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N_!YZAO &ÜYEN 

v i1ayet u . M 
ftclilt mumı eclisi se· 
lnd ~o~la.ntılarına baş 
zel ıb· alınuz, meclisi gtı· 

lis1e ilk def k ır nutukla. açtı. MeC'· 
o. l\rşı k 

Faik O arfıya gelen B. 
slUnUn so~I . 

tccrubeli bir "d erıııde realist ve 
ı •re A ••• 

ra,ıerini huld ınırının ıyı gö· 
aik . ugurnuz için çok sevin· 

Valinin bu k 
lnnı parJak • ısa nutku.ıu bir ta-
u . J vadler h 1 mıt crd ' aya ol.-a\•ıcı 

en uzak 1 ~ -
esaıılı dert( .. ' ya ınız Çukurovanın 
b· crını ort k 
ır tcfbi l 11.J•a oyan gUzcl 

dır. s o arak ltabul etmek lazım-

Adananın 1 
#imiz sene erdcnberi 'löyledi· 

ve söyledig· . 
nıe,.u) . ırnız ıçın de 
J vazıvctte bul 
arın Ye • 1 unan insan· 

un arın d lk 
Y•pant.rın hı a avuklugunu 

. ncını Uze · . 
nua iki bu L rımıze çek.ti&". 

yu~ derd" dA 61 
Mektepsizlik 1 ı, cavası vardır· 

' Y 0 ııu~luk.. · 

Covafl \"e "kt" 
kalabnlık b• . ı ısadi vaziyctivlc 

ır ınsan t<'ı 1 -
riııde barınd . P uluğunu Uzc. 

ırması . 
sat ve kultu h· • . geıuş bir ikti-

. r ınterland ah' 
nıaın •tibarh·I Ad ına s ıp ol· 
• • J c Rna d 
•Çtnde çok Uh" • ' ~'Ur 8lçtbU 
lı ld 111 ını bır . 
• e maatt J er ışgnl ettiği 

ett· d" eesı;Uf bu 
•r ı~ inki .. 4 f rne\•kiin icap 

nu t T ve tek" 
' ır . Bı•nun b I aınule varama· 

:o.uz) k aş ıca b 
u ve mekt . se ebleri vol· 

Ya). • ep<>ızlikt• • 
' •mazin de d h ' ır · .ı\1 uhterem 
"b· . cı al · gı 1 Şımdivc k d •şaret ettikleri 

"k n nr b 'k• rna ı İnci Ye h t u 1 1 davn, dni-
k l a ta a ını,tır. Ge UçUncu plBnda 
lllev · Çen sene h 

sırndc rnuteadd" enıen nyni 
~&ah ettiginıi:ı "h· ıt Yn:ıılarımı.ıln da 
ırntndan 6'> ~ı ı Adana rnn ·r b · . ,, vıla t· . arı a-

ıncı vol t k Ye ırnız 
d 

: . . la •rnınclan . araınnda 41 
ıtn bırısıdir ıııe sonuncular. 

Filhakika bu gU ı.. 
Çcsi, bu iki muh' '\ u vilavet: but 1 • ırn Ve h ~ . 
eyı k~kunden hnllcdecck ıatı ıne~e· 

te değildir. Normal butçedır Vazıyet 

klnrı halledecek imkanlar vo~t bu dAva 
at Ş\lrn 1 h 1 ~ ur. Fa. . sını c <.>r a övlcmek }A 
Şınıdi · . k d • 11zıındırki 

. .} c n nr l\Ormnl btıtced ·k· 1 
Sari •ınkal i h c ı as-

i nr l n i lıu sahalarda h 1 
ro un ınnmıştır. F ~c:r b .. ·l as. 
şimdi Ada .. 6 0 J c olsaydı 
le . l nndn mektep binnsı mcse-

sı o 1111\·ncnğı "l. . . 
bugu k .d gı ıı. ıyı yollarımızda 
du n Un en dnhn çok uzun olur· 

~inıdivc k d 
de Y l • a ar bulunduğu yerlcr-
ı. olnr:k cu. l nınnrifçi vali., nd;nı hnk· 
O a mı" b l 

tunun ·ı .,. u unan Bav Fa·ık 
i vı 5.}et: b . -
rnkanları bu iki Utçe.,ındeki butun 

cin tek "f ılav;,nın h 11. 
51 Ve unıu • a ı uğrun• 

sevinçle ta vib mı ınccli'in de bunu 
l > edccer.) 

hır. >U İmka" 1 ~ ne şUphe "' k n arın 1 J o • 
tecrllbcleri v~ t ,cı ıllı~ın1 , şah.,i 

'V 1· . • 1" Cjicbhus) . a ımızın tc ııfi ve I erıy Je vin 
~ çn 1:ıncnı-.. - e 

n_ıu v~ffnk olacnAını da r111
• Ve bunda 

lırcbıliriz. ş llldıden kes· 

Fnkat butun bun) 
h Q~ ~ 

Q\5a çukur ovanın 1 l sınen bil 
k b' .)o uav,l 
. ın ır znnınndnı iyi bir eki sını .Va· 
ıçın fevkalade tcdlıirJcrc işhti lde hal 
lundusunu dn d.kk Yaç hu. 

b 1 naznr ı ntt 
~u ndnrmnnıak l• d an uzak 
-- azım ır G · eçcn !'i"neki 

Londra : te (Royter J -
Norveç hUkOmatl, Sovret 
tayyaralarlnln Norv•ç ar•· 
ztaına t•cavUz ederek bu 
•razı D•tUnd• uçmal•rını 
Moekova hUkQ metl nazdln· 

l !}40 Dnki hnrp İmalatı hakkın<ln ıwk:uf:lr mu:\z7.nm ve hnvret verici ra 
h tamlar ~crılıliğini sık o;ık Juyu,·oru;ı:. Yukarıdaki rt•-ımimiz bi; Francıız cep· 

ane fabrık.ıı>ında cepheye Nevkcdilını:k Uzere hnxırl:ın:ı.n nıt!ırnilcri gö~termckt 

1 r:._ 

Aınerikadan Finlandiyaya 
gönüllü kafileleri geliyor 

600 kadar soyet tayyaresi dlln cenubi 
Finlandiya şehirlerini bombardıman etti 

------------
Rusya Macaristandan 
şüphe mi ediyor ? 

1 tarıcıy..: .°'l;azırı ~aki 

Londra: 16 ( Roy ter ) - Kont 
Ç~ki ile Kont Cıyaııo arasındaki mü
~a erelerde Rusya aleyhinde hiç bir 
~ey Yapılmadığını, Macar hükümeti 

uslara teınin etınektedır. 

-------------------....----~ 
Yazılnr1 d h b v· ~ nıız n da esa ını yapmıştık : 
k.'layctin yoll:ırını vilc"iyt·t butçesiode 

h ı ~ormnl tahsisat ile alel:ıde şoseler 
alıne t" b" I k · · d h" l 

l ge ıre ı me ıçın u ı l. ört asır 
>eklem . . d. 13 •. . . enıız ıcnp e ıyor. unun ıçın· 

dırkı, fevkalade tedbirler hulmak ve 
Ce arctli tcşebbı.ıslere girişmekten kork 
mnmalıyız. 

Gerek Adananın iktio;ndi vazive· 
ti, halkmın medeniyet seviyesi ve~ ge 
rcksc vatnn mUdnfıısı bnkırnında11 ana 
davalarımızın bnşındn gelen Çu~urova 
;) o Harı meselesinin nıesud bir surette 
halli ancak bu suretle mumkun ola· 
caktır. Bu işi de yine tecı·ubeli ve bu 1 
sahada buyuk muvaffnkiyctleri olan 1 
vnlimizden beklemeğe hakkımız vnrdır 

NEVZAD GÜVEN ı 

Londra : 16 (Royter) - Nt"şredi· I 

len Sovyet teblığine göı e, 15 Kanun· ı 
ıanicie Murmanrk, Ukda mıntaka- Bir Felemenk vapuru 

j 
Jarınd:-ı e.cşif faaliyeti olmuş:ur. Diğer 1 torpillendi 
mınıakal&rda da topçu :ve mitralyöz 
at .. ı taati edilm ştır. :-)ovyetler bazı I..oııdra : l 6 : ( Ray ter ) - 7900 
ıoınlakalardaki demiryollarım bom- tonluk 1:5-r Felemenk vapuru i>ir Al-
bardınan etmi~lerdir. 1 nıan tahtelbahiri tarafından torpilJea-

Fıniandiva tebliğine göre, şark miştir. Bu vapur Cenubi Amerikaya 
cephe!linde Fınlandiya keşif kolları sefer yapıyordu. Hadise Felemenkte 
faRliyette bulunmu~hır. büyük bir heyecan ve Almanyaya 

{ Gerisi dördüncü ı::ah.fede ) karşı a'.'labiyet uyandırmıştır. 

.. ARA StRA 

Harpte ailenin vazifesi 

H arhin bin turlu mahrumiyeHeri 
var. Bahusus yirminci n<;ırda 

harh;: sut çncu~ndan, doksanhk ihti 
.v~ra kadar iztirabını hissettiren :bir 
beln olmuştur. 

Bunun için, l.ıilhassn harbin deva 
mı müddetince geridekilere du~en vazife 
lcr de cephede döğUşenlerin ki kadar 
agırdır. llntta hiç harbe girmemiş 

olan milletler bile : digel"' milletlerin 
hnrbe tutuşmuş olmalarından ızhrab 

çckmt>ktedirler. Bu ıztırapl:ırın en 
muhimi dış iktisadidir. 

Daha <Jimdiden hepimiz, bir çok 
ihtivat maddeleri dolayı<ıiyle gUn geç~ 
tik;e ağırlıgım arbran bir ta:ı:yik kar· 
sı•mdayız. Bu tazyik yarın hdki dn· 
hu ziy~dn olAcak, görduklerimizden, 
alıııtıklarımızdan belki de uzun zaman 

l 

lnr mahrum knlacağıl. Bunların hep• 
siııi t.nhii görmeli, tnbii knqılamalı· 
yız. 

Bur:ıda ailenin vazifesi çok mU· 
himdir. Aile. gclecck gunlerin sıkın· 
tılı v:ı.ziyetlerini knrşılaynbilmek içirı 

şimdiden t11dbir almalı, bolluk gUn· 
lt.>ri unutmalı,ihtiyaçlnrın en luzuml u 
-;unu bir kennra kaydederek gelişi gU 
zel hareket etmemeli bilhassa en ku · 
çük bir gıd:ı. ,.c giyecek maddesine 
ndetıı hurml·tkiir olmalı. 

Geçenlcde, harbeden milletlerden 

birisine ait bir moda mecmuası gör· 
dum, hiçte adetim olmadıgt halde, b6y 
le harbe tutuşmuş milletlerin modası 
ne olabilir ? .. Diye sahifeleri çevir· 
meğe başladım. Gördugum şu : 

Birinci snhife : Bir erkek elbise· 
!'linci en bir kadın elbisesi nasıl yapı· 

lır '? •• 
Jkinci sahife : Bir kadın elbise· 

sindım bir çocuk elbise<1i nasıl yapı· 
lır ? .. 

ÜçU11cU sahife : Bir erkek golfundan 
bir kadın mantosu nasıl çıkar ? .• 

Bir çok sahifeler böylece devam 
edip gidiyordu. OöğUşmeyi muvaffak 
olmayı göze almış olan bir milletin 
modası elbette bu olacnkbr. harpleri 
doğuran sebepleri burada. sayııı;nk de· 
ğiliz, fakat harbi doğuran amillerin 
hiri de iktisadidir. Bahu'lus; başlıyıın 
·harbin sima~ı . temamen iktisadidir, 
Höyle olunca burada aileye duşen va• 
ziftler çok mühimdir. Aile: cephede 
eHndc silahı nöhet bekleyen yurdda· 
şının emel, maksııd ve gaye orta~dır 
aile geride ne kadar sllğlnm, tutumlu 
olursa. maksada )'&kınlık oderece ar· 
tnr. Her turlu isrnf ve luzumsuz sar 
fiyah şimdidt>n kendimize yasak et· 
meliyiz. bnşknlnrının yaptıklarına da 
b:ı.kmak faydasız değildir. 

K. O. 

• 



Sabite: 2 

Tarihten Yapraklar 

Eski posta 
Sürat Rekoru 
Sugün trenden tayyareye kadar 

en süratli vasıta 'arla bir taraftao j 
bir tarafa çarçabuıt Hkledilen mek· 
tuplar, eski devirlerde bin zahmetle 
ve pek atır olarak yol ahrdı. 

Eski Roma zamanında Antak. 
yadan latanbula hükumet postası 
6 günde gelmiş, 190 kılometre ka · 
dar bir mesafenin bu kadar kısa 
zamanda katedilmesi, o zaman her 
tarafta hayret uyandırmıştı. Sezar 
Romadan Rbon civarına sekiz gün· 
de haber gonrermiıtir. MaXimin'in 
öldürüldütü haberini Aquileja'dan 
Romaya getiren haberci bu mesafe· 
yı at df'tiştire detiştire dört günde 
•la11ş, pnde 200 kilometre katet· 
mesi şayana hayret bir sürat ol.,ak 
kıbul edilmişti. 

Miliddan soora 69 senesinde 
belçikada ihtilal çıktJAıriı bildirmek 
için Romaya giden haberci günde 
240 kilometre süratle ilerliyerek bu 
mesafeyi 9 günde almıştır. O zaman· 
ki vasıtalara göre bu sürat hakika· 
ten mühimdir. fakat haber götür 
mek için yapılan suretli yolculukların 
rekoru Durusus'un hastalığı haberi· 
ni Germanyadan Paviaya götüren 
haberciye aittir. 

At detiftirerek 24 saatte 290 
kilometre yol almıtt1r ki bu ancak 
yolun birçok kısımlarında dörtnala 
ıitmek, hayvanları öldürünceye ka· 
dar sürmek ve üç hayvana çatlat 
mık şartile mümkün olabilmiştir. 

Romalılar zamanmda normal 
yolculuk sürati günde 60 kilometre 
kadardı buna mukabil orta çatın 
ilk devrelerinde kury~ler ancak 20 
)() kilometre katederdi. 1188 sene 
sinde 1 i martta Romadan hareket 
eden bir Papalık kuryesi lngilterede 
Caot~rbury şehrine 15 nisanda, yani 

2B günde varauttır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü ka
pah, bava hafif rüzıirlı ıeçmiıtir. 
En çok sak 11 dereceyi bulmuş· 

tur. 

Türkaözü 

haberler 

Pamuk İhracatçılar Birliği 

Vekilet Adana tüccarla
rının itirazını haklı buldu 

Seçim Yeniden Yapılacak 
Şehrimizde bir Pamuk ihracat· 1 

çılar Birliti tesis edilditini, fakat MAHKEMELE•ı.DE 
birliği vücud~ getiren 9 azanın da 
Mersinden seçilmesiyle Adana tüc-
carlarının bu işi yersiz gördüklerini, Mahküm olan kavgacılar 
bu hususta Adana tüccarlarının Ve-
kilete telgrafla müracaat ederek i· 
dıre heyeti seçimine itiraz ettiklerini 
yazm1Ştık. Ôgrenditimize göre birlik 
merkezi gena Adnna olmak üzere 
evvelki idare hey'eti ya ekseriyetle 
istifa edecek ve)a hey'etten S u:arıın 
yerine Adımadan 4 ve Tarsustan 1 
aza intihabile yeni birlik idare hey,e· 
ti teşekkül edecektir. Ayrıca seçile· 
cek olan iki mürakibin biri Adanadan 
diğeri cie Mersınden olacaktır. 

Vekaldin çok roeıkul ve dotru 
gördütO, Adana tüccarlarının bu 
teklifi kabul edilmiştir. Yalınız tam 
bir selimet ve emniyet için halen 
mevcud eski idare heyetinin ekseri· 
yelle isti!a ederek yeni idare hey'eti· 
nin hey,etı umumiye müvacehesinde 
intihabı çok iyi bir hareket olacak· 
tar • 

Mersin mıntaka lktisad Müdürlü· 
ne bu hususta emir verilmiştir. Bir 
haftaya kadar yeni idare heyetinin 
teşekkülü beklenebilir. 

Zabıtayı tahkir ve sarhotluktan 
suçlu Ômer otlu Kır Ah ve a rica. 
daılar ı Mehmet, Ahmet, Abidin 
meıbud suçlar kanununa göre ikin· 
ci asliye ceza mahkemesinde duruı 
malan bitirilmiş ve kır Alinin 1 
ay 6 gün hapsine 7 l lira •l'lr para 
cezası çekmesine, Mehmedidin 1 ay 
1 gün hapsine 30 lira para cezası· 
na, Ahmedin 27 gün hapsine 25 
lira al'lr para cnaşına ve Abidinin 
de 2 ıün haplİne karar verilmiıtir. 

Bir hırsızın muhakemesi-
Güneşli olculu bahçesinden ve 

Gineşli mah,.llesinde Tabirin evin 
den eşya çalmaktan suçlu ve mev 
kuf Halil otlu Abdullabın ikinci 
asliye ceza mahkemesinde yapllan 
durutmuı sonunda S ay hapsine 
ve 5 ay müddttle de emniyet al· 
tında bulvnddrulmasına karar ve 

Çifte tedrisat kaldırıby 

Şehrim.iz ilk okullarından üçiil 
tatbik edilmekte olan çifte tedritll 
siıtemi zararlı görül 1ütinclee ..... 
cek ders yılında müsmir bir netie! 
veremiycn bu usulün bldnd 
ötrenilmittir, 

Maarif Vekileti Antep, Sey 
Hatay ve Mersio viliyetle • 
köy okullarına Ejitmen yetiıtir 
üzere viliyetimize batla baruai 
nabiyes•nde bir Etitmea lmnu 
köy Enstitüsü açacakbr. Harnai 
deki eski Alman okuluoua 
Vekaletince satıııalmmaa tep 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Seyba 
Bölgesi binası 

Heden Trrbiyesi Seyhan Böt 
Iİ binası için Vakıflar mima11 
Halim'in bazırladıtı plia il" ıti"..,. 

heaetince kabul edilmiıtir. Metk 
gönderilen ı: lan tasdikten relir 
m,.z inşaata derhal b.flaaac• 
memnuniyetle· haber ahnmııhr. 

Sinemada 

40 bine yakın yurddata 
içinde aramızdan çekip alan zel 
felilcetinin yürekler yakan •• 
ilk vasıtalarla yerlerine fiden 
natkirlar tarafından ainemaya 
alınmıştır. Sanatkarlar, Ü · 

Bir yıl içinde şehrimizde 
ne kadar et yendi 

rilmiştir . 

1 
Adanalı gençler Portakal 

gicesi yapmadılar 

Erbaa, Tokat ıibi facianın en 
hlannı ıören yerlerde çabflDll 
du . 

Şehrimiz Kanaruında geçen 
1939 yılı zarfında 38~48 koyun 29 
kuzu, 6954 kıl keçi, 2270 öküz ve 
inek, 548 dana, 236 manda ve 27 
malak kesilmiş; yekunu 48412 ade. 
di bulan ve 1404605 kilo olarak 
teıbit edilen bu eUer kasaplara 
511059 lira gelir temin etmittir. 

Haber aldıpmza göre, Ankara 
da yüksek tahlil yapan Adanalı 
ıençler 13 kinunisani ıiceıini "Poı · 
takal gicesi.. olarak kararlaşdır
mıılardı. Fakat zelzele feliketi do 
layısile ıençler bu ticeyi yapma· 
mıtlar ve bu etlence için toplanın 
66 lirayı Kızılaya vermiflerdir. 

Filmin kopyalar1 
muhtelif memlcketİeril_. .. ~ 
da ıönderilmektedir. 

Adana ilk okdlların 
müzik kursu 

Serd i ka -Sofya Namık kemal ilk olmla111111 

P.ris - - Londra ıörüşmeleri dire deter ıayretli Himaye 
dönütü, hariciye Vekaleti genel sek &UNUN MEVZUU aandrın heykeli mevcuttur. oku! talebelerinin muauld ihti 
reti Numan Menemenciotlu Sof ya· Bulgarlar bu heykele (Halaakir karıılamak üzere okula bir 
ya utradı. Kral Boris taaafındın 447 yılında Sofya Atili tara çar abidesi) demekte dir. Sofyada allDlflardır. 
kabul Ye Bulgar hariciye nazın ile fından yakılmıştır. Osmanlı Türkleri Mimar Sinanın eıeri olan büyük Halkevinde ilk okul Mt'8111 

ıörüımelerde bulundu. Bir ktç gün Sofyayı 1382 de zabtetm:şler ve birde Cami vardır. Bu Cami hali leri arasında oldutu fibi ilk 
dür gazetelerin mevzuu olan •Sof . burasam Rumeli Beylerinin merkezi ayaktadır. talebeleri için deNanulc K .... 
ya., hakkında biraı malümat vere· yapmıılardı. Sofyanın 1881 de nüfuıu 20.SOl tebinde bir mandolin bnu 
lim: Sofyıda yüz kadar Cami vardı. 'd' ş· d' · 355 tir. maarif müdürü Ekrem ı ı. ım ı 11e .000 kadardır. 

Sof yanın bundan evvelki adı Osmanlı Rus harbi neticesinde Bul Sofyamn köylerile beraber nü . talebeler arasında mevcut bll 
Serdi~a idi. Bu ıebri ıüzelleştiren garistan ilstiklilini almııtı. Hatti fusu 405.000 dir. daki iıtidatlannde inkifa&aa 

foma ımparatoru Trayn dır. 1 i m d i Sof yada ikinci Alek . • • • baz1rlan1D1f bulundutundm ._ ________________ .~ ____________ _::.:_.:__. ____ _.. ı kete bayırlı bir hizmette 

oluyorlar, 
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17 K inııusani ; 40 --
Köylerde 
~umarataj 

Dahılıye Vekili, sokaklara .. 
ısım 

veya numara ve bütün b"ınal 

Tiirksözü Sahife : 3 ,I ...................................................... _, 
1 Oltlılfi1y©l h©llb>~rD~rö 1 ' ~ ._ arr nu. 

mara konulması hakkında k" t 
1
• 

. k- 1 ı a ımat 
~amenın oy er için lüzumlu kıldı· Hollanda ve Belçika Sovyet protestosu

na isveçin cevabı 
gı numara levhası ve b . I . 
d. u ış ere aıt 
ığcr masraflar hakkınd .. 

yeni bir t · a valılıklere 
B amım yapmıştır. 

u tamime " k 
lacak gore, öylerdeiyapı· 

numarata· fi ke d"I . J masra arı köylüye 
n ı erıne ait binalara konulacak 

nuınara levh 1 
b a arının miktarına ve 

u levhaları 1 t ı 1 • • 
k ı a•cı ması ıçın yapıla-

~a Bmasaaflara göre tevzi olunacak 
ır. u te-vziat ı 

sa ma parasından ay
rı olarak yapılacakt 

ır. 

Evlerin nu 1 1 h mara arı, sokakların 
ev aları muht k" . . ar, atıp ve ımamlar 
tarafından yapılac k k .. 1- L • . . a , oy u ye c.u ış 

~~·~tı:~rı ca külfet tahmil olunmıya· 
Muhti\r k" · · 

f ınd ' atıp ve imamlar tara-

m "n ~umara ve levhaların takıl
ası mumk" 

. un olrnıyan yerlerde me-
mur ıstihda ı 

m 0 unacak, memuılara 
numara ve ı h b k . ev a aşına en çok 3.4 
uruş verılecektir. 

1935 Nüfus sayımında konul
muş numaıalatı iyi muhfaza et . 
olanlardan Yeniden mış 
Cak para alınmıya . 

ve evleri 'd 
1 ne )'enı en numara ko-

nu nuyacaktır. 

Adana k ı· b u ti Üoün 
suvaresi 

.. Aldığımız habere göre m"ll" f 
lak r . d 1 l e. 
h' e ~mız olayısiyle yıl başında tc 

.~~•erc~~~aAdana ~u~ubünün büyük 
yramın ıkın · 

Şarnı saat u· . b cı pazar ak· 
tir. ,,ırmı uçukta verilecek. 

Suvare daha ev 
hrıldığı gibi Türkk vclce. kararlaş· 
ril,cekt' uşu bınasında ve 

ır. 

Bu ·· k ·· gun u nüfusumuz 
tesbit edili or 

Dabiliyc Vck"I . Y 
de yurdumuzda a ~ta 1939 yılı ıçin 
"I" vul{;ua bul d o um ve evlenrn an otum 
etmektedir. Eldec e;.~kalarını teıbit 

.. f ı ecele raka 1 
nu us kütüklerine göre ""•r·"-- m ar 
buo- .__ .. , "k J .. UUIDUZUl 

6Unııtu nu us mı darını g- t 
tir oa erecek 

Felaketzedelere yapılan 
yardım listesi 

Lira J<. 

5 

Bay Hacı lbrahim Bur 
duroğlu 

()() " M~şulam 
Bankasında 

Stlinik 

50 ~ulusi Yalpa Seli 
SO Oo n•llc bankası kavası 

•rnail Çorak Y . 

1 

otel •ahibi cnı 
Ka,ataı 1c- _ 

opru 1c·· .. 
mına S"l oyu na· 5 78 u eyrnan 
Erkclc lisesi 

5 00 Ahmet B talebeleri 
50 00 Abd atman 

ullah K 
oca K rataş Ycrnifci le.. .. a . 

mına oyu na-

,, Abdullah el" .
1 . ı ı e Ka 

rataş yemışci kö ü 
mına y na. 

50 K arataş yemişli köyü 
okulu namına 

9 40 

80 00 

27 

tecavüzü karşılıyacak 

lngiltere Fransa Belçika 
arkasında ve Hollandanın 

Londra : 16 (Royter) - Hollan 1 
da ve belçikada alınan tetOirler kal 
dırılmış değiL:lir. Hallanda ve Bel 
çika kendilerine yapılan bir tecavü 
zü nasıl temamiyle karşılamağa ha
zır ise lngiltert' ve Fransa hükumet 
leride Hollanda ve Belçikayı hima· 
ye etmeğe hazırdır. 

Üç İngiliz denizaltı 
gemisi battı mı? 

Londra : 16 ( Royter ) - Üç ln
giliz tahtelbahiri henüz üslerine dön· 
ınemiştir. Bu üç tahtelbahir harpten· 
beri lngilizlerin ilk denrzaltı gemisi 
zayiatıdır. 

Çekyada tedhiş 
Londra : 16 ( Royler ) - Alman 

Gestapo teşkilatı tarafından 700 Çek 
subayı tevkif edilmiştir. Bunlar içinde 
bir çok yüksek rütbeli subaylar var
dır. Bunların büyük bir kısmı kurşuna 
dizilmiştir. 

İranda nüfus sayımı 
Londra: l 6 (Royter) lran dahiliye 

na1.ın !randa nüfus sayımı yapılmasını 
alakadar makamlara emretmiştir. 

Bir Alman deni~ altısının 
bombardımanı 

Lonrira : 16 (Royter) Bir lngi
liz tayyaresi dün alcşa•na doğru 

bir Alman tahlelbahirini su yüzün
de gfücrerek bombardıman etmiş· 

tir. 

Tayyareci biraz sonra tahtelba· 
hirin kaybolduğunu ve su yüzünde 
40 ~t-lre murabbaı kadar bir ya~ 
taba,asının bilirdı~ini görmüştiir. 

Felaketzedelerimizin iskan işi 

Müsteşarlardan mürek
kep Komisyön kuruldu 

DÜNYANIN DÖRT KÖŞESiNDEN MİLLİ ŞEFiMiZE TAZİYE TELG 
RAFLA.Rt GELMEKDE DEVAM EDiYOR. - HINDISTAN1N, IRANIN 
VE INGILTEREN1N EŞYA YARDIMLARI YOLA ÇIKARILDI • 

-- ----. 
Japonyada büyük yanğın 

Tokyo : 16 (Royler) - japon 
Yada Kakjori mıntıkasında yanğın 
~~kmı, 40,000 kişi açıkta kalmıştır 
0 enler ve yaralananlar var. 

Roınanyada tevkifat 

Bükreş : 16 (Radyo) - Roman 
Y~~a demir muhafızlara mensup 40 
kışı tevkif edilerek kamplara sevk 
edilmiştir. 

Haydarabat nizamının 
yardımı 

londra: 16 (Royter) - Hay
darabat nizamı Türkiye felaketzede 
ferine 1,300,000 frank teberruda 
bulunmuştur. 

liarp cephesinde mevzu 
çarpışmalar oldu 

Paris : 16 (Havas) - Garp cep
he_sınde devriye faaliyeti olmaktadır. 
Dun bazı keşıf müfrezclt"ri arasında 
mevzii çarpışmalar olmuştur; 

Ankara: 16 (Hususi muhabiri
mi1den) Zelzele mıntıkalarındaki iş· 
leri tek elden idare etmek için Baş 
Vekal~t Müsteşarı reisliğinde bütün 
Vekaletler müsteşarlarının iştirakifo 

bir komisyon teşekkiil tmiştir. Bu ko· 
misyon münhasıran İnfa ve iskan iş· 
lrrile meşgul olacaktır. 

Zelzele felaketimiz münascbetile 
dünyanın her köşesinden Millr Şefi

mize taziye telgrafları get mek de de. 
vam ediyor. Birinci Zogu Milli Şefi· 

mize bir telgraf gönciererek büyük 
teessürlerini arz etmiştir: 

lrlandanın Büyük Rahibi tarafın
dan Milli Şefimize te'essür ve taziye 
telgrafı gönderilmiştir. 

Londra Kordiplomatiği de Lon· 
dra büyük Elçimize taziyelerde bu. 
lunmuştur. 

lsveç hariciye Nazırı da, Stokho
lm Elçiliğimizi ziyaret ederek derin 
ta\cviyelerfoi bildirmiştir. Bükreşde 
de Elçimiz J lamdullah Suphi Tanrı 
over Bas Vekil Tataresko tarafından 
kabul edilerek Ticaret muahedesi 
ve Anadolu zelzele felaketzedeleri 

ı hakkında bir goruşıae yapılmıştır. 
Diğer tarafdan felaketzcdeteri

mize yapılan yardımlar artmaktadır, 
( Gerisi alımcı .sahifede ) 

Sıokholm: 16 ( Radvo )- Jsveç 
hükumeti Sovyet Rıısyanın Protcto· 
suna , Moskova Elçiliği vaııtasile 

cevap vermiştir. İsveç hiikumeli bu 
cevdbında bütün İsveç milletinin Fin· 
landiyaya karşı büyük bir sempatisi 
olduğunu, binaenaleyh gönüllii kuv· 
vetlerin Finlaııdiyaya gitmesine mani 
olunamiyacağı ve keza lsveçin, Fin· 
landiyaya ihracatı kesmiyeccğini ve 
ayni zamanda transit eşyas•nın geç· 
mesine mani olamiyacağını bildir· 
miştir. 

Fransız başvekili 
General Gamlenle görüştü 

Paris : 16 (Havas) - Fransız 
başvekili Bay Dal11dye, General Gam 
len ile uzun bir mülakatta bulun· 
muştur. 

Bay Daladye müteakiben Belçi 
kanın Paris sefirini kabul etmiştir. 

Bir Alman sabit 
balonu imha edildi 

Londra : 16 (Royter) - Hollan 
da hududu yakınında, içinde verici 
tc::Jsiz ve dığer bazı keşif aletı bulu 
nan bir sabıt balon görülerek indi
rilmiş ve içindeki aletler alınarak 
imha edilmiştir. 

İngiliz parlemen tosunda 

Londra : 16 \Royter) - fngiliz 
parlementosu bugün içtima etmiştir 
Çemberlayn harbin ceryanı ve Türk 
lngiliz • Fransız mali anlaşrna;ı hak 
kında beyanatta bulunacaktır. 

Türkiye· radyosunun İngi
lizce neşriyatı memnuni

yet uyandırdı 
Londra : 16 (Royter) Türkiye 

radyosunun lngilizce neşriyat yap· 
ması lngilterede biiyük memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Parlemento grubunde ha
riciye vekilimiz izahat 

verdi 
Ankara : 16 (fürksözü muhabi

rinden) - Cumhuriyet halk parti 
m'clisi grubu bugün toplandı hari
ciye vekili son dini hadiselerini ve 
Menemencioğlunun Paris - Londra 
siyasetini ve lngilter, Fransa ile ak 
detti~imiz muahede hakkında izahat 
vermi:> bu izahat ittifakla tasrip edil 
miştir. 

Tırhan vapuru kurtarıldı 
Ankara: 16 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Aldığım malümata gö· 
re Antalya civa .ında kayalıklara o · 
turan Tırhan vapuru kurtarılmışbr. 
Vapur Alanyaya doğrıJ gelmekte
dir. 



Sahife: 4 

LONDRA mektubu 

Bir kontesin 
muhakemesi 

Şayanı dikkat celse 
Londra mahkemeleri garip bir 

davaya bakmaktadır· Davanın kah

ramanı Avusturyalı bir kontestir. 1 
suçlu ise Varton isminde bir komis 

yoncu yama~ıdır. :suçu iki karı al· 

malctır. Bu kadınlardan bıri Avus 

b•ryalı kontes olduğu içirı asıl kah· 

raman odur. 

Avusturyalı kontes, iki kadın 

almaktan suçlu kocasının muhake 

mesinde ş.-bit sıfatiyle dinl"ndiği 
zaman şu ifadeyi vermiştir: 

- ismim Kontes Eteltrude K. 
loden von Kostenza dır. y· irmi iki 

yaşındayım. Sinama hayatına atll 

mak üıere lngiltereye gel· 

dim, 1937 senesinde bir gazinoda 

Varton'a tesadıif ettim. Kendisine 

lnfiliz tebaasina geçebiltnek böyle 

ce sinama kayabna atılmak imki· 

nmı kazanmak için bir lnğilız ile ev 

lenmek isteditimi söyledim, Yalnız 
ca bir dostluk izdivacı yapmak is

tiyordum. E~er bu hususta bana 

yardım eder ae ktndisini memnun 

edeceğimi ilave ettim, Kabul etti 

böylece 4 Haziran 1937 tarihinde 

evlendık. 

Nıkih merasiminden sonra Var· 

ton'un bir ahbabının e~ine giderek 

birlikte çay içtik. Sonra Ben kendi

sine yirmi beş lira vererek ayrıl· 
dım . Bir daha biribirimizi görmedik. 

Bu paraları film amiri olan bir A . 

merikah ahbabımdan ahyordum. O 
da, bende bir kabiliyet gördü~ü 
için işimi kolaylaıtırmak üzere bu 

paraları veriyordu. 

Hak im - Bu parayı size ne mü 
nasebctle veriyordu ki .. 

Kontes - I~ için.. Bunlar bir 

avans idi, yoksa paraları bana ba· 

- Gerisi altıncı sahifede -

36 Asırdan ziyade bir zamandanberl 

Küçük Asya 
zelzele ınıntakasıdır 

Erzincan zelzelesi bütün insanlık 
alemini yakından alakadar eden 

bir mesele halini almıştır. Bu meyanda 
Avrupa matbuatında gerek Anadolu 
ve gerek dünyadaki zelzeleler hakkın· 
da yaı.ılar intişar etmeğe başlamıştır. 

iki gün evvel gelen, "Exselsior .. gaze
tesinde L. B. imzalı bir makale Ana
dolu zelzelesinin bazı hususiyetlerini 
tebarÜ7. ettirmektedir. Bu makaleye 
bağlı harita ise arz üzerindeki zelzele 
mıntıkalarını pek ıüzel gösteriyor. 

Bu makaleyi aynen neşrediyoruz. 

E rzincan havaJisinde vukua gelen 
felaketin bıançosunu çıkarmağa 

henüz vakıt bulamadan, yeni haber· 
ler, bu mıntıkadan altı yüz kilometre 
den uzak bir mesafede bulunan Ege 
denizinin kenarındaki şehirlerde zelze· 
leler olduğunu bildiriyor. Ac.eba Tür
kiye henüz muvazeneşini bulamamış 

bir mıntıka içindemi dir? 

ilimler akademisi daimi umum 
katibi profesör Lacroit'dan bu sü
alimize şu cevabı aldık. 

- Yazıkki; evet. 

Ve alim şöyle devam etmiştir: 

K üçük Asya dünyanın zelzele fela
ketleri tarihinde en ziyade akisler 

uyandırmış olan memleketle rdendir. 
Arz kürrcsi ü1erinde küçük Asyanın 

yerini tam olarak tesbit etmt"k için 
politeknik mektebinin eski talebelerin· 

• den, bu sahada otorite olan Mantessus 
de Ballore vazetmiş olduğu kanuna 
müracaat etmek lazımdır. Bu kanun 
şudur: " Arzın kabuğu aşağı yukarı 
mütesaviyen ve münhasıran, iki dar 
mıntıka boyunca titrer. Bu iki mıntıka 
birbirine 67 derecelik bir zaviye teş· 
kil eden iki büyük daireden ibarettir. 
Bunlar: Akdeniz dairesi yahud da Alp· 
Kafkas • Himalaya dairesi tesmiye 
edebileceğimiz daire; "Sarsıntılann 
yüzde 53,54 dü bıı dairele rin içine 
isabet eden aız mıntıkalarında olur,. 
ile Bahri muhiti kebiri kuşatan daire
dir. Bu iki ptıntıka an: sathının en 
mühim iki Reliel "çıkıntı,. hatları ile 

tetabuk etmektedir. 

Türkiye Akdeniz dairesinde bu
lunmaktadır. Maruz kaldığı sarsıntılar, 

tarihten önceki hercümerçlerin birer 
neticesidir. Akdeniz, uzun müddet kü
çük Asyanın büyük sahalarını kapla· 
mıştır. Bunu Fırat nehrinin yüksek 
havzasına kadar olan yerlerde tesa· 
düf olunan deniz teressübatı isbat 
eder. Buralarda fevkalade büyük indi· 
falar ve müdhiş çöküntüler husule 
gelmiştir. 

Antalya körfezinin kıyısı sönmüş 
"Tahtalı., yanar dağının eteğindedir. 

EA-e denizinde, Rodosla Likya sahili 
arasında 3500 metrelik bir oyuk tes
bit olunmuştur. Saros körfezi şimalde 
Semedirik ile Taşoz arasında, cenup· 

ta lmroz ile Limni arasında bin met
reden fazla derinliklere inen bir çu• 
kurun kavisi içinde bulunmaktadır. 

K nradenizden; Emine ve Sarıç bu· 
runlarının hizasının cenubunda 

derinlik 100 metreden daha az bir 

derinliktf'.n 1000, hatıa 1800 metreye 
düşer. Arzın bir mazisi neticesi ola· 
rak bilhas.>a 186i de tahribkar zelze-

leler olmuştur. Hatta Odesa ve Ro
manya sahillerinde büyük zelzeleler 
olmuştur. 

Şöhretli alim bize bu izahatı ver
dikten sonra Küçük Asyadan bahse· 
diyor ve diyor ki : 

lzmir ve bütün Menderes vadisi· 
nin zelzeleleri ilk çağda Lavdikya ve 
Cybire ve yeni zamanda Burdur, Is
parta sarsıntıları tarihin birer hadise
sidirler. 

An'ane ve menkul bilgiler ve eski 
zamanlara ait kronikler, en aşalı 36 
asırdanberi zelzelelerin lzmiri ve Sipy· 
losu sarstığını gösteriyor. 

27 Temmuz 188C de lzmirde vu
kı:a gelen büyük bir 7.elzelede toprak 
bir kademdeıı fazla ve demiryolu hat· 
lan 60 santim çökmüştü. 

Oronte vadisi gayri müstakardır 

ve bu keyfiyet şimale doğru da sira· 

yet etmektedir. 1893 de Malatyad• 
tahribkar bir zelzele olmuştur. Antak· 
ya havalisi de sarsıntılar geçirmiştir. 

lstanbulda 1894 de vukubulan 
zelzele meşhurdur. Anadolunun met· 
kezinde Yozgat ve Kay~ eri bir ?.aç 
defalar ağır zararlara uğradılar. io· 
ros ile Anti Toros arasında Ceyhall 
(Pyramus) yüksek vadisi şedit sarstll' 
blara sahne olmuştur. 

Bu sarsıntılar (Anazarba) Anr 
varzayı tahrip etmişlerdir. Maıid• 
Pontos alplarında Kastamonuda, Çan• 
kırıda ve Ankarada da zelzeleler vu· 
kubulmuştur. Ermenistanm dağ düğ\i· 
mü de çok ist;krarsızdır. Van, Bitli• 
ve bilhassa Erzincan ve Erzurum ~ 
Diyarbakır sık sık sarsılmışlardır. 

Alime Nilüfer, Kızılırmak, Kari 
dere nehirleri yataklanndan ayrı: 

!arak sahile yakın bir göl istikametifO 
aldıklannı haber veren telgraflardafl 
bahsettim. O şöyle cevap verdi: 

- Bu mümkündür. Marmara <te• 
nizi bir çöküntü neticesi hasıl olmıJf 
bir denizdir. Marmaranın derinlilİ 
1400 metreden fazladır ve körfezleri 
öyle arzi teşekküllerdirki bunla 
zelzeleler üzerine tesiri Balore nazari 
merkez mınbkalarının ta Erekliye kt 
dar yayılmasının tesirine inzimaftl 
eder. [*] 

Meşhur alim sözlerini şöyle bi· 
tirdi: 

"Küçük Asya zelzele mıntık~ 
Ve maalesef daha uzun müddet ö/' 
kalacakbr . ., 

L. B. 

[•j Burada muharrir ' anılıyor =ikreöil.ıt ~ 
hirlerın llormaraya okmcıdılcları okuyueı.lcırı~1.k 
nuılum<ııu. ılneak till .. iıa llatmara ho11z:a~ı fi' 

kında wylt!diklui e•a• itibariyle doAr•tlw. 

11\merikadan Finlandiya1' 
gönüllüler geliyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

--------

1--IEski tiplere dair şakalar 
Sovyet tayyare1eri Abo, Hı;aaf 

Stamisari, Sodonya, Sala v• S~ 
şehirlerini şiddetle bombardman ıf 
miştir. ~ Dalgın adam 

Babasımn çok dalgın olduğunu 
anlatıyordu : 

- Bıtkan, dedi, geçen gün ne 

oldu : Babam haatalınmııtı. Dok
tora haber gönderdi. Doktor gel 

diği zaraıan bize ne dese beteoirsi· 
niz? 

- Ne dedi? 
- •sö)leyin, hastayım, kimse 

ile görüşemem. dedi. 

Nezle olmuş 
Miki Karabaıı rastgeldi : 

-- Ne oldu. nezle misin? diye 
sordu. 

Öteki : 
- Evet, dedi. Sorma, ~·nüthiş 

nezle oldum. 
- Peki, nerden kaptın bu has· 

taJaAı? K"ndini üşüttün mü acaba ? 
- Ha ır, quktan değil, sıcak· 

tan oldu. 
- Nasıl? 
- Nas 1 olacak 1 Sıcak odadan 

dışın çık!ı -r. da ondan l 

Konfüçgusun torunu 

Geçenlerde Çinin Çunk King şehirinde bir ufak yavru doğdu . bu yav· 

ru Çin hükemasından Konfüçyusun yetmiş yedi batım sonraki torunudur. 

KonfüÇyüs, lsa<tan beş yüz sene evvel insanlara yaşamak nit.amların tt· 
reten adamdır, Milattan önce 55') senesinde doğ-muştu. Mütevazı bir hııkii · 

mt:t memrunun oğlu idi. Kendisi de hükumet memuriyetine girdi ise de yir 

mi iı..i yaşında vazifeyi terkederek vatandaşlarına mesut, vakar ve doğıu 

bir hayat yaşamanın yollarını ôğretmeğe başladı Kendisi, böyle bir haya. 
tın sırrıni genç yaşta keşfetmişti. 

Konfüçyusun hükümet hakkında da fikirleri vardı . idare edenlerin ha

yırhah ve adil olmalarını; idare olunanların ise vazifeşinas ve samimi olma-

larını tavsiye ediyordu. Başlıca kaidesi şu idi: Kendinize yapılmasını liyık 

görmediğiniz muameleıeri başkalarına yapmayınız · 

Konfüçyus, milattan evvel 478 senesinde öldü ve Çirıde büyük bir iz bı· 

rakdı KonfÜÇ) üsun nasihatleri 2500 senesindenberi tutula gelmiştir. Onun 

her sözü hakiki, kanunşinaa Çinlilerin gönülllerinde birer kitabe gıbi men
kuştur. 

Bilhassa Bara . şehrioae biJ1 
hasar vardır. I' 

8 sıvil ölmüştür. Pek çokta l' 
ralı vardır. Bu bombardmantars. ;t 
yüzden fazla Sovyet tayyaresi ıi f 
rak etmiştir · Açılan daf! ateşt• 
aovyet tayyaresi düşürülmüft6r. 

Londra : 16 (RoyterJ - Ce~ 
den gelen haberlere ıöre Ma.-:~ 
haym battı çok mukavimdir· bıl '' 
araziye o kadar g ü z e 1 "'! 1 
muştur ki, yakından bile tah1'1"'ıc' .le 
fark etmek kabil de~ildir. Bu ~ ,ı' 
karşısında 400,000 Sovyet fintıl tl' 
temas halinde bulunuyor. Bu hl~( ~ 
ilkbahardaki hücumlara dahi ıP;ft 
vemet edeceği muhakkak götül ,.ı 

Londrı. : 16 (Royter] - fl1' .., 
rika gönullü kafil~!'li FınlandiraY' t 
mıştır. .; 

ceoıl .. 
Londı a : 16 [Royter] - şı' 

Finiandiyd şehırleri bugiin be 'ifil' 
defa olarak bombareman edildi ,r 
sovyetler altı yüı kadar bornb• 
mışlır, 
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FINLANDry A MEkTUau 

Geyiklerin 
Hicreti 

Rus - Fin harbi iki .1 fazla geyitin vakt' d Dh Yoadan 
h ın en C\1\1 1 k b 

icret etmelerine scb b" c ut a 
tir. c •yet \lermiş· 

Laponyanın en bü -
olan gf"yikler halen . yuk serveti 
muhafazıs.ı alt d Fın ordusunun 
dotru k .. ~n _a şarktan garba 
lırd ış yuruyuşloinc başlamı• 

it, y 

Fılhalcika bu . 
böyle h' geyıkler her sene 

ıcret ctme\'t d' bu sene Finl . e ır. Fak•t 
linde bulu ~ran Rusları• b•rp ba

r.,.ııaa v~ k 
nin geciluntıi 

1 
•r mevsimi· 

me1n eketi b 
servetlerinden b' . 

1 
D aıhca 

d- 1rı o ın 'k . 
uşmın eline geçm k 'h . feyı icran 

e 1 tımar · d turmu; ve Fi n ını o-
b. 1 n ı er buna le 

ar o mık üze . ._. arıı tcd. 
ı e ı.:ı ·ı 

nktinden evv 1 mı Yon reyilin 
. c muhac 1 

mın etrniıler-'' E eret erini te 
~ - aır. sasen t 

n urlc~11 acy'Lf . op aeaferin 
h 1· e ııııı: cııo b- "k 

Türksözü 

Değişen garbo 
M~şhur rriisör Frnst Lubitsch " Ninoçka " filmini Greta Garba ile 

çevirdıkten sonra ' ilahi kadın" tamamile yeni bambaşka bir Garbo 
ortaya çıkmıştır. Filmlerde görece~imiz yeni Garbo etrafında bir esrar 
halesine lüzum görmiyen modern bir kadındır ve filmlere daha ziyade 
ince ve hissi komediler olacaktır. 

Sinama seyircileri bundan sonra perdede tuvaletl~rini Paristen ge· 
tirtcn barlara devam eden neşeli bir kadın göreceklerdir. • 

"Ginoçka " filminde Greta Garbo o zamana kadar biç bir filminde 
yapmadıt• "hünerler " göstermektedir. Bir sarhoşluk sahnesi oynamak. 
ta bir Fransız şarkısı ve Volga kayıkçıları şarkısını teganni etmektedir. 
Garbonun güzel bir kontrolto sesi vardır. Bu filmde Carbo misafirleri 
için omlet bi l~ pişirmektedir. 

Gart o şimdi kloket dansı için derste almaktadır. Kocuı ise eskiden 
ıevditi müteveffa John Filbertin sabık karılarından lna Claire'dir. 

... 

Sahife 5 

Bina vergileri ha kkıoda 

bazı bina vergisi mükellefleri· 

nio, varidatı gayri safiyeleri tadil 

talebleri üzerine bina iradlannın 

tadile utradıtı halde verdiklerinin 

eski varidatı üzerinden fazla tabak 

kuk ettirildiği anlaşılmıştır. 

Maliye Vekaletinden şebremiz

deki alakadarlara gelen bir emirde 

bu suretle fuzulen tahakkuk ettiril· 

miş olan bina ve buhran vergileri-

nin tRhaklcukıttan tenzili bildirilmiı 

tir . 

zelzele felaketzedesi 3000 
Halayda iskan edilecek 

Şimdiye kadar ftç yilz aile iskan e dildi 
~ ınde toplindıkl u!u ıürüler 

dır . arı rorillmelcte- Antakya : 16 [ Hususi ] Buıüne ve mesai her türlü t•ktirlerin fev- Şu günlerde gelecek ohm 1657 
Lapon kadar Erzincandan Hataya gelmiş kindedir. vat•ndaşan iskinlarım temin busu· 
· Y•nın Yeline · ol B H geyılder lcı• rn . . aetveti olan an 1343 kiti tamamen yerleştiril· ütün atayhlann saygilarına, sunda gereken bütün tedbirler aı.n· 

d- y evsımı b 1 1 d K f 1 u"" lctinn k•l 
1 

aş ayıp yere miş erdir. Bunlardan üç yüz aile tl'ş· şeYğİ ve itima larını üzerinde top· mıı bulunuyor. a ilelerin sonu a ın-
tec .. ın •iı bi '-ı' I d 114·.1. k' · ,.,.. t - t dk · •-" 1 ta 1 d lct avuz edine~ d h r tnetreyi • e en "' ışı v aye çe mus a lıyan güzide vali, bu işe memur lal· ı tan ve ıs.:an arı maman ı an 
rnali gerbi 

1 
• rnubıfazıh · kil ol•ak ilkin edilmit ve müte- dı"" kimselerle birlikte ·geceli gün· sonra müstahsil mevküne geçmeleri 

h. rncrnt~lc ti oı b k g• 
ıcrt't dmelct~dirl" ' c er dotru a i 200 kişi de evlere misafir edil- düzlü meşgul olmakta, kafileleri yolunda lizımgelen kararlar •hnacak 

Her mıotalc:ad · miıtir. Bu misafirlerle hafta zarfında bizzat istikbal ve iskan mıntaltala· ve derhal tatbikine .ceçilecektir. 
oe 'k an toplanıp I gelecek olan dillrer 1957 vatandaş So 'f Ha 
0 Y• sürüle · · gc en 5 rını bizzat teftiş eylemektedir. Sayın n büyük ve milli · eliket -
'd rııu muhtelif k" Hata)ın muhtelif kHabalarında müs 1 are thnelct d ımseler Sökmensüer, f~liket kurhanlarına tay halkının yurd ve yurtdaşlarına 

e ırler B .. ı talcilen iskin olunacaklardır. 
raırıtılcada bütün i . 'kloy ece bir Kızazedd"ri iskan ve uhıbı iaşe, ilbas ve iskan için her çareye karşı olan sarsılmmz batlıhklannın 
n.ılctı ve aslc: .. eys er toplan· . t• h ti . h d H b•• vurmalc•a ve bu d·terlı· hı'm· en güzel, en ülvi ve götüs kabartı-

e" tedbirter il . ıs ıra a arını temın usuıun a atay y - " h I 1 ( Gerisi altına L'f e dıter valisi deterli idarr.ci Bay Şükrü metler en güzel semerelf'r vermek ca tekilde teza ürüne vesi e 0 maq. 

::~---.___s_::a::-ıu ede ) S k ö m~nsüerin sarfettiti gayret ve tedir. (Gerisi altıncı sahifede ) 
Her i'Ç'n d k'k ------- ----....- --------------·--------

daha işık olrn a ı a kadına biraz 
1 • . uıtum A 1 
crırnın Yaıard lir • yrı ırlcen göz 

d b' •sını ve b lir 
ır ır ıeyin ı ı· Ogazıma ka 

aettiıa. e ıp takıodıtını bj,.. 
Sevo ' ' •·•trn erte . " 

ve beni Parlc 11 ilin )'İne gel ._ F k otelde ece.: 
a at ben o S•ate k. beldiyecekti. 

h~mmül edcbilecelcti::r nasıl ta· 
bır asırdan daha uzun ~•kilcılar 

Hem İşlerimi yapar~~laybrdu. 
OJaJanırım .. diye yazıh em de 
T elcfon ed k •neye geldian 
tini fÖrij er ehn onun güzel gözle . 
·onun yor, esaplara bakarken 

lrie~zuun vü d- -Yor, 1(.,... cu unu canlandırı· 
"" ... lofıtarı .. k 

nu fÖrür . . çevuır en hep o 
N b 

gıbı oluyordum 
ı ayet dalc"lc . 

ben ~- . ı alar gelip geçti' 
•• uevgilı111e b. ve 

mık için b" ıraa evvel lcavuı 
Köprüden ır otomobile atladım 
lcadar Çok tl~lcerı önümüıde ~ 
le rımvay t- L .. 

•tnronet d" · . ' 0 Ouus, kam 
- E •z.lıyordu k' yon 

Yirab o 1 • · 
ders". .. Yordurn v . 

ı( .. 1 •r1 
öııtfldelri s in 

-kurtulmaz.. 1 otıdan lcu ·tvhıt 
- Anıan.. Dedi 
Tam Şiıbane Y ~ .. Sürıtfe, 

şoför bir çocuta ça: uıuna çıkarken 
nıez mi? pıp Yere düıür· 

- Eyvah çocuk Öldü . 
Dcmiye kalmadı l•liba .. 

tomobil altından k't ıapsatlırn o 
lislcr de le çı ı amma.. Po . 

Yo arnıza y 
lbazn1Jn ben h' apıştı. Şoför 

U şa ıt .. 
zatmryıyırn 8i . 

.. zırn o günkü 

" HiKAYE 

Randevu 
randevü)ü kaybettik.. ------Y•z•n ------
b' Ertesi gün yazıhaneye gelince .. 
ır ~elctup .. Sevgilim sitem edi)Or 

v~. bır başka gün için randevü ve 
rılıyordu. 
b Otomobilden atzım yandıtı için 

u sefer erken yola çıktım ve tram. 
vaya b' . 

ld ındım. O gün de tramvay 
yo •n çtkmaz mı? 

kOnda~ sonra sevgilimden bir 
me tup daha .. 

d h Üç~n<:_ü randevü .. Fakat o gün 

1 
a a buyuk bir dert çıktı Şiddetli 
odoıtan 9aparl•r işlemedi ve ben 
Kidıkö1ünde kaldım. 

Ondan sonra sevgilimi kaybet
tim . 

Aradan aylar geçti. Sevgilimi 
unutum mu .. Asla Her geçen gün 
•ktamı bir kat daha arbyordu. Ha-
lcilci bir mecnuna dö·m- t- H " uş um. er 
yerde ondan bahıediyor. ve her an 
onnn hayali ite 'yanıyordum. 

Bu aşkım artık hastalık bal ne 
gelmi~ti: Haahlıtın da çaresi evlen· 
mek ımış. Solcakta, gezditim yer 
lerd~, balolarda danslarda, süvare· 
lerde onun gibi güzel bir kadm bu 
lamıyordurn . Nihayr t ne olursa ol· 

Hikayeci 

aua dedim ve anneme sclihiye.ti 
vasıta verıriim. O bana .giizel bir ev 
k1Z1 bulacaktı. 

Birgijn annem böyle bir kız bul
dutunu aöyledi Görmek arzusunu 
bile göstermedim. (peki) dedim. 

Derhal nikah merasimi bazarlık · 
lan _başladı. Müstakbel zevcemin 
yüzünü görmiye bile lüzum gi)rmü· 
yordum. 

Annem benim reHıimi ona gö· 
türdütü için o da müstakbel koca· 
sını galiba görmek isteaiiyordu. 

Nihayet günler geldi. Davetiye· 
ler basıldı. Ben de alelusul bir çe. 
~lenk hazırlatarak nikah dairesine git · 
dim. Oturduk. Müstakbel zevcem 
henüz gelmemişti. Davetliler. Bu 
mea'ut hadiseyi tebrik ediyor ve 
bana saadetler temenni ediyoitardı. 

İçimden kan aktıtının kimse far· 
kında bile delildi. 

Bu canıtda iicinci bir davetli ru· 
rubu daha geldi. Onların rikahı da 

ha evve, imiş. Bunlarda kim.. Der· 
ken kapıdan İçeriye kim girse bete· 
nırsın z. 

Sevgilim .. , Evet ti kendili. Baı· 

lca bir erkeğin kolunda değilmi? Ba· 
şım döndü. Gözlerim karardı. Fa 

icat kendimi toparladım. Çünkü bu 
anda annem kolumu çekerek müı· 
takbel zevcemi takdim edecetini 
aöylüyordp. 

Bu dakika çıldırmadıtıma hali 
hayret ediyorum. Annem: Gel der-

ken neden kolundan sıyrıbp kaçma· 

dım. Neden bu felaket karş,111ada 

avaz avaz batll'madua. Kendimi 
k•y.bederken annem: 

- itte .. diyordu. ~iizel ~eiilmj? 
Hayatınızın sonuna kadar meı'ut o· 
lunuz. 

- Evet ttşelckür ederim anae.. 
Diye bildim amm!l .. idam sehpa· 
na giden bir m11bküm gibi ticriyor· 

aum. Bu esnada sıcak bir el elimi 

tuttu. gözlerimi açtıtım zamJn .. 

Artık ıöyliyemiyecetim. Dilim 
tutulmuş, beycandao tirtir titri)'Or 

dom. Nihayet sevgilime kawımut
tum. 

Merasimden sonra Q,p boy· 
numa sarı lırken kul•tıma fıaıldıyor 
du. 

- Nih•vet randevüye gelebiJdiP ~ 
>\mma pek geç. 



Sabık G 

3000 felaketzede Halayda l 
iskan edilecek 

( Beşinci sahifeden artan ) 

tur. Vilayet dahilinde yapılan oak

di yardımlar elli bin lirayı <ı ştıgı ai· 
bi erzak ve eşya teberrü de mühim 

b:r yeküna b~liğ olmuştur. 
Bir müsabaka manzarası arze

dcn yardım işi her . iki şekilde de 

hararetle devam eylemektedir. 

H.ttaylıların ne olgun bir halk 

kütlesi teşkil edildiklerini, binlerce 

felaketzedeyi bağrılarına bir kardeş 
sıcaklığıyle bitsmış olmalariyla bir 

kere daha görüyoruzz. Filhakika bu 
raya gelenler her kucakın kf·ndileri 

ne şefkatle, muhabbetle açılmış ol· 

dugunu gördüm. Yurd sever Hatay 
lılar bu aziz misafirlerine yalınız suf 

raları başında yer vermekle kalmı 
yor ayni zamanda iktidarları dahilin 

de geydiriyor. Kendileri kullanma
dıkları halde onlar için sob1 tedarik 

ediyor, kadınlar bir hemşire ve er
kekler bir kardeş nevazişile onları 

ağuşlatına alıyor. 
Hataya gelen feliıcetzede kardeş 

lerimiz kendilerine gerek resmi ve 

gerekse hususi surette gösterilen 

f evkalide hüsnü kabul ve nevazişten 
sondcrtce memnun ve mütehassistir 

ler. 
A.E. Tok•OY 

Bir kontesin muhakemesi 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

tışlamyordu 
- Sizin Varton il~ birleşmemiş 

olduğumuz doğru mudur ? 
- Hiç bir Ziı man bir araya 

gelmiş dtğiliz. 
Maznun Varton'a gelince; o, 

Kontes olan karısının bu şahadetini 
tamamen inkar etmekte ve bir gün 

bir ecnebinin kendisine bir adres 

vemıiş oldutunu, bu adrese gittiği 
zaman bir şirket kurulacağından 
bahis ile kendisine katiplik t,.klif 

ettiklerini, Kontesi o ,. müessesede 

tanımış olduğunu, yoksa asla ken

disi~·le eylenmediğin\ bildirmiştir. 
Hakim bu enteresan davanın 

içinden çıkabilrnek için muhakemeyi 

talik etmiştir. 

Geyiklerin hicreti 
( Beşinci sahifeden artan 

bir mıntakaya sevkolunmaktadır. 
Kar çok kalın oldutundan yol bul. 

mak fevkalade müşküldür. Bunun 

için kar polisleri tayin olunmuş. 

tur. 
iki milyonu mütecaviz geyiti İ· 

dare edenlerin hali de aynca ente
resan bir manzara tf"şkil etmekte-

dir. · 
Sotuktan donmamak içio muh

telif hayvan postalın içine sığınmış 
ve pulka semiye olunan bir kişilik 
kızaklar üzerinde oturan adamların 
vniyeti görülecek ş{,ydir. 

Kiralık ev arıyoruz : 
Felakat zede iskan edilmek Ü· 

zerf! iki, üç, beş odalı evleri peşin 
para ile tutacağız hemen kızılay 
merkezine müracaat edilmesi. 
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l'ürksözü 

Felaketzedelerimizin 
iskan işi 

( Üçüncü sahifrden arlan ) 1 

lran hüku_metinin yardımları Bezirgan 1 
ve karcıkosc yollarıle memleketimıze 

sevk edilıniştir . 

Tahranın yardımları 110.000 li 
raya baliğ ol muştur. 

lngiliz şark orduları da felaket· 
zedelerimiz için 800 çadır yola çikar· 
mıştır. 

Londra Büyük Elçimize felaket
zedeler içın yardimlar da 2115 lngi
liz lirasına baliğ olmuştur. 

Hindistandan da 1000 çadır yola 
çikarılmıftır. 

Felaketzedelerimiz hakkında. Yu
nan matbuatında ki dostane neşri · 
yatı da devam etmektedir. Gazeteler 
Elenlerin dost Türk Milletine kartı 
gôsterdi~i candan alAlc.a ve yardımı 

tebarüz ettirmektedirler. 

Karabük'te blok halinde 
çelik imaline başlandı 

Ankara: 16 ( Hususi ) - Ka · 

rahük demir ve çelik fabrikalarının 
çelikhane kısmında yapılan tecrübe 

ler mu vaff akiyetle ot"tİce lenmiş ve 

blok halinde çelik imaline başlan 

mıştır. Önümüzdeki marta kadar fa 

ali yete geçirilmesi mukarrer bulu

nan haddehaneye ait son bir kısım 
malzemenin vapura yökletilerek 

yola çıkarıldığı Londra' dan alaka 

darlara bildirilmiştir. 

Diğer taraftan dün Londra' dan 

lstar.lul'a gelen ve bugün buraya 

gelmesi beklenen Brassen ;irkedi 
müdürlerinden Makenzi Karabük 
fabrikasma ait itleri etrafında ali. 

kadaı:la temas ettikten sonra bura

dan Karahük'e gidecektir, 
• 

RADYO! 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31,7 

m. 9465 kc/s postamızla neşredilmek
te olan Yabancı dillerde Haberler 

saatleri aşagıda gönsterilmiştir. 

lranca Saat rn,oo ve 18,4:> de 

Arapça ,, lB,15 ve 19,45: de 

Fransızra ,, 13,45 ve 20,15 de 

Çarşamba - 17/ 1 I 940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı, 

1~.35 AJANS ve .Meteoro-

loji Haberleri 

12.50 TÜRK MÜZlGI 
13.30·14 Müzik : Küçük orkestra 

(Şef : Necip Aşkın) 

18,00 

18.50 

18.55 
19.10 

19.30 

Program ve memleket saat 

Ayarı 

TÜRK MÜZİGI 
Çalanlar : Kemal N. Sey
hun , Cevdet Kozan, Cev
det Çağla, izzettin Ôkte 
Serbest Saat. 
Memleket saat ayarı A
JANS ve Meteoroliji Ha
berleri 
TÜRK MÜZIGİ: Fasıl He
yeti 

Alsaray Sineması 
BugUn gUndUz ve Bu Ak••m 

Harkulade Meraklı Bir Mevzua 
Sahıp ::iızi Başdan sonuna kadar 
Heyecandan Heyecc>na Oüşih"ecek 

Olan, Büyük Karekter Artist 

PETER LORR' ın 
Yarattığı 

Mister Motonun 
YEMiNi 

Fran ızca Sözlu Buyuk ve Çok 
Guzel Poli~ye Film ı Takdim Ediyor 

AYRICA: 
BAY ÇETiN 

Uçan Adamlar Diyarında 

17 Kanunusani 

TAN Sineması 
BugUn gUndUz ve Bu •" 

Sinema Yıldızları içinde Cıl151 
Cazibesi En fazla olarak TanılJ' 
JON HARLOV ' ın 
En Güzel ve Ölmeden ev~~ 

Çevirdiği En Son Filıni 

suzv ( 
Fransızca Söılü Aşk ve Casu'1 
Filminde Bir Kere Daha Görİİ 

Güzel Sesini Dinleyiniz 
AYRICA; 

VAHŞlLER~Jlı~/ 
Jl-:yecanlı Kovhoy Filmi _______________ ...;. ______ "'9 

Pek Yakında Pek Yak1nda Pek Yakınd• 

BÜTÜN ADANANIN SABIRSIİLIKLA BEKLEDIGI 

Şarkın ve Mısırııı En Güzel Sesli Kadını Emsalsiz 

ÜMMÜ GÜLSÜM ' in Yarattığı 
Ve Mısır Sinemacılığımn Ebediyen iftihar Edeceği Şaheserler Şabe 

,a- üMiT ŞARKiSi 
NEŞİDEİ EMEL 

Türkçe Sözlü Ve Arapça 
11113 

i LAN 
Askeri fabrikalar umum MUdürliiğ .. 
Merkez satın alma komisyonunda 

500 kilodan aşağı olmamak Üzere 
kadaı Bakır Hurdası satın alınacak: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma komisyon 

3284 sayılı kanun mucibince Kırıkkale istesyonunda vagon dahili 

teslim şartiyle 500 kilodan aşağı olmamak üzere 30 tona kadar 

Hurdası satın alınacktır, 
Mahreç istesyonlarmda vağon dahilindP. beher tonuna 285 lir 

kuruş fiyat tesbit edilmiştir. Bu fiyata mahreç istesyonlarından kmk 

ye kadar şümcndüfer nakliye ücreti olmak üzere Devlet Demir yoll 
cı beher ton için kilometre başına alınacak bir kuruş, ibraz edilecek 

sika müntt>niden ayrıca zam edilecektir. Şartname bedelsiz olarak 
icar komisyondan verilir. Taliplerin teklif edecekleri hurdanın yüzde 

tu nisbetinde teminatlarile şartnameyi kabul ettiklerine dair t/ 

rahatı havi teklif mektuplarını 31 / 1 / 1940 Çarşamba günü akş• 

kadar komisyona vermeleri. 15 - 17 - 19 - 26 

20.15 

20.30 

21.00 

21.10 

21.30 

22.15 

22.35 

KONUŞMA 
(Dış politika hadiseleri) 

TEMSİL 
Kılavuzlcr (Monolog) 

Yazan ve sgyJiyen : Vahi 
ôz 
Serbest Saat. 
Konuşma ( Haftalık posta 
kutusu 

Müzik: Riyaseticumhur ban 
dosu ( Şef: Ihsan Künçer ) 

Memleket saat ayarı, Ajans 
Haberleri: Ziraat, Esham-

Tah vilat, Kambıyo-Nukut 
J:lorsası (Fı)•at) 
Müzık : Ravet - Sazlar 
kuarteli (Pi.) 

23.00 MOZIK: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yannki Program, ve Ka-

panış, 

l 
T oros f abrikasınd 

Muhterem müşterilerimi 

n dikkatlerine : 

Fabrikamızda çitidi 

Müşterilerimizin veya tii 

çiğitlerini, 201 ıı 940 tari 

kaldırmalarını rica ederiz. 

Yukarıdaki müddet zarfl~ 
dmlmıyan çiğitlerde husule 

fire, çürüme, yanma .,,e 

hertürlü bozulma ve zat' 

mak üzere ilin eyleriz. 

11244 16 -
1 
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Türk sözü Sahife: 7 

Suvare 

ASRi 8,30 da SiNEMA 8,30 da 

Suvare 

~ _ Kemali Muvaff akiyetle Devam Ediyor 
Türk Musikisinin büyük üstadı MUnir Nureddin'in 

ilk Defa Olarak Başrolde Oynadığı 
,..llminl Suner 

_.._., ' ,. -- - Ji 1 Bilbuıa~~~:=jiç~1~~:ı.~e~ ve 

• ':ll M' Münir Nurr.ddın m soyledıtı 
;::- 1 ;_; j 1 - Aşkın sesi 

1 N: 2 - Aşkın ıztırabı 
İ j -3-- Deli gönül 
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R 4 - aşkın Z~ feri 
Şarlulara ile ÜVERl OR ve 

N Saçlarama ak düştü 
.4 u 
lR 

E· 
o · 
D . 
1 

N 

Şarkısını Btsteliytn 
Bü)ük Sanatkirım11! 

Sadeddin Kaynak 
KLASI ı< TÜRK MUSiKiSi 

Dede Ef erıdi 
Şakir Ata 
Üçüncü Seli• 
Söyle Bölhül ve 

AhçıbaŞ1 Şarkdau 

MUHLiS SABAHADDiN 

Dikkat : Bugün Gündüz 2.30 da ( 2 ) Büyük Şaheser birden 

·Allahın Cenneti 2- RintintinCasuslclr Arasında 
Localar Satılmaktadır. İstical Ediniz. Telefon : 250 

Pek Yakında Pek Yakında Pek Yakında 
Janet Mac Donald ve Nelson Eddy 

SEViŞTiGiMiZ GÜNLER 
TAMAMEN RENKLİ ŞAHE ER · 



Sahife 8 Tür\csöı.\l 

: 
1 

1 
TÜRK.SÖZÜ· 

1 

, GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 1 

i 
1 

Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

1 

~ 
1 

• 

Türksözü 
matbaası 

1 

1 

ı Son getirttiği zarif 
1 L 
1 

ı . yeni t i p harflerle 

• 
1111111111 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

1111111 mücehhez bulunuyor 

1 Kitaplar, mecmualar • gazeteler, 
cedveller, çekler; biletler, kart

ı vizitler, haritalar, planlar, mak- 111111111 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanı:ı Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz : buzlar , her boy1ia defterler, 

Renkli afişler 

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

Zarif sağlam 

Bir cild. bölgede ancak Türk
sözünün sanatkir mücellidioin 
elinden çıkabilir. 

. 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

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

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün saat 8- 12 ve 14- 18 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

Umumi neşriyat müdür!! 
Macid Güçlü 

Adana Türkıözü matbaası 

[ , 

1 

1 

17 

Adana Borsası Muamelel~ . 

________ P_A_M_U_~_v_e_K_OZ_A ___ -:--~-___,/ 
KİLO FfATl 

CiNSi En az f.n çok Satılan Mikct' 

K.S.K.S. ~ 
Koza , 00-- ı=ıö,5o- ı~ 

ı-.,,...,M,...-------- _00 ___ ,_ 
a. parlatı • 45 ~ 

Ma. temizi • 00 42~50 ___..- . 
Koza parl~ --ı-44,,-,-,5~0 __ ,__ -- _A 

-Kapı malı 47~50.__ ~ 
-Klevland 00 ı 54-·-

Klevland kütlüsü l9 ___ 1 -:; 
YAPA dl . ......,,,....---------..-----,.---------~ 

•-B--=-ey_az ---~1----1---1---->"' Siyah ~ 

. ç Git T d 
/--·--~ _Y_er_li __ ._Y_em_l_ik~·--~-3_.~_7__ ~ 

•Tohumluk. 3,50 • 
H U B U B A T .--A 

--;:-Bu"""'.ğ--:d,--ay--=-=K=-=-ıb_n_s--- .. ----------,.----=..:A 
• Yerli_ ---ıt--"---ı------1----~ 

Men tane ~ 

1
. A~a 4.50 ~ 

Fasulya ~ 
Yulaf - 5 _..,,, 
~u ~ 
Ku.t yemi .../ 
. Keteft .tohumn ,,. /. 
Mercimek 
Susam 15 1 15.70 

-----~o~~d-=-s-=-___ u __ N-:-------0-------" 
ört yıl ız alih 

üç • " 
Dört yıldız Dotruluk 

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

Liverpol Telgrafları 
16 I 1 I 1940 

Kambiyo ve Para 
İş Baukasmdan alanmıştJf· .J 

Pt!ne Sontİln _.....-'I . 

Bütün Elektrik Te'si 
Malzemesini HERB01 
OLiVET-ri Yazı Maksi~ 
lerini 15 Vatlıkdan v. 
vatltğa kadar her tofl 
Ampulları R. C. A. mar' 
RADYOLARI 

bıı-1 
Dünyanın en sağlan dayanıklı r aynak çu ,, 1 

olan Gastolin çubuklarını Abidin faşa cll:ıl' ~ 
MUHARREM HİLMİ Ticarethanesinden ara.1

1 İ 

Telefon 110 Posta kutusu 60 Telgraf Remo Adana 


