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Alınanyaya karşı yeni bir 
ablOka sist:erni kararlaşt:ı 

Bilikaydüşart Almanya'nın bütün 
ithalat ve ihracatına mani olunacak 
'---·~~~~~~~~~~-

'1 es u li ye tf n 
~al esi; 
~esarettir 

M escla: Falan işin başında 
fi' bir ıı.daın var: l~in butun 

maddi ve manevt mesuli-

~ ttj hndi Uzerincte. işin baş1 diye 
"ııun onu tanır. hnlk orıu tamr. l ş i 

' ı· j •. k"f t k , ,\'apar~a şerefı ve mu a a ı cn-
~sine ait, işi kötU y~ruturse '.11~a-
ıcler mesuli,·etler vıne kendısıne 

litr ' . ~ 
lr. 

Tam manasiyle bir iş adamının 
~11karıda saydığımız esaslı sebepler· 
tn dolavı bilhassa dikkat edeceği 
~kta. i;te hiç bir me.,uliyet taşıma
tın in .,anların mudahalesin.. ~idd<!l:le 

tııanj olabilmesidir. . 

Bir muhavereye ~ahit olduk : 
- ... ve gittim, bir isimi takip td· • ' 1.Yordum. Bana orada falan adam 

~_,ır1p çağırd1, korkutmak istedi. 

--Peki amma, o işin bn~ı, asıl 

~sıııu falan adam ... Xedcn i şini 
~llnln halletmedin 't. 

ı(' -Valhlhi bilmem. ben de öyle 
~1j·ordum. Fakat, o sustu, sesini çı · 
lı "llıadı. Öteki amir vaziyetini ta. 

ıı~ı. Ben de hayret 'ettim. Acaba 
tııı b" . . d" ır yazıyet mı var 1\·e sı ze 
~l'ıı d" • caat e ıyorum. 

Bu ic:teki r muvaffaki\·etin "ırn. e • ., • • 
t 1 ulı,·etleri tercddutsuz 'kabul ede-
~!\ • 1 

'~ ''.bre makanizmasının ana kolunu 
Dıı• sekilde, hiç bir suretle \'C 

~bir idarei maslahat zihnivetivle, 
Vr· • • 

l llle!sullcrin reline bırakma.mak· 
•r: Aksi takdirde is 'basında bu-

ıııırı · h · · . 1 · h·ı·ı ınsanın ~a s1yetı surat c ın 1 a 
ı-, nıakinenin ahengi lıo:.mlur. Bil

t <l o _in~nnın mcsuli_yı:tlerindt>n 
''>'ellit muhafazasına mecbur ol 

~.ı kıynıetler ayağ.ı duşer. 
t( Uvaffak olmuş insanlarm ha 

tv a.ı·ın1 tetkik edersek göreccğimix. 
~-~ o adamın jo;; bao;ınd::ı. bulund:.ığu 
·ı ıtn, şah,in~tine :on derece baC:lı 
t llı ı~, işin ~esulivetine hiç lıir ki~1 •n •. 
r rtıUdahalesini cclbedccek :.dı f. 

a. du 
~"d sınemi~ olma~mdadır. Bn her 
ı(t ~· her devirde, :her işte haWi 

1
dnrclerincle bile böyledir. İs 

ıtı.lnı·mıu korkusu, ~nezaketi, ter·. 

1
1 

nnca.k işine matuf olınalıdı r. 
l ş ndnmının rsah:-iycti bir kere 
'leı· , 
' b \! du~er ve alem na.zarında. şu· 

~ 'lıj\ tıııun mUdahalesine göğUs gc · 
~ Cct.K bir zafla kendini ~~ö:..te-• -
~ill( 11

1? 1lacak tek lıir iş var : l~i, 
(! • ~ 

·~ lq 
1 ın nınkanizmasını muıbhalı!· 

tltıtkıır edcbilt-ceklcrin eline teslim 
·· l3i!has~a lıu nevi işin devle• 

Londra: 22 ( Royter) -İngiltere, 
Almanya'ya karşı yeni bir abluka 
usulu ilan etmiştir. Bu yeni abluka 
sistemi, .A lmanya'ya gıdecek ve Al
manya'dan çıkacak her ınaddenin 
bılakaydüşart müsaderesi olacaktır. 

Almanya'nın bütün ihraçat ve idhalat 
yolları kesılecektir. 1 

Fransa da ayni tedbirlere iştirak 
edecektir. 

Haber alındığına göre, yeni in · 

giliz abluka sistemi Amerikada iyi 
karşılanmıştır. Bilhassa ~evyork rıe

rald gazetesi bugünkü neşriyatile 

bunu teyıd etmektedir. 

l 
Münih suikasdinin fa- · 
illeri dün tutuldu 

Suikasdi tertip eden , Erzer 
imiş ! 

adlı 

bir Alman 
- Yazıeı UçUncü sahifede -

Denizlerdeki facialar 
devam d . ' e 1 yor e •• 

Dün şimal denizinde büyük 
battı 

• • 
bir • Japonya gemısı 

VAZIYET AVAM KAMARASINDA MÜZAKERE EDILDi 

Londra : 22 (Ray'er) - · Bugün 
11,900 tonluk bir japon ticaret gemi 

tin, halkın buyuk menfaatleı·ini i,tih · 
<laf ederse .. 

~lesuliyctlere, gayri mcsullcrin 
ortak çıkmrısı kadar tehlik<.'li bir şey 
olamaz. 

•\ lesuliyctin kalesi cesarettir. 
..... ..! .. 
lflt ıO 

si ln~ilterenin şark salıillerinde bat· 
mıştır. 

G~mide 180 tayfa ve 21 yolcu var 
dı. Geminin batması sahdd en görül
müştur. 

Bu japon gemisi, Almaniarın ımdl 
ettiği yeni tipteki bir totp ile b ıtırıl
mıştır. 

Vapurun içınde İsveç yoıcularıda 
bulunmakta idi . Vcıpunın batması İs 

- Gerisi üçüne üsahifedc:-

rv·-·-·-·-·-·-·-----·-·-·-·~ 

~ Milli Şefimizin ~ 
• • ! Papeni kabulü ! 
• • . . 
t • 
i Ankdra: 22 (Telefonla)- i 
i Bugün saat 17 de Almanya i 
t büyUk elçisi Fon Papen i 
i Reislcümhur ismet lnönU t 
i tarafından kabul edtlmls· t 
i tir. Bay Papen , Reısfcüm- t 
i hurumuzun Hfflere yapıl- i 
i mak istenen sulkasdln a - i 
i ktm katmasından dolayı e 
i Berlln BUyUk Elçimiz vasi- i 
t tasUe Hltlere gönderdiği t 
i tebrik tergraf1na Hitlerın ! 
i hassaten teşekkür ettıkle- e 
i rlnl lblağa memur edlldl- t 
i ğfnl söylemlşılr • t 

• • 
~·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-; 

Mesken 
buhranı 

Mühim bir Kanun 
Projesi hazırlanıyor 

Ankara : 21 - Dahiliye Veka.le
ti g~hri az olan vatandıışlarımızı ev 
sJhıbi yapmak üzere çok mühim bir 
kanun projesi hazırlamaktadır. 

Şimdilik bir taslak halinde hazır
lanmış bulunan kanun projesi yurdu
m:1zun çok mühim bir derdine çare 
bulmdk noktasından yerinde ve mem· 
nuniyeti mucip bir mabıyet arzetmek· 
tedır. 

Vekalet, şehir ve kasabalarımız
':13 geliri az olan vatandaşlar için 
münasip bir yer ayırarak, o yerlerde 
mütevazı da olsa sıhhi nıerleni ve 
bedii ihtiyaç ile mütenısip me">ken
ler v'icuda getirilmesi ve bu mesken-' 
]erde oturacak vatandaşların en ucuz 
ve en kolay bir surette mesken sahı
bi olmalaı m ı temin etmek gaycsıyle 
bu proje kanunun ihtiva etti~i hü
kümlerın yerine g-elirilme~inde beledi· 
yelerimizi salahiyetli kılmakta. aynı 

zamt\nda belediyeleri de mali bakını· 
daıı fazlı külfete sokmıyacak esasla
tı muhtevi Bulıınnıaktadır. 

- Gersi dördüncü shaiede -

Londra : :?:2 ( Royter )- İngiliz 
tayyareleri bug:Un bir Alman tayya· 
resini duşurduler . Cepheden alınan 

haberlere ğöre F rnn·azlar da. Uç Al· 
man tnyyart!sini duşurmuşlerdir . Bu 
sabah Taymis nehri ağzında görUlen 
bir Alınaı1 ke~if tayyaresi puskUr· 
tulmtt-:tur . Seklaud adalar1 Ustnnde 
uçarak bomba a.tan bir kaç Alman 
t<wyare~i de pUskUrtulmustUr • 

* 
Londra : :?~ Radyo ) - Gelen 

haberlerde bugUn Çek ordusuna men· 
o;ııp altı zabitin ... ilahbrını inde et
mediklerinden dola.) ı Pra.,da tevkif 
edildikleri lıildirilmektedir . 



Sahife 2 

Talebelerimiz 
için kolaylık 

Tren ders saatlarına 
göre tanzim edilecek 

Haber aldığımız.:ı göre, münaka 
lat vekaletimizle maarıf vekaletimiz 
araı.ında çok güzel bir karar veril
miştir. 

Bu karara gÖrf", lise ve orta o
kul olmayan yerlerden talebderin 
vilayet merkezlerine sabahleyin gi 
derek akşamları evlerine dönmek 
üzere trenlerin ders saatlarine göre 
anzım ~dilmesi muvafık görülmü;; 
lür. 

Bu çAk yerinde bir karardır. bil 
hassa Çukurova bölğesinde bu, çok 
ehemmiyetli bir meseledir. Çünkü 
h~rgün Ceyhan, Mersin, ve Tarsus 
tan Adanaya gelip giden bir çok 
talebe vardır tren saatları iyice tan 
zim edildiği taktirde talebelerimiz 
buyük bir sühuletle derslerine devam 
ede bil er.eklerti r. 

Belediye memurları ıçın 
yapılacak tekaüt kanunu 

Dahiliye veka:eti, belediye me
murları İçin de bir tekaüt kanunu 
layihası hazırlamıya karar vermiş ve 
layihanın tanziminde esas olmak 
uzere vilayetlerden bazı malumat 
istemiştir. Vilayetler, amele tanzifat 
amel~si, hademe gibi müstahdemin 
h.uiç, itfaiye efradı dahil olmak 
üzere belediye memur ve müstah
demlerinden 1940 - 941 seneleri 
içinde bilfıil 25 sene hizmt"t müd· 
detini dolduranların memuriyet un. 
vanı, aldıkları maaş ve ücret mik· 
tarları, hangi sene te'·aüt olacakla· 
rını, belediye btitçesinin varidat ye. 
kununu her belediye için ayrı ayrı 
o arak bildireceklerdir. Bu malumat, 
bırçok vılayetlerden vekalete gön· 
deı i l mi~tir. Hepsınin tasnif ve tet· 
kikindı>n sonra layiha hazırlanacak 
tır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dıin gökyüzü kapa· 
lı, hava hafıf rüzgarlı idi. Een çok 
sıcok 15 dereceyi bul~uştu. 

Tiirksözü 23 Teşrinisani 939 :!!!" 

'[ l il 

<Ç lh ~ lb ır o e o ~ ır 

' 
Çeltik mahsulü yetişti ; 
fabrikalara taşınıyor 

Bu yıl vilayetin 
bölgesinde Pirinç 

yalnız 
zeri yatı 

Ceyhan 
yapıldı 

Çeltik mahsulü yetffmlf v• çekllmek Uzere fabrika depo
larma sevke baflanmı,ıır. DUn bu huauate Ceyhan..._ muhab•rl· 
mlzden aldıGımız maıOmata göre, bu yll Kadlrll , Kozan böl· 
galerinde çeltlk zerlyatı mahzurlu görUldUIUnden yapllama· 
mıftır. Yalnız Ceyhanm Ana
varza , Akdam , Tatarll ve Ba
kırll gibi dört m1ntakada pi· 
rlnç ekllmlftlr. 

Uzun zamandanberi çeltik işle· 
rile meşgul bır çok büyük çeltikçi
ler bu yıl Amık ovasında zeriyat 
yapmışlardır . 

Ekime ruhsat verilen mıntakalarda 

yetişen yeni mahsul çeltik fabrikala
rından geçmek üzere Ceyhana nak
ledilmeğe başlamıştır . Ceyhandaki 
bütün çeltik fabrikaları faaliyete geç· 
miştir. 

Alınan malumata göre , Hatayda 
istihsal edilen çeltikler doğ"rudan 

doğruya lskenderundan lstanbula sevk 
edilmektedir. Bn suretle nakliye mas 
raflarından oldukça mühim bir isti
fade temin edildiği anlaşılmaktadır. 

Baş muharririmiz 

Bir haf tadanbf'rİ ı ntihap daire· 
sinde tetkiklerde bulunan İçel ıne · 
busu ve Gazetemiz sahibi Ferid 
Celal Güven tetkik siyahatini bili 
rerek şehrimize dönmüş ve dünkü 
ekspresle de Ankarayd hareket et · 
miştir. 

Doğum 

Mebusumuz Damar Arıkoğluoun 

oğlu Bay Necdetin dün bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir yavruya 
uzun ömürler diler, ailesini tebrik 
ederiz. 

Kıymetli bir öğretmenimiz 

Ömer Sanver Hariciyeye 
intisap ettlll için •ehrlmlzl 

terk ediyor 

On dört ıenedenberi Adana 
maarifinde çok değerli bir unsur 
olarak çalışan ve Adana Halkevi 
kurulduğu gündenberi feragatli,aşklı 
bir mesai ile kendısini tu milli, kül· 
tür müessesemize bağlamış olan 
öğrC"tmen Ömer Sanver hariciyeye 
intisap ettiği için pazar günü şeh 

rimizi terketmektedir. du idealist 
ve olgun gencimizin :memleketimiz. 
den uzaklaşması Adanamız için ne 
kadar büyük ve hakiki bir kayıpse 
hariciyemiz için de o nisbette de· 
ğerli bir kazançtır. 

Memleketimizden ayrılması kar· 
şısında arkadaşlarının \;e bizırn duy 
duğumuz teessür l üyükttir. 

Kendi~ine yeni vazifes:nde de 
muvaff dkiyetler diler ve uğurlar 

olsun deriz. 

Leyhan Parti İdare 
Heyeti seçimi yapıldı 

Ceyhan : 22 ( Hususi ) - C. 
H. P. Ceyhan kaza kongresince 
Kaza idare H,.yetine seçilenler top 
lanarak Reisliğe Bay Hamit Öz 
sırkmtıyı, Katipliğe Ha~kı Meteyi, 
Muhasipliğe de Süleyman Oğuzu 
seçmiştir. 

I 

Bardakla menba 
suyu satışı 

Sucular su satmamakta 
ısrar gösteriyorlar 

Şehrimizce Eskidenberi bardağı 
40 paradan satılan menba sulırr 

nın, bilahare belediyenin aldığı bir 
kararla 20 parata indirildiğini \I~ 
bunun üzerine su satanların bu işı 
yapmağa değer bir kir temin ede 
medikleri iddiasile su satmakt•" 
vaz geçtiklerini yazmıştık. Sucular 
halen bu kararlarında ısrar göster· 
mektc ve bu suretle şehrin hiç bit 
köşesinde bardak!a menba suYd 
satılmamaktadır. 

Haber aldığımıza göre belediyt 
suyu20 paradan sattırmak ve fak'' 
bu İşten satanın bir istifade teı1Jİ~ 
edebilmesi için su satan yerleri~ 
tahdit etmek tasavv1uundadır. 

tiize kalırsa böyle bir teşebb05 
umumi istifadeyi t~min maksadıııJ 
kafi gelmiyecektir. 

Malumdur ki, içme suyu heoa• 
mevcut olmayan şehrimizde menb' 
suyu pek mühim bir rnevzu teşk1 • 
etmektedir. Ve mmtakasırıın iklı111' 
de göz öolıne getırilect k olursa,şt· 
birde hemen adım başında bir s: 
satıcısının mevcut bu lunması pt 
fayd:ilıdır. ~ 

Bardakla satılan menba suYd 
nun 40 p~radao 20 paraya irırJleS 
h'ç şüphesiz ki halkımızın oefııı: 
v~rilmış güzel bir karardır. Arıc'r. 

d 
(f(l 

su satıcılarının a satı~tan vaı o 
11 

mesi suretiyle balkın su ihtıyaC111~ 
.. hıır 

karşılanamamakta ol ındSI da rrı 0 r 
bir keyfiyettir. Bu işin ~bir an 5rıc 
hallini pek lüzumlu görmekteyiı· 

Talebenin der' 
programları 

. ·ıoi 
Yeni esaslarla birleştır• 

r 
_________________________ ,_.__________________________________ ,~ 

, Maarif Vekaleti tarafır!dao ~~P 

Petrolün hesabı 

' 

kil olunan ve profesör B. AkıÔI er 
tar Özden, profesör Neşet .. ~~ 

Damarları kansız bir adam na- lrdelp, profesör Hirs, profeS0f ,~· 
sıl yaşayamazsa boruları petrolsuz bir GÜNÜN MEVZUU menk Hindistam 5,000,000 ton, Irak san Hilmi Alantrr, profesör b1t· 
makinede böyledir. işleyemez. İşte bu 4,000,000 ton katmaktadır. rettin Kerim Gökay, doçent Mil ce 

nun için "petrol dünyaıın kanıdır" diyor Dünyanın muhtelif köşelerinde tin Eral ve başmüfettiş dokt0~ yoO 
lar Harp dolayisiyle bilhassa, bu mev Dün>anın nerelerinde ne kadar dıha yeni yeni petrol madenleri iş- lal Otman'dan mür~kkep k:~:;ııı~ 
zua her tarafta sık sık temas edili· petrol çıkıyor ? Etüdl~rimizden al- orta mektep ve lıse tale e ıır1 

!etmeye açılmış isede yuvarlak he· devam saatlerı·, Leslenme tsr0ı, .. ~ yor dığımız neticeyi rakamlarla verelim: t
1 

" 

· sap lstihsalat 220,000,000 tonu hakkında vermiş oldukları raP 
Dünkü ajanslarda, petrol almak Bütün dünyada, yılda 218,0UO. aşmamaktadır. h ı~ k 

için, Almanyanın Romanya üzerinde 000 ton petrol istihsal edilmektedir u asasını evvelce yazmıştı . ted'r 
dh. . 'k · t "ğ' . b'l Dünyanın nüfusu 1,940,000,000 Rapor, mekteplerimizde "'o 

mü ış bır tazyı ıcra e tı ını ı · bu yekuna şimali A '1Jerika 150,000 r 

dl.rmekte. olarak te~bit cdildığine göre, aşağı sattan iyi neticeler aloıak ve 1 ..,,~ 000 ton, Rusya 22,000.000 too, ce o "' 
Bu nlu .. nasebetle petrol hakkında k OOO yukarı yılda her insanın hissec;ine gramların ~ok fazla yüklü ı,ti~e 

nubi Ameri a 20,000, ton, Mek · va~ 
okuyucularımıza rakamlı bir fikir ver sıka 6,000,000 ton, lran ?,OOO,OOO 115 kilo kadar petrol düşüyor. dola}ısile günlük derslerı 9111' 

1 
mek istifadeli olur herhalde. ı\i - Ta. hazırlıyamıyarak imtihau ıa;ş11ı'~ 

ton, Romanya 5,000,000 ton, F ele· rında yorucu bir şekilde Ç" ,,,., 

-----------------------·------------------ G .. B .. S "·fada - crısı eşınc: aJ 



ırınc· s h f den 

Ş bir ve kasa a ıc.I 
llıahcı ilesi t isi h kkın 

c k 

~is edilece ı gö t 

rile ıkmal ailec ktır. 

ek 

, ucuz Pvl r 11 hcıllesi 

k Üzere tem lük ettiği 

n, yeş 1 sa ı , p rk, kara
p, ça) ır \ e ı or yerleri 

hm11 11 tef ikt n 

ı yon rnasr fıarı yekunu 
1 c kt r d dı)efer, 

} at) 1 c k aydınlık 

n istenen teahhütler 

S lahiyet i daire r t rtıfmd·rn 
:ı lıcuz ş raitine gö t nz · m olu 
P >cledı)eleıce ken i eri e veri 

<:. k v tiplerİııı:! uygun ol r k taliı.
t il c..l cakıar ı , na r üz ir:de 

Türksözü 

... 

Ka ı !>1ak gözlerini ii} ük u 
yük açarak koı u~uyordu : 

- Duygularımın aza hı düşüne· 
lcrirıin \ ücu fa getirdiği işken::e ben 
li ·imi öyl hanp f" jiyor ki .. Mane 
vi yıkıl şım yanında maJdi ıztırap 

larımı duymuyorum l i . Oou kırdı 

ğıı ı İÇ"ni ve ha} atı ı pcıtça parça 
ettiğ'mi bılı.)•Ll um b11tii'1 bunfara rağ 
men ona ko~ m k bu ı -ı n man s z 
o duğunu he ş yin ke.ıdı düşünce 
siıliginden doğ foğ;.;nu söylemek ı::;· 

tijo un. 
H r akşan. odamı süsliyen ve 

bana daima canlı gibi bakan l üyük 
ı es mi önünde dızler imi kı~ar ak otu 
rup içimin n samimi en temiz duy 
gular m an atardk onunla korıUŞU)O 
ıum. 

ak. t uda çok devem etmiyor 
kf'ndi kenduıi aldatmağa çalı 

şan içim b fama ~nl n söyltemi}Or 
du o zamnn itir l etmek mecbu iye 
tin e k lıyo um ki ben kenJiıni h k 
lı görm k için ken Ji ken limlc ko 
ı u an üşürce erim n df'tİ liğinde 

kendi duyğ, larrmla )'ar l! ı ... ım bir 
İİ<İı ci insana : 

-- Kı o da benim - krrıdime 
u gun ir şekilrf su 1 t'r sorarak he 

scıp veı en cevrıplar b::ızırla} an ma 
n sız biı mah Gkun kendi vicdaı ma 
karşı ya•an söyliyrn bir insand n 
ne: beklenir. 

Boğazına bir ş"y t3kıln ış g:bi 

takdıı ikı) met usııliylc ve talep ta
rihi sıra.siyle y pılacaktır. Arsa ad.c! 
dı ıden f zla tal p ıuhur etm dıği 
t kditde mürac , t ~ı ası nıuhaf za 
e ilınek

1

c btrabet!i arttıı ma, eksilt· 
me kar, unu n uci ince muamele ) a 
pı1acgktır. 

Arsayı alanlar iki serıe iç"ndc 
mesken yapmıya mecbur olac<.ktır. 
Mec u iseh 0 he ve hu:sniy L müste 
n't olmaksızın nesk nltriııi yapmı 

z 
t krar rnstu daiğm dalS!m iki saat
tir k.uşı]ıklı olıJTduğunwz bu dağı· 
nık o:layı siizdu ıı burası Cahidenin 
genç kızlık odasıydı Üç sene evvel 
kendi }llVcıslnı kurmak İçin bu oda 
yı bırakrr.ıştı. 

Ve saçları perışrın gözleıi ısiak 
konuşan bu g ·nç k:ı lı 1 ikı srnedir 
anneydi. 

C :ıhide çocukluk R"Ürıll!ıimi y;ış1 
dıgım köyün kızlarındaııdı kü 

çiik ık en munis ve müteve ~i 1.)ir kız 
dı 

Bü i Ü yü ıce irıc' ve hassas bir 
g nç kız oldu sonra mesut bir kadın 
ınüşfık bir ı:ınrıe l. 

Koc:ır.ı ziırıat memuru idi yahut 
ziraat nıııh ndisi genç ve dürüst bir 
adamdı mektepte seviştikleriııi an
latırlardı. 

Birhirini i tiycıl'k evlendilc kü 
çük yavru1arı hıyatl ırının eb di ba 
harı oldu 

F kat iki ny evvel - C lıide 1 u 
ikı ay cvvelisiııi anlatırk n lııçkırıyor 
) üzünü kap1yarak kıvranıyorda şa 
bkl rı kı 1. şmış bir müieahhit öm 
rünii kad n avlannkla geçirmiş bir 
~İn sat (!) - !T'rşıım bir fıtlın<ıyla 
hayatı,, n tüst etmişti. 

K adına f'n zayıf tarafından sokıı 
masını bilen bu adam Cahile 

yi öyl hürmetle, öyle s l yğiyle sar 
mış kendine o kadar hayran etmiş 
ti ki 1 N,. kocasını ne bukleli başlı 

kiiçiık kızını görecek ha i kalmıştı, 
Ooa gt'çen giinlerinin bu ısm: köy· 
lerd huap olacağını 3Öyl ·miş ken 
kidi11in daba yüksek yerlere layık ol 

1 duğunu <ınlalmış nihayet o u deli 
gibi sevdığini onun karısı olmasını 
istediğioi öyle güzel < n1atmıştı ki 1. 

Onu Avrupııya götifr c k ona 
en Hiks eşya ile ö ülrn muhtt şem 
bir hayat h zırlıyacaktı. 

skenlerini pıpn ağ lLI hhiit 
1 ş rt olacaLtır. 

etml· ı yanların arsaları ayni fiyatla 'we he 
' lediye nıt·clısi k.uariyle kendilerin 

den geri alır acaktır. İnşaata başlan 
dığı halde iki sene niha}'etinde ık 

mal edılemediği takdirde hüsnüni 
yet ve mec~uı i sebc pler yoksa ar 
sa v bina belediyece iştira o•und· 

ayır bütün bunlar Cahideyi de 
li etnıeğe kafi değildi onda bü 

tün Lu anlattıklarındetn başka bir 
şey vardı kocasında olmıyan bir ~ey 

Ucuz evin muhalle inJe ar ~a 
ti} a ve m shn ir ş sına talip o 
<: ki tın rr ur ca t t ıı ihinJ kı safi 

~ tı kırk 1 ra)ı t ca üı edemiye· 
le • f 

t ır, rşıı ol nac k m s~ c ı n ter 
: tı kargir ol:ıcak, zaruret görü· 
~- }' ıl rJe keıp'ç in~aala ve da· 

b 1 ah ap aksama müsaade e !.le 
· l' kr 

ır. 

~ l3 le liyelcr, u a a a ı ta ıp eıi· 
p 'n p ra il ... , a on s ne} ı 

~ k Ilı tnek iiz r t k ıt.e v re ili:' 
~t dir, Taks t r p 

1 
Yt-ya yapıl~cak i a 

f dSına k d r b 1 
k 1 caktır. A s 

(! 
tnhsıtle öde lt'C ğı b ledıye 
1 c tes it v erı u ük ıdcı • 

t lıı rı tasdıkiyle ı a i ş k ı i ala
ır. 

f:' 
il~la talip çıknrsa ••• 

A s lar n tt 1 i eı e rnt lımısı, 

• rak başkalarına s. tılacaklır. 
Ucuz ev.er mah ilesinde inşa 

edılccek meskenler 10 srne müJ 
1 detle bira vergi:sin1en muaf olacaktır 

Bu m<;hallf.dc mesken inşa edenler, 

1 
evlerini, ucuz evler yoplımıa vasfını 
hfüz olabilenloe satcıLilt erklerdir. 
Belediyeler ucıız evler m hailesi 
t€sisi için istım ak edt ceklt:'ri yer
lerden lüzumu ı a far r ı, i ıki se
ne içirıde ve l u bu un U} gun bin 
yapmak şartiyle kısmen veya ta 
marn n yapı ko'Jperat flerin • dev 
reJebil c klerdir. M-iıİ vaziy~ti 

müsait olan beledi) ler, meskeni ı i 
kendı eri inş1 et t H k mali) etine 
sa tal ileceklerdir. 

İşte onu saran fırtına - bu baş 
krı şey len - çıkmıştı .. Fakat ney 
di bu haşka şey 1. 

Aklı 1 a~ıııa gelen ne yaptığını 
ani yınca düşmeden g ri dönen genç 
kadın bu başka şeye bir türlü isim 
bulunuyordu. 

Ellerimi tutar ık lekrar konuşma 
ğa başladı. 

- Öyle cıkşarnlar oluyor ki ıs
tırapt. n çıldrııyor ümits zliğimin son 
suzluğunda ö]tin Ü dü. Üı•ecek kadar 
acı çtk

0

}0ıuın. 

B11gün yrılnız koc mı sevdiğimi, 
öt kinin bir rüzgar , ·nsanııl başını 

1 döndür n bir sam yeiı gibi gelip 
geçen bir rüzgar olduğumı an1ıyo· 
ıum. 

Hal uki , ~uvamı , koc:-nıı ve 
yavrunu bırakırken ne kadaı kuv 
vetliydim. Beni bt kliyen hayatın 
debdcbe~i, di-~Ün< mı) l crğim kadar 1 

23 Teşrinisani 939 

.... -------....... , 
! Hl AY E t ··-----------·· 

•• 

n z' 1 v ~ kibar o1; ıı lıu adamın sev 
g·s: 1 aşımı ne kadar döndürmüştü! 

Brni dt!:i gibi seven ve ayni 
s vg} le , linıi uz lltığım koc.ıma : 

- Mdc,t lıı:'n .s~rıinle mesut de. 
ğilinı. Beni afft-t . . Beni bekliyen 
hayala gidıyuıum 1 .• 

De 11iştim . Nasıl utcınm;ıdan ve 
sıkılmadan bunları ~Ö} kJim ! Ko 
caınm dthş tle açılan gözlerioin 
pan tısını, ses 'ııirı b0ğuk 5her.gini 
hiç unutamıyorum: 

- PişmJn olıtc'iksın Calıide l 
Diye haykırmıştı . Pişman ol· 

durn. O basit adamın iç yüzünü 
giirünc,. lJütiin h;ıkikat yuzume 
h ykırdı. Fakat çok g ç kaldım . 
Yuv;ımı hndim ) ıklım .. Kocama 
ne kadar bedbaht olduğumu söy 
lt':yin .. Ona, kendisinden başka kim 
s~yi sevm ·diğimi söyleyin 1 . ,, 

Tekrc.r hıçkırmağa b:ışlamıştı 1. 
C ahidt>yİ iki ~ene sonra gene 

gördüm. Yanınd,ı kocası ve ço. 
cuğu var~ı. Her halde kocası kim· 
st>ye bir ~ey söylemeden karısının 
ne kadar azap çt ktiğini anlamıştı! .. 

----------
İhr3ç lisanslarının 

güm· ilklerde ko11trolü 

GUnıı iik Vt· lnhisaıiar Vekaleti 
dış mem t'ketlere ıhraç edilen mal· 
lar için Ticaret Vekaletine verilecek 
lisnnslcınn tclkık ve• kontrolu hak· 
kında güınrlıklcıe bir tamim vap· 
mıştır. Tamimi yazıyoruz : 

" Evelct bildirilmiş olJuğu veçh. 
ilt-, lisans talimatnamesinin esasları 
dairesinde verilmekte olan ihraç 
lisanslarının kararnarr:enin istihdd 
ettiği gayeye hadim olacak bir şe. 
kilde tatbik edilebilmesi için, ihraç 
edilecek maim, kıymetinin, miktarı· 
nm evsafının ve bilhassa sevk ve 
istihlak edileceği memleketin lisans 

muhteviyatına tamamen tata 1Juk et· 
mesi hususlarına azami dikkat ve 
büyuk bir itina gösterilmesi ic1b
eder. 

Beynelmilel siyasi vaziyetin al· 
drğı son şekil üzerine bu defa ge
nişletilmiş bu "unan lisans usulüne 
eskisinden daha büyük bir ehem 
miyet atfedilmektedir . 

Bu itibarla, ihraç lisansına isti· 
naden sevkedilecek olan malların 
ilırucına izin verilmeden evvel,güm. 
rüklerce ihracat beyannamesi , fa. 
tura ve konşimento gibi vesikalarla 
ihraç lisanslarile olan mutabakatının 
beh~mehal kontrol edilmrsini ve 
bu vesikalar ile ihraç lisınsı ara 
sında gö ülecek uf.ık hir fark üze· 
rine ihracata müsaade edilmiyerek 
keyfiyetin dethal Ticaret Vekale· 
tine bildirilmesini <'hemmiyrtle di
leriz . " 
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Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO o!FüzlYON 
POSTALARI TÜRKİYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşc-mbe - 231 11 / 939 

l2.30 Program ve Memleket Sa· 
;ıt Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloii Ha· 
berleri 

12.50 Türk Müziğı : Yeni Besle· 
karların Eserlerinden ve Halk Tür
külerinden mürekkep Program. 

Çalanlar : Cwdet Çağla, Hasan 
Gür. Hamit Tokay, Şerif içli. 

2 _ Okuyan : Mustafa Ça~lar, 

Safiye Tokay. 
13.~0 - 14.00 MÜZiK (Kaıışık 

1 lafif Müzik - Pi.) 
18 00 Program 
18.0SMemlckct 3aat Aynrı, AJANS 

ve Meteoroloji Ha ber;eri 
l8.~S Müzik ( Radyo Caz Orkest· 

ıası) 

19.00 Konuşma (Ziraat Saati) 

19.15 ı ÜRK MüZiGl 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Şerıf 

içli, Hasan Gür, Kemal Niyazi Sey 
hun. 

ı - Okuycın : Radıfc Erten 
J - Segah Peşrevi 2 - Bi. 

men Şen - Sf'gah Şarkı: (Sund iç
sin yar elinden) 3 - Şevki Bey -
Hüzzam Şarkı : (Gam didcleriz) 4 -
İsak Vııran - Hüzzam Şarkı : (Sile· 
mem bir gün) 5 - Rakım - Hünam 
Şarkı : (Aşkınbana bir gi~li elem ol
du) 

2 - Okuyan : Sadi Hoşses. 
1 - Dede - Tahir ' uselik : (O 

glil endam) 2 - Kazım Us - Tahir 
Ptıselik Şarkı : ( Görmezsem gül yü
zünü) 3 - Rahmi Bey - Tahir Pu
selik Şarkı : ( Gcçdi o gamlı eyyaını 
serma) 4 - .••. - Tahir puselık Şar· 
kı : ( Ben sana mecbur olmuşum ) 
S - Refık Fersan - Mahur Şa1kı : 
(Kirpiğine sürme çek) 

~ - Okuyan : Semahat zden 
ses 

1 - Lemi - K:ıı cığar Şarkı : 
) Bir gölge ol beni peşinden koştur) 

2 - Raif Bey Kaı cığa· Şarkı : 
(Gülüver sevdiğim) 

3 - . . . . . . . . . - Karcığar 
Türkü : (Bı!nliyi aldım kaçaktan) 4-

Mahmut Celalettin Paşa - Karcığar 
Şarkı: (Vah meyıısi visalindir gönül). 

5 - Karcığar $az Semaisi. 
20.15 Konuşma (Doktotun Saali) I 
20.30 Tür.~ muziği (Fıısıl heyeti) I 
21.15 MUZ!k (Küçük OıkesraJ ! 

Şef : Necip Aşkın) 
1 - Kutsch : Maış 
2 - J. Strauss : Yarasa opeıc 

tinden Potpuri 
3 - Bela Volgraf : Kalbim Aşk

la Doldu (Ağır Vals) 
4 - Sylvester Schneider : Din· 

le . , . Keman ne söylüyor! 
22.00 Memleket Saat Ayari, A

jans Ha belleri; Ziraat· Esham -
Tahvilat, Kombi} o - Nukut Borsa
sı (Fiyat) . 

22.20 Müzik (Küçük Orhstra -
Yukaıdaki Programın Devamı) 

22.35 Müzik ( Senfonik Paıçnlaı 

- Pi. 
23.00 Müzik (Cnzband - Pi.) 

23.'.15 - 23.30 Yaı ınki Prngraın, 
ve K:ıpaııış. 

Türksözü Sııhife : 

,----1----------·------·---------------------, 1 Dlüıny©ı lhl©ıib>~ırD~ırü 1 
L ~ 

Romen -Alman ticareti Münih suikastinin 
failleri dün tutuldu 

Romanya 
maddeler 

Almanya'ya bazı 
oldu v vermege razı 

Londra: 22 (Radyo)- Bükreş 
ten alınan malumata göre, Alman 
ticaret heyeti reisi, Romen murah 
haslariyle yaptığı görüşmeler neti
cesinde ilk muvaffakiyeti kazan· 
mıştır. Mutabık kalındığına göre, 
Romanya hükumeti Almanyaya do· 

Alman yanın 
Balkan tazyiki 

İngiltere buna karşı 
bir tedbir aldımı? 

Londra : 22 (Roytcr) - Avam 
kamarasının bugünkü içlimaında İn
giliz ticaret nazn ı beyanatta 
bulunmuştur nazır bu beyanatı sırasın 
da Almanyanın Balkanlara karşı taz
yikte devam ettiğini buna bir mi 
sal olarak Romany ... nın gösterilebilece 
ğini, çünkü Al:n<1nyanm petrol almak 
için Romanyayı açıkça tehdit etmek· 
te bulunduğunu söylemiş, ve bu ha
rekete karş1 ne gibi tedbirler alındı· 
ğını veya düşünüldüğünii söylemenin 
menfaatleri ihlal edici mahiyette ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Köseivanofun 
Son beyanatı 

-·-
Atin~ : 22 (Radyo) - Atina ga· 

utelerinden birisi bugün BulgAr 
Başvekili Köseivanofla yapılan bir 
mülakatı neşretmektedir. Bu ga'lete· 
ye göre Bulgar başvekili encümle 
~öyle demiştir: 

- Bizim bir kaç isteğimiz ol 
ıu ... kla bera':ler, bir iki kilometrelık 
arazi a malc için kan dökmeğe dt'ğ· 
rnn Biz ko nşularımı7.dan bunu, ko 
rıuşarak ve anlaşarak gönül rızasiy 

le halletmek istiyoruz. Bı>n bu po· 
litikamızı Ankaraya son ziyaretimde 
bildirdim. Bütün konşularımız bunu 
böyle bilme idirler. 

Kastamoni fidanlığı 
genişliyor 

Ankara: 22 - Alımın malUmata 
göre Kastamonideki fidanlık faali
yeti çok genişlemiştir. 

Milli Şef'imizin g~çen yıl Kas 
tamoniyi ziyaretlerinde verdikleri 
direktif üzerine on binlerce fidan 
Y<'liştit ilmiştir. 

muz ve diğer bazı hayvanlar )hraç 
edecektir. 

İktisadi konuşmalara hararetle 
devam olunmaktadır. 

Alman heyetinin dah'I birçok 
teklifler iıeri süreceği söylenmek. 
tedir. 

Denizlerdeki f acıa
lar yine devam 

ediyor 
-Bırinci sahifeden artan

vcçte büyük bir heyecan ve infial ıı

yandırmıştır. 

Londra 22 (Royteı) - Ticaret 
vapurlarına karşı y;ıpılan :nıikastler 

miinasebetile bugün avam kamarasın 
da hararetli müzakerder olmuştur. 

Muhalefet lideri Bay Atli, beyne) 
milel kanunlara aykırı olarak Alman
lar tarafından denizlere mayın dökül 
mcsi karşısında negibi tedbirler alın
dığını sormuşlar. Başvekil Bay Çem
brrlayn buna cevap vererek üç gün 
zarfında bir çok ticaret gemicinin su 
il..asde uğradığını, bundan büyük tc 

essür duyulduğunu, ve hala Almanya 
nın mukaveleler ahkamına ria)ctsiılik 
le devam ettiğini, Alnıanyanın, en ib 
tidai insanlık hislerine bile istihkar 
gösterdiğini anlatdık tan sonra, İngiliz 
hükumetinin bunlara musameha niye 
tinde olmadığını, resmi tetbirleıin he 
man alınacağını bildirmiştir. 

Londra : 22 ( Royter ) - 6600 
to ıluk Kanama adlı bir hal ;an va
puru Şimal denizinde bir mayine 
çarparak ağır surette yaralanmış 
tır. f 3kat vapur hl'nÜ? su üstünde 
dir. 

Londra : 22 ( Radyo ) - Üç Al . 
man tayyare,,i bugün f ngi tereye 
yc1klaşırken tehlike! işaretleri ve 
rilmiştir. Bu tayyareler g~ri dö 1 

müştür. 

Londra : 22 ( Radyo ) - Bir 
lngiliz tayyaresi bugün yanlışlıkla 
balon barajları içine girdiğinden 

derhal düşmüştür . Tayyareciler öl · 
müştür. 

Yakalanan Alman gemisi 

Londra : 22 ( Roy ter ) - Al 
manyanın Raykont adındaki vapuru 
bugün fngiliz gemileri tarafından 
yakrtlannııştır. Bu vapur Almanyaya 
buğday götürüyordu. 

IGemiler için Sertefika 

Londra : 22 ( Royter ) - Seyri. 
sefain Sertefika usulü pek yakında 
tertip edilecektir. Bunlar, tahmildrn 
evvel İogiliz Konsolosluklaıı tara 
fından vize edilecektir . 

Berlin : 2.G ( O. N. B. ) - Dlill 
akşam burada Miioih suikasdı b<ık· 
kında iki resmi teblig neredil:ııiştir · 
Bunlardan birisi suika!"di tertip edeli 
Erzen adında bir A'man olduğunu ve 
bu adamın yakalcındığını, diger te~· 
liğdc, suikatle alakadar daha iki k•· 
şinin tevkif edildiğini bildirmektedir· 
Erzen hakkında polL;in yaptığı tah· 
kikat, bu adamın yapancı memlekel· 
)ere kaçmak istedığini , bitahara ıek· 
rar Münihe döndüğünü meydana çı· 
karmıştır. Neşredilen resmi tebliğde 
Hitlerin kurtulmasından dolayı rntı· 
kaddl:t a!ı llahiyeye teşekkür edilınek 
tedir . Ayni zamanda bu su i kasdıfl 
yabancı memleketler parmağı ile yıı· 

pıldığı da kaydcdılmektedir. 
Bugün Hollanda hududunda : ıı· 

ikastle alakadar dördüncü bir adaıtl 
tevkif cdılmiştir . 

Bay Hıtler , Alman halkımı bi' 
beyanname neşrederek , yaka\ana11 

Erzı•n hakkında bilgisi olan AJınarı· 
laıın derhal kendisine müracaattıı 
bulunmıısını rica etmiştir. 

Londra : ?.2 ( I~adyo ) - lngiliı 
hükumeti bir tebl:ğ neşrederek, r,ıo· 
nih ~uikasdi ile alakadar olar ak } akli' 
la nan Er zen ılc İngiliz hiikumetirı 11 

hiç bir alakası olmadıgını bildiı 01iŞ' 
tir . 

Londra - Roma İk' 
tisadi konuşması 

Mühim n1Üzakereler 
oluyor 

Londra : 22 (Royteı) - ltıı.~ 
ya ilt lugiltere arasında mühim ıtlıl 
badele konuşmaları yapılmaktadı'j 
lık pilanda karar1aştığına göre fııi' 
tere ftalyaya maden kömürü vere' 

cek. Ve ltalya fan Lazi makiııele' 
alacaktır. 

Tercanda 
zelzele 

şiddetli 
oldu 

Ankaro : 22 - Buraya gele~ 
haberlere göre Tercanda Şiddet' 
bir hareketi arz o'muş bazi birıal r 
yıkılmıştır. 

11 
Kızılay Umumi merkezi Ter'' t 

~~e 
da vuku bulan yer sarsıntısı f el.1 ·ıe 
zedelerini İskan için üçyüz çadır 'ş 
ilk iaşe yardımı olmak üzre bio~ir 
yüz lira göndermiştir. Tercan:. 
müfettişte gönderilecektir. 

Voroşilof'on hediye 
ettiği otobüs 

M rrş' 
1 

Ankara, 2z (Hususi)- 8 bt' 
V oroşilof'un iz mir belediyesine ~fi 
diye etmiş olduğu otobüs hı.ıS' 
belediyece teslim alınmıştır. .. 5ıe 

lzmir l iiyükleri bu ot"bı.ı dır 
h• . . J 1 . . . mışlar 

şe ır ıçırı e m grzmtı yap 
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A s r " 1 
• 
1 n s e d a m a 

22 Teşrinisani çarşamba 

Almanca 
akşamından itibaren 

söz ı Ü 

Aşk Hazretleri 
Fevkalade 

Pek yakında: Kırık Hayat 
ütün piyasası 

,lı.nir: 22- lzmir tütün piyasası 
TUR.~ SÖZ t) Senenin en BUyUk TUrk~• fllml 

_ı GÜLNAZ ALSARAY 
açılmamıştır. Tütün mustah. 

~~alete müracaat etmiştir. 
Pıyasanm henüz açılmamasına 
P nıüıtahsili korumak için ted 
alınmakta olmasıdır. Ticaret 

'li"-iz de bu husuıta beyanatta 

Şilllal yurdda zelzele 

~kar~ : '.ı2 ( Telefonla ) - Bu· 
reltn uıaıümata göre , Rize , . 

' ve Bayburdda hafif yer 
tıları olmuştur . Hiç bir zarar 

lttr • 

GU DUJK GAZf.H - ADANA 

Abone şartları 

Kurut 
12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylılc ~00 

1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler ıçin Abone 

bedeli deA"işmez valnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - fJ&ntar ıçın idareye müra

caat erlilmelidir. 

1'alebenin Ders 
Programı 

' ikinci salıifeden artan -

~riyetinde kalan ve bu yüz. 
'9hhatmi dahi tehlikeye koyan 

Halkevi 
1 ğinden: 

Reisli-

~ leri metodlu ve planlı çalış 
h ahıtırmak için ders vakit· 
l>togramlarım esaslı şekilde de 

~İt bulunmaktadır. 
~.lniıyon orta mektep ve lise
~1 saat programlarının ayni 

de olmasını faydalı görmüş
~'( alnız iklim, mevsim, nakil 

' 1••ı gibi bazı mevz.i sebep 
~ bu saatlerin biraz ileri veya 

'1ınrnaıını vekaletin müsaade
~~alc şartiyle muvafık bul-

""' ~~ h iti ~) an iskan memurlu-
11dan • 

Resim Kursu Açılıyor 

1 inci kanununun 1. inden itiba
ren Evimizde resim kursu açılacak. 
tar. ders günleri perşenbe ve saat 
17 dir. arzu ddenlerin kayıt için ha 
lkevi bürosuna müracaatları. 

11204 22-23 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

istikamet eczahanestdir 

~lnız ~öçmenleri için (1820) 
~ ithaiıatla (28\ baş çift Ôküzü El ktr • k • 
~~ ~ıraacağmdan satışa talıp olan. e ı e vı 
~ otliıde 7,5 depozito akçası tu· Her türlü Elektrik ve makine 

t •. ' 0 (136,5) lirayı Ceyhan Ma· ı.._- .-tın tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
_.I '\iL~ eıine yabrarak alacakları ,.- ta.:.."'"- ve Elektrik aletleri tamirab Tungs-

.~ '-'1 nıakbuzlarım hamilen şe· ram Ampulleri, Ganz f abrikasr ma 
~- 939'llıalc üzere 4 - Kanunuev- mulatı Adana Acentalığı • 
,,.,1.. · Pazartesi günü saat l 4 de 
~ ı-.... la Eski Orozdibak karşısı No: 85 

5ıe ~ ıliQ kin dairesine müracaat· 11 .... 736 66 
da' 01unur.1l20S 23126/3013 

- SULTAN 
YALNIZ 

TAN Sinemasında Gördüğü 
Fevkalade al8ka dolayısile Görenlerin 
Tekrar ve Görmiyenlerin seyredebil

mesi için Bir iki gün daha 
Temdit Edilmiştir 

+ ._ sJN E MASI + 
Bu Akşam 

Heyecanlı film meraklılarına 
Merakla takip edecekleri 

ÖLÜM dönemeci 
Sergüzeşt Heyecan, anti

rika filminı Sunuyor 

A YRlCA : Dünya Haberleri 

PEK 

Ayrıca: Dünya Haberleri 

YAKINDA 

Dantelle Darriuex 

Şafağa Dönüş 
Filminde 

[11591] 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün 
başlamıştır. 

muayenehanesinde has.talarını kabule 1 
-------

Muayenehane nakli 

Doktor Osman Bozkurt 
Muayenehanesini Kızılay caddesinde merhum Doktor Süleyman Sırrı· 

nın evine nakletmiştir . 11200 2-15 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -
-

CiNSi 
KİLO F1ATI 

Satılan Mikdar En az E.n çok 
K. s. K. s. Kilo 

Koza 7.87 -- - · ----· 
8.12 

-Ma. parlağı • 35 36 
-Ma. temjzi -3'3 - --

" 
33,25 --

---
Klevland 

--
45~-50 40 1 

Klevland-( Y.M~-)-- 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 -1 1 Siyah - ÇIGlT 

1 1 
1 

1 1 
Yerli "Yemlik,, 

1 " "T ohunl.iuk,, 1 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

,, Yerli l!tııt 

,, Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 14,50 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç 
" • :ö &J Dört yıldız Do~luk 111 

.:ııı= u::: üç E c: ,, . 
o - Simit ::: İÜ " ::w::: > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

N (.)o 

üç r--
" " 

Simit " 
LivMpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

22 / 11 I 1938 lş Baukasından abnmıştır. 
P~ne Santim 

Hazır 
,__§__~_ liret l-Rayişmark 

--
Vadeli l. 6 60 

Frank (Fransız) -2-97 -- . 
Vadeli m 6 56 Sterlin ( ingiliz) -5- -;g-
Hind hazır 6 \ 38 Dolar ( Amerika ) 1.301 36 
Nevyork 9 67 -Frank( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfi.l, 
1 l~inciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM IYELER: 

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. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 -----------------

'r . 
ITÜRKSÖZtİ 

GAZETECİLİK-MATSA ACiLi 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa" 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Türksözü 
L.ilthanesi 

I Son getirttiği zarif En modern vasıtal8rl 

mücehhez bulunuY0' yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyrfa defterler, 

Renkli afişler 

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

h0 
Kitaplarınızı Şark karı '18 

Avrupa karı nefis bir cild içJ 
't 

görmek istiyorsanız TürJcs0 

Cıldhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak 'f~P 
sözünün sanatkar müce1Jid1~ 
elinden çıkabilir. 

-
-------------------------------------------~ 
1 Kadın şapka evi 

B. KETİ 
A d · ı d l .. . . t . " 11p

1 

rzu e ı en mo e uzerıne yenı 1,;e amır ı 

Adres: Yeni postane karşısı N°: 
1~ 

:------------------------------11_1_4_9 ______ ~ 

R. C. A. Radyoları 
g e ı d • 

ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Refl1° 

31 

----------------------------------------------
.. dii'ii 

Umumi neşıiyat nıu •. 

1 . 
1 
· lo 1 
İ rest 
· nıa 1 
.ıed 
1 
, }'ac 
1 • hrıb 
1 

ltj 
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Adana Türk sözü Jllat 
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