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ılık n.· d:ıinıa sdrrbcr bir nefer- •I· 
n nk.. Hiz. bu \ azi 'i glll'llmUzUn 
.' tliı:;i kadar 'apiıgımıza kani vr lıu
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k Fakat hu lııo da llınidlrri 
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Pa 'a lentoda ve 
Ay tn meclisınde 

sırıcJ:ı kabul edilmiştir. 

ZE~ZELE BÖLGESiNDE 

1 Bütün vasıtalarla 
yardıma geçildi 

Aııkar.ı ~ 1 (Hususı) 
l •t>tlt'ı t' tüı t' Eı zin a dan Malalyll 

ya ikirıd y.ır;,ılı karilt'si geldı Bunlar 
h:ıstahanfılcre yerleştirilmışleı dır. C.t-lcm 
279 yaralıdan 43 ağır yaralı Diyarha 
kıra sevkl'dilmiştir. 

Malatyalılar zt>lzele fe kt·h:erl 
riııdt•n '..'000 kişiyi M:.latya t ı ınis;d 

t·lmcQ"e .ırıııtdc olılııkl:ınuı lıılılırıuı 

leıdır. 

HAl·1~'E, ZARA'YA ÇADIR 

Ankara : 31 (Hususi) C.ond 
141en mıkdarı kafi çadır, Hafik ve 
ra'ya vumıştır. Bunlar ku mut 
laketzedeler yerleştirilmiştir. 

YURDUN HF.R KÖŞESiNDEN 
Ankara : 31 (Hususi) 

hir terzi çırakı Kızılaya muta aat 
derek, verecek birşeyi olmadıtı ı ve 
fakat f etaketzede kardeşleı için p 
mağındaki altın nişan yüzütunun ka 
rdilip edilmediğini sormuş ve yiizut 
çıkararak vermiştir. 

300 YATAKLI HASTAHANE 
Ankara : 31 (Hususi) 300 ya 

laklı seyyar hastahane, bugiin Anka 
rMlan hareket elıııiştir. Döı diiıwii v 
beşinci sıhhi imdat ekipleri de hu k,a 
t.ırhı lıareht etınışlerdir. 

DEVAM EDE~ YARDIMLA~ 

Ankara : (Hususi) - Yurdun 
htt köşesinde yardım harekeli deval_!\ 
~t~dlr. Bursalılar ve Ça~kal 
llıli daha 2000, lzmitliler 2000 Srvn 
h\sardan 1000, Karahalilden SOO, Ak 
çadağdan 113 lira daha gönderıhnit 
tır. Çanakkale ve lzmit memurlım 
maaşlannın yüzde onunu fcl:ıkelzede 

lere terketrnişlerdir. 
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ngı ız mı etın en 
tına şiddetli taarruz yaptı Türk milletine mesaj 

Londra : 31 (Radyo) - Mur
mansk'taki Sovyet kolları yiyecek bu
lamadıklarından isyan etmiştir. 

Londra : 31 (Radyo) - Kanada
dan gelen ilk gönüllü karilesi Finlnn
diyaya vasıl olmuştur. 

Londra : 31 (Radyo) Sovyetler 
Siberyadan 150.000 kişilik bir kuvvet 
getirmiştir. Petsamoda 10.000 Sovyet 
askeri vardır. 

Londra : 31 (Radyo} - Kareli 
berzahında nisbi bir sükün hüküm 
sürmektedir. Kitehe mintıkasında bir 
Rus taarru7.U kınlmıştır. Sovyetler bu
radan mukabil hücumla hududa ka
dar atılmıştıı. 

Dün Sovyet tayyareleri mütead
dit hücumlar yapmışlardır. Sivil:- aha-
~lidw birkaç kişi ölmüştür. iki Sovyet 
tayyaresi düşürülmüştür. Son üç gün 
içinde Sovyetler Mannerhaym hattına 
müteaddit hücumlar yapmışlardır. Son 
taarruz oldukça miihimdi. Rus tabiyc
sinin düzelmekte olduğu anlaşılmakta
dır. 

Adananın yardımı 

Dün Sivas'a bir vagon 
Yiyecek maddesi yollandı 

Adanalıların felaketzede Yurddaş· 
lnr için yaptığı yardım hareketi her 
gün biraz daha genişlemektedir. 

Dün, valimiz Faik Üstüniin rt>fi· 
kalan Bayan Güzide Üstünün rcisli
A"indeki Bayanlardan müteşekkil kol
lar şehirde ev ev dolaşarak binlerce 
elbise, çamaşır toplamışlardır. Diğer 
taraftan kız enstitüsünde Adana kızları 
2100 parça yeni çamaşır dikmektedir
ler. Feliiketzedelerc gönderilmek üzere 
1600 yatak 1600 yoıgan, 1600 ynslık 
dikilmektedir. 

Dün hususi bir vagşnla Adana 
Kızılayı 5000 kilo ekmek, 1160 kilo 
nohut, 600 kilo fasulya, 796 kilo mer
cimek, 192 kilo sade yağ, 120 kilo 
zeytin tanesi, 239 kilo pirinç unu, 6 
balya çamaşın Sivasa sevk etmiştir. 

Bugün de 4000 Parça elbise ve 
çamaşır sevkedilecektir. Ayrıca bugün 
bir vagon da gıda maddesi gönderi
lecektir. Dün felaketzedeler için 100 
teneke de helva mübayaa edilmiştir. 

Şehrimizdeki nakdi yardımlar 

20,000 lirayı aşmıştır. Gelmesi muhte
mel olan 200 kişilik bir rel~ketzede 

grubu için otel ve hanlarda 200 ya
tak hazırlanmıştır. 

NOT; Dünkü nushamızda memur
ların maaşlannın bir kısmını felaket
zede yurddaşlarımıza yardım olarak 1 

terkedeceklerine dair olan yazıda bir 
tertip hatası olarak "askeri,, kelime-• 
sinden sonra "Mülki,, kelimesi unutul
muştur. Halbuki şehrimizde belediye 
memurlan da dahil olduğu halde bü
tün mülki memurlar maaşlannın (yüz
liraya kadar maaş alanlar yüzde beş
liradan 200 liraya kadrr alanlar yüzde 
yedi buçuk ve 200 liradan f azlr alan
lar ybz.de on ) bir kısmını teberru 
edeceklerdir, 

Selmisalmide şiddetli muharebeler 
olmuştur. Bu muharebeler Finlandiya 

reketlerde bulunmuştur. Cephede 50· 

ğuk, sıfınn altında otuzu geçmekte
dir. 

kıtaları lehinde inkişaf etmektedir. 

Salla cephesinde Rus topraklarına gi

ren Fin kayakçıları muvaffakiyctli ha-

Haber alındığına ' göre İsveçle, 
Finlandiyaya gönuerilınck (izere gö
nüllü hastahakıcılar toplanmaktadır. 

Yılbaşı Piyangosu 
Tam lbü~'lte 

600.000 Lira 11325 
300.000 '' 28226 
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100.000 '' 30725 
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35847 11711 
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15119 31602 35339 25786 
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Sovyct Askt•ri - Efendim, Finlnndiyndnki ileri h nrt'kclinıİZl' hep kış 
mani oluyor. 

Stnlin Yoldaş - Onu dn kur~ıına dizin. 

Londra, :ı l (Royter) - Bu gel'e 
lngiliz r:ıdyoo;u, Ttırk nıillt·tinin zel
zell· felaketindt'n duyduğu ncı mllnıı· 
sehctiyle lngiliz milletinden Turk mil
ldine hit:ıhcn bir me.:;ajı nnkletıni~tir. 
Su ınt'sni lngili;ı; miJletinin hiso;iyalınıı 
ezctımle şu şekilde tercllmnn olmnk
tndır. 

- <Atntıı ıktın yarnt(ıg1, f•nıet 
İııöııllnUn önderliği ile ilerleyen •rur· 
kiyt·. butun zorlukları yenmiş oldugu 
8ilıi. ,•u1'ubul:m tnbii felake(i de İzale 
için muhnkknk muvnff ak ol:ıcııkbr. 

lngiliz milleti bUtlln k:ılhiyle hu ncı· 
yn ortak ve lıu derdin izalt•sin~ ynr· 
dımcıdır. Ao:il Turk }•\illetine lngil
tereılcn nıulınlılıetler. 

1000 LiRA KAZANNALAR 
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'j 1 (j 1 :!:il:llll :!•::!a-t '.!.7522 
,.~~:ı :.!li'ıli :l8:1HI 2s2·~·ı 

:\:!il l:; ı:ımm !11:">8 1891-t 
ı:ıo ıo 1 :ı i:.! ı !\~Hli:'ı 22627 

:!!:10 1 j(l:ı:ı ]jjjj 14517 
:!7i'fHt :.!:-ı!) 1 l 1Bi8!1 21486 
::!:187 1 7i82 :ıt7:.!4 32311 
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21336 26073 29288 10142 
28G54 16138 23606 2236 

34486 2615 25293 ]1714 
35058 9600 14102 5895 

3144 13724 13951 5302 
25900 1104 2894 14241 

611 39425 11711 19577 
39999 2403 6764 26267 
12479 33589 37467 23255 
20495 32775 1264 .. 512 
30615 14566 g(y,'3 5350 

4970 24642 19·93 9317 
34934 22929 3-209 30066 
12692 6664 18649 20821 
14344 ıo650 32385 
30025 14162 22663 

Sonları 5, 6 ıle nihayetlenen bü· 
tün numaralar c-lda bir itibarile btşer 
lira alacaklardı·· 



t Kanunusani 940 

Her ba.rramJa dostların birbiri
ne hediye verme!lİ gUzel bir adettir. 
Bu hc<liyeler posta ilC', banka ile 
elden ve daha bazı şekillerde snhip· 
lt•rine gönderdill•r. Bir cinsi La\'ram 
hedi,\'esi daha vardır ki, o da g~zete 
sllhınlariyle sahiplerine inal olunur. 
Alela..Je hediyeler lıeıııen daima gön· 
derilenleni memnun et{iği halde gnzc· 
lelerin oku\'ucularııın ve muh't) .. • , ı erının 

maruflarma verdikleri h ı· ) b e< ıye er n-
zen sahiplerini memnun t . e mez. 

Bunun · · d' k' . ıçın ır ı, değeri nihavet 
ıbart:t lıir fAkadan iLnret olan bi;im 
hediyelerim izden de menınun ol mı va
cnklar bulunacağını duşunerek sin;di
<lcn bu helliye sahiplerinin iizU~lerini 
<liliyoruz. 

Ne yapnlını çolınnın nrmnğnna 
çam s:ıkızulır. 

Bir gazetenin okuyuc•larına ve 
a~baplnrına vcrchilt·cl"ği hcdh·c de 
nıhnyet onlnrın dudak! d h. 

. . . nrın a usule 
gdırchılt·ct'ğı lıir tcbesstımd 

t . en ibn-rt' lır. 

n B~z ~le bize pnh:ılıyn mnl oln· 
c gına lııldığinıiz şu hedi,·eleri vnr'ı· 
\'Of'l 11 • ' 
. ız. n~uıın gitmeyenlt>r tt>reddut 
d •ııt'ılt•n knldırıp sokng:ı ntnhilirler : 

Seyhan Valisine : 

JOOO Tonluk bir yol silindiri, sa
Y!s'.1. kıw.ına, kürek, Adana üniversile
sınııı lt'ınel atına şerefi. 

Parti Müfellişi Hasan 
~eşit Tankut'a : 

. Bir porsiyon dil sö~iişii, bir de
mır çnıık ( Hatayla Adıma arasındaki 
.sı-yahatlnrı•1da kutlanmak üzere ) . 

Parti reisi Fahri Uğıırlııya: 
Bir ton Kefal balığı. 

Belediye Reisi 
Kasım Enere: 
liir andelip knfcsi, ıfÜLel bir ni~:.n1ı. 
Halkevl Reisi 
f\~vz.ul Ciivcne; 

Ynı ıııı t.'lııı:ı, hir bardak vermut 
vt• c·rll'sİ giiıı hir aspirin, Parti iı;le
riııd e ~•ılırıceıııil, 5f 1 biıı liı:.ılık lıir 
Hıtlkevi hüdcesi. 

Ali Mühif Ye~enağaye: 
32 <lı~ ve c·ski lıatır.ılıırı. 

Jsmail S"rıı ÔLlere: 
Liı.Jcrlik ünvanı. 

Turhan Ccn,al B::r ıl.erc: 
Bir paket Ankara si2'aı esi 

bol sükünel ve 

Ferid Celal Güvene: 
Arkaları d.ımgalı vrya d.ırnQ'a">ız 

çanak, çömlek kırıkları, 1 iind kuma
şından eski bir koltuk. 

lbrahim Diblana: 
Heşcr liralık bir çuval para ( Ne 

yapacatını kendi bilir. ) 

Cavid Orala: 

Büyük Millet Meclis; Reisli~i, bir 
k;trış i~ifaında bir çift iskarpin. 

Türk sözü 

1 9 4 O YILBAŞI 
HEDiYELERiMiZ: 

Yeni Adana sahibi 
Ahmet Remzi Yüreğire: 
( Açıköz) 
Bir aded gramer kitabı. 

Muharrir Taha Torosa: 
Beş, on ünvan ve bilhassa parti 

Reisliği. 

Recai Tanmere: 
Yaldızlı bir politika diploması, 

bol döviz. 

Kemal Kusuna: 
100,000 Kilo Akala pamuğu. 

Vedad Güçlüye: 
Amerika muharrirlerinden Karncci 

Sabri Güle: 
l 940:da biraz şans. 

Avukat:Nazif Kuruoğluna: 
( Hitabet san'atı ) adında bir ki

tap.:Calib Serter ve Recai Tarımer 
tarafından müştereken telif edilmek· 
tcdir. 

Feyzi Durala: 
- (Seyhan imar birliği) Türbedıırlığı, 

Fabrikatör Salih Bosnalıya: 
Yaptıracağı mekteb için güzel 

birlproje. 

Reşad Güçlüyt: 
Bütün Adana makinelerini kurca-

L - s azı ıu 

1 

,, 

Politika J 

me.} uaulnrında:t şsiz~zaf erler kaza nan, duşmnnlnr ölduren, 

Sahift: 3 

FIKRALAR 
Yüzme havuzu 

- Yuzmc havuzu diye iDf& et· 
tirmiştik nma, şimdi bar ~·npıyoruz. 

- Ata .. O znman:~daba iyi yU
zulur ... 

Memurun memnuniyeti 
- Tnkııitle mal satan mağazala· 

<lan hirçoğu~ nrhk bu u~utu kaldır· 
nu~hr. 

- Aman memnun ~ldum. l>enaek 
hundnn sonra m:aatıımızı taıu almü 
na.ib olncnk. 

Sevgililerin istişaresi 
Kız dcliknnlıJ'ft : 
- işte b:ıbam gidiyor. 1 foydi 

koş, heni ondan iste ... 
- Şe,v ... Tl"lefonla ~·ahut mC"k

tııpln istt>ıenı olmaz mı:> 

Baba - Oğul 
Oglum nr şu karneni. Baka

yım nollarına .. 

- Olmaz haha. Ünce bir ademi 
teenvUz pakta İmznlayalım. 

Büro ··şefi 
Daktilosuna aşıkb. Bir gıla içiai 

ıl<ik n.c-gc .n·ltendi : 
- Size ilk ,vazdırdrgım mektup· 

lnrıl:ııılıeri kalbim ..... 

Dişçi lsmail Hakkı Somaya: 
Her nevi mücadele için pauif mil

dnfaa silahı. 

Mühendis Fettaha: 
Kıırllt>pt>sinde hir ev, asalet 

iinvanı. 

Nihad Orala: 
-Krallık payesi, bir kalorifer ( Ya .. 
zın ve ondan sonra .... kullan•ik 
şurtiyle ) 

M<•m<lulı Pt:khilgine: 
Ceyhan hell'<liye reisliti .. 

Eski Ceyhan belediye· reisi: 
St' l<i lıııdrl in Sepiciye: 
Mt'.nıdııh Pekhilginden münhal ka-

lan nakliye müteahhitlifi.. 

Nııri Hasn: 
99 uncu şirketinin nizamnameli. 

Nuh Naciye: 
Bir şişt: -zemzem suyu ( Kapı• ehi 

mecçanr-n yeşile boyat•cakter.) 
Mustafa Özgüre: 
Ortaklarınınkinden daha büyOk 

hir konak. 

Gilodoya: 
Bir püro ve bir . bardak votka. 

Tüccar Cehil Sayhana: 
Kürkçü dükkim. 

Tüccar Osman Albkulaça: 

Damar Arık oğluna: .. foknt ltemiz:knlbiylc :ısil_knlnn bir kumandan Ölçüler kanununa uyrun bir soy 
adı ( altı metre veya alh kilometre 
olabilir.) Torununun çocuğunun d<tğum 

müjdesi .. 

Macid Güçlüye: 
Gündü~ü olmıyan b' ır sene., 
Avukat Abdullah 
Türk ucuna: 

lspanyoı asilzadele .. k' b . rının ıne enzi· 
yen bır esalet ünvanı. 

~akkı Salih Bosnalıya: 
Bır kilo çakıl ekmeti. 

Adana Klüb-:i Reisi 
Ekrem Avnı Zayimlere: 

. . Fahri kurmay subaylık Adana 
ıtfaıye kumandanlığı. ' 

Coşkun Güvene: 
Habeş, Çin, Poloo F' 

duları B k ya ve ın or-
aş umandanlıt b' t 

ınur ( Heykel için ) " ır on ça-

nin ( Dost kazanmak adındaki kita-) 
hından bir nüsha. 

Doktor Muzaffer lokmana· 
Adana doktorlarının hayr~nlık ve 

kıskançlıkla ha1Jrladığı hamiyet şampi
yonluğu diplomasını. 

Osmanlı Bankası müdürü 
Calib Serlere: 
2 Düzüne köpek, bir düzüne çifte 

sayısız ve sabırlı dinleyiciler. 

Emniyet direktörüne: 
Bugüne kadar icadı bir sır halin. 

de saklı kalan hırsız bulma makinesi. 
Def lerdara: 
Teneffus vergisi kanunu . 

Operatör Ahmede: 

Reklam ,.ehass.ıslı!J diploma11. 

F T 

lamak selahiyeti (Bozamadığı makine· 
ler için tazminat vermek şartiyle ) 

Kızlisesi müdürü Şahap 
Nazmi Coşkunlara: 
Rir manastır binası (Divarlariyle 

beraber.) 

Hasan Ate~e: 
Yeni bir konıisyon azalı~ı (Hak

kı huzurlu) 

Fazlı metoya: 
Çiftçi birliği için s~ğfam bir kol

tuk, günde iki defa meyva veren por
takal tohumu. 

Tevfık Dadri Ramazanoğluna: 
99 luk bir tesbih. 

Doktor Ali Naime: 
Belediye havuzunda meccanen yı· 

kanma hakka (Kaydıhayat fal'tİyle) 

lbrahim Burdura: 
Siyaset hacalıtı phadetnemai, ~ 

·a-ynı vazifecle kÜllanmak üzere bir" 
-cüb~ bol para ( iw vermek üzere) 

Çocuk - YaAmurdaa sonra deni• 
harbi oynam&ftak. Ben dıı Talatelba
Wr olmllft .... 



TÜRKSÖZti 

GAZETEl İLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Ge-tirit~n yeni makinelerle T ürl< sözii ına 1 haa~ 

cı'ıkt.1 son teknikle çalışıyor . 

Türksözü 
matbaası 

Son gef rtliği ı.arif 

yeni t i p harflerle 

Kıtaplar. mecınua'ar. gaz teler, 
cedveller, çekler. h 1etler, karı-

vizilleı, h ırıtal ır. plaôı ır. mak
hu7.lar • her hoy•l,ı defteıler, 

Renkti afişler 

Ve her ıı rlfı ıc-~ınlı vt! rc-nklı 

baııkı aı siirn• vr ııı f .tsr-ı lr I .• h 
edıl r . 

• 
1 il 

• 

Türksözü 
L ilthanesi 

En modern vasıtalarla 

miicehhez bulunuyor 

Kitaplarııll7ı Ş ırk karı yahut 
Avı upa ldiıı ndis bir cıld içınde 

gnrmek isliyoısanıı Tüıksfü:ii 

C ıdh.ınesiııe gorıdeı iniz . 

Zarif sağl.un 

Bır dld hitlg-eclc ancak Türk· 
siıı.iiııün san ıt .. fır ınikdlittirıiıı 

elin en çıkahılır . 

... ~ ............ ilmi! ............................... ... 

ALSARAV 
Sinemasmda 

Jean Gabin ve Simone Simon 

Hayvanlaşan • 
ınsan 

• H lrika Filmde 
Bütün seyredenleri Cezbediyorlar 

AYRJCA: 

Metro .Jurn•I ve Haydutlar Adesı 
Pek Yakmda Pek Yakında 

0-1 ennzaDtı 
Gemisinin M q hiş M,ıceraları 

TORIO• •GzLO 
Harp. Kııh am nhk ve V"tan Seveılık Fılmi 

n Sin masında 
Yeni seııeye giriş münasebet1 le iki büyük film birde 

MUMYALAR MÜZESi 
Battan Başa Renkli Heyt:canlı Ve 

Meraklı Nefis Bir Şaheser 
J. Q f kÇe 9' ÖZ I Q Komtdilc-rin en giiıeli 

ııl Zofa Haydut 
Prk Yakımla 

EKiN 

3 l Kiııunuevvel 1939 

Asrü Sünema<dl 
' Bu Akşam 

Türkçe Sözlü Şark musikili ~aheser 

Mihracenin Gözdesi 
HiNT MEZARI 

Büyük muvaffakiyet1e devam ediyor 

YARIN GÜNDÜZ 2 30 

Hint Mezar 1 - Mihracanı a Gösdesi 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 

Adana Mensucat Fb 
1940 ''E T IPf 

'' Zarif, sağlam bezler çıkarıyor 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 numarala iplik kaliteleri 
rekabet götürmiyecek derecede sağlamdır. 

Çırçır, prese: v~~·-~:~: .. ~:t;itı:~ 
çabuk, temiz yapar 

F ahrikayı görünüz, temaslar yapınız 

T. iŞ BANKASf "11 

1939 K. Tasarruf 'k aı~ive 
32,000 LiRA MÜK 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, l yliil, 
1 lk inci,eşı in tarihlerinde çekileçekti1' 

ır 

iKRAMiYELER· 

' ~.ı .. ı 2000 Lirahk ~()()() Ura 

s 1000 • ~.000 • • 
8 ~()() • 4000 • • 

16 • 3SC • 4000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
6S • so • 4 750 

25U 2S • 6250 • • 

43S 32.000 

1 l, Paıht-11- para >•h•n.ııl 1a, plrı12 Jııın liıilttıuuişn~.._.,)nt 
1:-w arııla t rı lilı rıi1i r1f' ,t, nrn İş olu• ııunuz 1ft661 

Umumi n,ş•İyat midürii 

Macid Giiçl(i 
Aılaua f ürk ttöıü .. ııb.: \ 


