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Sahip ve Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 
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Onaltıncı Yıl - Sayı : 4621 

Telefon: 31:i -ADANA GO~DELlK SlY ASt GAZETb: 5 Kuru~ 
3 K. Sani 940 Çarşa!'lba 

Yeni yıla 
girerken Milli 

tetkikleri 
Şefimizin ze1zele bölgesinde 

devam etmektedir 
FERiD CELAL GÜVEN 

An~arn 1-1-V /() 

a nsanlık: rn.ıo ~ ılına çok ağır o şartları \ c: ihtimalleri cöze 
alar.ık. girmiş hulun.ıyor. Ar· 

~·~ lti"'•cnin ~inde bu yılın dunv:ı 
ıçın gcçe.n 'ıllllrdnıı •lahn mcs'ud ~c 
llıurlıı hır ,·ıl olabilece"i U "d· 

Şef, Erzincaodan sonra Tokat ve Niksarda 
da zelzele yerinde tetkiklerde bulundular 

v e mı ı ,·a-
şa.,anınktadır. ~ 

1 lır lnrın şahlandıgı. hak \'e hu
<hıtlnrın tanınmadığı bir durumu va

ş~~ıkl:ırını hio; eden btıtun rıı1lletler 
ılahlnrıııa sarılmısl:ır. en çetin zor

lukları ı;öz.e nlnrnk varlıkl:ırım mu· 
baf azn et:mc:k ve: harp tehlikelerindt"n 
uzak kalabilmek için nu._ı) bir tedbir 
a~ma~ mUmku_ıı~~ onu nlm1şlard1r. 

l'nkat hadıst-ler millellerin hu 
<lUsllncelerine. meşru hakların:ı, u.'·gun 
olarak ecre.yan etmemektedir. BugUne 
kadar şahit olduğumuz kanlı hadise• 
lc:rin lıirçoklnrı znvlf ve kUçUğe knr· 
ş ı ; hU\ Uk Vt• lrtıvvetlinin tahakkUm 
Ve zaptctme fıkirlerindcn do muştur. 
Bu ı;n,yri meşru du.' gulnrın, hu nevi 

• 
1/illi şe.(imıwı ŞO/l 

se} uh (Jflerindt• Af a. 

de11 bö/gelnwde ıtt 

k.ıller ) aptığ11ıı ) a:: 

111Htı/,, } ondal.ı rPS· 

nıımı:: lıır ızrı /il 

zm Şefe. maden ceı -

lıPriui f!Ü~terişrni tc.~· 

bıt etme/,ırdır. 

• 
tns:ıllntların hundan sonra rln de\ nm r ·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·...., 
etmi,·eceğini hiç bir kinı-.c hize temin • M 1- 11-1 şef 1- n 1 11- 11 e- ~ 
edem.ez. Bundan dola, ı 1940 .) ılındn i f i 
dn hır tnkım hnilclere ;;ahit olmak i b • i 

ıınum;~=·1~:hir olan hu " va hiuli eler \! t e ey an n a ' n es 1 • 
karsı ınıl h r nnllctr t.lu,,.-n "nzifc, i e 
..:.ımsıkı bir cepht• le kil e<lc:rek lıu çe- ı i ' 
sit ihtiras \'l' nzgınl ıkl:ırı har\:ktt i Ankara : 2 (a.a.) - Reısicumhurumuz lsmd tnönü Türk milletine 1 

noktn-.ındn h:ıstırıp "öndurcLilccek ! hiLben Tokattan aşağıdaki beyannameyi nı:ışr buyu~muşl.ırdır :.: il 

hir kun·et ııınnzumesi haline gelmek- ! Zelzele felaketine uğrıyan mıntıkamızdan bJtün Türk millet•ne yeni 
tir · ! yıl için yürekten temennılerımı takdım ederım yakın v~ uz::tk m den• mıl 

1 
!140 vılırın sulh içinde. yuı dumu· ! !etlerin ve insaniyet aleminın acımız için gosterdiğı semp 1tıye Türk mil 

zurı •marın:ı. nlışarnk c:eçirnıek en ! !etinin yürekten teşekkürlerıni ıfade etmsk isterım. Felak t mıntıkasında 1
•
1 k dıl( İıni •dir. Milli Ştfimi~·ın hu 

kumt:tın bu u k d . ~ kı vatandaşlarım memleketımizin her tarafındın g'J ter le 1 al.ikadan mü 
ne n ar tnkıbetmckte tehassis ve müteşekkırdırler. Vat.ıııın muhtelıf kısımları arasında göze olduldnı ı '-1\ n-.i har k ti . h d fi 

Turk milletinın hcr~a e .t·~'.n e e _1
: çarpan yakın ve sağlam tes >nut il"' b r btiyük millet n sevinç ve cıda 

, 0 suruklcnnıe,.ınc mn~~· ;ır ~tacera- nasıl yekpare bir aıle olduğunu göstermiş oluy'lruz mılletımız ıç ndeki bu! 'ı 
• ı- k t b L • 

1 0 
mat ır. beraberlık sayesinde bugünlerin en az sarsıntıyı l geı;:ıraceğine ve her ı · n a Ut Un u gavr ti . b 

du t · • · e erın, u zorluktan milletımizın yenı bır kudretle çıkrıc.ıX-ına S3.rsılm1ı: ımanım var i rUo; , ınsnnı politikalnrı • k . d 

1 k ·ı· k ·ıı h 
0 

a sınc dır. fertlerı arasında karşılıklı vazife hissı ve bütlin cemıyetçe vatana i <l nrn Ur mı eti akkını u l f 
.Ya mecbur cdiledilir. m l 

0 
na· • karşı fedakarlık duygusu sağlam milletimizin iyı ve gen:ş günler görece 

1 ! ~i muhakkakfır. 1

1

• ı' stc böyle bir zanıandn !>tılhprr 1 Reisicumhur ismet lnlinU vcrlik duygularımız en ihtiraslı bir e t 
( Gerısı dordüncü sahıfede ) 

- ·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Adanalı! 

b. Gün geçtikçe felaketimizin büyüklüğünü biraz daha anlıyoruz Her gün 
ıraz daha Lü ~ k 1 - • • 

ko k . yuyen ra am ardan olen ve felakete uğrayan vataudaşlarımızın 
r unç ınıkdarını içim" " · A 

yardırn b . ız yana yana oğrenıyoruz. nlıyoruz ki, fedakarlığım ızı, 
ımızı eklıyenle . k f 1 d . 

son dere . rın sayısı ço aza ır. Hamıyet ve ,efkat duygularımızı 
ccsıne kadar çıkarmağa mecburuz. 

Bugun bütün şehir halkının, 

( F elaketzedeiere yardım günü ) dür 
Bu sabah, et tatt 

k - '--'-.!!_'!!!!.!• için harcıyacaı1n parayı 
or~ç bır teııkeıe uor~·· ~uv~r;-;;,~. 

Sen b" ·· t ı -
bu para ile fırl~uknt e 'd tatb~ ve meyve yememekle birşey kaybetmezsin. Fakat 

e a e ze e ır vatanda h' 1 b" " -te · . şının ıç o mazsa ır kaç gunluk mdasını mın etmış olursun ! e.· 

Ankara : 2 Cumhurreisimiz dün 

onattı otu7.da Erzincıından diğer zel 

1ele mıntıkalarına hdıeket buyurmuş 

lardır. Mılli Şef hareketlerinden ev 

vel datıılıye ve sıhhiye vekillerini dor 
döncü umum mufett şi ve ordu mü· 
fettişini Erzincan ve Erzurum \•alile· 

rile zelzele mıntıkasının umumi va7.i 

1 yetini tetkik etmişler şehre çıkmışlar 
ve istasyonddn harap belediye bina

sına kadar yaya olarak yü r ümüşler 

ve muztarip halkı tescili veren söz 

!erle maneviyatını takviye etmişlerdir 1 

milli şef Erıincandan hareket zama· ı 

nına kadar mesul amirlerle görüşmüş 
!erdir. 

Ankara : 2 Husesi muhabirimizden 

Milli Şefımiz ismet inönü dün Toka 

tı ziyaret etnıişl .. r ve oradan Nıksara 

geçerek kasabada tahrıbat va:ıiyetini 

tetkik etmışlerdir. Şef buradan tekrar 
Tokaıa n " 1 

BAŞŞEHİR 
TELGRAFI 

* 
Altındaki tek döşeöl. par· 
maklarındaki nışan yüzOk· 
!erini, bankadaki karagOn
leri için ayırdıkları para-
larını götürüp verenler 

az deöil ! .. 

Ankara : 2 (Hususi) - Erzincan 
ve h:ıvalisinde vukubulan müthiş fela
ket yurdun her köşesinde derin bir 
teessür u~ andırmakla beraber bütun 
vatandaşla felaketer düşen kardeşleri
nın imdatlarına koşmak hususunda 
ıni-;li görülmemiş milli bir duygu ile 
hdrı-kt"te geçmiştir. Felaketın ıztırap
larırıı hiran evvel teskin maksadile 
her türlü fedakarlıklar yapmağa baş
lamışlardır. 

Ankaranın iki gündenberi bu hu
susta gösterdiği gayret ve halkın 
yardım şubelerine ta:;.ıdıkları eşya \'e 

( Gerisi dördüncü •ahıfcde ) 

r;a ute[e,,ff>n 
ı /'iir/; milleti felakete uğrıran kar

deşı,.,,,,,. /ııç bir §ey bulamazsa .nrtıra 

dal.rni çıl.·arıp {;!ônderiyor) 

- Bu eouk havada böyle pal 
toeuz gezmek akılkArı bir lf 
d•lll 1. 

Ne yapayım Paltoyu Erzincan 
deki karde,ıere gllnderdlm. 

- ooıruau akılkarı bir •• 
yapmıtaın 1. 



Sahıte : 2 Türk sözü 3 Kanunusani 1940 

ADLiYEDE 

Tehdit mektubu I' 
1 ô r o er l gönderenler 

Kirmen Mehmet ve 
Safa Mahkum oldular 

...._~--~·-................................................................... 1 

Adananın kurtuluş günü 1 Adanalı yardıma 
Bundan bir müddet evvel şeh 

rimizcie bazı tanınmış şahıslara im· 
zasız tehdıt mektupları gönderile· 
rek para istendiğini, ve ölümle teb
tiit edildiğini t-vvelce yazmıştık . Bu 
meyanda Cezaevi müdürü Hüsnü 
konuklu, rmniyetmüdürü lsmail 
Hakkı Arca, Eczacı Ali nasibi , 

fabrikatör Nuh Naci Yazgan, F ab. 
rikatör Salih Bosna'ya tehdıt mek· 
tupları gönderilmiş ve para isten 
mişti. Zabıtamızın aldığı tedbir ve 
yaptığı tahkikat neticesinde bu mck 
tupların sabıkalılardan Ttkkekurbu 
mahallesinde oturan Kirmen Meh· 
met tarafından yazıldığı ve akta· 
basınd. n Safa isminde bir çocuğa 

bu mektuplardan bazılaı ını yazdır 

dığı anlaşılarak her ikisi de yaka· 
lanmış ve adlıyeye sevk edilmişti. 

Burılard;ın hala mevkuf bulunan 
Kirmen Mehınetle gayri mrvkuf 
S.ıfa haklarındaki duruşma birinci 
asıiye ceza mahkemesinde bitirilmiş 
suçlulardan Kirmen Mehmedin 3 se 
ne 5 ay 20 gün, Saf anın da 2 se· 
ne 4 ay hnpsine karar verılmiştir. 

Gazyacı tevkif edildi 
Komser muavini Ali Rızayı va. 

zıfesi sıra:ıında tahkirden suçlu Ga· 
nızafzade Mustafa oğlu Gaz.yacı 

Mehmedin meşhut suçli:ır kanununa 
gore aslı ye biı inci ceza mahkeme· 
sinde yapılan duruşması sonunda 1 
ay 5 gün hapsine karar verilerek 
suçlu tevkif edilmiştir. 

Patrona Naciyeyi vuran 
2 ay hapıs yatacak 

Umumi evlerden patrr>na 
Nacıyeyi biçakla yaralamaktan suç· 
lu ve mevkuf eski dabbağhane- ma· 
ha lesinden Ali o~lu kalaycı Ah 
turrahmanın asliye ikinci ceza mah· 
kemesince yapılan duruşması so 
nunda 1 sene 2 ay hapsine karar 
verilmiştir . 

Kurtuluşun 18 inci yıldönümünü 
büyük bir törenle kutlulıyacağız 

Komite çok ge niş bir program ha :!ırladı 

Adana Kurtuluş Bayramının 18 
inci yıl dönümür.ü te~it içın şehrimiz l 
de geniş hazırlıklar yapılmaktadır. 

Komite tarafından çok dolgun 
bir program hazırlanmıştır. 

lieş kanunsani Kurtuluş hayra· 
mımıza ait -Lır programı aynen aşa· 
ğıya i:lıyoruz: 

1- 4 lkincikanun 1940 ~aat 
(24 te saat kulesi ve Fabrıkaların 

Düdükleri (5) Dakika nıüddt'tle ça· 
lınmak suretiyle kurtuluş gününün 
başlangıcı ilan edileçek ve 5 ikinci 
kanun sabahı saat (9) da Top at· 
mak suretile ba5lanacaktır. 

2- 5 lkincıkanuıı saat ( 9 ) da 
kurtuluş savaşında do~üşen Kahra· 
manlar, lzcilar ve kurumlar ve te· 
~t""kküller d~legeleri Belediye önün· 
de toplanmış olacaklar ve tarihi 
Bayrağı lzc:iler elile önde Halkevi 
Bandosu olduğu halde belediyeden 
Kapalı caı şı yolu ile saat kulesıne 

götürecek !erdir. 

3- Saat (9,30) da Hükümet ve 
Ordu büyükleri, Jandarma ve polıs 
kıtaları ve bütün kuıumlar ve:: parri 
idare heydtleri saat: kulesi önünde 

- Gersi b~şinci shaiede -

İlk Öğretim 

Prof. Tankut 

P a rti Müfettişiınizin ya
rin şehrimize gelecek 

Bir kaç gündenberı lekenderun 
da bulunan Cumhuriyet Halk Partis 
Müfettişi Profesör Hasan Reşir Tan 
kut'un, haber aldığımıza göre, yaıın 
şehrimize gelmeleri pek muhtemel· 
dir. 

İdn1an Yurdu Lise macı 
hararetli oldu 

Yılbaşı t ... tili münasebc-tiyle ev· 
velki gün şehri .niz Sitadında yapı· 

lan idman yurdu - Lise maçı 2 ye 
4 Erkek Lisl"sİ takımının galibiyl"tİ 

ile neticelenmiştir. 

Valinin reisliğinde dün 
bir toplantı yapıldı 

Valimiz Faik Ü.:ıtün dün Parti 
ve Belediye reislerini "i'ayetc davet 

1 ederek zelzele fdaketzedelerine ay 
niyat temim için ayrıca bir görüş· 
me yapmıştır. 

Milli Mensucat fabrika~ı 
Umumi Müdürlüğü 

Milli Mensucııt faıuikası Umumi 
Müdürlüğüne sahiplerinden Bay Nu 
ri Has, idare heyetinin verdiği ka 
rarla tayin tdilmiştir. 

devam ediyor 
1 Fakir il k okul talebesi r. in 
ı gösterd iği cand"ln hareket 
DUn bir v agon ylyacek, [giyecek 

• • Y• [gönderlldl 
Adana l ıla r felaketzede yur tdaş

ların acısını: ma Jdi yardımlarl:ı iza· 
leye hararetle devam etmektedir. 
g4zetr:miıin ayrı süıuoun:fa neşretti· 

ğimiz listelerden de anlaşıldığı üzere 
yalnız nakdi yardım otuz bir. lirayı 

geçmektedir. 
Dün şehrimiz Cumhuı iyet ilk o· 

kulunun fakir talebeleri mtktebin 
himaye heyeti tauıfından krn İlerine 
yaptırılan yeni elbisdcrınin zelzele 
mıntakasındaki felaketzede kardfş· 
lerinc gönderılmesini ıstcmişl~rdır. 

Yavruların bu candan arzusu kırıl. 
mamış ve elt iseler gönderılmek Ü· 

zere hazırlanmıştır. 
500 çocuk 200 hasta , 500 ka· 

dın erkek felaketzede vlmak üzere 
1200 ki~iııin Adanada bakılabife. 
ce~i milıi yardım komıtesi tarafın· 

dan dün karar altına alınarak vila· 
yete bildir llmiştır . 

Dün 26 balyadıt 1704 parça 
çamaşır, 11 çuvalda 990 kilo bul-
gur, 2 fışı 300 kilo nebati yağ , on 
sandıkta 500 kilo sabun, 69 tl"neke 
tahin helvası 157 kılo zevtun da· 
nl"si, 97 kilo hö~rıic~, 14"!0 parça 
yeni çamaşır milli yardım ko nitesi 
tarafından Sivasa sevked.lmiştir . 
Sporc u la r da felaketz edele re 

yardıma başlayorlar 

Lise - İdman yurdu maçı fela· 
ketzedeler menfaatına ( 17 ) lira 
( 20 ) kuruş varr:lım temin etmiştir. 
Halıer aldııımıza göre bütı'.:n ku· 

lüpler fdaket7t~deler çıkarına tutbol 
rnaçl<ırı turnov2sı yepılacaktır . 

Ceyhanlıların dünkü 
yardımları ilk öğretim Mecmuasının 27 in· 

ci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda öğ
renmek için çok istifadeli yazılar 
mevcuttur. Tavsiye ederiz. 

Tar.ınmış bir iş adamış olan Nu 1 
ri Hasa muvaffakiyetler dileriz. , 

Niksar - Samsun 

G östenleu ya rdım t eha
lükü pek büyük tür 
Ceyhan : 2 (Hususi muhabiri 

mizden) - Zelzele felaketzedeleri· 
ne yardım faaliyeti Ceyhanda ha· 
raretle devam ctmektedır. Yurtdaş· 
lar büyük bir tehalükle Kızılaya 

koşmakta ve imkan verdiği nisbet· 
te yardımlar yapmaktadırlar 

Zelzele felaketinden mühim 7.arar 
goren yerlerden birisi de Niksa'dır. 

Samsun ile Niksar hakkında okucu
laıımıza birazmalumat vermeyi fay· 
dalı buluyoruz. 

Samsun Vilayelinin satıh mesaha 
sı 9210 kilometre murabbaı, nüfusu 
274 bındir. Arazisi Kızılırmak ve ye
şılırmak taratından sulanır. Allı kazası 

şunlardır. Vezirköprü Terme, Havza 
Çarşamba, Bafra, 

Karadenizin en ehhemmiyetli bir 
iskelesi olan ve demiryolile dahlii 
merkezlere, dekoville Çarşambaya 

bağlanan Samsun şehri anfiteatr biçi· 
mındedi't. Nüfusu 30 binden fa1ladır. 
Hınlerlandi pek nıünbıttir. Hububat 
deri, yün, tütün, afyon, meyva, keten 
kenevir yetişir. Bu sebeble Samsun, 

GÜNÜN MEVZUU 

harcke.Ji, işlek ve manıür bır tıcaret 

gahtır. 

Eski Samsun, şimdikinin iki ki
lometre garbindeydi. ismi Amisoo'tu 
Romalıların eline geçince, ) ı· 
kıldı. Ancuk ondan sonra kasaba bıı· 
günkü yerinde kuruldu. Samsun ismi 
Selçukiler zamanından ~almadır. Os· 
mcınlılar burasını Yıldırım Bayazıd za
manında aldı ar. Fal ıh, Pontus devle
tınden Samsun civarını aldı. 

* * * 
Nıksar, Tokat vilayetinin khza 

merkeLlerindendir. Tokatın elli kilo· 

metre şimal şarkisindedır. Kendisine 
iskelelik vazıfesıni goren Ünyeden r.o 
kilometre uz3ktadı•. 1200 evlı, 5000 
nüfusludur. Umum kazanın nüfusu 
28,500 diir. Kasabanın Etrafı bahçe· 
)erle çevrilidir. 370 metre rakımda 

bulunmaktadır. Dağlaı ında ceviz kes· 
tane ağaçları vardır. 

Bir Rivayete ~öre Niksar, Roma 
imparatorlarından Tıberıus zamanında 

«Yeni Kayserı» demek olan «Neoce 
saria isınıle kurulmuştur. 

Kasabanın bulunduğu sırtın üze· 
ıinde bir kale yıkıntısı vardır. Roma 
devTinden kalma diğer e~erler de dik· 
kati ct:lbeder. 

Niksar, Danişmendler zamanında 

selçukilerin elını:: geçti. 

* * * 

Düne! kadar toplanan yardım
ların yekunu 3000 lirayı aşmıştır. 
Yeniden yapılan yardımlar şunlardır: 

200 Sani Sağlam, 100 Ha~an 
Oflaz, 50 M~hrnet Şirmet, 50 Ab· 
durrahim Yeşil, 58 Bedir Fevzi, 
30 Mehmet ÔL, 25 Abdullah Tok, 
25 Cabralı Mustafa, 25 Mesrur, 
20 Gani Sezen, 20 Mehmet Hamis 
20 Ellialti Halil, 20 Abdurrazzak, 
15 Hakkı Çamurdan, 15 Abbas 
lş2'Üven, 15 Ali Sadık, 10 Şaban 
Akksya, 10 Mahmut Atalay, 10 
Mehmet Andırın, 10 Derici Hacı, 

1 O Şekerci Muhittin, 1 O Hancı Şt v· 
ki, 10 Avni tüccar, 10 keresteci 
Abdürrahim, lO Kadir çiftçi, 10 
MevlUt, 10 çiflıkittan Mahmut, 10 

( Gerisı beşinci sahifede ) 



1 , 

Adananın kur-
•• •• tuluş gunu 

- ikinci ••hileden artan 

:yer ılmış buluRıı<:ak ve bu ıaatte 
lsrikıil Marıı ile törene başlana 
~aktar. Bundan sonra (Dıkkat) ku 
~andasilc bir Askeri Manga h•vaya 
,. e.ş edecek, Baı rak selimlanaaktır. 

4 - Saygı susaıasmdan ve Bay
• ak tamam çekildikt,.n SOM• bay

ı.r~k hakkında bir nutuk söylenecek· 
iır. 

5- Nutuktan sonra Bando önde 
<>ldutu halde izciler, Askeri Manka 
'Ye kurumlu delegeler! bütün tc
~elcküller adına hazırlanın" olacak 
bulunan Çelenkleri be-lceiycdeo ala
ı r ak ATA 1 ÜRK Parkına gidcccklc 
·ve Heyk"lc koyacaklardır. r 

6- Çelenk koyma tören& bitin· 
~·y: kadar merasim Yeti olan (Cum
hurıyet alanı önünde) bütün Asker· 
ı~ ttalar, ]andar mı, izciler. Mektep~ 
IJıler, Sporcular, Milli aavaşa ittirik 
~en kabraman'ar gwubu, kurumlar 
~e halle, krokirte ıöstcrilrn şekilde 
::Yerlerini almış olacılclardu. 

7 Bu toplantı yerindeki töre-
"he ·saat (11) de l.tiklil marıilc bış
la~acak ve buradaki toreni ICültür 
:Oırcktörü, Jandarma komut.na ve 
!Emniyet Müdürü idare edt'ceklerdir. 

8- ı~tıklal~manndan sonra Ebe· 
d" ş f' . 

• 1 · '" ımız ATA1ÜRK'ün ve kurtu· 
luş şavaşında şehit d~en kahraman 
ların aziz hahralauna oldup yerde 
saygı susması yaplacaktar. Bundan 
sonra Adana kurtuluş aavoıana ait 
uıuhıklar söylenecektir. 

9- Nutuklardö n sonra geç•ş tö 
renine başlanacaktır. Bu l"snada alan 
-daki durum ve halkın yer alması İşi· 
~~n düzene konJnası Emniyet müdü

<.1une aıttir. 

ıo-d Saat [14] te milli mücadele 
~snasın a kurban oid b h .

1 . . . . • en emşc rı e-
rımızın azız hatıralarını "d B 1 . ya ve e e-
dıye tarafından Çelenk k k .. onm" uze· 
re kurtuluş mÜcAhitleri B 1 d" P . . • e e l)e ar· 
tı ve Halkevı delegelcrindf'n mürek-
kep bir ht"yl"t YEŞILOBAya [Kah . 
ya oğluna] gidecektir. 

11 - Saat [ [ 4,30] da Halkevi ta 
af ından Ası i sinemada Mektepli ve 
Sporcu gençlere kurtuluşun ve yurd 
rnüJaf aasının manasını anlatmak ü
zere lıir topla:ıtı yapılacaktır . 

12- ~aat [ 15,30] da Belediye 
adına seçılecek bir h .. yet Ordu) a 
t.~şekkur için komutanlığa gidecek. 
tır. 

l 3- Saat [ ~ 6] dd Büyiik .. -
onuruna B 1 gunun 

e ~cıy"de bir kabul t ·· · 
yapılacaktır. [I] .. orcnı 

·· saat Sllrecck olan 
bu teren: tcşekk ·· ıı . u erın deleg ı · 
"'" halkımızda · e erı . n ıs\eyenler gelf'cek 
ve şehrın kurtuluş bayr" • k .. mını utla 
yacaklardır. Bu esnada Halkevi B 
dosu Belediye öünüde ç:ılacakt an 

. 14 Saat [17] den itibaren ~~lk
evı tarafından halkımıza hoparlörle 
muzık yayımı yapılacaktır. 
1 J 15- Saat [18] den itibaren Be· 
e •ye ve ko nutanlık ö •ünde bel . 
dıyece Havai fışenk:er atıl11caktıre 

( ~riaı alime, ıahif..cte ) · 

Erzincan Zelzelesi 
Binbir başlı devler mi gt'ldiler bir gazaba? 
Sarstılar Ören oldu ıüzel şehir Erzincan. 
Arzın bu hiddetini kim unutur acaba? 
Neden ıuçsuz sebepsiz yok oldu bu kadar can? 

• • • 
Ôyle sarsıntı ki bu, koskoc•man f elik et, 
Koymadı bu zelzele asli taş üsünde taş. 

Bir anda çöktü evler, harap oldu memleket, 
Enkaz altında kaldı bir çok muum vatandaş. 

• . .. 
Bu topratm altında eter varsa bir öküz 
Boynuzlar1 üstünde duruyorsa bu Dünya, 
Hanümanları yıkıp kolay mı yapmak dümdüz? 
Karnını df'şecetim O'nu gösterin banı? 

• • * 
Oda buzlu ff'Celer artırıyor bu yası, 
Ordı bizdtn bekliyor bir parça ekmek ilaç. 
Orda s91uk ayazlar orda k•r fırtınası, 
Orda bizden olanlar orda her ıeye muhtaç. 

• • • 
Kız;en bu tabiatsa varsın alsın öcünü, 
Unutmasın bu yurdda yaşayanlar hep eriz. 
Varsın koca tabiat denuin bu gücünü 
Yıkan kör tabiatsa yapacak ta bizleriz ... 

C•n•lz Turlt•n 

Sovyet · ltalyan 
. siyasi mürasebatı 

artık kesildi 
Roma: 2 (Radyo) - ltalyın 

Sovyet Rusya siyasi münasebatı bu 
ıün filen kesilmiş bulunmaktadır. 
Bugün Roma hariciyesi Moskova
dalci nümayişler üzerine Sovyetlc· 
rin elçisini çekmesine bir mukabele 
oldutu şüphesizdir. 

Bir ltalyan gazduinin yazdıfma 
göre, ltalya hiç bir suretle Sovyet· 
lerin ctnuba dotru yürümeıine mü· 
samaha ıöst~rmiyecektir· 

Köscivanofun nutku 
ve Bulgar bitarafhjı 

Sofya : 2 (Radyo) - Batvekil 
köseivınof bir nutuk söyliverek 
Kralın ve h•lluo arıuıiyle Bulpris
tanan bu •rada bit•raf oldupa 
•e d-ima sulh taraftara buluodupmı 
beyan etmi1tir. 

Amerika hariciye nazırı 
Bay Hulun nutku 

V qington: 2 (Radyo) - Ame
rika H .... iciye oum Bay Hul yılba11 
münasebetiyle aöylediti nutukta sulh 
temenni etıniş ve müttefiklerin mu. 
zaffer olmasım dilemift~r· 

1940 Yılını insan mes'ut 
geçirmek ~çinneler yapmalıymış? 
Bir Fransız gazetesinin tavsiyeleri •• 

Günü geçti Amma, bir Fransız 
kadın gaste5inin 1940 Yılını mesut 
geçirmek istiycnlere yaptığı enlere 
san tavsiyeleri naklediyoruz: 

1 - G,.ceyarısı olur olmaz he
men, koşup bir ihtiyar insanı öpü 
nüz ve onu ilkin öpen, siz olmağa 
gayret ediniz. 

2 - Bir kanunusani günii kır
"?'~' saçlı bir dilenciye sadaka ve
r:nız. 

~ .. 3 - Eğer mümkünse sevmedi· 
gmız bir h"'sta · d" ,. yı zıyaret e ınız. 

. 4 .- O gün için size hediye edil 
mış çıçek demetlerinden birer çicek 
alıp bütün sene saklayınız. 

5 - O gün sabırlı, tatlı ve ıyı 
olunuz "oir gün o kadar çabuk ge
çer ki,, 

6 - Bir kanunusani gürıü gün 
düz yatmayınız. 

7 - Akraba ve yakınlarınıza 
karşı nazik ve iyi olunuz. Bilhassa 
annenize karşı. 

8 - Çantanızda b r kırmızı gül 
yaprağı bulunsun. 

9 - Tanıdığınız fena bir kadın 
sizin bulunduğunuz salonda bulunu· 
yorsa oturduğunuz koitu1c, islremie 
veya bnapenin ayağına hafıfçe par· 
mağmızla dokununuz. "f abii ona 
göstermeden,, 

10 Eğer elbisenizi kazara 
yırtaık ,_... maruz lcahraanız. 

bütün sene fevkalade bahtiyar ola
caksınız demektir. 

11 - Size o gün, beyaz leylak 
gül menekşe ve yahut yabani gül 

hediye ederll"rse size saadet getirir. 
Fakat tek orkide alırsanız çok se· 
vininiz. 

12 - Size senenizi tebrik için 
kart yollıyanlar ;nasında bir bc.hri

yeli varsa bu fevkalade iyidir. 

13 - Üç dostunuz, sizi bera
berce ziyaret ederse bu size bütün 
sene için uğur getirir . 

14 - Sofradan aldığınız bir 
istiridye !cabugu ile bir şampan

ya şişesini tıpasını saklayınız. 

15 - Sevmediğiniz bir insımı 
müdafaa ediniz? 

16 -- Kara tahtaya üç kere vu 
runuz ve üç kere "tali sana meydan 

okuyurum, sana yalvarıyorum,, de
yınız. 

17 - Elinize üç taş alınız atı
nız ve sonra attığınız istıkamete 

doğru yiırüyünüz. 

Ve bütün bunıardan maada da 
ya tam geceyarısı yahut da tam öğle 
üstü üç kere "Abrakadabra" deyiniz 
Bu söz eski büyücüierin kullandıkla. 
rı bir tılsımdır. Ve eski insanlar bu- ı 
na çok büyük bir kıym~t vcrir-

rdi, 

Cey~anlılarıu dünkü 
yardımları 

( ikinci sahifeded artan ) 

eczacı Abb.1s, 10 Rüfai, 10 Fevzi 
Coşar, 10 Tatlıkuyudan Yusuf, 10 
kavvaf Yaşar, 1 O ekmekçi Bclcir, 
10 Ali Rıza, 10 derici Şükrü, 10 
Osmanlı bankası memurları, 1 O 
Hakkı Oıal, 7.50 Mustafa Mazlum, 
5 lokantacı Ahmet, 5 boyacı Hüs. 
nü, 5 arna11ut Mehmet, 5 İbrahim 
Kozanlı, 5 Tatarlıdan Bekir, 5 ec. 
zacı Ali Rıza, 5 t-mekli general 
Remzi 5 bakkal Bahri, 5 Çubu~çu 
5 Hacı Tarakçı, 5 Mustafa Yıldırım 
5 elbıseci Salih, 5 Mu-ttafa, 5 be· 
zırgan Hafız, 5 Vanlı Mehmet, 
5 kavvaf Naz:Oi, 5 kasap Salıb. 
5 saraç ibrahim, 5 Ahmet Atılgan 
5 u~ta Kasım, 5 Mevlut, 5 müski· 
ratçı Kazım, 5 Antakyalı lııet, 
5 Turan, 5 Hıcı Maksuın, 5 bakkal 
Ahmet, 5 Mustafa Göker, 5 otelci 
Cemal, 5 Kamil T ekerek, 5 Hüse
yin Şaşmaz, 5 Ahmet Durukan, 5 
sıraç Fahri, 5 Abdullah Demirkol 
5 Hüseyin ve Murat, 5 Kasam Ôk
kaş, 5 s;ıraç Nıyazi, 5 kuap Yu · 
suf, 5 Mehmet Bakırlı, 5 Kamil 
Tok, 5 Mustafa Aydar, 5 Kahveci 
Hasan, ekmekçi Hamdi, S kahveci 
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Felaketzedelere 
yardım listesi 

( Üçüncü sahift:den artna ) 
lcka rısında Tüccar 

20 Bay Fehmi ve Veli Ga 
10 Bay Şükrü Mutlugün 
10 " Dr. Ziya Ahınet 
20 Dr. Numan Güreli 

100 Çiftçi f cmir teşek 

?O Eczacı Bay Basri Arso 
50 Emin Gökçe Çiftçi 
30 Bay Aziz Naci 
50 Süleyman Ôzeken (Tü 

car ve çiftçi) 
5 Şevket Şermet dişta. 

bibi 
10 Ali Tevfik 

50 Mehmet Yafıcı 
10 Hasan Erzincanlı 
10 Ahmet Remzi Yüregir 

Yeni Adana sahibi 
5 Bıyan Traje Yüregir 
2 Yalçın Rcmıi Yereğir 
1 Çetin Remzi Y cretir 

10 Bayan Edi'ıc Özler 
Bayan Emine Pchliiloğlu 

2 Bayan Afife Tanyeri 
10 Ali Satol 
3 Hasan Dattekin 
5 Bay Süleyman Saymbaş 
2 Sayit Vır 
5 Bayan Lütfiye 

5 Bayan Halime 
2 Bayan Cemile 
1 Bayan Rahime 

10 Bav Ahmet Abuzaroğ 
lu 

50 Emin Ôzsöz ve Yusuf 
Sarı Kelle 

20 Hafız Mustafa Şallı 
15 Osmanlı bankası me. 

murlarr 
4 Bayan Ahter 

50 T. Kadri Ramazanoğlu 

zinocu 
20240, 33 yekun 

Adananın 
•• 

kur-
•• 

tulnş gunu 
-Beşinci sayferten artan-

16- Saat [1 S,30 da önde Halke· 
\ti Bandosu olduğu halde ft ncr alayı 
yapılacaktır. F eııer alayı Belediye 
önünden yiirüyecek, Abidinpaşa, lr 
mak boyu caddelerinden keçerr.k as· 

falt, dörtyolağzı ve kuru köprü, bor· 
aa önünden belediyeye gelip son bu
lacaktır. Fener alayı bir kıt'a Asker 
izciler, Ukullar, Parti teşekkülleri 
ve halkın iştirakile yapılacaktır. 

ı 7- Bu büyük günün onuruna 
bütün dükkanlar, resmi ve hususi 
daireler güncüz Bayraklarla dona· 
tılacak ve gace ışıklandırılacaktır. 

18 - Saat [ 19] da Belediye tara 
fındın Kurtuluş savaşı Kahramanla 
rı şerefıne akşam yemeği ziyafeti 
verilecektir, ' 

19- Bugünü ı onuruna Halkevi 
tarafından Halka mahı1us olrnak Ü· 

zere saat [l 9,30] da Asri sinemada 
Milli bir pıyes temsil edilecektir. 

10- Kızılay tarafından bu gece 
davetlilere bir Balo verilecektir. 
(kaldmlmıştır.) 

21- Kurtuluş Bayramı töreni için 
· se e daveti e önderilmemiıtir. 

Kanlı Kavga 

Adamı lioç ettiler 

Pazartesi günü saat 17 de asfalt 
caddede Seyhan Şekerleme Yapım 
Evinin önünde üç kişi arası,,da mü· 
essif bir kavga olmuştur. Kavga· 
ya sebeb, döğülen Ali Taşın 125 
kuıuş alacaklı olmasıdır. Adil ve 

Kemal ismindeki mütecavizler birlik 
olarak Alı Taş'ın yütüne, midesine 
sağ ve sol boşluklarına yumruklarla 
vurarak onu döğmüşler ve bilahere 
pek cansız bir hale gelen Ali Taş 
başüstH hızla yere ~urulmuş, ağzın· 
dan burnundan kanlar akıtarak yü· 
züstü yerde serpili kalan Ali Taş, 

bu vaziyeti görenler tarafından öldü 
zannedilmiştir. Fakat sıhhi iıındat 

otomobili gelinceye kadar Ali taş 

kendine gelebilmiş ve ilk sıhhi mu 
aycnesi yapıldıktan sonra muhtelif 
yerlerinden yaralı olarak memleket 
hastanrsine gönderilmiş ve Adil ile 
Kemal da Hacıbayram polis kara· 
koluna götürülmüşlerdir. 

Kaçakçılık Davaları 
Aldığımız mılümata göre inhi· 

sar idarelerince ikame olunan da· 
vaların müruri zaman müddetlerinin 
kısa olması dolayısiyle Adliye Ve· 
kaleti alakadarlara bir tamim yap· 
mış ve mahkemelerin bn kabil da 
vaları, talikleri mümkün olduğu ka · 
dar kısa zamanlara inhisar edilerek 
bir seue içinde kaıara bağlamaları· 
nı bildirmiştir. 

Tarsus Seyhan ve Sey
han· Yurd maçları 

Pazar günü yapılması mukarrer 
olan Tarsus - Seyhan maçı hava · 
nın f, na olmasından dolayı tehir e. 

dilmiştir. Önümüzdeki Pazar günü 
Seyhan - idman yurdu karşılaşa 
caklardır, 

Lik maçl;srının ikinci devresinin 
pek hararetli olacağı umulmaktadır. 

Adli T ~bligat 
Adli tebligatın Posta idaresi ta 

rafından yapılmasına kanunen evvel· 

ki günden itibaren başlanmış hulu 
nuyor. 

Çukurova deposuna 
boğa mübayaa ediliyor 

Dün aldığımız malumata göre, 
ziraat vekaleti sığır şubesi mütehas· 
sısı Bay Zeki şehrimize gelmiıJ ve 
Gaziantebe geçmiştir. Bay zeki bu 
mı:ıtakadaki Halep ırkı sığırlar üze· 

rinde yaptığı tetkikattan musbet 
neticeler almıştır. Bay Zeki buradan 
Çukurova depo-ıu için boğa miiba· 

yaa edecektir. 

Karaisalı bölgesinde hafif 
bir zelzele oldu 

Karaisalının Kamışlı merkez na· 
hiyesinde v~ bir köyünde 31·12·939 
günü biri 40 diğeri 35 saniye süren 
hafıf bir zelzele olmuş ve hiç bir 

h•sarat olmadı mahalli kayma 

Türlcıözü 

Osmaniye'de Yardım 
Komitesi faaliyeti 

Osmani '/C : 5 (Hususi ) - Os 
maniye Kaymakamı Say Ihsan olgu 
nun riyaseti altında t,.şekkül eden 
milli yardım komitesi faaliyete ge~ 
miş ve derhal ilk topladığı (500) 
lirayı kızıl ay crmi}'eti merkezine 
göndermiştir. 

Yardım komitesi faaliyetine de· 
vam etmektt-, halk ve tüccarlar fe 
da karlık göstermektedir. 

Kozan ve Bahçe de 
Yapllan Yardımlar 

Zelzele fe'aketzedelerine şimdi 
ye kadar Kozandan 1500 ve Bah 
çeden de 250 lir 1 gönderildiği hak· 
kında vilayete dün resmi bilgi gel · 

miştir. 

Sömestr tatili 
Bütün okullar sömestir tatili 

içinde bulunmaktadır. Orta tedrisat 
müesseseleri de okul tatilleri kanu · 
nu hükmüne göre, çarşamba günü
ne kadar üç gün tatil yapa,caktır, 

Felaketzedelere yurddan 
ve dünyadan yardımlar 

( Üçüncü sabif eden arlan ) 
kümetide on ikibin Türk lirası yar· 
dımda bulunmuşlardır. Irak kızılay 
cemiyeti tarafından bir defter açıl· 
mıştır . 

tran parlimenıosu bu ~abahki 

toplantısında maruz kaldığımız felaket 
dolayısılc bütün İran milletinin duy -
duğu acı ve muhabbetı resmen ifade 
eyltmiş ve millet mümessilleri hürmet 
işareti olmak ü1.re bir ksıç dakika 
ayakta sükiit eylemiştir. Oiğ'er taftan 
şahinşa felaketzedelere yardım için 
şahsen onbin türk lirası göndermiştir 

lran kızılaslan ve giincş cemiyeti 
tarafından bır deiter de açılmıştır . 

Çiftçi birliğinden : 

Çiftçilerimizin halen ellerinde 
mevcut Kılavland ve yerli pamuk 
ile koıa miktarının bilinmesi Ziraat 
bankasınca arzu edilmekte olduğun 
dad ellerinde pamuk ve koza olan 1 

çiftçilerimizin bir hafta zarfında bir I 
liğimize gelip mallarını kayt ettirme 

feri menfaatlan iktizı1sından oldu~u 1 

ilan olunur. 3-4-5 

3 Kanunusani 940 

BONON MESELELERi 

Türk - Fransız 
ticaret paktı 

Sunday Tlmea'dew 

B ay Nu'!lan Menemenciot 
lunun riyasetınde bulurıaft 
Türk Ticaret Heyeti Fra 

sa ile ticaıi ve mali bir arılaşm• 
akdi için Parise gittiği malumdur. 

Diğer taraftan Yugoslavya, Yu 
nanistan, Romanya, Türkiye ve bi 
dereceye kadar da Macarist&n ara 
sında bir yakınkışma ve bir Batkart 
ekonomik hJoku tesisi hususanda 
temayüller Paris mahafilinde büyük 
bir mamnuniyetle karşılanmaktadır. 

Bundan başka Almanyanın Bal· 
kan yarımadasına nüfuz ve tesir 
ihtimalini endişe ile karşılayan ltal .. 
ya tarafından Balkanlara karşı gös· 
terilen alaka da !Fransızları memn 
etmektedir. 

Harp Başlayıncaya kadar Al 
manya Balkanlar ihracatının yüzde 
58 ini çekiyordu; fakat bugün Al· 
manya peşin para ile t diye husu· 
sunda her zamankinden daha ziyad 
çekingen olduta için Balkan ihracl" 
tının mühim bir kısmını müttefikler· 

le ltalyamn alıp almıyacağı meseleS 
ortaya Ç1kmış bulunuyor. 

Romanyadaki vaziyet ise çok 
mühim görülüyor. Vakia Almenya· 
nın Romanyaya taarruzu şüpheli gö 
rülüyorsa da Atmanyanın 8alkart 

bloku projesine şiddetle mubalıf ol· 
duğu ve Romany~ üzerindeki tazyı
kini arttırdığı aşiıı..2rdır. 

Vatandaş ! 
-Hava Kurumuna aza ol 

1 

Hava kuvvetlerlmlzln ÇO· 

oaımasına yardım ediniz l 

-
Adana Halkevi :-.?eisliğin' 
den: 

5 - Kanunusani - 9·m akşamı 
Asri sinemada Evimiz temsil kolu 
tarafından verilecek müsamere içillı 

hedava giriş kagıtlarının Halkevi 
kaleminden alınması lazımdır. 

11307 3-4 

i LAN 
Adana Askeri Satın alma komisyo

nundan: 
Miktarı Muhammen b. · ilk teminata 

Cinsi Kilo Lira Lira Kuruş 

Portakal 72.000 1656 124 20 
lspanak 25.000 1500 112 50 

Adana garnizonu ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarile muhammen 
bedelleri ve ilk teminatlurı gösterilen meyve ve sebze açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Adana askeıi satın alma kmnis)onunda 
13.1.940 cuma günü saat onda yaçılacaktır. isteklilerin teminatlariylt 
birlikte btlli günde ve saatte müracaat etmeleri ilin olunur. 
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3 Kinunu~~ni Q40 

Felaketzedelere 
yardım listesi 

Lira K. 

18841 53 
50 

V f'!rf'nİn arlı 

Dünkü yekun 
Adana Sazınaş şirketi 

ıo 

20 

30 
25 

100 
30 

" ,, " 
Müdürü Kamil Aladı 
Oymaklı köyündın Ha. 
cı Hasan 

Bay Salamon Gılodo 
Kerf'steci Rif at Sezer 
Pamukçu Aziz 

Müteahhit Muhittin 
P, ksaç ve eşi 

5 Ahmet Ôzdil ' 
20 Hüseyin lncirlilcr 
15 Bayan Hayriye Kusun 
6 70 Esnaf l(ahvecisi Hakkı 

Şifan 
3 

60 
5 

50 
5 

100 

20 
15 60 
10 
15 
5 

Nığdeli Kazım Selvi 
Sabri Evrr-ndılek 
Abdülhadi Bağdad 
Hüseyin Agba 
Dr. Ali Naim Ôzğen 
ve f'Şİ B. Sabiha 
Lut fi Kalakoğiu f at ri· 
katar 

Hacı Ömer Pehlivan 
Menemenci hanı sa· 
Arif Cemal Akıncı 
Bayan ~liye Y erdclen 

Yunus kahvesi müste· 
ciri Süleyman 

10 
25R 

Bayan Nakiye Aktan 
30 Gilodo fabrikası işçile 

ri Vf" memurları 
5 

5 

10 
50 
79 73 

303 20 

52 25 
25 

Salih Bosna fabrikası 
nrnkinesti lsmail Yıldı· 
rım 

Malu 1 yüzhaşı Mis isli 
lbrahim Cerit 
Rt'cep Baysal 
liayan Hatice Çıplak 

Malatya bn fabri 
kası memurları 
Malatya bez fabrı 
kası işçileri 
yeni f al>rika işçileri 
mülkiye miifettişi 
Bay Recai Türeli 

10 Cevahir Bosna 

5 Zekiye Alptekin 
5 Sanıye Bosna 

28 76 Cumhuriy: mektebi mu 

10 
10 

aitim ve talebelerinden 
Hazine avukatı Cemal 
Marangoz usta Mustafa 
Sefer 

17 82 Adana Ticaret mckte· 
bi Öğretmen ve talebe 
lerinden 

97 75 Ad d E . . . 

30 
200 

a a rkeklı Sf'sı c~ 
rctmen ve talebelerin 
den 

~ayan Dursun Kabakçı 
ıorç Lütfullah (ıkinci de 
fa olarak vermiştir.) 

55 20 Karaisalı kazasının in· 

cirgediği köy halkından 
200 Ali Galıp ikiz 
10 Parapiç 

5 Dr. irfan 
100 lbrahim ve Mehmet 

( Gerisi altlncı sahifede) 

'f ürkı;in .... 

, -..,,.__~ 
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J Finlandiya • tebliğine resmı goı"" 
...., 

Bir Rus 
büyük bir 

imha fırkası 
kuvvet ricat 

edildi • 
' 

İngiltere, Finlandiyaya pek genış bir mikyasta yardım yapacak 

Londrn: 2 (Rad 
yo) nrşrcdilcn Fin· 

landiya tebliğine 

göre, Kaypani ve 
Sovanta gi)lü ya · 
kınında düşman 

ta ar uzları püskür. 
tülmüştnr, Mühim 
miktarda ganaım 

elde edilmişuir. sal · 
la bölgesinde 12 

otomobillik sovyet 

kafılesi bozğuna Fin ••kerlerl bir ormanda 

uğradı. 4 Rus tayyarf'si düşürüldü memleketlerinin temamiyetinin muha 
iki tayyareninde hasara uğradığı sa· fazasına yapılacak yardımı çok ye· 
rıılıyor. rinde karşılamaktadır. 

Kun.anstll Fınliler mütemadiyen Londra: 2 ( Radyo ) - Maner 
40 kilometre gcrılemişlerdir. Finliler haym h11ttına bugün tekrar şiddetli 
imha ettikleri Rus fokaaını takip et bir taarruz yapılmışhr. 
mektt-dirler. Sovyetlerdcn 11 tank So11yetler t .. kviye almalarına 
elli otomobil ve daha bir çok harp rağmen mu.,.aftakiyet göitereme· 
levazımı alınmıştır. mektedirl,.r. 

1 Verilen malumata göre logilte lsveç. gönüllü bfılesinın "" bü-
her sahada Finlandiyaya geniş yar yü~ii yeniden fınla diyaya harekd 
dım yapacaktır. f ngiliz t-fkari umumi etmiştir. Y cıkında d ı ğer kafilelerde 
yesi, Fınlandiya ve lskandinavya hareket edecekti . 

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

F eliketzedelereyurddan 
ve dünyadan yardımlar 

IRAN PARLAMENTOSUNUN TÜRK MİLLETiNE MUHABBETİ· İRAN 
ŞEHINŞAHININ YARDIMLARI • IRAN KIZILASLAN TEŞKILATININ 
FAALiYETi • MıSIR VE IRAKIN ALAKALAR! · MISIR KRAUNIN 
ŞAHSI YAROIMLARI . MISIRLILARIN YAROIMLARI 

Yaralı katarı Ankara ya geldi 
Ankara : 2 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Zelzele felaketzedeleıi · 
mize yurddnşlaıın ve bütün dost dlın 
ya milletlerinin yardımları tevali et· 
mektedır, 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
memurları maaşlarının yüzde beş ve 
yüzde onunu felaketzedelere terket : 
mişlerdir. 

Haber aldığıma göre, Marsilyada 
bulunan ıhracat komitesi zelzele feli · 
ketzedeleri için teberrü faahyetine 
geçmışlerdir. Toplanan para btırada
ki Türkh e Baş konsolosuna teslim 
edilecektır. 

Kahirede de yardım hareketi 
baılam~ k rdun olarak Mısır 

10,000 lngiliz liralık bir çek verilmiş· 
tir . 

Er1 incan zelzelesi felaketinden 
sonra enkaz altında kalıp kurt;ırılan 

yaralılardan Sivas ve Ankara i-.ıika

metinde sevkedilenleri hamil bulunan 
ilk yaralı treni bugün Ankaraya gt:I· 
miştir. Bunlar kadın, erkek ve çocuk 
olmak üzere kırk dok\17, yaralıdır ; 
hastcncye yatarılmıştır. 

DOST IRANDAKI ALA.Ka 

Ankara 2 ( A . A . ) ·- Zelzele 
felaketzedelerine memleketin her tara 
fından yardımlar devam etmektedir. 
Diker tarafınd. o lran kızılaslan ve 
rüncş cemiyet• ellibin rival, ırak hu· 

. 
SEYLAP. 
FACiASI 

• Adapazarında Sakar-
ya tastJ, şehri su bastı 
İzmit, Manısa Bursa 
Ovalarında da seylap 

* 
Ankara: 2 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Aldıtım haberl,.re göre 
Karacabey ovaları su ba:;'·ınına ut· 
ra ıştır. Sular Kemalpaşa kazası 
Merkezini de istılaya başlımışhr. 

Halk korku ve h~yccan içinde· 
dir. Halk ovalara, damların üstüne 
çıkmaktadır. Kemlikten Kemlpaşıt 

ya motor ve kayık gönderilf'cektir. 
Kemalpaşada üç mahalle sular al· 
tındadır. 

Dün saat 18 de de S akarya neh 
ri sedlerden birini delerek ova ya 

ayıilmış ve sular Ada pazarına 

kadar gideıt'k kaza merkezindeki 
sekız mahalleyi basmıştır. Nüfus 
ve hayvanca hiç zayiat yoktur. 

Jzmiıtrn bura) a kayık ve motor 
gönderilmektedir. Sedleri tamir içın 
500 kişi ik bir ekip çalışmaktadır. 

Ankara 2 (A A.) - fzmit, Ma· 
nisa, Bursa ovalarını ve yeşil ırmak 
ile Tersakançayının taşması yüzün· 
den Amasyanın bazı mahallerin ıu
lar başm,ştır. nüfüsca zayiat yoktur. 

Dahiliye ve 
Sıhhat Vekilimiz 

Mesailerine Erzincan da 
Devaın Edecekler 

Ankara : 2 (a. a.) - Dahiliye ve 
Sıhhiye vekillrri yardım ve koruma 
tr-şkilatana tesis ve ikmal için çahf
malarına Erzincanda devam edecek· 
ler. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün göle yüzü kıs· 

men açık, bavabafıf r" ir. · 
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\ tıerkenA4 1 
Yeni Y' a g . .taman· 

{ Saşrna~a\cdc~ ~evc~Jiyel ! 
. aef; .... um goremeyız. 

,.,uJafaaı . .,vlemekten .. aksadımız: 
\,: . 

Garp cephesinde 
• 

Kanunusani ~ 40 

tiyatro 
eıh:_r aran buyuk t t hlikder kar· 

.. da hasit bir sulh ılavası pe\'inde. 
her ne bahasına olursa olsun can ka.:v · 
gusuoa duşmlls olmadığımızdır. itiraf 

edelinıki. görUnen hadi-..elcria rengi sık sık konı..erler ve temsıller \"erili· 
Ye tadı milletlerin hoı-ana 'idccek yor. Fransız radyo idaresi, cephede· 

Fransıııda. Gcphede bulunan kı · 
taatın tiyatro \e ı..onserlere varıncıa· 
yA kadar biiıün ıhtiyaçlartn :ıeminine 

çok büyük ehemmi) el verilmektedir. 
Yer altı istihkamlarında sahnelerde 

.. ulnyinılikde deıildir. Ceçen bir yıl ki askerleri eğlendirmtk için prog· 

Majino hattındaki askerler ıçın tiyatro heyetleri 
teşekkil edildi. Moris Şuvalye, Jozefin Baker, Kor
te Tilu gibi bir çok tanınmış san'ackarlar cephede 
müsamereler verdiler 

içinde yere ~erilen milletlerin, top· ramlarında mühım tadıllcr ve yeni· • 
raklarımn huclnt ve buriy(tleı·i ihlil likler yapmıştır. Radyo idaresi, gü- beğenilmiş, tiyatroda bulunanlar mü· 
elunu insanların perişan halle.i rn•o nün ve gecenin mu ıyyen sailllerinde t ımadiyen i'Üiınüşlerdir. Şövalya bun 
Jılına &irenler için çok ibret n- temsiller ve konseıler vermekle be dan çok mütehaı.sis olmuş: Sizi bir 
rici 9ir şeydir· rabcr, biuat cepheye giderek ask er· iki saat e~lendirebilmişsem, bu be· 

rnı10 Yılını Turk Milleti, metin. ler önünde temsiller verecek bir harp nim için en kıymetli şeydir, demiştir. 
lcorku-.uz, buyuk bir dikkat ve hn .. i· tıyatrosu da kurnlmuş ve tiyatro he· Artist. lngiliz cephesinde lnırilizce 
relle karşılamıştır. Bir milletin, nef- yeti ccpheyeye &"İlmiştir. Ayni mak· tarkılrr ıöylemiştir, Burada temsiller 
si•e, lrnvvetine iti•adı, huJudlarınrn cepheye uakın küçük bir şehrin ti-

satla teşkıl edilen ikinci harp tiyat• J 1 
itimadı de.ektir, yalrosunda verilmiştir. Temsillere n· 

rosu da 15 teşriasanirle cepneye ha• 
·ıurk milleti her zaman: tc:hli1'.e.vi rı"liı başkumandanı ıeneral lord Gort 

raket etmiştir· 
ica.t edenlere karşı bir tc-hlike olmu\'- erkanıharbiye heyeti, zabit ve nefer 
tur. Banu hes:ıba katmadan sulh fart· Cepheye giden ilk temsil koluna b•nlerce kişi 2'elmiş, bunlar da artisti 
larımızın kolay kola,y bo2ulaıaıyaca Moris Şovalye, Jozefın Baker ve re· çok alkışlamışlardır. 
ıını Ye bunun içi.- de ı Q4'0 .vılının vülerde oynıyan dı~ar meı;hur yıldız- Tiyatro heyeti ile beraber tem-

Turk milleti içi" devamlı bir imar )ar dahil olmuşlardır. Hu tiyatroya siller veı mek üzere cihanşümul bir 
ve çalı~mı .) ılı olacağını ummakdayız. ıenç ve şuh ~irlsleden rnürekep bir şöhret sahibi olan Alfred Korto ve 
Turk milleti, ~·c•i devr·in. yeni haya· balet heyeti de terfik etmiştir. Jak Tibo gibi musuki üstadları da 

tııu, ~·eai planlarını ik•al ederken Moris Şövalyenin muhtelıf nokt- Marinot hattına gitmiılerdir. cepheye 
kaz•a kurelı. gibi silahı da yuındn )arda kıtaaıa söylediii şarkılar çok gıden ilk tiyatro heyeti muhtelif bir 
dur111aktadır. Bu milletin asırlardan- ------=-----------------; 
beri bugUn içimle bulundıı&umuz ~al't· 

lal'a uyarak .)"a~anıı' ve çalı~mıştır. 
Bö' le karanlık. izıtr:ıplı wc ,inirleri 
boznn hadiselere nıuk:ıvcmet, bu gibi 
halleri kolayca SC\"İştirmek T11rk mil· 
Jctinincibilli marifetidir. KU\·vdimize, 
Sefimize, 1Juknmetiı1 kararlarıaa, 111il· 
letin varlığına gtıveninıiz olduktan 
sonra sc::rin, metin ~·Ltrekle l940_yılına. 

hoş geldin di.' ırbiliriz. 

Sovyet - Bulgar 

konuşması 

Bern: 30 (Radycı)-Haber verildi-

tine göre, Moskovada hulunan Bulgar 

he ıeti ileyapılan konuşrr.alar ) alınız: 
iktisadi sahada değildir. Sovyetlerin 

askeri taleplerde bulunduğu muhak . 
kaktır. 

ŞAKALAR 

Bankaya Ko,an Ha•i• 
Hasis parasını yatırdığı bankanın 

tediyatını ta-iıl ettiğine dııir hır I<i
V&}el duymuştu. Kendisıvle alay et· 
mek için soylenilen bu lilfa inanıırak 
hemen bankaya koştu ve c-iizdanını 

uzatarak: 
- Paramı isterim, dedi. 
Memur sordu: 
- Bütün paı a mı istersiniz., } ok

sa tek !ıra mı? 

Hasis tereddüde düştü. Bankada 
paıa Qİduğu anlaşılıyordu. 

Dedı ki: 
Mademki bana paramı veıcbile-

cek vaziyeııesınız, hıç bir şey İste· 1 
mcm. Fakat eğer paıamı veremiyecek 
\aZı)'elle ı~enız paramı isterım! 

Servet Yapma Bahsi 
- Şımdıkı haı pte neferlere ~ün· 

on trank verıyorlar, ) üz sene harbin
d neferlerın herbiri birer servet sa-

Mersinde modern bir 
Gar inşa ediliyor 

İstimlak muamelesine başlannış bulunuyor 

Mersin: 2 (Türksözü muhabiri. 

mizden) - Mersin istasyonunun i· 

mar yolunda hız alan şehrimiziıı ih· 

tiyacına kafı gelmiyecek derrcede 

ufak kaldı~ı evvtlden beri his edil

mekte idi. Münakalat vekaletinin 

evveldl'n heti malum olan hu ihti

yacı karşılamak üzere akcienizden 

yurdumuzun içlerine açılmış şanla 
bir medhal vaziyetinde zarif bir ter

minüs garı şeklinde muhteşem Hr 

bina inşa etmeğe karar verdığini ha· 

ber ald.k. Bu iş için evvel emirde 

Hadiseler önünde 

insani 

yapılması la11mgelen istimlak mua

melesine başlanmış bulunmaktadır. 

Bununla beraber gar ioşa edilinceye 

kadar kullanılacak olan şimdiki is-

tasyonun meydanını toz ve çamur 

dan kurtarmak İçin de işe başlanma· 

sına bütün dö;ırme yapmilk için ça 

lışmalar devilm etmektedir. 

Bunu mukarrer gar inşaatının 

ilk tezahürü addederek Mersirılileri 

müjdeler ve Savın münakalat Veki
limıze teşekkurlerimizi sunarız, 

/zarp 
Ruslar ilk taaı ruza ~irışliii.leri üç cephenin ikisinden geri çek ilmeğe ve 

kendi toprakli\rı ıçerisine otuz, kırk kılometreye geıılıne~e mecbur olduk-

tan ~onrn Fınlere karşı hir tek taarruz cepheleri kaldı: O da. mannerheiın 
müdafab hattı. Fakat buınsını da aşmak mümkiin olamıyor. Onun için 

l<uslarm Fınleıe kaışı kut.andıkları tek laanız imk~nı hava hücumlarından 
ibaret kalıyor. 

Son bombardımanlarda değil ama, ilk bomb:ırdımanlarda Rusların ze· 

birli gnz kullandıkları, " J'i:lorpkrin" ismi verilen 
ınsanı - affedersinız - kusıurmaklan ıbarettir· 

bir nevı gazdır ve tesiri 

Hıkayedeki kahramıının olümlerden ölüm beğen dediği gibi, bugün de, 
bombardıman cdılecek şehır halkına " gazlardan haz beğen·· denebilir. Zi-

ı a, yangın çıkaııcıdan, boğucudan, derıleri yakıcıdan tutun da, ağlatıcı . 
güldürücü ve niha} et Rusların ınarıfctiyle ögrendiğımız kusturucu gaza ka
dar hepsi \ar. 

Onun içın lngılı2ler, Eğer bir gun Almanyc1 bombardıman cdilecak olur· 

sa, tayyaıecilcrine' '• erelrıh<;ş guldürücü gaz bombaları atın dı:ı, ahalinin 

hınız 'üzü gülsün'" dı} oı lar. Galıba hitrbı irısanileştırmek dıye bahsolunan 

temsil kolu olup, azası Foli Beljer 
A. B. C., Varyete ve Balfabaren gıbi 

Pari!'in varyete tiyatro artisleri 
arasından seçilmişdir · 

lık harp tıyahosu, Fransız bii 
yük erkanı harbıye heyetının karan 
vechile, karaıiihı umumi civarına 

yerleşecek v~ temsillere başlıcaktır , 
Oıdu ve güzel sanatlar mensup

ları hezctın temsil edeceki eserler . 
hakkında tamamen mutabık kitl"'ış 

tw Heyetın sahneye koyacatı eser· 
ler, ağ'ır can sıkıcı değil, güldürücü 
ve eğlendırıci es~rler olacak. nuına· 

ralar Puisiu en büyük tiyatrolarında 
oynanan nu.naralar gibi mükemmel 
olacaktır. 

Harp tiyaaro.su müdüriyeıine Pa 
rısteki h.ılk tıyatrosu müdürii Pol 
Abraham manvınliğine de bir se 
neden beri Maginet hattında döbet 
bekliyen askerleri, idaresindeki trlJ 
pwn verdıği temsiller ite eğlendirmekle 
olan Jmj Malstor tayin cımiştir. 

Fransız komedi muharrirlerinden 
Kürtelin Eabis ve Feydo,nun en şuh 
ve bir perdelık komedileri ccdhede 
t"msıl edılecektir. Paris operasının 
ba]et heyeti de piyano ve keman 
vırtüoz 1erın refakatınde, askerlerın 

şerefine birçok dans numaraiarı ya 
pac.11ktır . 

-~---------- -
Başşeh1r telgrafı 

- 8ırınci sahifeden art;.ın
para yeki'ınu şayanı hayret bir şekild 
kabarmaktadır. 

Altındaki tek döşeği, parmakla· 
rındaki nışan yüzüklerini, bankadaki 
kara günleri için ayırdıkları paralarını 
götürüp verenler az değildir. Göğtis 

kabartacak milli hir tesanüdün büyük
lüğüne şahit oluyoruz. Bir taraftarı 
hükümetimizin alınış olduğu çok ciddi 
ve seri tedbirler, diğer taraftan halkın 
gösterdiği kardeşlik duygularının kuv· 
veti misli görülmemiş bir felaketin 
çuk geçmeden teskin edileceğini gös
termektedir. 

Bu felaket bir daha gösterdi ki 
Türk milleti her hangi bir tehlike \ e 
felaket karşısında azami surette mü· 
teyakkız ve hazırdır. K. O. 

Komanya icabınd 
j harp edecek 

Bükreş: 2 (Radyo) - Romefl 

Başvekili Tateresko, Romıınyanıll 

Basarabya tlikobino ayalctleıirı1 

muhafaza için icabında harp edec·· 

ğini söyll'miştir. 

Torpillenen İngiliz gemi' 
sinin yarası hafif 

Londra : 30 (Radyo) -· AlmıJ" 

lar tarafınd.tn torpillenerı ldgiliz h•' 
gemisi hafif , yaıalanmıştır. Gef111 

İnğiliz limanına gelmiştir. Murette' 

batından dört kişinin ağır ydralı ol 
·· le i or. 



~ 3 Kanunusani 940 

Süvare 
8,30 

::::: 

ASRi SiNEMADJ::: 
C:::::: 

3 kanunsani 940 çarşamba akşamından itibaren 

iki şaheser birden sunar 
1 

Lil Dagover Albccht Sehoen Peter Peterson'ın 

(Sanat de Krauzer ) 
2 

Çalgıcı Koy boy tarafından 
Es r 

. k a t i l arengız 

Bugün gündüz saat 2,30 da son defa olarak 

Mihracenin Gözdesi Hind Mezarı 

Sahife: 7 
:s -Sw. -

ı· 

-----------------------------------------------------------------------------------------------,__, 1 
Seyhan Orman Çevirge Mü-

__________________ , ________________________ __ 

iirlüğünden • • 

ALSARAY 
SINEMASININ 

MuvaHakiyetle Göstermekde 

TAN Sineması 
Bu AKŞAM 

Olduğu Bü} ük Artist 
1 ZARAH LEANDER'in Şaheseri 

Günün, l laftanın ve ~enenin En 
Güzel ve Haşd ın, başa bir Kahkahıt 
Neşe ve Hareket Kaynağı Olan 

( TUrlCçe SözlU ) e 

Cınsi Hacmi 

M3 D~ 

281 000 
Dıkili kayın ağacı 

Muhammen vahit fiy<th 
Lira Kuruş 

2 s0 

1 utarı 
lira K. 

702 50 

1 - Dörtyol kazasının Banrazolugu ormanındaki 28 t metre mikap 
ayın kerestelik ağacı 1 · l 948 tarihinden itibarerı l 7 gün müddetle açık 
rtırmaya konmuş ve ihale 18 l ·940 Perşembe günü saat 15 de Seyhan 

rman Çevirge Müdürlüğünde topldnacak komisyon marifetiyle icra edi
ecektir. 

Mavi Tilki 
Büyük Ufa Fılmi Bılaistisna Bütün 
Güzel Fılm Mernklılaı ını Cezp ve 

Teshir Etmiştir. 

AYRICA: Metro Jurnel ve 
Merekh Fllmlerln en GUzell 

( Haydutlar Adası ) 

BugUn 2.30 
MAVi TiLKi ( Zarah Leanrter ) 
Hayvanlaşan insan (JEAN OABIN) 

( SIMONE SIMON ) 

3 Ahbab Çavuşlar 

Harbe Gidiyor 
Komedi Fılmlerin En Nefisi 

Ve Eşsizini Sunuyor 
Kahkahalarınızla Karşılıyacağınız 

Cıdden Mü'ltesna Bır Şaheserdir 
BugUn 2.30 da 

Mumyalar Müzesi 
Dolu Dizgin 

. 2 :-- Satışa iştirak edecek taliplerip 2490 sayılı Kanunun hükümle· 
ıne gore 52 lira 69 kuruşluk teminat mektup ve mahbuzlarile ticaret 

dası vesikalarını satıştan bir saat evveline kadar bu komisyona ibraz 
tmelcri. 

·------------------------------------------~ 

3 - Bu. satışa .. ai~ ~~ojeler Orman Umum Müdürlüğünden, Styhan 
rman Çevırgc Mudurluğü " o- t l 0 s·· 

d _ . . 1 • e or yo rman olge Şefliğinde bulundu-
un an gorrnek ıstıyenıerın bu dairelere müracaatları . ) 

30-3-6-9 11294 

ki 
Adana Sulh ikinci hu· 1 Ad 

ana Askeri Satınalma 
uk mahkemesinden: Komisyonundan: ve 

ü· 

1 

No: 101 

Adanada elektrik şırketi civa. 
ındakı Bclediy~yc ait anbarda bek. 

Mıiıde müstahdem iken vefat ed~n 
ehrnet s l'h 1 s-ı . a 1 og u u eymanm t~. 

r-kesıne mahkemece vaziyet edile· 
c~ def terı tutulmuş olduğundan 
utevdf anın alacaklariyle b l . . .. orç u· 

••mın tarıhı ılandan itibaren bir ay 
ınde mahk~meye müracaatle ala· 

ak ve borçlarını kaydcttirıncleri 
İ' lfe mirasçıları varsa keza ilandan 

ibaren üç ay içinde bu sıfatlarını 
bat etmelt'rİ lüzumu, aksi takdir· 

ıa" e mütevdf ayı ne şahsen ve ne de 

·~' 'eke~ine izafetle takip edemiye· 
f11

1 klcrı k. medeninin 5 34, 56 ı ve 
69 uncu maddeleri hükmüne tev. 
le 

1 - Adana garnizonu ihtiyacı 
için 28000 kilo kuru fasulya kapa 
lı zarfla eksiltmeye konulmu~tur . 

Mnhammen bedeli 5040 liradır • 
Muvakkt teminatı 378 liradır. Ek· 
siltme~i 121 1 939 Cuma günü sa. 1 
atlO<ia; 

2 - Eksiltmesi Adana Askeri 
Satınalma Komisyonnuda yapıla· 
1acaktır. Şartnamesi her gün komis 
yonda görülebilir. 

3 - istekliler Kanunun 2 , 3 
maddelerindeki şaraiti haiz olduk 
larına dair vesaiklc teklıf mektup 
larını tayin edilen saattan en geç 
bir saat cvvl komsiyorı başkanlığı
na vermiş olmaları lazımdır . 

DİKKAT 

Pek Yakında 

DlKKAT 

Pek Yakında 

( ABUULVAllAP' dan ) Sonra Kardc;< Mısırın Se, Kraliçesi 

-1 Ümmü Gülsüm ' lı._ 
•• 
u 

Acıklı Filmlerin En Acıklı~ı, Heyecanlı Filmlerin En 
I leyecanli:-ı, A~k. lc;tir:ıp , .e J Jicran Romanı Olao 

üMiT ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkıh 

Emsalsiz Filmde Dinlem~ Hazırlanınız 

Bu Film Butun llalkınıızın Ağzında Dolaşacaktır. 

11 a n il 
Türk Hava Kurumu 1

1 

Adana Şubesi başkan
lığınd.an: 

1 - Türkkuşuna uçucu Ü) e 
kaydına başlanmıştır 

2 -- Yaşları 16 - 21, tah 
silleri lise ve muadilinin 9 undan 
aşağı olmıyanların Hava Kurumu 
na müracaatları ilan o1unıır. 

11293 29-3-7 

i ı a n 

Turk Hava Kurumu 
Adana Şubesi baş
kanlığından : 

Kur ban bayramında kesile· 
cek koyun ve davarların deri 
ve barsaklara ikinci kinunun on 
ikirci cuma günü saat 15 Je 
9atılacaktıı. isteklilerin Hava 
kurumuna gelmeleri ilio olunur. 

ı 1292 29-3-7 



Türk sözü 
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Livtrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
2 I 1 I 1940 

S.odm 1 iş Baukasından alınmıştır. 
P~ne 

Hazır _:+~~-
Liret ı---
Rayişmark 

Vadeli 1. Frank (Fransız) -2-96 
8 33 -5-Vade!i 111 Sterliil( İngiliz ) 21 

Hind hazır 7 91 Dolar ( Amerika ) ~30 1 36 
Nevyork 11\00 -Frank-( isviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ik al7'ive planı 

MÜKAr'AT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • lOOQ • 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 
~maod• talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 

1 

l 

1 Kanunusani 94CT~ 

,,~--------.·_-----. 11 

TURKSOZU 
GAZETECİLİK-MATBAACILI~ 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, Jıaritalar, planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

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

• 
1 \ 

1 1 

1 1 

• 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa kan nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild~ bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir. 

.............................................. .,,, 

1 

inan Y az)hanesi 

Yeniden açtığımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan yaz\' 
hanesinde " Tüccdrİ hesaplara bakılır v~ defter tutulur. N jfus, Tapu, Bi. 

na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarada Veki 

!etler - Devlet ŞG<ası - Mahkemei Temyiz ile rı:~smi devdirdeki işler 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarl· miicehhez matbaada tat> işle

rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün m:ıkina ve yedekleri radyo tamir' 

leri ve m ~mleketim zın y ıj). işi -:rı ı l : '< ı 1 J ı 1 n ı ;,ı f~nc ~ ın ,.,,afık kire n it 
( tuğlalardan ) istenilen yere ka far gön form eğe de'alet eder. ( Yoksııl 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intizanı, 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

Helediye sabık tahakkuk memuru Remzi Turhal 

Bel~diye sabık tahsil memuru Rasim Gökberk 

c. 

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 müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk ıözü matbaası 


