesis edilecek 

Yaralı kafileleri 
A nkara: :Il ı (1 l u~usi) - Gelen 

malurnnüı göre, Erzincanda n b irinci 
,v.:ı ı·a lı kafilesi Di v rikiyt gdmi~tir . 

Haber aldığımıza göre, maar if 
vekaleti. orta tedrisat müesseseleri 
ni talebeye yalınız kültür ve nazar\ 
malümat veren müesseseler değil, 

ayni zamanda bir meslek ve sanat 
bilğismi veren, bu zevki talebeye 
aşılıyan müesseseler haline koymak 
iç.in tetkiklerd.:_ bulunmaktadır. 

\ Mektepler yardım 
komiteleri faaliyeti 

Diger yaralılar d a Elazıg. Di:varba
kır hast.:ındt· ı·inc yalırılmakLad ır. 

Yardım ekipleri faaliyeti 
Ankara: ;H) ( l lususi) - Oörd lln

cll umumi rııll fetti şi hamil yardım 

katarı E r zincana vaı·mıştır . Temizleme 
Ye lı.:ıkma i ~ l eriııc başlanmı ştır. l lal ka 
yiyecek. giyecek \'C barınacak eşya 

d.:ığıtıl rn ı şlır. F elakctzed cler çok sa
k in ve yapıl an yardımdan m cmnun
dud ar . 

Fransadakl bllyük alaka 
Ankara: ;Hl ( l I u~usi) - Ald ığım 

nın llı m al:a gci r c, Fran sız m atb uatı 

Tur kiyedc ki zelze le fdak etin e karşı 

buyuk a lak a göst cr.n ekte ve Tur kiye 
için Frnnsız mill eti nin ın Uşfik b ir 
tezah Ur gös tcr d igini b il d ir mektedir. 

;\l allıuat , Fransa ve İngil terenin 

asker i \ıi ı• t ehlike \·ukuunda n ası l 
Turkiyeye yard ı ma koşa caksa btJgUn
ku zclzt>lc fe laketi karşı sında da ay· 
nı .) ardı nı har eketinde bulunmakta 
oldugunu, İ ngil tere v e Fratsanın Ak
dt•niz sahi !indeki bULUn sıh hat m Ues · 

Sl·~deri n in Ttı rk iyedeki f elaltetzede
l cı·in İ ıııd :ulına koşın ağa hnzır l:ıal e 
geldigini ve F r ansad n geniş bir yar 
dı m hn r·l·kctiıw lıaşlnnrnak llzere bu
l uıuhıgnnu kaydctmekled ider . 

- Gerisi beşin ci sahifede -

r 

Vekillik, şura karariyle bu vazi. 
yeti bir kat daha takviy~ etmişrir. 
Yalınız bu karar henüz tatbikat sa-

hasına konacak kadar tekemmül etme 
diğinden önümüzdeki yıla bırakıl 
mıştır. Maarıf vek.iti, bu mühim mev 
zuu etraflı surette tetkik etmekte· 

, dir. Talt>beye okullard1 atölye faa 
liyeti tesis edilmesi ve öğleden son 
ra mÜtalea saatlerinden bu atölye· 
lerin çalışma proğramı , tesis tarzı 

ve şekilleri üzerinde kati neticeler 
ancak vekaletin tetkikinden sor.ra 
belli ola ı:: aktır. Atölye faaliyeti rna 
rangoz, demircilik, tesviyecilik gibi 
yalınız bu faaliyetlere inhisar etmi· 
yecektir. Ayni zamanda tezyini atöl 
ye faaliyetine ayrı bir yer ver ile
cektir , 

ŞEHlRDE HAVA 
Şehrimizde dün gökyüzü k ısmen 

bulutlu, hava hafıf rüzgarlı idi . En 
çok sıcak 16 dereceyi bulmuştu. 

Dün şehrimiz maarif teşkilatın· 

dan aldığımız malumata göre. Ada 
nadaki bütun okullarda zelzele fe· 
I1ketzedelerine muallim ve talebenin 
yardımı için yardım komiteleri fa
aliyete geçmiş bulunmaktadır. Bir 
kaç gün içinde bütün okullardan top 
!anacak yardımlar kızılay emrine ve 
rilecektir. 

Adana Klubü Yılbaşı gece 
eğlencesi tehir edildi --
Adaııa Klühü tarafından hazır

lanmış olan yılbaşı gece eğlencesi 

zelzele felaketimiz dolayısiyle tehir 
edilmiştir. 

Taymisin iki muhabiri 
Adanaya geldi 

Haber aldığımıza göre, faymis 
gazetesinin Polonyada bulunmakta 
olan iki muhabiri dün şehrimize gel 
mişlerdir. Meslekdaşlarımız dün şe· 
hirde tetkik ve temaslarda bu.un· 
muşlardır. 

, 
TOKAT • ERZiNCAN 

Zelzelenin üç büyük merkezi 
"Erzincan,, "Kfmah" ve "fokat" ol· 
duğu haber veriliyor. 

Bu üç şehir hakkında mücmel 
malumat şöyledir. 

* * * 
Erzincan, F ratın bir kolu olan 

Karasu üıerindek : münbit bir ova
dadır. Etrafı yiiksek ve çıplak dağ 
lar•a çverilidir. Şehir denizden 1200 
metre yüksekliktedir. Kışlar nisbeten 
hafif geçer, yazın :şiddetli sıcaklar 
eksik değildir. 

Münbit ovadan hububat ve le 
u tli meyvalar yetişir. Çukur bir 
yerde bulunan Erzincan ekseriya seJ 
altında kalır. Üç, dört asır evvel. Er. 
zincanın etrafında alçak bir sur var. 
mış amm;.., şimdi izi mevcud değil· 

dir. 

GÜNÜN MEVZUU 

Şehir Cenuptan • şimale doğru 
mütemadiyen yer değiştirrnektedir. 

Eski binalar daha ziyade cenupta· 
dır . 

Erzincandaki tarihi eserler tama 
mile Türk devrine aittir ve on birinci 
asırdan sonra yapılmıştır . 

Bu şehir, birçok defalar zelzele· 
den harap oldu. 1784 tarihindeki 
zelzelede Erzinc: n tamamile }'ıkıl
mıştı. Fakat etrafındaki münbit ova 

sayesinde L krar dirildi . 

Erzincan, son devirlerde Ermeni 
vakayiine, Rus istilasına şahid ol
muştur ve bu yüzden hayli zararlara 
uğramıştır. 

Vılayntin mesahası l 4276 kilo
metre murabbaıdır. 

Tokat, Sasra körfez ' ile Samsun 
ar asındaki tarihi büyük kervan yo
lunun bellibaşlı bir durak yeriydi. 
Şimdi vilayet merkezi olan bu şehir 
Yeşilırmağa dökülen Tozanlı, yahut 
Tokat suyu üzerindedir. Ana suya 
soldan katılan Beh:zat deresi kasa 
sabayı ikiye ayıracak gibi geçer. 

Alipaşa camisinin bilhassa ka · 
} 11sı pek sanatkaranedir. Kale yıkık 

bir haldedir. 

Tokatta bugün kazancılık sanayii 
vardır. Eskiden Ergani bakırı bura 
da eritilirdi. Kazancılık da ondan ya 
digardır. Dericilik, dokumacılılr da 
vardır. 

Tokat vilayetinin genisliği 10415 
kilometre murabbaı Nüfusu 262,622 
kişidir. 

* * "' 

o 
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Felaketzedelere 
yardım iç;n 

Halkevindeki 
toplantı 

' 
1 , 

Dün halkevinde Bayan Güzide 
Üstür.iin reisliğinde bir çok Bayan -
larımızın iştiraki le yapılan toplantı· 
da 3 ikinci kanun çarsamba günü 

yapılacak (felaketzedelere yardım 
günü) nde evleıi dolaşarak ailelerimi· 
zin et. tath ve meyve raralarını top 
lamak üı.ere gruplar ayrılmıştır bu 
gruplar çarşamba sabahı kızılay bi 
nasında birleşerek kendılerine gös· 
terilen mahallelerde çalışmağa baş· 
lıyacaklardır. Yardım ogün akşama 
kadar devam edecektir. 

Adana hastanesi 

Zelzele yaralıları için 
yüıgişilik yer hazırladı 

Dün aldığını12 malumata göre; 
şehrimiz hastanesinde zelzele yaralı -
ları için 100 kişilik yer hazırlanmış 
ve vaziyet bır telgrafla sihhat veka 
!etine bildirilmiştir. Adana hastane 
baştabibliği dün sıhhat vekaletine 
şu telgrafı çekmiştir. 

Sıhhat Vekalı•tine: Büyük zelzele 
felaketi karşısında Memleket has· 
tanesi kendisine düşen vazifeyi ifa 
etmek maksadıyle Yüz yaralı için 
yer hazırlamıştır . Muvafık göıül 

düğü ve ihtiyaaç duyulduğu takdir· 
de mahallerine tebliğat icrası ve yo· 
la çıkarılacak hastalardan ·malumat , 
ita buyurulması. 

İdman Yurdu Erkek 
Lisesi bir maç yapıyor 

Pazartesi günü Şehrimiz Stad
yomunda saat 2 de Erkek Lisesi -
Adana idman Yurdu arasında ha
sılatı Zelzele Felaketzedelerine yar
dım olmak üzere, hususi bir maç 
yapılacaktır. 

Ceyhanın yardımlar 
Ceyhan: ( Hususi •) - Zelzele 

f el~kel zedelerine yardım için teşek 
kül eden komite ilk hamilen iki bin 
lira para ve bayiide yiyecek toplan 
mıştır. Paralar hemen gönderilmiş· 
tir . 

Fransız meclisinde 
Paris : 30 (Radyo) - Fransız 

Ayan meclisinde askeri tahsfaat mü 
zakereleri cereyan ettıği sırada Bay 
Daladye mühim beyanatta bulun· 
muştur. Başvekil, sulhun istihsaline 
kadar silahın elden bnakılmıyacağını 
söylemiş, müttefiklerin azmini tebarüz 

--··------------------------ ettirmiştir. 
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Felaketzedelere , 
yardım listesi 
Yardım yapan Ura 

Oünkü yekun 14,705 
Ticaret mektibi 18 
Jsa Şakir 50 
Macar Ziraat M. M. 1 O 
Mustafa Mehmet Akkoyunlar 

25 
Turan Güvenç 50 
Ahmet Osman Oğulları 15 
Aziz Köseoğlu tüccar 50 
Ahmet Taraman 50 
Emelcıklı İsmail, ortağı l 00 
Tühafiyeci Hüseyin Hüsnü 15 
Halil ve 1 Abdürrazak Kazan 

10 
İbr;ıhim Edhem Bakkal 20 
Zekeriya Bakır 50 
Dr. Vasfi Gürar 10 
T evf ık Pamukçu 25 
Mazhar Cemil Doktor 10 
Osman Hayri 50 
Abdullah Demirel 10 
Ali Hikmet Coral 10 
Doktor Fahri 10 
Doktor Seyfi 10 
Doktor Enver 1 O 
Doktor Hüsnü 25 
Doktor Sinan 5 
Ahmet Hidayet Oğlu 50 
Ata ve Riza 1 O 
Abdullah Gücüm 20 
Azmi ve Ortağı 1 O 
Ahmet Şahin 1 O 
Abdullah Durdu 15 
Cumali lbrahim 25 
Davıt Yakup 15 
Hüseyin Resmi 5 
Mustafa Akdağ 200 
Şükrü Fekeli 40 
Berber Sefer 10 . 
Ali Rıza Akkan 10 
Naci Berkman 15 
Doktor Has 1 O 
Avukat Zekeriya 10 
Cumalı Ôztürk 100 
A hidin Ramazanoğlu 100 
Mahmut Öz Uygur 20 
Baker şirketi memurlarından 

10 

Şimendifer Bitlis ambarı şefi 
310 

Hamit Yağcı 
Emin Ôzsöz ve Yusuf 
Hafız Mustafa Şallı 

5 
50 
20 

Osmanlı Bankası memurları 15 
Eczacı Tahsin 10 
Nihad Süs Pazarı 5 
Mehmet Hilmi Eralta 
Osman Gani oglu 
Doktor Ahmet Erzin 
Davut Esen, Yusuf 
Üretme çıftliği Müdürü 

Bayan Kazıma Özler 
Bayan Şahende 

40 
10 

2 o 
Akif 

20 
30 
10 

Orh~n Ö zkaynak 
Osman Yur dsever, 

Doktor Melik 
Nakdi yekun 
Pamuk vesair 

yekunu 

5 
Abdullah 

10 
10 

16358 
eşya yardım ı 

14000 

30,358 
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Sovyet - Fin çarpışmaları 

Kızılordunun büyük bir taar
ruza hazırlandığı söyleniyor 

Dün topçu ateşi durdu ve hava muhaberesi olmadı 

Londra: 30(Radyo) , 

Almanhaberlere gö 

re, Kareli berzahında 

Sovyet - Fin muhare 
besi devam etm~kte 

• 
1 Şeflerimize 

dir . Suvartina cephe 
sinde Rus tazyikınııı 

şiddetleneceği söylen 
mektedir. Ruslar , Fin 

leri bu bölged~ boza. 

caklarını ümit etmekte 
dir 

Vibak'u bom bar 

dıman eden toplar dün 

den itibaren endahtı 

kesmişlerdir . Ne:şredi 

len Sovyet tebliğine 

göre , Sovvet tayyare 

leri muvaffakıyetli bom 
bardımanhır yapmış 

lardir. Finlandiya teb 
ligine göre ; Karelide 
üç Sovyet kolu püskür 

Finlandiyanın zenglnllğlnl teşkl ı eden 
aOaç kütUkferl •imdi buz tutan göller 
ve kanallar vasıtasUe nakionulurken 

tülmüştür. Buradaki Sovyet taarruzu 
tamamen durdurulmuştur. Şim=ll 

cephesinin digı>r kısımlarında mü· 
him bir şey yoktur. Tayyare faali
yeti mahdut olmuş hava muhare
besi cereyan etmemiştir. 

Ruslar Uzak Şimalde mev'zile
rini tahkim ve taarruz için takviye 
beklemektedir. 

Finlandiya kayakçıları İaşe kol
larına taarruz etmişler ve Sovyet 

kuvvetlerini fena vaziyette bırak· 
mışlardır. 

Sovyet tayyareleri dün yanlış· 

lıkla bir Sovyet kolunu bombard ı
man etmişlerdir. Sallada Rus saf l arı 
içinde büyük karışıklıklar çıktı ğı 

haber verilmektedir. 
Londra; 30 (Radyo) - Ruslar 

Filandiya h :ttlarına yeni taarruzlar 

yaı .mışlardır.Fakat bu kuvvetler geri 
püskürtülmüştür . Beş Sovyet tankı 
imha ve üç tank alınmıştır. İki Rus 

taburu bozguna uğramıştır. Top ve 
makineli tı1fenk a lınmıştır. Bir iaşe 
koluda imha edilmiştir. Ayrıca iki 
top 'alınmıştır. 

Sovyet tayyareleri yeni Kareli 
berzahında iki şehri bombardıman 

etmişti · . 

Fin askeri heyeti malzeme için 
Amerikan fabrikalarını tazyik et
mektedir. 

1 

1 

Dünyadan gelen 
taziye telgrafları 

Feıaıketlmiz dolayıslyle dUn
yamn dört köşesinden. Türk 
mllletlnln acılarma lstirAk e. 
dildlğlni izhar eden telgraflar 
gelmektedir. Düne kadar muh
telif mllletterl temsllen Şefle. 
rlnden Şeflerlmlze geıen tıeı. 

grafiarm listeslnl aşağıya ko
yuyoruz: 

Fransa : Lebrun, Daladye, Paris 
Belediye Reisi. Hariciye müsteşarı. 

ingıltere : Kral jorj. Başvek1 
Ç em berlayn. 

Romanya : Kral Karol.ç ~~ltv"" 
Tataresko. 

Yunanistan : Başvekil .Me tak'Sas 
Bulgaristan : Kral Borı$. B"dŞVe

' kil Köseivanof. 
Arjantin ı Reis icümhurdan, Baş-

vekilden. 
Şarkierdün : Şarklerdün Eıni

rinden. 
Polonya :· Polonya Cümhurreisi 

ve Hariciye nazırından. (Anjels'ten) 
Efganlstan: Kraldan, Haşvekilden. 
llmanya : Fon Papen vasıtasiyle 

Hitlerden. 
Norveç : Devlet ve hüküme l re-

islerinden. 
Cenevre : Beynelmilel Yardım 

komitesinden. . 
Lübnan: Fransız Ali Komiseri 

ve Lübnan Cümhurreisinden, Beyrut 
halkından. 

Mısır : Başvekilden. 

Parti Gruplarında 
Meclis , ~isimizin ve 

Başvekilimizin verdikleri 
izahat 

1 AVRUPA MEKTUBU 

i 
Anknr a : :JO f !Iu ... a -;i] - Parti 

,\ \ cel i.; G rupu ,.e Parti Mı.ı ~ taki l Gr u. 
pu Um11mi heyetleri taplanımşlnrdır . 

volkandan i~tif ade 
Vezüv oolkarı ının hararetinrferı i-.tifade edilmek isteniyo r. Yalnız bu 

fikir yeni değildir. Alimlre uzun za nandan her: Vezüv volkanı ile meş 
gul olmaktadır .. Bazı l arı volpanı sönJürmeden frş:Cıran lavlardan ne suret

le istifade ed ilebileceği hakkında tetkikltrde bulunm ktan bazıları da sı 
cak gazlarden is tifade çaresi bulun cak olursa mtıthış bir ener ji temin 
olunacağını ve ş imdi havaya uçııp giden har~retın ins:ın.ığa fayJalı işlere 
sa r fedebileceğini ~öylemektedirler. 

Eğer volkan ı bir disipiin için~ ad i mek mü ~ün o ur a d ğ ·r küçük 
volkarılar d r•rhal istifadeli bır hale gel ce .... tır. iJU illU ZZdlll p an n t l k· 
kukunu şimdılik insanl ık gôrebılecekmidir? Bur sı meç hu ! . 

Grup, zelzele folaketine Uğra;\·nn 
vatanda~ 1 ar.:ı. yapılan ve yapılacak 
\'ardım tedbir leri ni hukümet kann · 
lıııdnn dinlemek için toplnnınışlı. 

l fe,·ct i umnmive. felakchedc 
_yuı·cldn;lnrı n hat ı rnl';r ı nı taziz için 
bir dakika sukut .'·apmı,,, mUteakiben 
Mecli ... Rc.:i-;inıiz Abdulhalik Renda, 
,.e Başvekilimiz Refik Savdam, alman 
Vt nlınnı.:ı.kta 0lnn tedbirler efrafında 
etraflı i:ı:ahııt ,·eı mişlerclir. Bu i~abnt 
umumi he~ ctç..: tı<sl•kkllr ve iltifntln 

tas\•İp e lilmi tir. 
l~nı 1, her mcbtl''lın l O lira yar• 

dı'lı tenhhudu ıu p k nıuvrı.fık l~uL· 

mus(Ur. 



Sahifo: 4 

HAYAT A DAiR 
~~ 

Notlar 
9F evfik Fikret'e hücum eden 

U !er onun, G alata saray mü 
dürlüğünden ayrildıktan son 

ra Hüseyin C ahid'e gönderdiği mek

tuptaki bi r cümlesini boyuna öne 

sürer dururlar: " İrfanım tebdili t a

biiyet ediyor .. " Bumı, Fikret'in bu 

rnr.mlekete, millete bağlılık hisset

mediğinin bir delili saymak isterler. 

Yeni Adam, Tevfik Fikret sa· 

yısında o mektubu d a olduğu gibi 

neşretmiş: insan o vesikayı okuyun
ca Fıkret'e hücum edenlerin ~u i ni-

' yetini eli ile yakalıyor : Mek tupta o 
cümle hiç de Fikret aleyhtarları nın 

söyledikleri manada değil: bilakis 

orada bir feryat var. Tevfik Fıkret 
mağrur adamdı; eser lerinde de bö 

bürlendiği görülü r; ben de o cümle 

yi böyle bir gururun ifadesi sanı· 
yordum. Hayır, oda değilmiş: Fik 

ret bu Türk mektebinden ay rı l dığı 
için el~m~ni söylüyor mektup şu 
sözlerle bitiyor.!" Oğlu anadan 

ayıran eller kahrolsun. " Bu son 
satır mektubunda da yazılmaısı bir 

suç diye gösteriltn cümlenin de 

nıanasını aydınlatıyor. 

Bu vesikanın tekrar neşrinden 
sonra Fikret aleyhtarları a rtık o 

11 cünıleyi öne sürmeden acaba vaz 

eçecekler mi?.. Hiç z.,nnetmiyo· 

1~aı. Çür. kü nnlar için ehemmiyetli 

o\an şey, hakikatı meydana çıkar-
mak oegil, serbestçe düşünen efsa· 

nelere inan'llıyan bir adama hücum 
etmek. Bunun için her şeyden isti· 

fade ederler; yalandan niçin kaçsın· 
far ? Yalandan kaçsalaı dı evvela 

itikadlarından kaçarlardı. 

Mirabeau: " Öir adamın herhan

gi bir sözü onu mahvetmeğe> kafi · 
<lir'' dermiş: sui niyetin kudretini 

göstermek için. Beaumarchais'nin 
Figaro'su da: " İftiradan çekin-

b. . . k 1 1' meyin; nedt olsa ır tesın a ır . 
der. Tevfik Fikret aleyhtarı, o iki 

büyük adaınm istihza ile söyj,edikle

ri bu sözleri kendilerine prensip e· 

dinmiş kimselerdir. 

Bayan Halide Edibin yeni Ro· 
manın daha ilk sa>fasında şu sölle

ı e rasgeldim: "Aklı az parası çok 
zevki olgun sarı lar .. ' Düşündüm 
acab:ı akıl azlığı ile zevk olgunluğu
nun birleşmesi kabil midir ? Zevk 

de akıldan gelen şe ylerden değil 
midir ? Her akıllı adamın muhak

kak zevk sahibi olması lazım geldi

ğini iddia etmiyorum' Fakat her 
zevk sahibi adam akıllıdır. Belki 

maddeye itibar eden iş sahasında 
muvaffakıyet temin edeıı bi r akıl 
deği l ; Fakat yine akıl. 

Hem zevk sahipleri evvela bi· 

raz akılsız, menfaatlerini bilmez in· 
sanlar gibi gözükürlerse de sonra· 
dan asıl onların akıl lı oldukları mey 

dana çıkar. 

Nurullah Ataç 
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Z İ R Aİ v A Z İY ET 

Milli 
çok 

mahsul 
mühim 

rekoltelerimizde 
yükselmeler var! 

Fındık ağcıçlarında doğıışun azlı

ğından ve İlkbahar ile Ycız aylarında 
Karadeniz mıntakasına yağan yağmuı -
ların nihayetsizliğinden dolayı 38-39 
istihsal miktarının bir vnceki seneye 
göre yüzde 50 den daha aşağı olaca· 
ğı hakkındaki tahminler, idrak sene
sinde teeyyüt etmiş ve kabuklu fın

dık rekoltesi. 25- 26 bın ton arasın · 
da tahakkuk eylemiştir; Bu mahsüle 
bir t:vvelki seneden 2500-3000 ton 
arasında stok devredilmiştir. 

Buğday, Arpa, 
Üzüm, Pamuk 

Çavdar 
Fındık 

ettik ne kadar 
ve 

isti sal 

------------------------~ *--------------------------
Pamuğa gelinee : Mü-;ait hava 

şartları alımda yetişen 938-939 mah
~uıü için yapılan ilk tahminler, Ada
na mıntakasında 202-000 balye, E
ge mıntakasında ise 88 bin balye : o
larak elde edilec-eği meı kezinde idi. 
Eylül ve Birinci Teşrin aylarında ya: 
ğan 1.amansız yağm urlar henüz top
lanmıyan pamuklar üzerinde JQÜessir 
olmuş, ilk yapılan tahminlerin hilafı· 
na olarak Çukurova rt"koltesi 11.4.000 
ve Ege mıntakası rekoltesi ise 75.500 
balye olarak tahakkuk etmiştir. Iğdır 
pamuk mahsulü ise geçen senenin 
10.000 balyesine mukabil 7000 balye 
olarak idrak edilmiştir. 

Tiftik istihsali, 938 - 939 mev
siminde istihsal mıntakalannd ~ hava 
şartları müsait gittığinden fazla zayı
at olmamış ve mahsul, geçen senenin 

7.388.000 kilosuna mukabil 7.498.000 
kiloya yükselmiştir. Yapağı istihsiı.la
tı da 938 - 939 da bir sene evveli· 
nin 24 .670.000 kilosuna mukabil 26. 
628.000 kilo olmuştur. 

Giilyağı istihsalatı 115 - 120 ki
lo arasındadır. 

Palamuta gelince : Mevsim için
de havaların müsat geçmiş olması 

dolayisiyle bu sene mikdar itibıniyle 

bol olduğu gibi kalıte itibariyle de 
yüksek bir mahsul elde edilmiştir. 

İlk tahminlerde 51 - 54 bin tou ola· 
cagı beklenilen rekolte, i) i havalar 
ve yağmurlardan istifade etmiş ve 
60 bin ton olarak idrak edilmiştir. 

Memleketin hayvan sen eti de 
devamlı olarak artmaktadır. Koyun 
sayısı on sekiz mılyonu bulmuştur. 

Keçi dokuz, tiftik döıt mil}on, sığır 
sekiz milyona yakındır. 

Ticaret Vekaletinin alakalı ma
kamlarla, 938 - 939 ihracat mevsimin· 

de dış ticaretimizin ve ihı acat mad
delerimizin vaziyeti hakkında bir ra
por hazırlamışlardır. 

1937 - 1938 sekiz aylık devresi 
umumi ih racatı 751.422 ton olarak 
110 7 milyon liı a: 938 - 939 deıresi 
umumi ıhracatı 787. 131 ton '\'e 115 
milyon lira olduğuna göre son ihra
cat mevsımı, bir evvelki devreye gö· 
re miktar itibariyle 13,709 ton kıymet 
ıtibariylt' 4,3 milyan lira üstündür 

Bu devre içinde miktarları artan 
maddeler çekirdekli, çekırdeksiz k u · 
ru üıüm, kuru incir, tiftik, yün, pa
muk, buğday, darı, kuş yemi, zeytin 
yağı, yummta, ham deri, barsak, af
yon, krom cevheri, maden kö"Ilürü 
palamut, hülasası: 

Kıymetleri ilrtan maddeler: kuru· 
üzüm, ıncir, iç fındık, tiltik yün, pa
mu~ zeylin yagı, afyon, krom cevheri 
maden kömürü, ı><ılamut, palamut liu-

' !asası, barsak, } umur ta, daı r; 
Fiyatları > üksden maddeler de 

kabuklu ve iç fındık, incir, pamuk, 
afyon, krom o..vheri, maden kömürü, 
can lı hayvan, barsak, ve } umı::ırta

dır . 

Mahsullar a Gelince 

Bu istihsal mevsimi içinde başlıca 
mahsullerimizın vazıyetleri de şuder: 
Buğdeıy 938 - 939 marısiılünün son 

ahmini 42.457.820 kenta!dir. Bir sene ön 
cesine gore ı ekolle fazlalığı 6.262.240 

kentaldir. Ekim sahasında da geçen st:
neye göre 50'2,562 hektar bir fazlalık 
vardır. Ve hektar başına randıman 

0.2 kentalı bul m tıştu r. 
Arpaya ğelınce : Bu seneki son 

tahmin 24.604 270 kentaldır. 937 ·-
938 yekunü 22.776.080 kental oldu· 
ğul'dan 828.190 kental bir fazlalık 

vardır. Bu senenin ekim sdhası da 

DUYDUKLARIMIZ 

harbe gitmek istiyen Amerikalı 

Nevyork şehri ahalisinden genç bir Amerikalı kendi .. inin muhakkak su
rette askere alinmn~ını istemiştir. Fakat, bir gözU kör olan bu genci a"keri 
komisyon askere almamışhr. Genç bundan ınUtes~ir olmuş ve: 

- lngilrerenin en bu~ uk kahramanının hır gözU körder. Böyle olduğu 
halde onun heykeli Trafolgar meydanında dikilmiştir. 

Filhakika meşhur İngiliz Amirali Nelsonun bir gözU kördu. 3ü yaşanda 
iken kör olan Lu amiral lngiliz milletine buyuk hizmetlerde bulunmııştur 

Üç kilo ağırlığında bir küpe 
Scımatra adasının sık Ol'rnanlıkları içinde ya~ayan birçok aayri medeni 

instrnlar val'Jtr. Muhtelif kabilelere ayrılan bu insanlar arasında öyle garip 
adetler \. aı·dır ki medeni insanlara bu adetlel' çok cıulunç a:örUnUvor .. Bu c ~ -
kabilelerin kadınları kulaklarında 2 hatta S kilo ağırlığmda kupe taşırlar. 
Bir kadınan gUzellik ve zenginliği kupelerinin buyuklugu ile ölçulmektedir. 

S0matı·a adac:ından dönen seyyahlardan bir grur oı·adaki kadınların bu 
kUpclcri çok kuçuk yaştan itibaren taşımaya alıştıklarını görmuşlcrdir. 

geçen seneden 171.971 hektar fa:ı!a

dır. Randıma n geçen seneden hektar 
ba.şına O 80 kental eksık olmuştur. 

Ça\darın son tahmini 431:7.300 
kental olduğuna ve geçen sene ) e· 
kunu da 3.386.340 kental bulunduğu· 
na göre bir sede öncesıne göre re· 
kolte fazlalığı 1390. 960 kentaldır . Ekim 
sahası, geçen seneden 139.645 hektar 
fazla olarak 477 379 hektara yüksel
miştir. Randıman itibariyle geçen s~
neye göre bir azalış mevcutıur. 

Kuru üzümo gelince: Başlangıçta 
doğuşun yükseklıği, ilkbaharda ve 
mahsülün idraki sıralrtrında havaların 

müsaade etmesi dolayısiyle Ege mın
takasının 38 - ~9 çekirdeksiz kuru 
üzüm istihsal miktarı 80 bin tona ba· 
liğ olmuştur. Rekoltenin yüksek olıışu 
mahslilü n geçen seneye göre tane 
itibariyle küçiık kalmasını intaç etmi~ 

\'e eyh11 ayında yağan yağmurlaı, 

sergi.erde bulunan m11hsülün bir kıs
mını ıslatmıştır. Mıntıkannı 937 -
938 yılı ı ekoltesi 42 bin ton idi. 

Çekirdekli kuru üzümlere gelince-

938- 939 ıhraç mevsiminde kuru ü
zümleı imizi faıla miktarda alan mem 
!ek etlerın başlıcası ·ı riyette transiti 

ile orta A'vrupa ülkeleri. Hollanda 
İngiltere, 8P-lçibı, iıalya , Frsnsa , 
Macaristan' \ e Letonya olmuştur. 

.Küçük ve büyük Menderes nehirlerinin 
suladığı havzada yetişen incir Mah· 
sulü, ilk bahar ile idrak sıralarında 

hava şartlarının müsait cereyanı \'e 

ilek ameliyesinin normal bir tarzda 
yapılm:ısı dolayısiyle hurda nisbet ı 

az ve iyi kaliteler fa·1.la olmak üı.ere 

kırk bin ton olaı ak istihsal edilmiş· 

tir. 

Pamuk 
birliğ i 

ihracatçıiar 

meselesi 
( Bırinci sahifeden artan ) 

si pamuklarının beşte dördllnUn Ada
na borsa sıııcla muamole görmekte ol· 
(.hığunu. pamuk istihsalatınrn en hu· 
yuk kısmının Adana havalisinclen elde 
edildiğini nazarı dikkate almı' ve bu
nun Uzerinc birlik merkezinin Adana 
olması talebini pek yerinde görerek, 
merkezin Adana olmac;ını kat,i olarak 
kararla;;tırınıştr. 

Bir memleket meselesi olarak 
c.\llşllnU lmesi !a?.ımgelen bu cihet ma
alesef Mersin tllccarları tarafından 
ba~ka bir zihniyet çcrçev1:sine ; :-ookul- • 
muıı> vo bunun neticesi olar a)s Mer:;in 
tüccarları arasında A dane tuccarlar•
na muhalif bir antana olmu~tur. Ve 
bunun neti.:esidir ki t.'Vvc:lki ğUn ya· 
pılan birlik idare heyetinin bun.Yesini 

( Gerisi beşinci sahifede ) 
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Zelzele bölgelerinde 
,ekiplerin f aatiyeti 
- L'<inci sahifeden artan -

'Kapel'ldıt:n yapılan yardımlar 

Ankara: 30 (Hususi) - Felaket · 
zedelere Kayseride~ iki gün içinde 
15700 liralık yardını yapılmıştır." , 
frzincana 25 ton da yiyecek mevad 
gönderilmiştir. 
maıatya Bez Fabrlkasmm 

yardımı 

Ankara: 30 (Hususi) Malatya 
Bez fabrikası felaketzedelere doktor 
ve ameleden müteşekkil bir ekiple 
muhtelif eşya göndermiştir. 

Amerikan hastanesinin yardlmı 
Ankara: 30 (Hususi) - Ame. 

rikan elçisi, lstanbuldaki Amerikan 
hastanesi doktorlarından iiçünün 
felaket mıntıkalarında çalışmağa 
amade olduğunu bildirmiştir. 

..... mısırda lngllfz as kerl kuman. 
danı çadır ginderdl 

Kahire: 30 (Radyo) - Misırda· 

ki lngiliz askeri kumandanı Vilson 
Türkiyedeki f e-laketzedeler~ 20 bü 
yük çadır göndermiştir. Ayrıca 

)'ardımlar için teşebbüslere geç 
miştir. 

Pamuk 
birliği 

ihracatçılar 

meselesi 
- Dördüncü sahifeden artan -

teskil eden dokuz idare heveti azasını . . 
da Mersinden seçmişlerdir. 

Merkezi Adana olan bu birliğin 
lıUtUn idare he.yeti azalarının Mers:n
den olmn~ı kadar yersİY. bir seçimi 
Uphesiz ki Ad:lna Lllccarları kabul 
etmemiş ve idare heyetini teşkil aden 
H azadan beşinin Adanndan olmasmt 
talep etmiştir, 1\1.ersin tuccarları bu· 
nu dn kabul etmeyince Adana tuccar· 
l:ı.rı hiç olmezsa 4 azanın Mersindt"n 

4 azanın Ad:ınadan ve bir azanın da 
Tar·;usfan olmasını teklif etmişler, 

fakat bu da kabul edilmemiş ve bir-

( Gerisi altıncı sahifede ) 

K ısa bir sakalı, gagaya benzi 
yen burnu vardı. Gözünden 

gözlük, hiç eksık olmaz ve ekseri· 
yetle koltuğunun altında bir meşin 

çanta bulunurdu. mesleğin:'e meş

hurdu. Fakat asıl şöhreti mesleğin
.den ziyade şahsına münhasır idi. 

Günün birinde Tuluz'da pek faz· 

!a yağmur yağmıştı. Sokakları su 
basmıştı. Avukat Nim sokaklarından 
birinde açılmış ve aylardanberi ka
panmıyan çukuıun su ile dolmuş ol · 
duğunu görmüştü. Hemen bir balık 
oltası, ve bir açılır, kapanır iskemle 

tedarik edip, iskemleye, oturmuş, su 
dolu çukurun içine oltayı atmış bt"k· 
jemiye başlamıştı. işsiz güçsüzler, 

çocuklar etrafını almışlar seyre ba
kıyorlardı. Bir polis bu hali gördü. 
.Coguillot'uıı yanına yaklaştı: 

Ne yapıyorsunuı:: 

- Ne yaptığımı görüyorsunuz. 
- Buradan kalkıp gidin, hem 

çok rica ederim acele edin! 
Gogoillet itiraz ettj: 

_ Niçin, belediye reisinin sokak 
o0rtasında balık avlanması yasak ol· 
duğuna dair bir emri var mıdır? 

Goguillot yerinden kıpırdamadı. 
f'akat ertesi gün aylardanberi ka-

r----------------,1 
BEYANNAME 

Hayırsever Y urddaşf 

1 Orta Anadolu Zelzele felaketzedeleri; sizin bugün vereceğiniz en kü .. 
çük Para veya eşya yardımına muhtaçdırlar. 

Unutmaymkı ; şu dakikada binlerce vatandaşlmız tabiatın en zalim 
soğuk'una ; aç ve çıplak ve kısmende hasta olarak tabiatın bu· fecayyiına 
karşı koymak mecburiyetindedirler. 

Her evden bu k:ızada gaip olmuş canların acısı ; yaralıların bakımı 
bütün yurddaşların ve sizin bu felaket görmüş kardeşlerini yapaceğmız 
çok seri yardımla tehvinle bağlıdır, 

Bu milli imtihanda dost ve dü<jman bizi seyrederken ; Kızılay cemi
yetimiz en yüksek bamiyetinize müracaat edryor. 

PARÇA 

Yeni Kullanımış 
Eşya Cinsi 

-
Battaniye 

Yorgan 

Yatak 

Çarşaf 

Yasdık 

Dış elbisesi 

Gömlek 

1 1 Don 1 

SEYHAN 
Kızılay Merkez He-Jeti 

PARÇA 1 
Yeni 1 Kullanılmış Eşya Cinsi 

Fani le 

: Çorap 

Mendil 
~ . 

Atkı 
• 

Parça 

Eldiven • 

Ayakkabı 

1 
\Kasket, Şapka 

1 - Yukarıda cinsleri yazılı eşyaların hızasına adetlerini yazarak bir 
paket halinde hazırlanmasını rica ed.eriz 

2 - Bu işler Kızılay merkezinde makbuz mukabilinde kabul edilece· 
ği gibi icabında toplayıcı kollarımızm müracaatında teslim olunabilir 

Eşya verenin . adı :- - --------------
NOT: 

Yukarıdaki Beyanname Kızılay Adana Şubesi tarafından 

Adanalll&?ra daOıhlmtflır. 

H • 
ı K 

k u o o 
panmıyan çukur kapatıldı. 

Avukat GoguilJot bir akşam sa-

at on ikide postaneye gitti. Bir ka· 
ğıda kendi adresini yazdı. imzasını 
attı. Ve telgrafı posta memuruna 
uzattı: 

- Bu telgraf benim adrr.sime 
çekilecek. 

- Affedersiniz, fakat bu telgra· 
fı ne diye sizin adresinize göndere
ce~iz? Bir kere mürsil de sizsiniz, 

mürsilünileyhde, sonra telgrafta bir 
azıda yok Böyle telgraf kabul ede· 
me}ız. 

Avukat GoguiJIOt cevap verdi: 
__ Evvela, telgrafımı kabul et

memeniz için bana bir kanun mad
desi göstermeniz lazımdır. 

Posta memuru, önündeki posta 
kanununun fihristine göz gezdirdi. 
Emirlere bı:tktı. Avukat Goguillot'un 
telgrafını kabul etmcmesı için ne 
madde ne de bir emir vardı. 

" A y E 

Nakleden 

Hikayeci 

- Telgrafımı göndereceksiniz 
Gene gönlüm oldu da sizi meraktan 
kurtarmak istedim. Kendi adresime 

tcJgraf çektiğimin sebebini anlatayım 
Bu telgraf bizim eve dört saat sonra 
gönderi1ir. bunu biliyorum. Ben de 

dört saat sonra uyanmak mecburi
yetindeyim. evimde uyandıracak 
kimsem olmadığı gibi, bir müneb. 
bihli saatim de yok. 

Telgrafı getiren memur telgrafı ver· 
mek jçin kapıyı çalacak bu sayede 
uyanacağım. 

Avu ·at Gouillot sık kık trene 
binerdi . Gişe memurlarıt bilet kon· 
turolörleri, bilet toplayanlar; ondan 
yaka silkerlerdi. Gişeden.bilet alır
ken memurlara bilet hakkında bir -

ahife: 5 

Yılbaşı bileti ile 
oynanan kumar 

Hakim piyango biletini 
müsadere etti 

İstanbuf 3o .(hususi) ~Polis dün 
Mercanda F atmanın kahvesinde 
.,Kılıç' oyunuJ ile kumar oyniyan al 
tr kişi yakatamış adliyeye teslim 
etmiştir. 

Mehmet, Mehmet Ali, Cevat, 
Fethi. Mehmet yıldırım ve l:ekçi 
Tahirden ibaret olan kumarbazlar 
üçüncü sulh ceza mahkemesi tara. 
fından beşer lira cezaya çarpılmış· 
Jardır. 

Yakanın enteresan tarafı bekçi 
Tahirin parası bittikten sonra 5 li· 
r<4ya aldığl yılbaşı biletini ortaya 
koymasıdır. 

Hakim, ortada bulunan dört li
ra ile piyango biletinin müsadere
sine karar vermiştir. 

Ancak şimdı ortada şayam dik
kat bir nokta vardır. Bilete büyük 
ikramiye isabet ettiği taktirde para 
ne olacak? .. 

Mozel - Sar arası 
faaliyeti 

Londra : 30 (Radyo) - Şiddet. 
li soğuklara rağmen Mozel ve Sar 
arasında devriye faaliyeti devam 
etmektedir. Voj dairelarinde Fransız 
devriyeleri Almanlardan bir kaç esir 
almıştır. 

Tunada nakliyat durdu 

Paris : 30 (Havas) - Tuna 
dondu. Nakliyat inkitaa uğramıştır. 

çok sualler sorardı. Fiat tarifesini 
tetkik edeceğini söyler, tarifeyi ~İs· 
ter; tarifeye baktıktan sonra biletin 
gelecek tren İçin makbul olabilece· 
ğinı ne ile i3bat edebileceğini öğ
renmek istediğini de söyler, hareket 
tarifesindeki katar numarasivle bi· 

fete yazılı katar numarasını karşı
laştırıldı. Trende bilet konturolö· 
ründen hüviyet varakası arar, daha 
buna benzer bir çok şeyler yapar. 
dı. itiraz edilecek olursa bütün yap· 
tıklarının kanuni hakkını knllanmak

tan başka bir şey olmadığını iddia 
ederdi. Memurları bir çok kere şi· 
kayet ettiği tren direktörlü, tek o
nun mütereddi tacizlerinden kurtul 
mak maksadile bir bedeva pasa 
vermişti. 

Bedava pasoya sahip olduktan 
sonra bir daha memurları taciz et· 
medi. 

Avukat Goguillot bir gün Nim 
ile Calmet arasında işleyen bi, pos 
ta arabasına binmişti. Arabanın at
larından biri aksilik ediyor, yolun 

yan tarafına kaçmak istiy0rdu. A ·· 
rabacı hiddetlenmişti. Ata kamçıyı 
indirirken: 

( Gerisi altıncı si bifede 
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Kadına modaya dair 

Kadın ve 
şıklık .. 

. 

Şıklık nedir: Bunu kat'i ifade
lerle, muayyen kaideler halinde ta
rif etmeye imkan yoktur. Giyilen 
şeylerin renklerini uydurmak, elbi
seyi yerine, vaktine; boyuna; yüzüne 
göre seçmek, elden geldiği kadar 
sade kalmak. Bu ve bu neviden 
bir çok şartları olsa bile bu şart. 

ların her zaman yerli yerine tatbi· 
ki .. ne şık 1 ... ,, dedirdecek bir 
netice vermeyebilir. Buna mukabil 
hazan - artislerin bazılarının yaptı
ğı gibi - büyük bir cesaretle bü
tün bu kaidelerin dışına ( çıkan , 

tezad ve aykırı renklerd~n yepyeni 
bir güzellik, eksantrik biçimlerden 
gözü büyüleyen bir yenilik yaratan 
ne zevk sahibi kadınlar vardır ki 
bilinen, dar çerçeveyi aştılar diye 
ne şık demekten vazgeçemeyiz. 

Binaenaleyh zevkinize güveni
yorsanız şu veya bu kaideye körü 
körüne bağlanmamahyız. Biraz da 
yaradılış meselesi olan bu zevk 
inceliğinin ilhamlarına uymayı bil
melisiniz. Şıklığa esas olan şartna
me şahsiyetinizin telkinlerine göre 

ı·. değişik şekiller vermeğe çalışmalı· 

sınız Herkesten, her kaideden ay· 

\ırı istikametle yürümeden harketten 
~e her alelade kaideden sıyılmayı 

seçilmeyi bilmelisiniz. Modern moda 
telakki.si giyinişinde şahsiyetini te
barüz ettirebilen ·kadına şık dıyor. 

Zevkinize tam manasıle güvene 
bilmek için onu içinizden doğduğu 

şekline bırakmamalısınız. Bilgi ve 
gör~ü ile daha inceltmeğe, daha 
yükselmeğe v~ olgunlaştırmağa ça
fışmalışınız. Ve olgunluğuna inandı· 
ğınız gün modelleri ve modayı em· 
rine ve eline vermeyi zevkinize bı· 
r~kmalısınız. işte şık kadın böyle 
bir zevkin eseri ve tamemen '.kendi 
kendininin malı olan tarzı bulan ve 

1 

o tarzda giyinen kadına derler. Bu 
nun için yılmadan, usanmadan ya
pılacak şey modanın, modellerin ve 
şık kadınların şıklığını anlatmaya. 
öğrenmeğe onlara nüfuz etmeğe 

çalışmalıdır. 

Seyhan 
ğından : 

Defterdarlı-

Kazanç vergisi ikinci taksiti de 

hulul etmiştir. Mükelleflerin ay so 
nuna kadar borçlarını Tahsil şube

sine yatırmaları ve kanunuevvel ni
hayetine kadar beırçlarını ödemiyen· 

)erin borçları kanunusani ayı içinde 

yüzde 10 zammile birlikte ve tahsili. 
emval kanunu hükümleri dahilinde 

haczen tahsil edileceğinden buna 
mahal bırakmamalarının menfaatle· 

ri icabından bulunduğu ilan olunur 

11260 15-22-29-31 

Kılıbık 
-Beşinci ~sa yfeden artan-

- Deh çsgoilot diye bağırdı 

AAukat Cogoilot bunun sebe· 
bini sordu. Arababacı anlattı: 

Siz bilr.:ezsiniz, Nim de gayet 
aksi bir avukat varmış adı Gt>guil
lot imiş, bende bu aksi hayvana 
onun ismini koydum. 

Avukat arabadan ıner ınmez 

mahkemt"ye müracaat etmiş, araba
cıdan manevi zarar olarak bir mik
tar para koparmıştt. 

Goguillottan yaka silkenler on
dan kurtu1mak çaresini düşnümüş
ler, ve evlendirmeye karar vermiş. 
lerdi. Onunla enJ fazla konuşanlar, 
tesir yaptılar. Münasip gördükleri 
bir kadını medhettiler ve Goguillo 
tu evlendirdiler. 

Herkesi ızaç eden GogoiJlot 
yalnız bir kişiyi izaç edememiş, yal 
nız bir kişiye aksilik gösterememiş
ti. Çünki o da b~r evli erkek gibi 
karıy:ı itaatten başk:ı çare olmadı· 
ğım daha evlendiği gün anlamıştı. 
Çünkü karısı, evlenen her kadın 

gibi aksilikte kocasını bastırmıştı. 

Karısına söz geçiremiyen, karısını iz 
aç edemiyen Goguillot, artık baş
kal~rmı da izaç c:demiyor, başkala· 
rına aksilik edemiyordu 

Birkaç defa eski günlerde yap
tığını yapmaya teşebbüs etmiş fakat 

-Karına haber veririz! 

Dedıkleri zaman susmıya mec
bur kalmıştı. 

Pamuk 
birliği 

ihracatçılar 

meselesi 
( Beşinci sahifeden artan ) 

lik idare heyetinin tamamen Mersin 
tuccarlarından muteşekkil olma<>ı Uze

rinde ısrar gösterilmiştir. Bu vaziyet 
karşısın<la Adana tuccarları kongreyi 

terketmişlerdir. 

V ekiileti temsilen kongrede bu
lunan mınt.:ı.ka Ticaret Muduru de 
Mersin tuccarlarının bu yoldaki ha· 
reketlerini muvafık bulmamıştır. 

Oun 'Adana tUccarları şehrimiz 

Ticaret Odasında bir:toplantr yapa· 
rak aldıkları kararı tclgı afla \' ekiıle
te bildirmişlerdir. 

Ayrıca yedi maddelik bir esbabı 
mucib<> raporu hazırlanarak \~ ekiilete 
gönderilmektedir. 

Türksözü 

Kozanlıların felaketzede- 1 
. lere yaptıkları yardımlar 

31 Kanunuevveı 93 

Adana Kulübü Reisli-
ğinden : 

Ekseriyet hasıl olamadığından 

, 
"' • 

Kozan : 30 (Hususi muh'abirimiz 
den) - Erzincan ve havalisindeki 
felaketzedt" yurddaşlarımıza yardım 
için kurulan kümitenin 4 5 saatlik 
mesaisi neticesinde halkımızın seve, 
seve ve birbiriyle müsabka edcrcesi 
ne verdikleri nakit yekunu 1000 li
rayı bulmuş ve bugün kızılay emri
ne teslim edilmiştir nakCli ve ayni 
yardım devam etmektedir bir iki 
gün zarfında ikinci bir bin liranın da 
ha hazırlanacağı gibi yiyecek ve gi 
yecek şeylerinde büyük bir yekuna 
baliğ olacağı kuvvetle ümid edilmek 
tedir umulmıyan bu felaket karşısın 
da Kozaolılarm duyduğu büyük ve 
d . rin teessürlere hudud yoktur. E.K 

tahir edilen senelik kongrenin •• 

İrlandadaki fesad 
hareketini önlemek için 

Londra : 30 (Radyo) - Zaplio 
den verilen malumata göre, İrlanda 
daki fesad hareketini önlemek için 
alınacak tedb~rlere dair müzakere
ler yapılmak üzere İtlanda parlamen 
tosu fovkalade bir içtimaa davet 
e:iilmiştir. 

Amerikanın Roma elçisi 
Roma : 30 (Radyo) - Amerika 

nın Roma elçisi Berline gitmiştir. 

İngilterenin krnvazörleri 

Londrn : 30 (Radye) - lngilte 
renin 58 kruvazörü vardır. lngiltere 
25 kruvazör daha yapmaktadır buna 1 
mukabil Almanyanın 6 kruvazörü 
vardır. 

Holanda Ticaret Nazırı 

Brüksel : 30 (Radyo) - Holan
da Ticaret Nazırı Brüksele gelmiş 
tir. Belçika ticard nazırı ile bir 
konuşmada bulunacaktır. 

B. Musolini Papayı ziya-· 
ret edecek değil 

Roma : 30 (Radyo) - Musoli
ninin Kanunusaninin ilk günlerinde 
Papayı ziyaret edece~i hakkındaki 

haberler doğru değildir. 

Felemenkte on sekizden 

311/940 çarşamba günü saat 19 da 
Adana klübü salonunda yapılacağı 
ilan olunur, 

Adana Klübü Reisi 
Ekrem Avni Zaimler 

Ruzname: 

1 - Konğreye bir reis. vekili, 
iki katip intihabı 

2 - İdare heyeti raporunun o· 
kunması ve heyetin ibrası 

3 - Kulübün 940 sene.si bütçesi· 
nin müzakeresi 

4 - İdare heyeti intihabı 
5 - Haysiyet divanı intihabı 
6 - Mürakpılar intihabı 
7 - Karataş plajının vaziyeti 

hakkında idare heyeti tezkeresi 
11303 

i ı an 
Adana Askeri Satın al

ma komisyonundan: 

Askeri ihtiyaç için 125 bakır 
kazanın ihale günü olarak tayin e· 1 

dilen 22/12/~39 de talip0çıkmadığın
dan bir ay zarfında intaç edilmek 
üzre pazarlıkla alıııaca,,rından istek
lilerin her gün komisyonumuza mu · 
ra~aat edebile~ekleri ilan olunur. 

11302 

Askerlik Şubesinden: 

Vilayet Merkezinde ve vilayet 
merkezine bağlı köylerde bulunup 
da şimdiye kadar şubeye kayıtları· 
nı yaptırmamış olan yedek subay 
ve askeri memurlarla emekli subay 
ve aşkeri memurların kayıtlarını 

yaptırmak üzre 48 saatte kadar 
şubeye müracaat eylemelerinin ila· 
olunur. 

adana askeri satınalma 

komisyonu reisliğinden: -

r 
ı 

Kuvvetle r tahmin edildiğine göre, 
Ticaı•et Vekaleti pek yersiz olarak 
neticelenmiş olan ' ' Çukurova pamuk 
ibrallatçıları Birliği idare heyeti :: 
seçimini bozacaktır. 

atmışa kadar vazife başına 

Mersin garnizonu için 9600 kilo 
sade yağ kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Muhammen bedeli 
9936 liradır. Muvakkat teminatı 745 
lira 20 kuruştur. 

Adana Belediye Ri -
yasetinden: 

1 - Kmuköprü - Hacıbayram 

kuyusu arasından yapılacak olan 
!ağam inşası açık olarark eksiltmee 
ye konulmuştur. 

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

liradır . 
4 - ihalesi ikinci Kanunun t 2 

inci Cuma günü saat 14 de beledi-

Brüksel : 30 (Radyo) - F ele
menkte 18 - 60 yaş arasındaki 
her ferdi icabında askeri makamlara 
yardım etmeğe mecbur tutan bir 
kanun imzalanmıştır. 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye yazı 

işleri kalemindedir . İsteyerıler ora· 
da görebilirler . 

6 - lsteklileriİl ihale günü mu
vakkat teminatlariyle birlikte muay
yen saatte belediye encümenine mü. 
racaatları ilan olunur. 

10284 21 - 31 - 5- 9 

- 2 Eksiltmesi 511 /940 Cuma 
günü saat onda Adanada Askeri 

satın alma komsiyonunda yapılacak
tır. şartn:ımesi Ankara fstanbul Di
yarbakır Lt'vazım Amirlikleri ilea-

dam Askeri satın alma komisyo
nunda görülebilir. 

3 - ls~ekliler kanununun :ı,3 
maddelerindeki şeraiti haiz oldukta • . 
rına dair vesaikle birlikte tayin edi · 
len saattan en çok bir saat ıwveline 
kadar zarflarını komsiyon riyasetine 
vermiş olmaları lazımdır. 

11263 16-21-26-2 
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ASRi Si NEMADA 
Sü, 
8 

Sin 

Bu akşam Süvare 
8,30 

na tarihinir. şark abidesi ! .. Türk musikisinin gaşedici nameleri 
Sir eına aleminin eısizı yıldızı ( Lajana) nın eşi ve benz~ri görülmemiş şah eseri 

Türkçe sözlü - yeni ve eski şark musikili. 

Mihracenin gözdesi - Hind mezarı 
tekmili birden 

~:---------------------------------- ---------------------------,----·--------------------------
LS ..... 

.SIN EMAS INDA. 
uvaffıkiyetle Gösterilmekte Olın 

AN 8&81N, e SIMONE slMON 
iN ŞAHESERLERİ 

Hayvanlaşan 
1 n s a n 
Fransızca Sözlü Büyük Film 

akdir ~e Ha)t'•nlıkla devam edıyor 
AYRICA: ••tro Jurnal ve 
Merekh Fltmlerln •n &Uzell 
Haydutlar 

-t'A da• ı ) 
n 2.30 

yvanlaşa ~san 

ayd\JtJar ~ası 
PEl YAKIN 

TAN Sineması 
Bu AK'AM 

Yeni Seneye Giriş Münasebetiyle 
Güıel iki Filmden Mürekkep 

Bir Prol"am Hazırladı 
t 

MUMYALAR 
MÜZESi 

ea.dan Başa Renkli Heyecanla 
ve fc\<kalide Bir film 

2 

Demir Pençe 
Maa.ra Ve Debtet Filmi 

Baş Rolde : EDVAR ROBINSON 
Bugan 2.30 da 
Zoraki Haydur ( Turkçe ) 
Dolıı Dizgin ( Macera Filmi ) 

D-1 Denizaltı 
Geııaislınn M Ü t h i ş 

TORKÇE 8ÖZL0 
Harp, Kahramanlık ve Vatan Severlik Fılmi 

ALSARAY ve TAN Slnem•l•rı mUddrlıwtl 
Sayın Uüşt~ri/erinin Yeni l'ılını Tebrık Eder 

Vilayetinden : 

1 • 
1 

A 

a n 
Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 

(Kapalı zarf usulile Kasap ve sebze hali inşaat eksiltme ilim( Ek 
siltmeye konulan iş: 

1 - 16112/ 939 dan itibaren bir a, müddetle eksiltmeye konulan 
Adanada Kale kapusu mevkiinde:vakıf arsa üzerine projesine göre ka· 
sap ve sebze hali inşaıiıdır. 

2=- Bu inşaata maa müştemilat götürü olarak toptan eksiltmeye 
konulmuştur. 

3 - Keşif Bedeli ( 22542 ) liradır • 

4 - Bu inşuta ait fenni ewak tunlardır. 
A - Fenni prtname 

8 - Mukavele projesi ve projeye batlı vahidi fiat cetveli 
C - Ekstltmc şartnamesi 
D - Poreje 

S - Yukarıda yazılı evrak Ankarada V akıllar Umum Müdürlütü 
inşaat Müdürlüğüüden lstan~ulda lstanbul Vakıflar Batmüdürlütünden 
Adanada Vakıflar müdürlüpnden bir lira üç kurut mukabilinde alına
bilir • 

6 - Eksiltme 1 Si 11 940 tarihine raslaya Pazartesi giiaii uat (14) 

de Adana Vakıflar MüdiirJüjii binasında toklanacak komisyonda JllJlla
caktır • 

7 - Ek!iltmeye gireceklerin ( 1690 ) lira ( 65 ) kuruş teminat 
vermeleri ve aşatıda yazıla vesikalan b,aiz olunanlan şarttır. 

A - 1939 yıCına ait ticaret odası veaikası 

B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada Vakıflar 
Mimanndan Ankarada Vakıflar Umum Mudürlüfü inşaat müdörlüpnden 
lıtanbulda V akaflar Baımimarhtından ve dit er vilayetlerde Nafia Mü. 
dürlüklerind~n alanmıı en az (15000) liralık tek bir bina inpatıPI muvıf· 

fakiyetle yapmış bulundutunu bildiren inşaat müteahhittlti velik .. 

l 
1 

1 - ~tada uhiplerile cins, mevki ve muhammen bedelleri taiıL 
ayrı ~. vcrfi borçlarıma temini tahsili için açık arbrma ile satı· 

.kbr. 

2 - ~ aıbr .. iıtQ MDelİ ikincikinun111t 24 6-cü çarpmba ıünü 
at (10) 4- yapelacakt11. 

8 1 Eksiltmeye girecelclerin biıat yiibek Mimar veya Mühen
dis olmaı.n veya bunlardan birile miif terelcen telclrf yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeler şartbr. 

3 - l~ıe vaktinden enel maliye •ezneıine yatmlmış bulunm111 
.. aırelen 9teY parası miktan aşepfa ıöaterilmiftif. 

lıtekli1"4in muayyen va kitte Yiliyet idare heyetinde hazar buluamaı.n 
n olnnı1r. 

Kapı No. 
S.tıı bedeli Pey parası 

Cinsi Mahallesi !ar.it>i Lira K. ~ K. 

•• dükki~ 94'96 C..iiceclit l!>bktol' Utfiı 1560 00 117 00 

Kayalı bat 
ve ortakl~ra· 

56 8-him otlu· moo 3900 
nalbaat Abdullah• 

s EllC:ihamam · Ala1011yala 4000 00 300 00 
Hüseyin otlu 
Yusuf 

11304 31-5-10-15 

9 - Ebiltmeye gireceklerin bpab zarfın ihzannda ve teklif 
melctuplarm yazalmumda ve bu zatflann tevcliiade ,,. poıta ile fÖDde-
rilmainde ( 2490 ) numaralı kanunun 32, 3~, 34 ncü maddelerine bırfi 

yen riayet etmeleri lizımdır. 

11280 24-28-2-7 

0r. Muzaff r an 
iç hastalıkları mütehassısı 

Herpn muayenehanesinde hut .. lannı kabule 
baflam11br. 
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Sahıfe: o -- -- . - ---- - ~- -·-- ~-

Türksözli . .:> J l(inllD•••:·d } 9; 
.• 

1 
~ Adana Borsası Mua.leJ İri -- • ...... - - _- _-::... ·-~ -

TÜRK SÖZÜ· .ı PAMUJC ve KOZA ---KiLO FIATI • CiNSi En az En çok Sabı._ Mikdaı 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 
K. s. K. s. ...'4!ıo 

Koza 00 9~50 = - ·~ 
Ma. parlata • 00 - ~ 

42 -
Ma. temizi 00 -• • • 40 

k-~ • _Koza parlatı 144,50 
~L 

Kapı malı 47 Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa- ~ -Klevland ,.._00 50 ___ 

cılıkta son teknikle çalışıyor Klevland ( Y.M. ) 1 ~ .. : ..,._.;:..,_ 
Y A P A GJ -

- Beyaz 
1 1 

Türksözü • Türksözü 
Siyah 

ÇIGIT 
.. 

matbaası llllllllll Cilthanesi 1 -
Yerli •Yemlik. 

1 •Tohuınluk,, 3,50 .. -"'-....... 
HUBU BA T 

Son getirttiği zarif En modern vasıtalarla Hutclay Kıbrıs --
111111111 • Yerli 

• ti p harflerle mücehhez bulunuyor 
1 

• Men tane . : 
yenı 

.... 
Arpa 4.125 iL 
Fuulya • ... 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, Kitaplarınızı Şark karı yahut 'Yalaf 
cedveller, çekler, biletler, kart- Avrupa kirı nefis bir cild içinde Delice 

Türksözü 
-

vizitler, haritalar , plinlar, mak- görmek istiyorsanız Kuş yemi 
buzlar , her boyria defterler, 

~111 
Cildhanesine gönderiniz . Keten tohumn 

Mercimek --
Renkli afişler Zarif sağlam Susam 15 1 15.70 

U N -
Ve her türlü resimli ve renkli Bit cild. bölgede ancak : Türk· Dört yıldız Salih 

baskılar sürat ve nefasetle tab sözünün sanatkar mücellidinin .!::: D 
iiç • • 

edilir . • elinden çıka bilir . .Q ftS Dört yıldız Dofnıluk 
~= Ü4( - c: 

,. . 
.2 -= Simit 
S2 ~ 

.. ' 

::ı Dört yıldız Cumhuriyet 
N Uo 
il"" üç .. " Simit .. . 

Liverpol Telıraflan " 

q;ş Tabibi Şevket 
Kambiyo ve p,.... 

30 I 12 I 1938 iş Bauk...,,..ı::. ~· p.,,.-...., .. ' .,. ·-·- . .,, .... 
Ham 

8 Rı 
Ureı 

.. -
~ k ''J' -

Vadeli 1. 8 28 -

lstanbuldan avdet etmiı ve hastalannı her gün saat 8-12 ve 14-18 rpk {::r._. 5 2 
8 .E_ Vadeli · 111 Sterlin(~ ~ ı-

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule baılamııtır. hW Hind hazır ' 
,_ 

11258 7 ı~ Dolar ( ) 
Nevyork 10 88 Frank( isviçre) -oo 

- -

L 
T. BANKASI' hın 

., 
iŞ ' " -:?" -

Yazıhanesi inan 
1939 K. Tasarruf ikraII.'ive planı 

·32,000 LiRA MÜKAFAT Yeniden açtığımız istiklal Okulu karşısında [ 82 J oaımaralı inan )'ı 
' hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. N.ifus, T•Plı, . na, Ferağ, Belediy,e işleri için her nevi istidalar ya11hr. Ankaradı \'el 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylil, 
letler - Devlet Şôtası - Mıhkemei Temyiz ile rr.ııDİ devairdeki it 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücebheZ matbaada tib it 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir rine zirai ilat, radyo, bisiklet ve bütün makinı ve yedekleri radyo tia 
leri ve memleketimizin yapı işl~rirı i' ıcu l laııılınuı ferıc' m ıvafık kiren 

iKR A MiYELER: ( tuğlalardan ) istenilen yere kaciar göndermete delalet eder. ( Yokı 

1 Adet 2000 Lirabk 2.000 Lira 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazılan parasız yazılır. Sür'at İntiza - emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

5 1000 • - 5.000 • Belediye sabık tahakkuk memuru ReıDZİ l'url • 
8 500 • - 4.000 • Belediye sabık tahsil memuru Rasim G~be • 

16 350 - 4.000 • 

1 
• • c. 

60 100 - 6.000 • · ~ • • 
65 50 - 4.750 • ,. ,. 

' 251 6.250 
~ 

25 - • • • • 1 
435 32.000 

T. iş Ban~asına para yatm;nakla, yalnız para birilctirmit olmaz, ayni 
Umumi neıriyat 'l'ıüdtirü· 

Macid Güçlü 
zamanda talihinizi de11dı-.m11 olursunuz 10661 

.:::ı:s# Adana 'Fiirk sözü matbıaaı 


