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Telefon: 315 -ADANA GO~DEL1K SlYASt GAZETE 

/!)ahi/iye vf!_K.ilimizin 
Adanadaki tetkikleri 

ADANALILAR SAVIN VEKiLE ÇOK CANLI VE iÇTEN 
BiR SAYGI, SEVGi TEZAHÜRATfNDA SULUNDU 

Faik Ôztrak Halkevinde 

~,. ~yın Dahiliye Vakilimiz Bay ~ 
'tılt Ôztırak Pazar sabahı 6,30 da, J 
~ •ltatleriı:ıde Dahili~·e Mustcşar 
~\>ini Şefik Bicioglu ve Kalem 
~I susu Muduru CeliillÔnerJolduğu 

de Adaaaya teşrif etmişlerdir. 
q SaJ·ın \1'ı:kil, Vilayet hududun· 
~~ itibaren Valiroiz Faik Ü'itUn ta· 

1lldan kar11lanm,slard1r. 
~ ?,80 da Vekilimiz .Adana ıı:arında 
,1

11ıııandan Arif Tanyeri, Şehrimizde· 
ti ltıebuslarımız, Belediye Reisi, Par· 
~~t Halkevi Reisleri, bir Askeri 
l ı ' Partililer, Halk.evliler n hlo.· 
t~11k bl\lk. kitleleri tarafmdıan hara· 

t lıar~ılanmı;ılardır.: 
! •. D•hiliye Vekilimiz garda keodi· 

1 'l'itı,' k 'b l arfllıyaı:alarla ,yarım saat gö· 
hltd~ten sonra şehrin muhf eli~ kl,l
. tt'ın· • l . Hal'- . ı~ ı gezmı1 er ve yenı ~evı 

ı~•bın tetkik ve m&"'eyi ziyaretfen 
~t . " fercflerine Adana Kulubnnde 
4,;~'4;11 ziyafette hazır bulunmuşlar· 

t l 

tİd Öt.leden sonra AtatUrk Parkına 
l tt-tlt Ataturk Anıtına bir çelenk 
'<ı\·ııı 
111~ llşlardır. O sırada parkta hu· 
~ e.n Adaoahlıır Faik Ôı.tırak1 çok 
~~~ bil' tczahUratla alktflamışlardır. 
tt~.°'Uddct parkı 'ıczen Vekiliı: mU· 
~~-~•ben buyuk sulama kanalları ve 
bıq. •n hıu-ajı sabasına gelmişler ve 
dtıı. e.~llti İnşaatı tetkilt.le mubendisler· 

l:cabat almışlardır. 

lirıd F'•ik Ô:ı:trak Baraj inşaat mahal· 
ti!ııt' earajıo mUtekAmil "Vaziyetiııi 
lııt~"ert nıaktaın tetkiki ile etraflıca 
S..., \ll olmuşlardır. Bundan ~onra 
~~1

111 
Vekil ve ref akatirıd~kiler Ada· 

"t ili tııodern Mezbahasını gezmişler 
~~ ~ahat almışlardır. Vekilimiz Ka· 
.~t~r tetkikini muteallik Adaua 
4,,t ~ket hasbı.hanesine gelmi,ler ve 
tı~r:k.•rırt sıhh~ vaziyetlerile meş~ul 

hatırlarım sormuşlardır. 
'"ıı" İ3uradaki tetkikatını bitirdikten 
1trdill .4.uana llalkevifıe şeref vermiş· 
llıtııı:~. ( O sırada Halkeuiı1de oğret· 

•n haftalık çaylı toplantıları 

vardı.) Faik Ôz .. rak Halkcvindc öğ· 
retrncnlerimizle basbıhallerd~ bul un• 

muşlar ve görduklerinden çok mUte
hasııi!ı olmuşlardır. 

Maarif Mudtlı'U Ekrem Gurs.,l, 
öğrctmeolerin hislerine tercıhnaıı ola· 
rak, kıymetli Vekilin aralarında ba
hmuşuxıdao duyd'lklar, gurur ve hu· 
dutsuz zevki bir hitabe He tebarllz 
ettirmiş,!erdir. 

Sayın Vekil bu çok <ıamiıni b.is· 
lere çok özlu bir nutukla devap ve· 
rerek, kendilerinin eski bir muallim 
ve balo da bir muallim bulunduğunu, 

yurd evlndl:ırımn terbiye ve tedrisi 
ile me~gul olmanın en kudı;i bir va· 
zife olduğunu tebarUz ettirerek du
nun ağır şartları altında yapılan va· 
zife ile bu gunkU me<:'ud :şartlar al· 
tında yapılan muallimlik vazifesinin 
pek başka olduğu ve fakat bu vazife 
ehemmiyet \•e manasının hiş bir su· 
retle değişmedigioi işaret ederek hu 
samimi toplantıda bulunmuş almak· 

-· Sahip ve Başmuharri-ri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Ytl - Sayı : 4591 
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Bir telgrafına göre · 

Finlandiya 
Sovyetlere 

askerleri 
ateş açdı 

Moskova Helsinkiy'e nota verdi 
Moskova : 27 (Radyo) - Lening 

rad askeri mıntakası erkanı harbiye
sinin bildirdiğine göre, fin arazinine 
bir kilometre yakır.ındaki Sovyet as· 
kerine Fin askerleri tarafından top ate 
şi açıldı bu akserler arasında derin 
bır infıal uyandHmıştır. 3 kıtıl aske· 
rl öldü; Yedi yaralı vardır. 

Yaralı neferlerin~içinde birde Sil• 

bay vardır. · 
1 Moskova : 27. (Radyo) - Molotof 
Finlandiyanın orta elçisini bugün ka 
bul ederek kendisine sovyet hükume 
tinin bir notasını tevdi etmiştir bü no 
tada Finlandiya askerinin hududdan 

· 25 kilometre geriye çekilmesi isten
•mektedir. Bu rıota bir ultiJllatom ma 
.. hiyetinde bulunmamaktadtr. 

Helsinki : 27 (~adyo) -; Helsin· 
kiye 5İyasi muhafiline göre. Sovyct 
nolası inkitaa utramış Sovyel - Fin· 
landiya mü~akerelerıni yeniden ihyaya 
matuf görillüyor. 

tan duyduldarı buyuk. zevkl izhar 
buyur-muşlardır. 

Ôğretmenleı: tarafından milli 
danslar yapılmış, halk şarkıları söy· 
lenmiştir. Dahiliye ;Vekilimiz genç 
öğretmenlere iltifatlarda bulunmuş

lardır. 

1 falkevimizin fotograf kursu için 
yeni açmış olduğu atlyenin Şefi Bay 

- - Gcrsi dördüncü shaiede -

Finlandiya hükıhıeti Sovyetlerin 
iddia ettiği hudud hadisesini katiyen 
tekzip etmektedir. Finlandiya hükume 
ti bu husustaki tahkikatı memnuniyet 
le kabul edt-r. Fınlandiyanın hududda 
tahşit edilmiş askeri yl:lktur. 

Prağa : 27 (Radyo) - Buradaki 

- Gerisi altıncı sahifede-

Büyül< millet 
meclisi iÇtimaı 

PAZARLIKSJZ SATIŞ KANUNU 
MESELESl ÜZERiNDE KONUŞMA 

• 
Ankara : 27 (Hususi) - Büyük 

tnillet meclisi bugün Mazhar Germe· 
nin bıışkanlığı altındıt toplanmıştır cel 
se açıltjıA-ı uman ticaret vekili Bay 
Nazmi topçuotlu ıöz alarak paaarlık , 
sıı: utış kanunn hakkında, parti müs 

1 
bkiJ grupu .reisi vekili Bay RAni Tar 
hanın şifahi bir sual takriri olduğunu 

(ve fakat pazarlık.sız satış kanunu he 
~üz tetkik etmek fırsatını bulamadı· 
tından kendisine on beş gün müsade 
~dilJllesini talep t-tmiştir heyet umu· 
ıniye bu l'1lebj tasvib etmiştir. 

Bundan sonra eski bir mebusun 
takriri meselesi göı üşütmüş, eski bir 
mebusun verdiği takririn meclisde mü 
zakere edilip edilmiyeceği keyfiyetinin 
evvela teşkilat esayiş encümenince tel 
kiki lüzumı.ı neticesine varılmıştı ve 
büyük millet meclisi ön~müzdeki çar 
şanda günü toplanmak üzere dağıl· 
mı~tır. 

Londra : 27 ( Rudyo ) -- Garp 
cephesinde Almanlar ufak taarauzlar 
yapmışlardır • Nomaslandda Fransız 
kc.>şif kol1arı iki kilometre ileriledi • 

* 
Londra : 27 ( Radyo )- Hollanda 

Belçika hudutlarında Alman tahşi .. 
datı:devam ediyor- , 

Londra : 27 ( Radyo )- Bu haf· 
ta içinde on bir İngiliz vapuru ba
tırılmıştır , 

* 
Londra : 27 ( Rady o )- Kopen

hag limanını serser·i maynlerden vi
kaye için tedbirler almıyor . 

* 
Londra : 27 ( Rndyo )- İngiliz 

Krnlı Bukiughamda bir toplentıya 

riyaset etmiştir. Bu toplantıda Kral 
Alman ihracatını abluka eden kararı 
imzaladı. Lord llalifaks: da bu top• 
lantıda hazır bulund11 . 
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Viyana sergisi 
ve Türkiye 

B irinciteşrin 193~ s?nu~a te
sadüf eden 27 ıncı Vıyana 
Panayırı na memleketimiz 

ıf o~ hc§llbi~ıro~ır al 
~----.... --iıiiııiiiiiiiıiliiiiliiıiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiliillıl-~-----------------

dahi resmen iştirak eylemiştir. Em
sali arasında pek beğenilen Türk 
paviyonu itina ile tanzim edilmiş ve 
memleketimizin hemen bilumum ih 
racat malları nümunelerini' Yeni 
'Türkiyeyi gösteren bir çok büyük 
resimle'i ve memleketimiz hakkın
da faydalı malumat veren grafik 
ve saireyi ihtiva eylemiştir. - (Der 
neue tag ) gezetesi Türk paviyonu 
hakkında şu malumatı vermektedir: 

"Reisicumhur İsmet fnönüniin 
portresi ile "fürkiye güneş, güzel· 
Jik ve tarih memleketidir" ibaresini 
taşıyan levha Tü k paviyonu met· 
halinin tezyinatını teşkil etmekte ve 
ziyaretçiler tarafından ilk önce gö 
rünü anlamak istemektedir. Türk 
ihracat mallarının bir çok nümune
lerini ihtiva etmekle beraber Türk 
paviyonuoda bilfil satış yapılmakta· 

dır. Paviyon ihracat mahsüllerinin 
bir kolleksiyonu olmaktan ziyade 
mP.mlcketin nasıl yaşayıp çalıştığını 

gösteren· meşherdır. - Paviyonun 
vazifesi yalnızca ticaı 1 değildir .. gaye 
daba ziyade memleketi ve onun yirmi 
yıl içindeki inkişaf/arını göstetmek 
tedir. 

lstanbui da çıkan "1 ürkische 
Post gazetesi şöyle yazmaktadır: 

"Hükumet Viyana ôaki Türl< pavi 
yonunun kabil olduğu kadar mü· 

kemmel olması için çok ehemmiyet ver 
miştir En İyi zahire nevlerinden ken 
dir, ketentohumu. Anadolu meyvele 
ri ve nebati yağları deriler, tiftik 
gibi mahsüllerden Türk çiniciliği de 
riciliği ve mamulatına, altın ve gü 
müş el işlerine ve halıfara kadar he-,. 

P a mu k mahsulümüzü ih 
raç için kurulacak birlik 
iki mıntakada kurulacak birlikler 

yakında faaliyete geçiyor 
Haber aldığımıza göre pamuk mahsulUmUzU ihraç için 

iki mıntakada blrllkler ıe,kU olunacaktır • Ticaret Vekilıletl , 
ihraç tşlerlmlzln, memleketin menfaatine uygun bir •ekllde 
yürümesini temin maksadlyle lzmlrde vücude getirmiş olduğu 

satıf btrıı ki erinden ahnmu, 
olan iyi neticeıerl göz önünde 
bulundurarak ihraç madde
h:rtmlz arasında mühim bir 
mevki lfgal eden pamuk ve 
zeytin yağı lhracaımı da t&f· 
klUUlandırmayı kararlaştırmıf· 

ıır. Bu hususta yapılan etUdler 
tamamen bitmiştir. 

Yakında İzmir ve lstanbulda 
ayni zam:ınh faaliyete geçmek 
üzeıe pamuk ve zeytin ;ağı ibra· 
cat birlikleri t~şkil olunacaktır . 
Ticaret Vekaleti ihracatı teşkilat

landırma Müdürü bu işlerle meşgul 

olmak üzere Ankaradan İstanbula 
gitmiş bulunmaktadır. 

men tekmil Türk ihracat malları nü· 
muneJeri teşhir edilmiştir. Meşher 
Türkiye nin muhteljf istihsal saha
larında ki büyük terakkilerini dahi 
ziyaretcilerin nazarında canlandırıl· 

makta dır. Türk poviyonu ayni za
manda yükselmekte olan Türkiyenin 
Almanya ile folan iktisadi münase· 
betlerini bir kat daha knvvetleştir

mek yolundaki arzusunu da izhar 
etmektedir. 

Halkevinde 

Talebelerimize sinema 
Amerikalıların aldığı ve mem - ~ 

lekctimizin kavuştuğu büyük. inkişaf 
ve ilerlemeyi gösteren " Türkiye ,, 
adh filmi Halkevimiz getirerek mek
tep talebelerimize göstermeğe baş· 
lamıştır. 

Dün ilk def ı olarak Kız Lisesi 
talebeleri bu filmi Halkevinde gör 
müşlerdir. Bundan başka " insan " 
adlı diğer bir tedı isi filmi de bera· 
berce gösterilmiştir. 

Ev tarafından her ~mektep için .. 
a} rı ayrı günler tahsis olunmuştur. 
Mekteplerimiz bittikten sonra bu 
bu film bir iki gün de halkımıza 

gösterilecektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü kısmen 
açık, hava hafif rüzgarlı idi. En çok 
sıcak gölgede 18 derece idi. 

Kolera salgını 
Varşovada kolera zuhur ' ettiği 

haber veriliyor. 

Kolera mikrobu sari bir hasta· 
lıktır ishal ve kusma tevlit eder ka 
nı bozarak insanı zeliirler ve öldürür 

Bu salgın çok eski asırlardanbe 
ri Hindistanda ortalığı kasar kavu. 
rurdu. Avrupada ilk defa 1832 de 
görüldü ondan sonra muhtelif sefer 
ler kıteyırbaştan başa sardı. 1848, 
1851, 1884, 1892 yıllarında kalaba 
lık insan geçidi sahalara müsallat 

olmuştur. Balkan harbinde ve umu· 
mi harpte Türkiyede bu belaya uğ· 
mıştı. 

Koleranın kıvrık ok şeklinde olup 
basıl virgül diye isimlendirilen mik 
ro"u 1883 de Koch tarafından keş 
fedilmiştir bu basil hastaların kazu 
ratında bulunur. Koleralı Lir muhit 
te sularda daima hastalığın vibronu 
vardır bu suları içmek veya hasta 
ile doğrudan doğtuya temasa girmek 
suretile insan afete yakalamr. 

&ONUN MEVZUU 

Kolera karın ağrılarını takip eden 

ishalle başlar ishal gittikce artıp gün 

de 15 · 20 defayı bulur derken ka 

zuratta beyazlıklar görülür kusmalar 

başlar idrar kesilir nabız filiform (ip 
Jik şeklinde) atar müthiş bir susama 

hissedilir. Deri kırışır ve soğur hara 
ret azalır hasta titrer hararetin 36 

dan 32 dereceye kadar düşmesi ko 

leraya has bir azadır bacaklarda 
kramplar hissedilir cild kararın göz 

leryuvalarından uğrar vü<:udu yapış 
kan bir ter kaplar hasta birkaç saat 
yahud birkaç gün zarfında vefat 
eder. 

Şayed yukarda tarif ettiğimiz tap 

loda titreme hasıl olmazsa hararet 

yavaş yavaş yükselir insan 'sekiz on 

gun zarfında iyileşir. 

" Yıldırım kolera " derıen çeşit 
de bütün araz ayni zamanda l:>eli. 

rir; ishal umumiyetle sonradan ge
lir. " Kuru 11 denen kolerada ishal 
yoktur. 

Tedavi edilmiyen kolera vaka
larında elli yaşından aşağı kimse
lerde yüzde altmış ölüm olur . Elli 

yaşından yukarı kimselerde ise yüz 
de seksen beş insan vafat eder . 

Alkolikler, müzmin mide ve barsak 

hastalan koleraya çabuk yakalanır. 

Salgın zamanında yakalanma

mak için kaynamış su içmeli,pişmiş 

yemek yemelidir. Kirlenmiş elbise. 
leri dezenfekte etmelidir . ifrazatı 

ve kapları derhal dezenfekte etme· 

lidir . Her temastan sonra ellerini 

sabunla, sonra da Van Svieten so· 

lüsyunu ile yıkamalı . Tabii , has· 

tayı tecrit etmek lazımdır. 

Şimdi,koleranın aşısı vardır. 

Y urd - seyhan 
maçı yapıldı 

Çok hararetli olan 
bu maçı Seyhan kazandı 

Dahiliye vekilimiz bu 
maçı takip ettiler 

Lik maçlarının en mühimi oian 
İdmanyurdu - Seyhan maçı pazar 
günü şehir stadında kalabalık bir se 
yirci kütlesı öııünde y;apılmıştır bıJ 

maç çok hararetli olmuştur rnaC1 

dahiliye vekilimiz F.aik Ôztrakda st• 
da teşrif ederek takip buyurmuşlar 
dır. 

Seyhan - ldmanyurdu maçı hıÇ 
umulmıyan bir sayı farkı ile nc.ı:tice. 

lenmiştir. Seyhanlılar bu maçı 6 O gı 
bi büyük bir netice ile kazanmıştır· 

İdman yurdu yıllık 
kongresini yaptı 

Şehtimiz idman yurdu yıllık kotl 

gresini yapmış ve yeni İdar~ H~· 
yetile divanı haysiyet ve tedkı~ 
hesabat komitelerini seçmiştir. 

İdare Heyetine Bay Nihad Qf:1lı 
Bay Raşid Ener , Bay Kemal ((ur~ 
Bay Bahadır intihap edilmiştir. Dt· 
vam haysiyet ve tedkiki hesabat 
Heyetine de Bay Nevzad Güven'. 
Bay Recai Tarımer ve Bay Sabrı 
Gül seçilmişlerdir . 

Ceyhan Çiftçisinin 
V ~rgileri meselesi 

~·-
Türksözü Gazetesi 1 azı işleri miidiiJ' 
lüğüne 

251111939 gün ve 4589 sayıl~ 
gazetenizin ikinci sahif esinin ikincJ 

··rerı sutununda (Ceyhao'da zarar go ~· 
çiftçi vergisinin affı) başlıklı yaz•"', 
da arazi vergilerinin ~ffedildiği ib• 
resi görülmüştür. ., 

Bu şekil yazı tahsilata büyük :, 
sekteye uğratacağından ve böyle 

1 
af dahi olmadığından ancak bıt 
zarar gören çiftçilerin kuraklık ~ıı; 
sabiyle müracaatları vaki olmuş 15

11
• 

de bu işin llalen muamelede bültJ 
11 

duğu ve neticeye ulaşılmadığ~fl~· 
. . h'f sı.ıt gazetenızın aynı sa ı e ve aynı 

nunda tavzihini rica ederim bi 
Kaymakam Bekir SıJP 

Aktalfl 

Ceyhanda bira yo1' 
I 

f{aS• 
Ceyhan : 27 ( Hususi ) - . bit' 

bamızda bir kac haftadanberı . if'I 
b 1 h. 1 fd resın bu ranı vardır. n ısar ar a . te' 

biran evvel ihtiyacı önlemesı 

menni edilmektedir . ' 
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RADYO\ 
Bugünkü Program 

T0RK1YE RADYO ofFOZ1YON 
Post ALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31, 7 
Ilı. 94G3 k c/s postamızla neşredilmek
te olan Yabıı.ncI dillerde Haberler 
saatleri aşağıda gönsterilmiştir. 

lranca Saat 13,00 Ye 18,4.3 de 

Arapça ,, 13,15 ve 19,45 de 

Fransızra ,, 13,45 ve :30, 15 de 

S A L 1 - 28 / 11 / 939 

13.30 Program ve Memleket Sa
at Ayarı 

b 
13 .3~ AJANS ve Meteoroloji Ha· 

erleri 
12.50 TÜRK MüZtGt 

1( Çalanlar : Vecı he, Cevdet Kozan. 
emal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla, 

Okuyan : Müzeyyen Senar 
1 - Hijseyni Peşrevi 
2 - Şükrü - Hüseyni Şarkı : 

<Baygın suların) 
~ 3 - Lemi -- Hüseyni Şarkı : (O 

~Uzel gözlerle bakmasını bil) 
4 - Lemi - Hüseyni Şarkı: (Ze

l'l)an olur ki) 
. 5 - Cevdet Çağla : Keman tak

sııtıi 

6 - Sadettin Kaynak - Hüsıy
ıır Şarkı : (Ayrılık yıl dönümü) 

1 - Halk Türküsü - : (Benim 
~ilrim pencereden bakıyor ) 

8 - Halk Türküsü - : (fki kar
lluı bir koltuğa sığar mı) 

9 - Halk Türküsü - : (Meşeli 
Ilı eşeli) 

!i . 13.30 - l 4.00 MÜZiK (Karı~ık 
ilfıf Müzik - Pi.) 

18.00 Program 
\- 18.0SMemleket Saat Ayarı, AJANS 
~ Meteoroloji Haber.eri 

18.25 Müzik (Caz.band - Pi.) 
tıı· 18.55 Konuşma (Ulusal Ekono-

1 ve Arrtırma Kurumu) 

l. 19.10 Türk Müziği : Şerif Muhit
'!\'. ın Saz Semaileri 
)tf Çatanlar : Vecihe, Rüşen Kam, 

esut Cemil. 
19.25 .Türk Müzitı 

~- Çalan : Vecihe, Mesut Cemil, 
Uşen Kam. 

~l•k 1 - Okuyan : Necmi Rıza A•n 
t' 1 - Ferahnak Şarkı : ( Avara 
0llül) 

ş, 2 - Kanuni Reşat - Ferahnak 
ı,:kı : (Atyar ile dalmış zevkı se
"') 

ş,tk 3 - · ......•. - Ferahnak 
ı : (Hoş Yaratmış) 

2 - Mefharet Satnak 
t, ~ Hüseyni Şarkı : (Çekdim elimi 

Ytı bu dünya hevesinden) 
ş,tk 2 - Hüseyin Fahri - Hüseyni 

1 : (Vashnla cana) 
ş,tk 3 - Şemsettin Ziya - Hüseyni 

1 
: (Yulanıp yatmış) 

'4 - Hüseyni Saz Semaisi 
~ilv l9.50 Konuşma ( Aile Ziraat -

Ukcutuk) 

taııı 20.05 Türk Müzi~i : Klasik prog· 

S,ı A..l rıkara Radyosu Küme Ses ve 
ieyeti 

1 • 
dare Eden: Mesut Cemil. 
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iki Alman Gemisi Bay Çemberlynin 
son nutku 

Daha Esir Edildi İngiltere harp safahatını 
hiç gizlemiyecektir 

Bir fngiliz, Bir Felemenk Gemiside Batırıldı 
Londra : 27 (Royter) - lngiliz 

başv~kili Bay Çemberlayn dünkü 
nutkunda Britanya imparatorluğunun 
Almanya ile barp halinde bulundu· 
ğunu hatırlattıktan sonra Almanya 
nın bu tahakküm siyasetine nihayet 
vermek için müttefiklerinin bütün 

londra : 27 (Radyo) - Bugün 
devriye gezen İngiliz harp gemileri 
iki Alman ticaret gemisini esir almış 
)ardır bunlardan Sorkun vapuru esir 
edildikten sonra bir Alman tahtelba
hirinin tecavüzüne uğramıştır. 

Bugün 5000 tonluk Royston adlı 
İngiliz gemiside batırılmıştır ayrıca 

Alın tn ı a htelbahirleri bir Felemenk 
ticaret gt-misini batırmışlardır bugün 
lngiliz bahriye nezaaretinin yaptığı 
ilandan bir saat sonr·'l 200 b3lıkçı ge 
misinin sahibleri hü '<fımete müracaat 
ederek mayın tarama faaliyetine hazır 
olduklarını ve gemilerini hükumet 
emrine verdiklerini bildirmişlerdir. 

Sovyet notasına Finler 
cevap verecekler 

1 
kuvvetlerile çahşdığını, mücadelenin 
hüriyetlerin muhaf <iz1sı için yapıldı
ğını, zafere emin olduğunu, hükume 
tio, harp safahatının acı ve iyi taraf 
ları hıç saklamadan bildirmekte de 
vam edeceğini, Alman tahtelbahir. 
!erinin nasıl haklrından gelindi ise. 
miknatisl1 mayınların da temizlene 
ceğini ve bu yolda her dürlü tetbir 
!erin alındığını bildirmiştir. Nota tetkik ediliyor 

Londra : 27 (Radyo) - FinJan
diyaNazırlar Meclisi Sovyet notası
m tetkik ediyor. Pek yakında Mos 
kovaya cevap verilecektir. 

Bu vaziyetin Sovyetler tarafın
dan açılan bir sinir harbı demek 
olduğu söyleniyor. 

İhracat ablokası 
bugün başlıyor 

lngilterenin gündelik 
siparişi 2,5 milyon 

Paris : 27 (Radyo) - Fransız ga 
zctelcri ihracat ablukası emrinin neş 
rine intizaren bu hususdaki noktai nft 
zar arının bildirmekle ve Fransız - İn 
giliz tam tesanüdünden hararetle bahs 
etmektedir. 

Londra : 27 (Radyö) - fngiltere 
levazım nazırı Roytere beyanatta bu 
Junarak hükametinin günde 2,5 mil· 
yon liralık sipariş verdiğ'ini, yakında 
bu mikdarın günde beş milyonu gc· 
çece~ini tahmin etmekte oldukı:nu bil 
dirmiştir. 

Nazır Fransa ile tam bir elbirliği 
yapılmakta öldukunu da ilave etmek 
tedir. 

1 - R. Schumann : 4 - üncü 
Senfoni, Re Minor. 

2 - M. Monssorgski : Gopak 
Rus Dansı 

3 - F. $metana : Ultava 
22.00 Memleket Saat Ayari, A

jans Haberleri; Ziraat· Esham- Tah
vilat, Kombiyo - Nukut Borsası 
(Fiyat) . 

22.20 Serbest Saat. 
22.30 Müzik Mozart : Ku:\rtet fa 

majör - "Obua" ile) 
22.25 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki Pragrarn, 

ev Kapanış. 

Belgradda büyük bir Al
ınan şirketi faaliyette 

Belgrad: 27 (Radyo) bir Alman 

sermayesi ile teşkil edilen [bir Al
man şirketi Befgradda tesciJ edil
miştir. 

Bu şirketin faaliyet sahası pek ge
nişttr. Bu şirket A!manyaya geniş 

mikyksta ihracat yapmak tasavvu· 
rundadır. 

İtalya - Hollanda ticareti 

Ram~ : 27 (Radyo) - ltalya • 
Hollanda arasında yeni bir ticaret 
anlaşması imzalanmıştır. 

Fen aleminde 

ltalya 300,000 askerine 
kış mezuniyeti veriyor 

Roma : 27 (Radyo) - halya hü 
kiimeti 300,000 askerine kış mezu . 
niyeti verecektir. 

Yonanistanda terhis 

Atine : 27 (Radyo) -· Yuııanis 
tanda askerlik talimlerini henüz te 
mamlıyan 928 - 935 sınıflarına men 
~up efradın 15 kinunevvelden itiba 
ren terhisine başlanacaktır. 

Boluda yağmur, J kar 
Bolu : 27 :(A.A.) - ~Yağmur

lardan sonra kar başladı. Tokatta 
da kar başlamıştır. 

Görünmez ışık 
Harpten korkan diğer Avrupa devletleri gibi lngiltere dahi iki scne

denberi sivil ahalisine tayyare hücumları esaasında ne yapmak lizrmgcJ 
diğini talim etmekteydi. Bombardman tayyarelerinin hücumu anında ışıkla· 
rm söndürüleceği malumdur. Bütün bir şehrin veya memleketin karanbklar 
içinde kalacağı bu anlarda her .. türlü harekatın tavakkuf etmesi büyük 
müşküller doğurur. Halkın şehir emnjyet içinde tahliye etmesi zorlaşır. 
Bu meseleyi halletmek için Oksfort kimyagerlerinden Ailen Read bir 
(siyah ziya) bulmuştur. Bu siyah ziya göze görünmiyen (ültra viyolet) d i r. 
Bazı maddeler bu siyah ziyayı bel'ederek gözle görülebilen bir şua ha
lindt'! neşrederler 

Read'ın (Ültira "İ)olet) zİ}ası ntşırdrn pottatif lambası her otomo
bile bağlanabilir. Otomobilin bataryasile İşleyen diva kavisli lamba göze 
görünmiyen bir şua neşreder ki. gecaleyin yofu kafi derecede aydmlatır. 
Her ne kadar bu ziya ancak bir mil mesnfeyi aydılnlatabilirse de azami 
500 kadem mesafeye inikas edilirse düşman tayyarelerin işine yaram-ı-

yacak kadar zayıf görünür. 
Görünmez ışıgın muhtelif renkleri mevcuttur. Read, yol virajları için 
beyaz' grafik işaretleri için mavi, ilk yardım istasyonları için sarı,. 

hastaneler için kırmızıyı tavsiye etmektedir. Bu ziya fabrikalarda, hasta. 
nelerde ve seyyar hastanelerde emniyetle kullana bilir 



Sahife : 4 Türk sözü 

Dahiliye Vekilimizin nutukları 
Sayın Vekilımiz Adana Halkevindeki öğretmenler toplantısında ve Adana 

Belediyesinin verdiği ziyafette birer nutuk söylemişlerdir. Bu çok kıymetli 
nutukları aynen aşağıda okuyacaksınız 

rtALKEVINDEKI NUTUK ZiYAFETTE VERiLEN NUTUK 

Arkadaşlar; Arkadaşlar ; 
Bu geceki çok sıcak ve samimi toplantınızda hizi ara- Sevgili Adanada bana gösterdiginiz çok samimi ka-

:ııuza aldığıdızdan dolayı !iİ.ze teşekkur ederim. Beni bura· bulden dolayi hepini:.>.e teşekkür tederim. Seyyahatım 
_ya kabul ederken eski bir mes1ekda;;ınızı aranıza aldığı- memleketin benim Vekaletime tevdi edilen işler noktai 
nızı accba içinizde bilen varını. Ben de sizden idim; ve nazarından tetkiki maksadına müstenid idi. Beni en çok 
halada sizden başka bir şey değilim. meş'gul edecek yerlerden biri de şüphesiz Adanadır. 

Bir zamanlar bende .;İzin gibi memleket çocuklarının Adana tabiatın kendiiine ibzal ettiği bitme·ı tüken· 
talim ve terbiyesiyle meşgul oldum. O gunku çulı~mamın meii nı'met ve mazhariyetlerle yurdun çok kudretlı bir 
semeresini bu yaşta vakit vakit görUyonım.:llaznn yetiş- parçası olmakla kalmaz, ayni zamanda isti~ laline merbu
mis bir zabit, hazan meslekinde yukselen bir mt-ınur ve 1 tiyetinin en kuvvf'tli delillerini göstermiş olmok itibariyle 
b;zan da bir hekim (llocam) diye elimi öptugu zaman ayrıca_ alakayı celbeder.. . . . 
du,yduğum zevki hiç bir eserimde duymuyorum. lçinizde ya• Yuksek m~hfu~lar ıçın kahır çekmesı. ~e te~lıkeye 
~ı bu zevki duyacak kadar olanınız zannederim yoktur. katla.nmasmı bılen ı~s_anlar, bunların kıymetın~ lak?ır e
Siz de bir az daha yaşlandığınız zaman benim şimdiki den ınsanlardır; Bu ıtıbdrla adananın kara gun_lerın ça
duvduğum zevki du,·acak \'e benim bu gUnkU sözlerimi lışma ve fedakarlık arkadaşı olarak ayrıca taktır etmek 

h ~ ı "' ı· d b' f k B' · ve sevmek borcumdur. ahr 1\ acaksınız. ı a nız nramız a ır ar var. ızım za- . . . . . . _ . 
· 

1 
k d. · L· t . 11. ı · k 

1 
Demın arzetrığım gıbı tabıat Adanayı mustesna feyız 

manımızc a en ısıne uıç e mı ı c enemıvece o an ve . . 
·ıı t' L· •

1 
. . . t k · · · t'h.l f d f ler ıle bezemış ve ona çok mühim inkişaf imkanları ver 

mı c ·ı uır aı enın esırı e me gaycsını ıs ı c a e en ena . . F k 1 k k k d 
bir idarenin etrafımızı saran, hatır ve hayale gelmedik mdıştbı~1• af at ~deme d~~e tya fın zha.madna _kad. ard. dev

1
am 

. • . . . · d b" f 0 e e ı en ena ı are ı5 er ara tan ıç e ı ısa ı o mı· 
~Uş kıl~ t ve hatta te~lıkelerı ıçın .c. ır tara tan • yan teklifler ve bazı milli felaketler Adananın bu yük-
lllarenın n men~leketı kurtarmak .'.çın başka yoldan ha:• sek kudretlerden layıkiyle istifadesine imkan bırakmamıştı 

reket ederken dığer taraftan buna omrUmUzUn yetmemesı Bunu bura)ı ziyaret ettikten sonra daha iyi anlamı bu-
ihtimnliyle çocukları bu istibdada karşı muvaffakıyet ve lunu}:orum, ş 
mtıcadeh: için hazırlamağa çolışıyorduk. Siz temamen mil- Asayışsızlık ve gayıi ıktisadi teklifler meml<:ketin 
ll ye hurrU.yetperver bir idarenin her turlu kohıylıklari i· diğer aksamı g!bi Adanayı da ilerlemeden : menediyordu. 
çinde ve her turlu tehlikeden azade olarak çocukbrı ye- Müstebit idare birliği g.bi hükümran olmak için halkı 
iştiriyor unuz. Biz atfına milli diycmiyeceğimiz kara ve mus- n'.fak ve tefrika içinde yaşatmayı kendi hayatı içın lazım 
tebit bir idarenin elindengenç nesli kurtarmak için uğra- sayıyordu. Milli idare iş başına geldikten sonra ~ısa bir 
~iyorduk. Siz çocuklarınızı bu gUzel vatanın her gUn bir zamanda yurdun her tarafında emniyet ve asayiş temin 
az daha ~cnlendirmeğe muktedir bir hale getirmekle rneş- edildi. 
gul oluyorsunuz. V nzifeniz bizim vaktiyle Uzcrimize nldı- Bu hal hepimiz için iftiharı mucip olma~adeğer 
gimız kadar guç ve tehlikeli degil. fakat onun kadar şc- bir muvaffakiyettir. Düne kadar kapımızın dışına çıka
reflidir ve zevklidir. Bu fena idare altında memleketimiz m adı~ımız yurdda şimdi günün her saatinde, senenin her 
maalesef ileri memleketlere nisbctle bir az geri kalmıştı. mevsiminde her tarafa endişesiz gitmek imkanını buluyo
Bizim. bu hale sebep olnn f cna idare.' i ;vıkınak icin sar- ruz. Türkiyerlc arlık asayiş bir hali tabiidir. Hükumet kendi 
fettigimiz mesaiyi siz şimdi vatanı şenlendirmek için sar. kuvvetinin menbaını vatandaşlar arasındaki nifakta değil, 
fcdeccksiniz Evnlce bize kaybettirilen zamanların zarar· vifak ve ittihatta buluyor. Ve bu kanaatına sımsıkı bağlıdır. 
lalını lıir an evvel telafi etmenin zevk ve şerefi size duş· Devlet tekalifi imkanların müsait olduğu kadar iktisadi 

şartlara uygun olarak tanzim edilmiş bulunuyor. 
tl!. Daima bunu hesaba katarak O şeref ve zevkin ardın-

Bu güzel şartlarçinde memleketin hl!r köşesi gibi 
dan şevkile koşunuz· Vazifenizde çektiğidi;ı: ve çckeceği-

Adana da geniş ve sür'atli adımlarla layık olduğu refaha 
niz her turlu mtı~k.ilata: rnuvaff ak olduğunuz zaman du- erecektir. 
yacağmız zevk mukafot olacaktır. Başımızda bulunduğundan daima iftihar duyduğumuz 

İçiniz..ıe bulunJu~um Z"ın"n s·ızı'n g·ıLı· mckt··plerde ç ... · B k Ş f h ·ı 1 
IS ö .. .. u ~ '" üyü e er vesı e i e güvenilecek _en büyük kuvvetin 

]ı~tıgım gençlik zamanlarını hatırlıyarak o vakikı neş eyi milli vifak olduğunu söylüyor. 
duyuyorum. Memleketin iştikbalini hazırlamak vazifesi Ben Adanayı daha bilmeden evvel kendisinde tasav· 
izindir. Bu eseri en gUzel yapmağa çalışınız . Her akşam vur ettiğim güzelliklerin ziyadesile mevcut olduğ-unu ziya
vazifenizi bitiı;ip çıkarken buyuk esere bir taş daha koy- retimde gördüm. 
duğunuza imanın vereceği huzuru duyunuz· Ertes gUnU Adananın kahraman ve çalışkan halkının şuurlu, id
vazifenize giderken ona bir taş daha ka~·mağa gidenlere rakli ve hesaplı gayretleri ümidlerimizin en kısa bir za· 
yakışan şevk ile gidiniz. Bu huzur ve şevk haya.tın insan- manda tahakkuk edeceğ'İnin en emin zımanıdtr. 
lara verebilece~i en buyuk 'iaadettir. E&leniniz: cilence si- Adananın feyizli istikbali için kadehimi kaldtrır ve 
ze ayrıca kuvvet verebe'kir. hepinizin sıhhatine içerim. 

Pahiliye vekilimizin 
Adanadaki tetkikleri 

- Birinci sahifeden artan -

Reşad Guçlu, Sayın Y ekilin toplan
tıda hazır bulundukları anı fotoğraf. 

Ja.rla tesbit etmiş ve kısa bir mu<l
det sonra bu foto~raflar1 toplantıda 

bulunanlara dağıtmak 'iuretile bir 
ı;Urpriz yapmı:-tır. Sayın Faik Ôztrak 
bu fotoğraflardan bil'İni Adana l Ialk 
evine hatıra olmak Uzere İmzalamış· 

lar ve llalke'l.·i Reisi Nenad Guvc· 
ne '\.'ermişlerdir. 

İki saate yakın bir müddet Halk 
evinde kalan Dahiliye Vekilimiz saat 
y irmide gençlik tczahuratı içmdc bu· 
radan ayrılarak, Adana Kultıbundc 

şercflel'ine verilen akşam ziyaf etinc , 

iştirak etmişlerdir. 

Adana \'ilayet, Belediye, Parti, 
Adliye, Çiftçi, Sana_yı ve Matbuat 
mensuplarının h:ızır bulunduğu bu 
ziyafet pek neş' eli olmuş ve samimi 
hasbıhaller yapılmıştır. 

Zıyafetin sonlarına doğru Sayın 
Vekilimiz ziyafette bulunanlara hi· 
tap ederek sevgili Adanada kendi 
)erine gösrerilen iltifatlara teşekkür
de bulunmuş, bu güzel ve kıymetli 
yurd köşesini ziyaretinden doğan 
iyi intibaları izhar buyurduktan son

ra Adanayı, kara günleri11 fedakar 

bir çalışma arkadaşı olmak dolayı· 

sile aynca takdir etm~oin ve sev

menio borcumuz olduğunu, tabiatın 
Adanayı müstesna feyizler le beze· 

miş olduğunu, Adananın f geniş ve 
sür'atli adımlarla layık olduğu refa· 

hı elbette elde edeceğini, Adana 
için beslediği ümitlerin daha yüksek 

bir tahakkuk göstereceğini çok be. 

liğ cümlelerle anlattıktan sonra ka· 

dehini Adananın refah ve istikbali 
için kaldırmıştır. 

Çok samimi müsahabeyı vesile 
olan ziyafet geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

Sayın Vekilimiz dün de şehri
mizde tetkiklerine devam etmişler
dir: Vekilimiz dün sabah Vılayeti, 
Kumandanlığı, Partiyi, Belediyeyi 
ziyaret etmişlerdir. Faik Ôztrak or

ta tedrisat müesseselerini de ziyeret 

etmişler, talebe ile meşgul olmuş
lardır. Vekil, Seyhan . kazaları kay· 
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İnhisarlar Vekili- 1 
nin Mardin tetkiki 

Ba y Raif 
Mardindeki 

Kara denizin 
beyanatları 

Mardin : ( Hususi ) - Cenup 

vilayetlerinde bir tetkık seyahatine 
çıkmış olan Gümrük ve inhisarlar 

Vekili Raif Karadeniz aşağıdaki 
beyanatta bulunmuşlardır : 

( G~zdigim yerlerde halkı çok 
neşeli buldum. Herkes işi ve gücile 

meşguldür. Kasabalarda, şehirlerde; 
yollarda, göze çarpan Cümhuriyt.tl

umran eserlerini ve bu uğurdaki 
faaliyetlerini müşahede eyledim . 

inhisarlar maddelerinin ucuıl•· 
tılması hakkında ne düşündükümüıi 
soruyorsunuz : 

Biliyorsunuz ki, her yerde lnbİ' 
sar idareleri devlete varidat teıPİO 
etmek maksadiyle kurulur • Fak•t 
bizim lnhisarlarımızın karakteri bil' 
nuola beraber halkın ihtiyacını te' 

min etmek ve İnhisarlara me"Jll 

olan maddelerin ıslahını temin ef 
!emek gibi, zirai ve iktisadi biz.Det 

ler de ifa eylemekten ibarettir. Btı 
meyanda halkı yüksek dereceli iç· 

kilerden kurtararak bunların sıb· 
ı: 1 . . h' 1 .. . bir nat erıne ae ızmet ey emegı . 

Prensip halinde kabul etmiş bulıl 
ı· nuyoruz. işte bu maksat ve erne. 

!erimizin icabeylediği şekil ve d~ la 
recede inhisar maddelerimizde rn 1Jı1 \ı1 
küo olan tenzilatı yapmaktayız · d • 
güne kadar tenzili fiyat hususun ~ 
muhtelif kararlarımıza şahit oldul1~., 

Tuz fiyatının tenzili , ispirto 
1
, 

yatlarında yapılan indirmeler, bir' ~-
.,. 'it 

nm ucuzlatı'ması , ve son zaıP• t ~ 
tarda da, Eylul iptidasında işleı:lle. ~~ 
başlayan, Malatyada yeni kurdu~ tıı~;~ 
muz Tütün fabrikasında imal et rt_· \t 
te bulunduğumuz , müdafaa ve~ ''t 
sile beraber btş kuruşa satıl• 

1 
olan ( Doğu ) sigarasının piy•'~~ ~i 
çıkarılması gibi hareketler bu '" ~ 
!edendir • ; ~ 

Urfa, Gaziantep ve Hat•Y ~ \ 4 
!ayetlerini gezmek tasavwrund• .. ~ \: 
MardioCf e ei:lindifim intibaı şo '1. 
hülisa edebilirim: / ~t 

MemlelCetin her köşesinde rl ~ i 
duğu gibi burada da devlet Ol i_ la.. 
seıelcrinden ciddiyet ve fa•~ ,~t 
hatta hü:Cumete bağJılılc v~ ıl t '~t 
gördüm. S ize bu sözleri Sof J1 ~~ 
ğim, halkcvinde oturdupm ş&J ~·· ~ b 
kika da memleket gençliğinİf1 ~ 
canlarını hissetmekteyim • h 

/ 
~ Gerisi Beşinci Sayfa/ 

,,.,~ 

makamlarının yaptığı bit toP jV 
ya da riyaset ederek kendilerileaşl'' 
ri meseleler üzerinde görÜŞ~~J 
başarılacak işler hakkında dı 
le r vermişlerdir. tısı' 

Dün akşam imren Lok•11 jı'1 
da muhterem Vekilimiz şer ı'J ~''• 
S eyhan Halk Partisi tarafı~~·"ıif' 'diı~ 
kişilik bir ziyafet verilmiştır· t 'ıf'ıl '•ıt 
fet geç vakte kadar mernlek: ııeıl' ~ 
ri üzerinde hararetli hısbı • ~tir 
gtçmiştir. 
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- Kızılay ,, (Lüks) 
bir şey mi ? 

-t-

ı 
llsan cinsi tabiat görüşü ve ilmi 
bakımından arkadaş olan hay· 

p \randan yükselip ayrıldıkça Kı-
e ly ınefkuresı kalplerde kendiliğin

~~ doğdu. Cazibesini duydukça in· 
n1ık da yükselı1i . ( Başka5ın1 dü-

rııne ) Şuuru belirmedikçe (lnsan) 
1fın1 almaga bak kazanılır mı? in· 
~lı~ alametinin şeı.-il, suret, iki ayak 
tıne gezmek gibi şeylerden ibaret 

e. llıa.dığını, Orangotanların da gez· 

~İrıi herkes bilir . insanlık demek 
ta.sını düşünmek demektir . Bun· 

·hiç tnübalağ'a yok. Başkasını dü
.~llıiyen adi ve hayvani menfaat 
ıası içinden bir parça sıyrılama -

•
1
• insan vasfına layık bir dereceye 
trneıniş demektir . Sürü sürü mu
Cttet eden kuşların ne dereceye 
dar birbirine bağlı hareket ettik-,. 
\ı tnalumdur. Yolda yaralanan veya 

lalanan bir turnanın etrafına he
tn toplanıveren ve kanatlarile onu 

~llıekten muhafaza için bu zah
ttıi işe girişen güzel mahlukların 
'''.erdıkleri yardım duygusu insan· 

1~in ne müessir misallerden biri· 

r, Bu kadarını olsun yapamazsak 
· hakla insan olduğ'umuzu iddia 
tbilhiz 1 

1 Bu tarzda muhakeme ~dine~ b~r
u.r, mukayeseyi ağır ıfadeyı şıd· 
lı buluruz. Fakat bitarafça düşü· 
Ilı Bu kuşların ve diger bazı mah-

ların isbat ettiği tesanüdü gpste
lır ıniyiz . Yardıma mühtaç olan· 

~ Onlar gibi şevkle koşabilir mi
~'> 1 
' n~an irfanı kendisini kontrol 
~bılcnek cesaret ve bilgisi demek
ı\caba nefsimizi şu tarzda sor

/a Çeksek ne kadar bitaraf hüküm 
•11~1 tcbiliriz? Bütün hayatımız k~ndi· 
e, 1lc 

Ol • lıııı Ç.alışmakla geçiyor ~ ~e~. ~~n-
ıık11 tıltı~ •çin uğraşıp terledığımızı ıtıraf 
tıtl~ 1t, •ın. Bu mesai arasında yaşama 

'• 'Cc erf \ em.izden bir kısmını ıztırap çe· 

I•''~ ~ 1tte ayırmak bir borç değilmidir? 
s•~' ~t~~ . bununla vi~da~ımı~ı t.atm~n 

aoı' l tltrız. Elimizdekı nımetın bır ku-
c ~i ~ısro.ını şükran hissesi olarak, 

~· \i ıibi insanların • ekseriya tak
Y 1 ~ lıtı olmadığı halde felakete uğ
'~ ~tıların , kederini azaltmağa sar· 
şof ~ı:~iz ilk v"zifedir . Bu vazifeyi 

J ~ tıle benimseyenler " Kızılay ,. ı 
e ı, '~la~. Bu hizmet özenerek yapıl
~Iİ 1htıyari •' Lüks ,, bir şey değil • 

·~~ &ll h . h sl•ı lal afta bunu hatırlama ve a• 
tt",' ~~t llıa haftasıdır . Bütün hüviyeti

ytl. t~t bu yüksek insaniyet idealinin 

11 J'. ~~ ~llles!ne ve farkında olmadan 
ş be 1-1\i ll hızmetten hisse alacak de· 
11 '~h\l3kayı hissetmeğe onua şerefine 

ilt olmaya çalışalım 
••hap Nazmi Cotkunlar 

Kız lisesi Müdürü 

pi•.~;'--
ıe 'ıef ~l ~ss~!!!!!!!!!!!!::~~=~~!!!l!!I 

. ~~ıt ~t tllan ihracatını abluka ı 
,,e Qı~k l . k yo undekı arar 
t•51~ 

lngiliz 
abluka 

:,~~ ~~~01ldra : 27 (Radyo) · -
3"ıl ~il~ ~iman ihracatının 

t 
jşlt ~tırtsı hakkındaki kararı imzala· 

e ıe • 
b1Jııeı ~. ~llr 

1 ~~tit, &t )'arin (bugün) ilan edile· 

Tüıbözü 

Kızılay Haftası Şehri
mizde dün başladı 

Kızı1 ay Gençlik Teşkilatı dün 
bir merasim yaptı 

Kızılay Haftası dün şehrimizde 
törenle başlamıştır. Dün sabah er
kenden her taraf bayraklarla süs. 
lenmiştir. Saat 9 da Vilayet, Ordu, 
Cumhuriyet Halk Partisi mümessil· 
leri ve merkn heyeti ve halk ve li· 
se izci grupları, ilk okul gt:nçlik teş 
kilat kolları Halkevi bandosunun iş
tirakile Kızılay Adana MerlCez bi· 
nası önünde içtima etmiştir. 

Bu toplantıyı müteakip tören 
alayı önde bir çelenk ve Halkevi 
bandosu o!nuğu halde Abidinpaşa 

caddesine doğru hareket etmiş ve 
oradan Hükumet yolunu, 'Saat ku
lesi caddesini takib~n Yeni Otel 
önündrn, asfalt yolu takiben Ata-

r 

türk Parkına gidilmiştir. Kızılay A
dana Merkez Heyeti Reisi ve bir 
aza hazırlanmış olan f çelengi Ata· 
türk Anıtına ihtiramla koymuşlar 
dır. Şelıir adına da Belediye tara· 
fın1an ayrıca bir çelenk konulmuş. 
tur· 

Bunu müteakip istiklal marşı 

çalınmış ve buradaki tören son bul· 
muştur. 

Bunu müteakip alay Asri sine
ma önünden eski çeşme meydanın
dan, Borsa önünden Kızılay merkez 
binası önüne gelinmiş ve törene 
nihayet verilmiştir. 

Şehrin muhtelif yerlerine Kızıl· 
ay Haf tasının başladığım gösteren , 

Beyanname 
Adanada Kızılay Haftası 

3 Birinci · Kanun Pazar Gününe 
Kadar Devam edecek 

Saygı DeAer Y urddaş ! 

Kızıla~· Cemiyeti, insanlık ve şefkat duygularından 
mizde "61u yıl önce kurulmuş bir mUe~sesefür. 

Savaşta yaralı Askerlerimizin yaralarını saran, barışta da Yangın, 

1 

Su baskını, Yer sarsıntısı, Kuraklık, Açlık ve bula,ık .. hastalık gibi 
insanların başlanna gelmekte olan felaketlerde yardıma koşan Kızıl· 

aydır . 
Y urddaşlıu:ımızın ve butu dunya milletlerinin sevgisini kazanmış 

olan Kızılay Cemiyeti, Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 ili( teş• 
rin 1923 tarihinden 30 Nisan l!l39 tarihine kadar yukarıda sayılı iş· 

ler için (4) milyon (978,720] lira harcamıştır. 
Butun bu yardımlar; yuksek Cumhuriyet Hukl1metimiz1n cemiye· 

tirnize vermiş olduğu bir takım gelir kaynakları ile asil milleti
mizin hayır evimize aza olarak ve elindeıı gelen yardımlarda bulun· 
mak suretile yaptığı teberrular ve hususi idareler, Belediyelerin but
çelerinden ayırmış olduğu paralarla yapılmıştır. 

Felakette kendisinden yardım beklediğimi.L kızılayı yaşatmak için 
ona aza olmak her yurddaşın borcudur. 

Gunde en az on para lıesabiyle yılda bir lira vererek aza olmağa 
butçeniz elvermezse bunun yarısını ve hatta dörtte birini olsun vere· 
rek yardımcı aza olmanızı iyilik severliğinizden diler saygılarımızı SU• 

aarız. 

SEYHAN 

K.Jzılay Cemiyeti merkez lfeveti 

• 
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dövizler açılmışbr. 
Kızılay Haftasına ait programın 

tatbik edi!e-cek diğer kısmı şudur : 

1 - Kızılay haftası başladığı 
günden itibaren önceden rioa edil
miş olan Bayan ve Bay hatipler ta· 
rafında her gün saat ( :ı3,30 ) da 
Halkevi Hoparlörü başında Kızıla· 

yın değeri hakkındaki konferansla
nnı: verecekler ve konferanslar, ho· 
parJör konulmuş olan şehrin mühim i 
ve işlek noktalarında neşredilecek

tir . 

2 - Kızılay'ın hizmet ve neş · 
riyat yardımları ve aıa kayd olun· 
ması hakkıni:laki merkez heyetinin 

beyanları gazetelerle neşredilecek 

ve:tevzi olunacaktır. Evvelden erba· 
bı fikir ve kaleme hazırlattırılmış 

olan Kızılay hakkındaki makaleler 
de Adanadaki iki gündelik gazete· 

de yine Kızıl'ayı temsil eden kilişe· 
lerle birlikte her gün yazdırılacak· 

tır • 

3 - Merkez heyeti ile birlikte 
Bay ve Bayanlardan mürekkep o· 
larak hazırlanmış olan komiteler va· 
sıtasiyle aza kaydına devam edile· 
C!ktir. 

5 - Adanada Kızılay haftası 
Birincikanimun üçüncü Pazar günü 
akşamına ·kadar devam edecektir. 

- Dördüucü sahifeden artan -

Kaçakçılık hakkında sordu~uouz 
süallerin cevabı şu olacaktır : 

Kaçakçı sadece devletin kanun· 
larına itaat etmeyen bir suçlu de· 
ğil, ayni zamanda memleket ikti
sadiyatına ve ziraatine biyanet eden 

bir mücrimdir. Kaçakçı, her bir ha· 
reketi ile Türk köy1ü~ünün huku· 
kuna tecavüz etmektedir. Buna m a· 
ni olmak için, biz bir taraf tan ceb 
rü tazyik istimal etmek , diger ta 
rafta iktisadi tedbirler almak az-

mindeyiz. Bugünkü mevzuatımız, ve 
aldığımız tedbirler bu maksatla 
alınmıştır. Geçmiş senelere nazuan 
son senelerde kaçakçılığın azaldı
ğını hisseCliyoruz . Bundan sonraki 
gayretlerimiz onu yok derecesin~ 

indirmeğe matuftur.-Y.Cemat l§ınay 
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Halkevlerimizin Umumi 
Resim Sergisi Açılıyor 

Bir Sovyet 
telgrafına göre 
- Birinci sahifeden artan - -

TURK.SÖ~ 

Abone şartıa11 

Parti Genel Sekreteri Mühim Bir l amim Yaptı Bir Alman gazetesi, Finlandiya Başve 
kilini "Soytarı,, kelimesile tavsif et· 
mektc ve aleyhinde şiddetli neşrayat 
yapmaktadır. 

12 AyJık 
6 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 

Cümburiyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğin, güzel sanatlar faali· 
yetinin memleket ölçüsündeki teza 
hürlerinden birisi olarak Halkevle 
rince açılan resim sergi~erioe hususi 
bir alaka gösterdiğini yazmıştık. 

Genel sekreterlik alakalı makam 
lara bir tamim yaparak, a&gari ça 
lışma planına göre her Halkevinin 

• kendi muhitindeki resim amatörleri 
nin eserlerinden müteşekkil olarak 
şubat ayında açması icap eden resim 
sergisinin de fotograf sergisi gibi 
daha geniş bir surette ve daha teş
vik edici mahiyette yapılmasını bil· 
dirmiştir. 

Bu maksatla bazı esaslar da 
hazırlanmıştır. Bu esaslara göre her. 
hangi bir Halkevi, bir resim sergi
sini asgari olarak teşkilden mahrum 
bulunduğu takdirde o eve mensup 
veya o cvm muhitinden olan 

amatör eserlerini, en yakın ka 
sabadaki Halkevinde. o olmazsa o 
kasabanın tabi oldutu vilayet mcr· 
kezindeki Halkevinde açılan sergide 
ayni haklarla teşhir edebilecektir. 
Sergide teşhir edilecek resimlerin 
mevvzuu serbest bulunmaktadır. 

Yatlıboya, sulu boza pastel. ru· 
vaş ofor·, tahta üzerine gra'IÜr, kara 
kalem. desen gibi resim sanatına 

dahil her nevi eser teşhir edebilecek 
ve teşhir edilecek resimler doğrudan 
doğruya tabiattan yıpılmış olacak
Kattpostaldan veya herhangi bir o
jinalden yapılmış kopyalar ve büyüt 
meler kabul olunmuyacaklardır. 

Etiketlerle veya numar~larla te§ 
bir edilecek eserlerin sahibi gösterile 
cektir. Serginin müddeti on beş gün 
olacak, açılma tarihi on beş hün ev· 
velinden ilin olunacakhr. Eserlerin 
verilmesi için muayyen bir mühlet 
kabul edilecektir. Bu mühlet bittiti 
rünün akşamına kadar eserler Halke 
vine teslim edilecektir. Bundan son
ra getirilen eserle! kabul olunmıya. 
caktır. 

Eserlerin sergide teşhire layık 
olup olmadığı, Halkttvi reisinin veya 
güzel sanatlar komitesi reisinin baş 
kanhğı altında üç veya beş kişiden 
müteşekkil bir jüri tarafından tayin· 
edilecektir. 

Her Halkevi juriıini üç veya beş 
kişiden teşkil etmekte serbest bulu· 
nacaklardır. Ancak evin azasından 
bulunmasa dahi güzel sanatlara va. 
kıf bir kişinin (mesela bir ressam 
veya bir resim muallimi, bunlar bu 
lunmadığı takdirde bir edebiyat ve 
estetik muallimi gibi) jüriye alınma· 
sı lazımdır. 

Gaye genç istidatları meydana 
çıkarmak olduguna göre seçilecek 
olan e~erlerde yalnız tabiata sada 
kat ve benzerlik vasıf !arının değil, 
amatördeki kabiliyetin ve hevesin de 

göz önünde tutulması temenni edil 
miştir. Bazı eserlerde gürülebil ecek 
tabiata aykırılık ve serazatlığın çok 
defa büyük bir sanat vadi taşıdıK-ı 
unutulmıyacaktır. 

Serginin küşadından bir gün ön· 
ce kabul edilmiş eserler arasında 

jüri bir seçme yapacak ve derece· 
ler verecek, bu dereceler teşhir es· 

Helsinki : 27 (Radyo) - Finlandiya 
hükumeti bugüa bir resmi teli neşret 
miştir. Bu tebli~e göre, ayın 26 sın

da Finlandiyn askerı tarafından hiç 
bir suretle topçu ateşi açılmadığı bil 
dirmektedir. 

Finlandiya ordusunun 25 kilometre 
gere ç~kilmesi hakk1nda sovyet taJe 
bi buraca heyecan uyandırmıştır. 

3 Aylık 
1 Aylık 

l -Dış memleketler için A 
bedeli değişmez ya]nız posta ına 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 

caat edHmelidir. 

nasında eserlerin üzerinde bir eti- -------------- _________ ..,,.,t\ 
ketle gösterilecektir; (' 

Sergiye iştirak eden amatörlerin Yabancı mekteplerin Zonguldakta made0 
sayısı -üçü geçmemişse birinci, bi· kazanç vergileri .. h 
rinci beşi geçmemişse birinci ve i· mu endislerinin topJaO 
kinci, beştan fazla olduğu takdirde 
birinci, ikincı ve üçüncü t'lyİn edi. 
Jecelctir. 

Derece alan eserlere, ait olduğu 
Halkevi uygun ve mümkün gürürse 
bütçesi nisbetinde nakdi bir Halkevi 
mükafatı verilecektir. 

Bu mükafat, mayıs ayı içinde 
Ankarada açılacak olan Halkevleri 
Umumi Resim Sergisi Parti müki· 
f atını kazanmıya mani teşkil ctmi
yecetir. Derece alan eserler mayıs 

ayında Ankara Halkevi salonunda 
açılacak olan Halkevleri umumi re· 
sim sergisinde teşhir edilmek ve par
ti mükafatına namzet olmak üzere 
nihayet 15 nisana kadar C. H. P. 
Genel SekretcrJij'ine gönderilecek
tir. 

Derece alrn resimler dahil bu. 
funduğu halde birinciliği kazanmış 

amatörün üç, ikincinin, iki üçücünün 
yalnız derece alan tek resmi gönde
rileck ve bu eserlerin münasip bir 
yerine kazandıkları derecelerle be· 
raber Sabiüinin adı ve mensp oldu· 
ğu Halkcvi işaret edilecektir. 

Ankaradaki Halkevleri umumi 
resim sergisi jürisi gelen resimler 
arasında ayrıca bir seçme yapmak, . 
sanat bakımından umumi sergi için 
zayıf bulunduğu eserleri reddetmek 
salahiyetine malik bulunmaktadır. 
Halkevleri umumi resim sergisinde 
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 
beşinci dereceleri kazanan eser H

hiplerine aldığı dereceye göre bir 
para mükafatı verilecektir. Buna · 
ntukabil mülcifatlandmlan eserler 
partice hediye olarak kabul oluna· 
caktır, 

Gaye: 
Genci Sekreterlik tamiminde 

gayenin sanat kabiliyeti olan genç· 
lere bu kabiliyetlerinin inkişafında 
yardımı olmak ve aynı zamanda hal
kımı7Jn doğuştan mevcut olan sa
natsevcrliğini ve zevkini şuurlu ve 
aktif hale getirmek olduğunu bildir 
miştir. 

Resim sergileri Halkevlerinin 
birinci plana alacakları faaliyet mev 
zularından o1acaktır. Bu sergilerin 
ileriki sanat faaliyetinin bir zeminini 
teşkil etmesine çalışılacaktır. Bu faa 

Memleketimizde bulunan ecnebi 
memleketlerden ecnebi ferdlrr ta · 
rafından açılmış ve idare edilmekte 
bulunmuş olan mektepler kazanç 
temini gayesiyle açılmış olduğun 

dan kazanç vergisine tabi tutula 
caklardır. Kazanç temini gayesiyle 
açılmarlıkları iddia edilenler hak
kında Maliye Vekiletieden direktif 
istenecektir. 

Ecnebi cemiyetler, müesseseler, 
rahip ve rahibeler tarafmdan idare 
edilmekte bulunan mekteplerden 
icar ve isticar edilmiyen faaliyet· 
lcrinde kazanç temini gayesi bu· 
lunmadığı anlaşılanlar 1932 mali 
yılandan itibaren kaıanç vergisinden 
muaf tutulacaklardır • 

liyet, yapılmış tablolara toplayıp bir 
sergi halindr. teşhirden ibaret kal· 
mıyacak, her HalkeYİ kendi muhi· 
tindeki reımc istidadı olan ıençleri 
bulup on ara çalışma imkanları te· 
minine gayret edecektir. Bu gayret· 
ler bilhassa şu iki noktada teksif 
edilecektir: 

A) Her Halkevi kendi muhitin
de bulunan bir ressamın veya bir 
resim hocasının bu gibi gençleri 
haftanın muayyen bir gününde ve· 
ya birkaç gününde çahşbrmasını 

temin etmeğe bakmalıdır. 
B) Halkevinin bufunduğu yerde 

resme ait sehpa, tuval, boya, fırça 
ve saire gibi malzeme bulunmuyor
sa ev, bu malzemeyi oraya getir
meli resim isiidadı gördüğü gençle· 
re bunlara hatta meccanen temin 
ederek onların çalışmalarını müm· 
kün kılmalıdır. 

C) Eve ait binanın bir yerini a
telya haline getirme imkanlara araş· 
tırılacaktır. 

D) Bu amatörlere resim gezileri 
tertip ettirmeli. Ayrıca köy gezile
rinde bu ressam arkadaşlardan isfr 
fade etmeli onlara manzaralar, de· 
senler, portreler çizdirilmelidir. 

E) Hulasa Ev, bu müstait müs
tait gençlere resim yapabilmeleri 
için düşüneceği, bulacağı her nevi 
imkanı bahşedecektir. 

Zonguldak : 27 (a.a.) - ı 
dak mühendis1eri toprarıarak ~ 
ölen maden mühendisi Rahmi 
tebatm hatırasını taziz etmişle 

Osmaniyede 

C. H. Partisi 
Konresi yapıldı 

Bu gün saat onda Vilayet 1 

heyetinden Kongre reisi olarl~ 
len Bay Ziya Akverdioin riy• 
Ci H. P. Kaza Kongresi ı1l 
mümessillerinin iştirakile yapıl" 

idare heyetinin senelik '' 
dilekler, hesabatın tetkik ve ~
fundan sonra ıeçime geçildi. 

Tasnif neticeıindc : Ahf11et 
lalı, Memduh Tümer, Şeref b 
dar Bekir Ôzk;tn, Bekir KıM1~ 
durrezzak Güvenç, Osmsf1 
ittifakla kaza idare heyetine 
mişlerdir. 

idare ht!yetide kendi aral•~ 
Bay Abdurrezzak Güvenci it 
reisliğe seçdilcr. 

ilan f 
Adana askeri satın' 
komisyonundan: 

. ·~ 
1 - Adana gunizonu ıçl · 

ton ekmeklik un kapalı ıarfl• ~ ~ 1 
meye konulmuştur. Muhaınııı;,, ~ 
deli 37800 ve ilk teminatı ; (} ~ i 
radır. Eksiltmesi 15/12/9'3 eı1 ~ 
günü saat onda Adana Ask ~~r· %1ıi 
alma komisyonunda yapılacl ı~ı 

2 - Şartnamesi An~at' ~J 
bul levazim Amiı liklerıle ~/ 1 
Kayseri Askeri Sabn alın• t 
yonlarında ğörülebilir. it'~ ~ 

3 - Eksiltmeye girece~5,fı 1 

k. et/ il 
nunun 2,3 maddelerinde 1 

0jtP' 

iz olduklarına dair vesaik.1; 8,,ı 
ihale saatından en geç bı 

111
i;J 

veline kadar zarflarını kO 
vermiş olmaları lazımdır. , 

28-3-8-13 11
210 
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" 1 s • 
1 A r s n e d a ma 

Süvare tam 
8 de 

akşam 

Heyecan Macera 
Bu Süvare .tam 

8 de 

öldüren 
senenin en müthiş macera ve s~rgüzeşl 36 kısım 3 devre tekmili bird~n 

el~ ek yakında : Seviştiğimiz günler 

---------------•/ Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünden 
LSARAY Şehrimizde Bugüne Kadar Gösterilen 1 

Bütün Filmlerin Rekorunu Kırmış 

S ( N E M A S 1 N D A • Olan ve Adanada İlk Defa Olarak 
~Qd] A!Kş~m iki Hafta D~v~r: ~den Yegane 

lieyecanlı ve Meraklı .-----::- - - •• ·--1 

!,<\ L A Y i -· 1 • 
~ ......... .----~ 

Frnnsızca SözlU TAN Sinemasında 
b~Ollel"de : . ( Zaferden, Zafere Kofuyor ) 

ıck Foran .. Humbery DiKKAT: Film Pek Yakında Gön
derileceğinden Göremi-

B o g a r d yenlerin aceıe etmeleri 

Pek Yak1nda Pek Yakında 
Dun ya Sinemııc1hsının En Muthiş Ve Muazzam Şahac;eri 

ŞiK~GO YANIYC?!!J 
Fa ye - Don Ameche + 

11591 ----

i~~ Hatay V:iliiyetinden 
,fi• l 
dl~~ ~~ E.ksitmeye konulan iş: 
~' i ~Pcde yapılacak (ayakları mevcut) 3 X 6 açıklığında betonarme 

efı ~~hın .. Keşif badeli (3332 lira 45 kuruş)tur. .. .. .. .. 
,~~ ~1irı1'alıpler proje, şartname ve diğer evrakı Nafıa Mudurluğunde 
V" 

1 
Ct, 

r• f. d E.ksitme 151121919 Cuma günü saat 15 de Antakya hükumet 
~ 1," encümen odasında yapılacaktır. 

• I, ~ksiltme pazarlık usulile olacaktır. . 
it' 1

, 1' ll~akkat teminat (249 lira 93 kuruş)tur. . . 
e" fi~ \ "lıJ:lerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmelerı ıcap eder. 

e~&i' ' ~~aret odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika. 
e •''t ' ~ tıvakkat temina için evrakı müsbite. 
r 111; ~ltıt~k" inşaata mahsus vesika komisyonundan alınmış ehliyet vesi
o ıl~~ 'lir vesikayı almak için ihale gününden bir hafta evveline ka: 

et tnakamına müracaat etmeleri lazımdır. 
'1.<o - 1 - 6 - 12 11217 

Hacmi 
M3 D3 
86 000 

Muhammen vahit fiatı Tutarı 
Cinsi 
Dikili Çam 

Ura 
4 

Kuruş 

90 
Lira 
421 

Kuruş 
. 40 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilindeki Kirazlı Seki orma
nından dikili olan yukarıda miktarı yazılı 86 M3 Çam 20-11-1939 
gününden itibaren 16 gün sonra 6-12-939 Çarşamba günü saat 15 
te Seyhan Çevirge. Müdürlüğünde satışı yapılacaktır . 

2- Beher metre mikabının muhammen fiatı 4 lira 90 kuruştuT. 
3- Muvakkat teminat 31 lira 61 kuruştur • 
4- Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum Müdürlüğünden. 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden ve Kadirli bölge Şefliğinden 
alınır . 

6~ Satış umumidir. 11191 

Muayenehane nakli 

Doktor Osman Bozkurı: 
Muayenehanesini Kızılay caddesinde merhum Doktor Süleyman Sırrı-

nın evine nakletmiştir . 11200 5-15 

Dr. 

1 
Hergün muayenehanesinele hasto larını l<abule 

başlamıştır~ 

Adana Belediye Riyase
tinden: 

Belediyede münhal bulunan iki 
katiplik için Teşrinisaninin 29 uncu 
Çarşamba günü saat 15 de müsa 
baka imtihanı açılacaktır. 

Taliplerin Orta mektep mezunu 
olması ve askerliklerini yapmış bu 
lunması ~arttır. 

~üsabakaya iştirak edeceklerin 
mezkur tarihhe kadar evrakı müs· 

I Elektrik evi 
Her turlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentahğı • 

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
lv736 69 

biteleri ekli dilekçelerile belediye 
riyasetine müracaatları ilan olunur. 

26 - 28 - 11215 

' 



Sabıfe : 8 Türksözü 

' 

Adana Borsası Muameleleri 
l ' 

. r: PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi Eb az En çok Sahlan Mikdar 

il K. s. K. S. Kilo 
.Koz• ı_ 8,75 -9 ~ 

Ma. parlatı • 37 38 
,, Ma. temizi • 33 35 

-
il 

~ - -
Klevland 43,50 

50 ___ 

""""Tf<levland ( Y.M. ) l 
YAPAGI 

,Beyaz 
1 1 1 Siyah 

w= 
Çl~IT . 

~I 1 
Yerli •Yemlik,, 

.. •Tohumluk,. 

HUBUBAT ~ 
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli .. ,_ Men tane -
1Arpa - L l . 
FasuJya 
Yulaf . 
Delice 
Kuş - yemi 

Keten tohomn 
Mercimek - . . 
Su.sam 14,50 1 15.25 --
.... UN 1 

-
'i.. Dört yıldız Salih 1 

... üç • ... .. 
' - "' , Dört yıldız Dotruluk . 

.D &! l 

1 üç • • • . ' . ~ ' 

~~ Simıt ~ " . ,-\ 

Dört- yıldız <'.:umhuriyct -~· ... . 

= e-. Uo üç '•• ·-..... 
" u 

Simit 
.ı 

" . : 1 . t: 1 

Livorpol Telıraflan Kambiyo ve Para 
27 / 11 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 

- Pena Suıw 

Han.r 7 51 Ur.ı --
Rayifmark ' ii' c':'- fi ~ 11 -

Vadeli ı. 7 21 
Frank (Fransız) · - -2-97 

7 03 Vadeli ili Sterlin ( ingiJiz ) -5 'M 
6 "16" ~ ,36 l:lind hazır Dolar ( Amerika ) 1 . 

Nevvoi'K 
.,,, 9 r 74-t Frank (İsviçre) ı --. " 00 00 

-T. iŞ . BANKASI' nın 
K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: l Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralak 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. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
, _____ ...;z;.;;a..;;m;.;a~nd;..;.a talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 
TÜRKSÖZiJ 

µAZETECİLİK-MATBAACILI 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

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

vizitlcr, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

Ve her lirlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir • 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalar! 

mücehhez bulunuyof 

Kitaplarınızı Şark karı y•~ 
Avrupa kan nefis bir cild iÇ1 

görmek istiyorsanız Türksö 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak ~~ 
sözünün sanatkar müceıtid1 

elinden çıkabilir. 

Kadın 
B. 

• 
evı 

R. C. A. Radyoları 
g e 1 d • 

ı 

Abidinpaşa cadde~inde 
0 

Muharrem Hilmi ReJ11 
35 

.. d~rii 
Umumi neşriyat mu •• 

Macid GüçhJ ,~ 
.. k .. - ınatb• Adana Tur sozu 


