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Telefon: 815 -ADA~A GÜNDELiK StYASt GAZETE 5 Kuru~ 

Sahip ve Başın"Jharriri 

Ferid CeJal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı : 4622 

4 K. Sani 940 Perşembe 

Kemal paşadaki seyla:p felaketi İ ktisadi Hayatım1za dair 
1 

\ Yeni Mühim 

Yıkılan ev: 1500, ölen. 1o \ Kanunlar 
* 

KIZILAY SEYLAP BÖLGESiNE DERHAL PARA V E MALZEME GÖNDERDi 
Mectlae hUkOmet Tare ftn. 
dan Bazı MOhlm Kanun 

Projeleri Yerlld i --------------
r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"l 
i Milli Şef ! 
l Ankarada ! 1 

i A , ! i . tı:.ara : a ( llususi ) • 
i Mıl/ı :fef dün sallllh saut 9 da i 
i lfmusyad,, tt>llaklerdP bulunmuş. i 
i ~ur. Erbaadan f{el,.n hey,.uen i 
i ızahat u.lmıılar mütealiiben 7 ur- 1 
i h~la gtdmişler ııe l:endi/,.rine Drı. ! 
i hılıye Vt>kilınıi;; miilüki olmuş- t 

i '"'' . • 
İ l11ii11ii btJ~iirı fia<Jt ] 3 dt> Arı ! 
J karnyıı djjnmüşlerdir. Ş,.J hara- ! 
J rt>lle karşılanmıştır. ! 
~ . .-.......... . 

• 49> . ....... . ... . ... . ... . ~ . ... : 

Ankara : 3 (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Zelzele felaketimızden son 
ra gaı p bölğderimizde bırde ~eylap 

felaketi baş gösterdıği malumdur. Ke 
malpaşadaki sel felaketin~ dair bugün 
alınan mufassal ve kati mallımat şu 
duı : Kemalp.tşıının yedi mahallesi sey 
lotbdan bir enkaz ve çamur yığını ha 
line gelmi.ştir. on köyde su bdskınına 
uğramıştır . buralarla telefon mııhabe· 
ı esi temin edilmıştir. 

Seylap felaketlerinden alınan ra· 
kamtar şunlardır : Kemalpaşa kaza 
merkezinde 1500 ev yıkılmış, 10 ki· 
şi ölrrıüştür. Kemıüpaşadcski seciler su 
lara oldukçıı mukavemet gösterdik:en 
sonrıı yıkılmıştır. 

Bursa valiı.i derhal seylap mıntıka 
sına gelmiştir. vali alınan tetbirleri 
tetkik etmektedir. Buı sadan yiyecek 

giyecek eşya get ırılmekte ve evsiz 
barksız kofdn yurddaşlara dağılmak· 

tadır . Bursa valisi sedler olmasayc1ı 

fe iaketin müdhiş olabilece~ini ve in· 
s1n zayiatının on bini aşabileceğini 

SÖ)'lemıştır şükürki sedlcr büyük bir 
faciaya manı olm.ıştur. 

Büyük Millet Meclisinde 

A nkara : 3 [ H u-.usi J - Biiyük 
Millet Meclisi bugün toplandı. Dış 

memleketler meclislt- r inden gelen 

taziye telgrafları okıınmu, ve mütea 

kibcn ruznameye gt>t;İlerdc miizalcc· 

ler yapılmııtır. 

* 

Ankara : 3 (Hu!usi muhabirimiz· 
den ) Haber aldrğ'ıma göre, 

Hükumet Meclıs'e iktisadi ha)a
tımız içın mühim kanun prOJeleri ver· 
miştir. Bunlar arasında devlet sana· 
yiı ve maddin ışletmeleıinin kredi 
muamelelerinı yarımakla mükellef Sü
mer Bank kurulması hakkındaki il· 
yi ha, devlet sanayi ve maedin teşek
külleri hakkındaki layih11, Ereğli kö· 
mür hav7.asındaki ocakların birleştiril
mesi hakkındaki layiha, mttrakabe 
kanununun bazı maddt-lerini değişti· 
r en ve bu kanuna bazı hükümler ıli· 

ve eden layiha vardır. 

Seyyar hastane dün Er
zincanda faaliyete geçti 1. 

• Tedavi, ıaşe işleri intizama girdi 

Dün Yozgat mıntıkasında bh zelzele oldu· bütün 
y urdda d h k . ' . . yar ım are eti hararetle devamriadır 
dahılıye vekilimiz Tokatta, sıhhat vekilimiz Niksarda 

Ankara : [ Hususi muh b" . . a ırımız.· 
d en ] - Bugün aldıj!;ım habe 1 _ d .. r ere 
go rc, un 14.45 de Yoz.gadda ve cı 
vcır köylerinde 7elzele.er olmuştur. 

Yozgad merkezinde hiç bir za . 
rar yoksa da köylerde 97 ev yık ıl
mıştır . insan zayirıtı görülmem ıştır. 
Amesyada da S,:iO da hafif zelzeleler 
olmuştur. Hasar yoktur. 

iMDAT EKiPLERi 

Ankara : 4 1 Hususi ] - S ivas 
tan Sn şt:hri ve koyul hasara, gön· 
derıle~ İmdad ekipleri buralara vaı· 
mak uzeredir. 

Gircsunda h" b" . y k ıç ır ınsan zay i atı 

1 o tur. Yalnız m~rkezde b ina 
arı vardır. zar ar-

Er,incıından K . 
daha gondt:r ' I .. ayserıye 67 yaralı 

ı nııştır. Bunlardan bır 
kısmının yaraları tehi k 1• • • 1 e ı değıldır. 

YARDI \1 TEHALÜKi 

Bütün yurddan galen 1 1 fi 
d e gra ar-

an anlaşıldığına göre, felaketzedcle· 
re yardım harek rti ayni h . 
d . E araretıe 

evam edıyor. dremit 17 ~00 r 
Ada O ,. ıra, 
. paııırı 2 00 lira, Emirdağ 700 
lıra. Ayvalık 4000 lira, Susgurluk 
580 hra, Bürhvniye 15371· M 500 . ıra, anyas 
lira lır11, Tarsus 1200 lira, lznik 1000 

' Akçedat 150 lira, Sokc 850 lira 

Darende 500 lira, Uluborlu 500 Ji,a, 
Dorlyol 2750 lıra daha göndermışler· 
dir . 

Dortyollular 80,000 portakalla 
iki 1 • on yıyeceği yola çıkcırmışlardır. 

Mersınde toplanan nakdi yardım 
25,000 lırayı bulmuştur. Afyon 5500, 
Kırşehı,. 1000, Kastamoııi l'l,000. Jı. 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

Et, Meyve Tatlı 
~araları I 

Halk~vı Bayanları dün i\k 
h amlede 784 lira topladı 

Hnlke\•imizin. zelzele fdaketi mU· 
n~seb.e.tile Adnnnlıların bir gUn için 
Oınn 1 ntlı, Et ve me\'ve masraflarını 
toplnmnğn knrnr veriigini ve l l sılke,·i 
Boynnlnrındnn mUrekkeb kolla fnali· 
y ete geçerek şehrin h:u:ı mahallc-rini 
dolaşmış ve ilk hamlede bir gUnluk 
Tnl lı, et meyve masrafı karşılığı olnn 
Adannlılnrın memnuniyetle verdiği j~ l 
lirayı toplnmı~lnrdır. Dun hava yag
murlu oldugundnn faaliyet pek geniş 
olamamıştır. Bnyanlar hugunde faali
J etlerine devam edeceklerdir. 

luôlı=lnin .4•/; - Rowıl allı l rll' )'are f!P f1l isi 

Londra : 3 (Radvo) - Ar~- Roval Riy3do J.toevroyu ziyaret t't· 
miştir. Görülüyor ki Göhelsin hu geminin battı~ı hakkındaki heyanah 

yalandır. fngiltere, bunu bir defd d.tha İsnat etmiş bulunuyor. 

SIRASINA GÖRE 

Zelzele ve Şim !ndöf c:r 

imdat trenleri, Anadolunun dört 
köşe inden Er.tincao ,..e diğer ıelzcle 
m ıntıkasına doğru derhal h:ı.rekete 

geçdiler., Kat.l\rlar her durlll malze· 
me, yi vc:cc:k ve sıhhi va~ıtalan fda· 
kete uğraynn kardei'lerinıiu _yeti~tiri
yol'lnr. lşte. milli Şefin bU\'Uk Şi 
mendııfer poletikas ı görUlmeıniş hir 
felaketin yegane çı.reııi oldu. Tren ol· 
masaydı , kar yıgınlnrilc: örtulu, ~ol 
vermez bu ovaları, dağları nasıl g e· 
çibde f,..laketten artan kardeşlerimi1i 
ölUmUn elinden kurtarabilecekdik ·~ .. 

Felaketler karşı~ındn döğUnmek, 

ağlamak, yanmak kafi değil, felakete 
çnre lıulmnk, çnre olmnk şarttır. Er· 
zincann tn•n olmasa) dı hiz burada 
saçım ızı ba~ımızı yolar, Ertincnn o• 
rnda can çekişmede de~·am ederdi. 

Söylediklerine göre Erzincan bu· 

nunla yedi defo buna b enzer zelzele 
felaketine uğramış .. TreniR uıramadı • 
ğı , yollarının olmadığı hıı yuzden bu• 
gUn kardeşlerinin, Hukumetinin imdat 

ve hakımından yedi ,{efa uzak kalmıf 
olan o gUnku Er.zincaoın izdirabını, 
can verisini tasavvur edebilirsek. milli ' \ . 
Sefin \'ıll:ırdnnberi turlu mUmıınaat ,,.. 
mUc;kiİ lere ra l} men muzaffer ,.umendi• \ e T 

fer politika<ıını:ı 'l urk mili.eti, Tutk 
yurdu için fle bUdık bir nimet olda
ğu gUn gibi bir daha aşikirl~ır. 

Bu hal medeni hareketlere inu• 
mış medeni va-;ıtalara hörmet ve 
dikkat göstermiş olmamızın bir muki· 
fnhdır. Yok-;a kazadan s<'nra baJla• 
nıp otursaydık Sivasın sıcak çor~asa 
Erzincanlı kardeşinin kursaaına gll' .. 

mc:zdi . 



Sahıte : 2 

Tabiat ve kış 
spoları 

Yazan : Sebr! Erkıhç ------ -
Zıraal miilıendisi 

IK im günün birinde kış man 
ıarasmın ihtişanı içinde kar· 
lı dağlara çıkmış, kim tabi 

atın bu sihirli büyülü güzelliklerini 
tatmış, benbeyaz dağluın, ovaların 

orman ve tarlaların elmas gökyü
zünün c.ltınria serıldiğini görmüşse 

bir kayakcının duyduğu büyük he· 
yccan duyduğu büyük heyecan ve 
arzuların derin, esrarlı manasını bi 

lir, 
Eğer ormanlar arasında beyaz 

dalları ayırarak parlak, güneşli bir 
tepeye çıkmak imkanını bull'rsanız; 
lacivert, koyu mavi kubbenin örttü
ğü beyaz cenneti ayaklaıınızın al· 
tında göriir, baktıkça neşelenir, ne
şelendikçe yükselmek istersiniz. 

Ve yine günün birinde şehirden 
uzaklarda derin mavi gökyüzünün 
altın ışıkları içinde yüzersek; durgun 
berrak bir sabah veya yıldızlarla 

iş lenmiş :şıklı harikülade bir sena
nın alt:nda isek, bir kayakcının her 
zaman yaşadığı en derin neş'eyi 

yükseklik ve güzellis6 yaşar, saatler 
bizi eve dönmeğe ikaz edinceye 
kadar uçsuz bucaksız bu b .yaz dün 
yanın bizim olduğunu hatıı lar, se
vinçten hoplarız. 

Kalbimiz tıpkı dar yamaşlara 

yükselırken duyduğumuz çarpıntının 

kayakla inerken akseden heyecanı gibi 
çılgınca çarpar, ruhumuz elmas kub 
benin üstünde uçtuğunu, dalgalan
dığını hisseder; bınrıya saadetimizden 
şükürler eder ve hiç yorgunluk duy 
mayız: 

Tabiatın büyük bir cömertlikle 
yurdumuza bahşettiği bol güneşli 
kar:la·ı dağlı, kış günt'şi ıle pırıldayan 

heyecanlı vamaçları, kısaca din ki 
taplarının inandırmağa ÇAiıştığı o 
muhayyel cenneti anarken çiçek aç 
mış P<?rtakal bahçclNi arasından 
birkaç saat içindr: birkaç mevsim 
değiş tirmrk fırsatını bulan Adana 
gençliğine ne mutlu. 

Kozanda yardım faaliyeti 
devam ediyor 

Kozan: 3 (Hususi)- Kozanda 
felaketzedelere yardım faaliyeti ha
raretle devam etmektedir. Nakdi 
yardımlar 1500 liıayı bulmuştur. 

Bunun 500 \ir asını Belediye vermiş
tir. Binlerce kilo bulgur ve buğday 

toplanmış, ayrıca elbise ve çamaşır 

da hazırlanmaktadır. 
• 

Bir esrarcı adliyeye verildi 

Arabacı Mecid ismindeki şahıs 
esrar İçmekten suçlu olarak adliye· 
ye veı ilmiştir, 

Şehirde hava 
Şehrimizde dün gök yüzü kapa· 

lı, hava yağmurlu ve hafıf rüzgarlı 
geçmiştir. F..n çok sıcak 8 derece 

Türkaözü 4 Kanunusani 1940 

,1 ............................................................. , 
ö lh r 

Çukurova köyleri 
için hayırlı teşebbüsler 

Maarif müdürlüğünde bir toplantı yapıldı 

Çukurova köylerinde bir kalkın 
ma temini için iyi teşebbüslerde bu 

lunulmaktadır. Bu gaye ile dün maarıf 
müdürlüğünde bir toplantı yapılmış 
tır. maarif müdürü Bay Ekrem Gür 
selin reisliğinde olan bu içtimaa zi. 

mat müdürü, köy biirosu ~efı , ilk ted ı 
ri:;at müfettişleri, tam teşkilatlı köy 
okulları baş öğretmenleri, eğitmen 

bölgeleri gezici baş öğretmenleri 
İştirak etmişlerdir. 

Geç vakta kadar devam eden 
bu toplantıda eğitmen çalışan köy 
!erle, tam teşkilatlı bulunan köyler 
de birer fidanlı!\. tesisi, ve mektep 
yerleri hazırlanması ve eğitmen pla 
nına göre mektep binaları İnşası ka 
rarlaştırılmış ve eğitmenlere köy ka 
tipliği vazifesine verilmlştir eğitmen 
ler köylerde, haftanın muayyen gün 

lcriııde köy idare heyeti toplantısına 

da iştirak edecektir köylünün ziraat 
sahasında ilerlemesi için fazlasiylc 

çalışılacaktır. 

Ceyhanın su 
ve elektriği 

Ceyhan : 3 ( Hu~uıoi muhabiri. 
mizden } - Ceyhanın elektrikle ten 
viri meseiesi ehemmiyetle ele alın· 
11'1Ş bulunmaktadır. 

Ceyhan elektiriği nehirden te
min ·edilemiyecektir. Bunun için Kay· 
makamımız güzel bir motorun te 
mini işiyle m~şgul bulunuy\lr. 

Bu motor şimdilik küçük mik· 
yasta 

1 
tenvirat yapacaktır. ileride 

tenvirat kuvvet ve şebekesi geniş

letilecektir. Ceyhan belediyesi, Be
lediyeler Bankasından bu iş için 
30,000 lira almış bulunmaktadır. 

KAsabanm içme suyu 

Kaymakam fükir Sıtkı kasaba. 
nın içme suyu işiyle yakından meş 

guldur. 
Bay Bekir Sıtkı IJu günlerde 

su işleri mühendisleriyle temaslarda 
bulunmak iizerc Adanaya gidecek
tir . 

Umumi hell vazlYetl 

Ceyhenda hükumet civarındaki 
umumi hela susuz bir v;,ziyette kal· 
mış ve bu )Üzden fena bir koku 
yayılmasına başlamıştır. Bu helanın 
•• ı;ı... 

Et az kesiliyor 

Belediye tedbirler aldı 

Bir kaç güodenberi kasap ha 
!inde pek az et satılmakta, şehir 
halkının kıs külli:si etsiz kalmakta. 
dır. Diğer taraftan sığır kasa bları. 
nın sığır etleri arasında sığır eti di· 
ye manda eti sattıkletrı da tşitilmiş· 
tir, Her hangi bir ihtikara mani o· 
larak ve şehir halkının et i htiyacı 
nı önlemek üzere Belediyece ted· 
dirler alındığını öğrendik . 

Muhabir mektupl~ 

Mersindeki yol iş
leri faali yeti 

Mersin: 3 ( Hususi muhabirimiz 
den ) - Vılayetimiz dahilinde Na
fıa işleri sürat le ileı !emekte, noksan 
yol ve köpriilcr kımen yeniden yap 
tırılmakta kısmen de tamir ettiril
mektedir. 

Bu meyanda; Tarsus Pozanti yo· 
lunun gülekboğazında 49 uncu kilo 
metredeki sekiz metrelik betonarme 
tabliyenin yapılmasına devam edil· 
mekte olup burası bitmek üzeredir. 

Ayni yolda 41 inci ve 53 üncü 
kilometrelerdeki menfezler tamir 
edilmiştir. 

Kürt Musa köyü üzerinde ki Si
lindiri işi ikmal edilmiş ve kıro

kisındeki Silindirja iki Silindirle baş 
lanmıştir. 

Ru yol üzerinde kı~ münakalatına 
sekte verecek 0lan iki kilometrelık 
bir kısımda amelei mükellife ile 
Blokaj yapılarak münakalat temin 
edilmiştir. 

Mersin-Tarsus yolunun Tarsus 
civarındaki ıki buçuke kilomtrelik 
kısmının taşı ikmal t!dilmiştr. 

On dördüncü kilometrede ki 
muvakkat ahap göprü beton arme
ye tahvil edi mek üzere temelleri 1 

atılmıştır çalışılmktadır. 

Mersin- Silifke yolunun mebde 
de 400 metrelik kısmının taşı ihza · 
fiyle ve bir menfez yapılarak Silin 
diraj haylıca ilerlemişl ir, Tekir Çift· 
fiği cıvarında üç kilometrelik yolun· 
da Silindirajı ikmal edilmiştir. 

Sil ilke Mut yolundaki tbliyele ri 

o r 1 
Adananın yardımı 

devam ediyor 

Nakdi yardımlar 30 bin 
lirayı aştı 

Erzincan, Sivas ve havalisi zel. 
zele f claketzedelerine şehrimizden 

yapılan yardımlara hızla devam edil· 
mektedir. 

Halkımızın hamiyetperverliği en 
şayani takdir derecelere çıkmakta
dır. Bu büyuk milli fela1{ct karşı· 

sında bütün Adanalılar bir tek kalp 
ve bir vücut halinde acı duymakta 
ve yardıma koşmaktadır. Adana 
Çocuk Esirgeme kurumu himayesi 
ne göndcrılecck 500 çocuk için, 
500 vatandaş Kızılaya 500 yatak, 
yorgan ve elbise vermişlerdir. Halk 
hergün muntazam Kızılaya pek çok 
t'Şya ve gıda maddeleri getırrııekte. 
f daketzedelera her giin ayni intizaın 

ve sür'at daniiinde gıda maddeleri 
ve balyalarla eşya gönderilmekte 
dir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu namı
na gelt'cek olan 500 çocukla Kızı· 
lay namına gclru:k 500 felaketze· 
de vatandaş hazirana kadar himaye 
edilece-k, çocuklardan evlat almak 
istiyen yüksek kalpli ana babalara 
çocuk venlecektir. 

Dün de Vilayetçe 100 top şap
lı bez mübayaa edilerek Sivas vi· 
layctıne gönderilmiştir. Nakdi te· 
berriilerin miktarı 30.000 lirayı geç• 
rniş bulunmaktadır. 

İlk Mekteplerde bugün 
derslere başlanacak 
Yılbaşı tatilinin Orta tedrisat 

için bir hafta, ilk okullar içinde üç 
gün olduğunu yazmıştık. şu hale gö · 
re İlk Okulların tatili dün bitmiş bu
lunmaktadır. Derslere bugün başla· 
nacaktır. 

Yüz otuz beş lira 
ücre,li katiplik 

Haber aldığımıza göre Birinci 
umum müfettışilıkçe yüz otuz beş 

lira kadro ücretli katipliğ~ Lise me· 
zunları arasında ikinci kanunun on 
beşinci Pazartesi günü bir imtihan 
yapılacaktır. Bu şeraitteki taliplerin 
mezkur gunde evrakı müsbitelerile 
umumi müfettişliğe müracaatları la· 
zımdır'. ___ _,, 

ikmal edilmiş gidiş ve gelişe açılını· 
ştır. 

Glindirc ve Anamur arasındaki ah 
şap menfezler,bu sene kaymakaıJJ 

vrf en nıemurunun geceli gündü zlii 
çalışmaları ile temamen münakalat• 
açılmış ve köprüler hali intizanı• 

girmiştir. 
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.AVRUPA MF.kTUBU 

Çaldığı paraları iade 
eden hırsız 

G arp cephesinde Moris Poarle 
ismind~ . bir asker, çocuğu 

hasta olduğu açın mezuniyetle evine 
dönüyormuş. Yolda bir tren aktar· 
masanda bir hırsız ceb'ınd • en para 
cüzdanını aşırmıştır . Cüzdanda 

326 frankla bir takım evraklar bu 

lunuyormuş Asker, cüzdanının ça· 

~ındığını polise haber vererek yolu· 
na devam etmiştir. 

Bundan iki gün sonra Moris 

~eçhul bir yerden posta ile aldığ; 
bır paketi açınca içinde çalınan cüz. 
danını ve içinde 326 frangı yerine 
700 franklık bir mektup b I u muştur. 

Hırsız bu mektubunda k , as ere 
paralarını çaldıgv ından dol - - , 

ayı ozur 
-.dılemektedir. Hırsız ayrıca kendisi 

de paraca yardımda bulunmuştur. 
Zengın dlle11clNln ölUmU 

S of ya~a. bir. dilenci, bankalar. 
da bmktırılmiş 167,000 leva 

parası oldu~u halde bu günlerde 
.açlıktan, se.falrıtten ölmüştür. 

8u dilencı. 56 yaşında Alt-ksey 
Aleksandroviç namında bir Rus mu 
haciridir ve Sof yanın Batak sokağın · 
da 26 numarada oturmaktadır 

Bir kaç gün evvel hastal~nmış 
"Ve fakir olarak yatırıldığı hastahane· 

de ölmı:si, üzerine ev sahibi, Alek· 

seyın evinde oturduğu odanın tah. 

liyesi için polise müracaat etmiştir, 
Polisler tclerck oda .. nda eşyasını 
kayde ba$ladıklara sırada Al~kscyin 
bankalara para yatırmakta olduğu-. 
thesilb ı cari d ! f terini bulunca hayret 
te kalmışlardır. 

Bunlardan anlaşıldığına göre, di 
lcnciniıı Bulgar ziraat bankasında 
16,000 levası, Bulgar milli banka 

sında 96,000 levası ve emniyet san 
dı~ında da 66 000 1 ' evası mevcut 
·ol ~uğu meydana çık t 

mış ır. 

Küçük Alman gem"l . . . . ı erı-

nın ıstı~barat faaliyeti 
Londra: 3 (Radyo) _ Hoı· 1 . ıgo ant 

-çıva~ında küçük Alman gemileri 

·ı iiılcsözü 

lımi tetlcikler 

insanlarda altıncı his 
Şimdiki insanlarla çok eskive kabletıanıh ad .. mların meJeke ve hisleri a· 

rasında ne gıbi fark bulunduğu ilim erbabını işgal eden en mühim mese
lelerden bindir· Son tetkiklere göre zamanımızın adamları görmek kudret 
ve kabiliyeti cihetinden eski insanlara bırçok cihetten faik tirler. Filvaki es· 
ki ve iµtidai adamların da gözleri keskindi. Fakat en ufak hareketleri seç· 
mek kudretinden mahrumdu. Zamanımızda ise insanlar yırtıcı kuşlar gibi 
en ufak yaprak hareketinin bile farkına varmaktadır. Muharebede maske 
işi ne kadar taammüm etse insan gözü bunun farkına varmaktadır. Tayya
re ve otomobil ınsaıı gözünün uzağı görüş kudretini arttırmıştır. Eskiden 
bir kaç }'ÜZ meıre uzağı iyi görmek Bir marifet idi. Şimdi iyi şoför için 
kilometrelerce mesafeden insan ve eşyayı ve bunların hareketini seçmek işten 
bile değildir, 

Tayyar~cilik insanlarada beş hissi uzerine bir de altıncısını yer etmiştir· 
Daha doğrusu gizli olan bir melekt-yi canlandırmış ve inkişaf etmiştir: Bu 
melekede muvazene hissidir. Kuşlar da uçmağa başlayınca bu meıeke inki
şaf eder Sır ıayyareci gözü kapalı olsa ve etrafı hiç görmese yahut indiği
nı çevirdiğıni, dondüı düğünü velha31I ne vaziyette ve harekette bulunduğ'u 
nu bilir. 

Bu duygu ve şuurun nereden çıktığı tetkik olunuyordu. Eskiden mu· 
vazenc hıssının merkezi kulağın içındeki kemikte bı:lunduğu malüm idi. Fa 
kat tay_yarecılerdeki hıssin bundan ileri gelmediği de bir hakikat idi. Şıın· 
di anlaşıldığına göre bu muvazene hissi amudu fikari kemıkleri içinde be
lirmiş ve inkişaf etmiştir. Bel kemığindeki fıkralar gördüğü tazyike göre 
toplamakta ve yahut yayılmaktadır. 

İlk tayyareciler direknsna sopa gibi yapışırlar. hareketsiz dururlardı. 
Şimdi ıki tayyarenin her türlü hareketini önündeki müşirelere bakmaksızın 
sezmektedirlrr. Bu suretle insanlarda görrrıek' işitmek, koklamak esas hisle 
ri üzerine bır de denklemek hissi peyda olmuştur. 

Seyyar hastane dün Er
zincanda faaliyete geçti 

- Birinci sahifeden artan -

ra daha vermışlı:rdir. 

Antalyalılar dün de iki bin lira 
ile yüz altmış çuval un gönderdiler. 
KRstamonıden yirmi bin parça eşya 
Sinoptan da ikı bin yüz altmış beş 
parça eşya hazırlanmıştır. Malatya 
dan on bın kilo gıda maddesi sevk 
edilmiştir. Her gün de ıki bin beş 
yüz ekmek gönderilecektir. Kırşehir 
halkı da üç bin kişilik yer hazırla· 
mıştir. Turhaldan Tokada dün de bir 
vagon un gönderilmıştir. 

Tokatdan da çadır ve yiyecek 
maddeleri derhal Erbaa ve Nikisara 
sevkedilmiştir. Sinopta yardımlar üç 
bin yüz elli yedı liı aya baliğ olmuş· 
tuı . Giyecek ve yiyecek ~şyası da 
vapurla gönderilmek tedır. 

1 Çocuk - Dayak 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

la onun kinini, nefretini kazanmış, 
yüksek saydığı izzeti nefsini kırını 
şızdır .. böyle bir çocuk; yüzsüz, mü 

tereddit, korkak, yalancı ve isyan· 

kardır. Çünkü çocuk manen ölmüş 
tür. Bütün bunlara sebeb olanlarada 

mürebbi, ana ve babadır. 

• Dayağın bir terbiye vasıtası o· 

lup olmadığını Pssiko ve Fızik nok 

tai nazarından tetkık edersek yine 

yanıldığımızı anlarız.Çüoki: Psiko 

Fizik Veber kanunu mucibince ço· 

cuğa, bugün tokat atarak tesir eden 

Afyonluli\r ayrıca dört bin yüz 
doksan beş lira. göndermişlerdir. 1s· 
t~nb~lda~ toplanan yüz yetmiş beş 

Japon Çin zayiatı hak- bın u~ yuz doksan sekiz liradan baş· 
k~ dun ~e elli yedi bin beş yüz yet-

denızde dolaşarak telsizle lngiliz 

gemilerinin hareketini bildirmekte
dir. 

mürebbi ve ana baba ertesi gunu 

iki tokat, bir başka glin dört tokat 

atmali ki ona tesir edebilsin. bunu 

bu şekilde lögaritmasını alarak de· 

vam ettirecek olursak nihayet çocu· 

ğu müteessir edebilmek için ne yap 

mak lazımgdecegini okuyucular tak 
dir ede bılirler. 

kınd:t ki mühim mış beş lua toplanmıştır. On binlerce 
rakamlar parça eşya da hazırlanmıştır. 

Londra 3. (R d ) SEYYAR HASfAHANE iŞ BAŞINDA 
Ç . · a yo - Japonlar 

ınd~ 49 fırka, 19 liva seferber Ankara: 3 (Radyo) _ üç yüz 
ctrnışlerdir. 1 680 000 k ' · d yataklı modern Kızılay hastahanesi 

b 1 ' ' ışı e er E . . 
un arın yüzde kırkı k rzıdcanda faalıyate ,geçmiş bulun-

nıuştur. Çinlilerden 3 O ayıb ol- ~akladır. Bugün yüz yirmi yedi kişi 
·er çik ardılar ç· ' O_O,Ooo as. nın pansumanları yapılmıştır. Enkaz 
ben 2 000 000 . ın zayıatı takri . altından daha iki yüz elli ölü ve iki 

' • dır - "' . yuz saı> vatandaş çıkarılmıştır. 

Vatandaş ! 

Telgrafhane işler bir hale geti· 
rilmiş ve kıs ı telgrafları kabule baş· 
lamıştır. Buğün üç yüz otuz yedi ki· 
şi daha yola çıkarılmıştır. Nakliyata 
devam olunacaktır. 

Psiko·fizik V eber kanununun 

doğruluğunu boksürlerde ve kondu · 
racılarda müşahede ederek isbat 

etm~k kolaydır. Bir konduracı dük· 
kanına ilk çırak giren kimse bida 

yette dizinin üzerinde konduracı çi 

visi çakdığı vakit müteessir olur. 

Fakat bu mümareseyi tekrarlarsa 

birgün bu hareket onun için t:ıbii 
bir şekil alır. Ayni şeyi boksörlerde 
de mevzu bahisdır. 

Sahife: 5 

Adanamızın kurtuluş . 
barı pr9,i'r•mı 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
ve kurumlar delegeleri bütün te

şekküller adma hazırlanmış olacak 

bulunan Çelenkleri beleeiyeden ala

rak AT A'I ÜRK Parkına gidecekler 

ve Heykele koyacaklardır. 
6- Çelenk koyma törenı bitin· 

ceye kadar merasim yeri olan (Cum

huriyet alanı önünde) bütün Askeri 

kıtalar, Jandaı ma. izciler, Mektep· 
liler, Sporcular, Milli savaşa iştirak 

eden kahraman ar gurubu, kurumlar 

ve halk, krokirle gösterilen şekilde 

yer ferini almış olacaklardır. 
7 - Hu toplanh yerindeki töre

ne saat (11) de istiklal marşile baş· 
!anacak ve buradaki toreni Kültür 

Direktörü, Jaodc1rma komutanı ve 

Emniyet Müdürü idare edeceklerdir. 

8- lstiklal.marından sonra Ebe· 

di Şefimiz AT ATÜRK'ün ve kurtu· 

luş şava~ında şehit dü;en kahraman 

ların aziz hatıralarına olduğu yerde 

saygı susması yapılacaktır. Bundan 

sonra Adana kurtuluş savoşına ait 

nuhıklar söylenecektir. 
9- Nutuklardan sonra' geçış tö· 

renine başlanacaktır. Bu esnada alan 
daki durum ve halkın yer alması işi

~in düzene konması Emniyet müdü

rüne aıttir. 

lo- Saat [14] te milli mücadele 

esnasında kurban giden hemşehrile· 

rimizin aziz hatıralarını yad ve Bele· 

diye tarafından Çelenk konmılk üze· 
re kurtuluş mücahitleri, Belediye Par· 
ti ve Halkevi delegelerinden mürek· 
kep bir heyet YEŞİLOBAya [ Kah· 
ya oğlurıa] gidecektir. 

11- Saat [14,30] da Halkevi ta 

rafından Asri sinemada Mektepli ve 

Sporcu gençlere kurtuluşun ve yurd 

müJaf aasının manasını anlatmak ü
zere bir toplantı yapılacaktır. 

l 2- Saat (15,30] da Belediye 

adına seçilecek bir heyet Orduya 

teşekkur için komutanlığa gidecek

tir. 

13- Saat [~6] da Büyük günün 

onuruna Bdt'.Cİytde bir kabul töreni 

yapılacaktır. [ 1] saat sürecek olan 
bu törene teşekküllerin delegeleri 

v~ halkımızdan isteyenler gel~cek 

ve şehrin kurtuluş bayramını kutla. 

yacaklardır. Bu esnada Halkevi Ban· 

dosu Belediye öünüde çalacaktır. 
14 · Saat [17) den itibaren Halk

evi tarafından halkımıza hoparlörle 

muzik yayımı yapılacaktır. 

15- Saat [18] den itibaren Be· 

tediye ve komutanlık önünde bele· 

diyece Havai fişenkler atılacaktır. 

16- Saat [lS,30 da önde Halke· 

vi Bandosu olduğu halde fener alayı 

yapılacaktır. Fener alayı Belediye 

önünden yürüyecek, Abidinpaşa, lr· 

mak boyu caddelerinden keçerr.k ar 
( Gerisi altıncı s?lıifede ) 

Hava Kurumuna aza 01 

l Hava kuvvetlerlmlzln ço. 

~•lmaaına yardım ediniz! 

Dün akşam da hususi bir fela· 
ketıede treni hareket etmiştir. 

Erzincandaki evsiz halkın muhte
lıf vilayetler tak.simine başlanmış
tır . 

Bugün bin beş yüz kişi sevkedil· 
( Gerisi altıncı sahifede ) 

Terbye tarihini tetkik edersek ye 

ni okuldan dayak koğulmuştur. Hat· 

ta lngilteredeki Hümerlayn ın Lit

kommunvens de tesis ettiği Mektep 
ve Vilyam Corç ın F rivil deki mek 

tebi hiç bir ceza müessesesinin kabul 

etmediği ahlaksız çocukları kabul 

ettiği halde dayaksız ter biye etmi' 
ve muvaffak olmuştur. çünkü bu pe· 
değoklar çocukların kalplerini ka· 

zan he cani 



Sahif'!: 6 Türk sözü 4 K anıınu~ani : 40 

..................... 
TUR.K.SÖZ Ü 

Abone şartları 

Kuru, 

12 Aylık 1200 
6 Aylılc 600 

3 Aylık lOO 
1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler ıçın Abone 
bedeli deQ-işme7. yalnız posta masrafı 
ummcdilir. 

2 - ilanlar içın idareye müra
caat edilmelidir. 

-Seyyar hastahane 
( Beşinci sabif eden artan ) 

miştir. Yarinde sevkiyat yapılacak· 
hr . 

Sivastaki sıhhi imdat heyetleri 
Tokada hareket etmişlerdir. Samsun 
Vali Muavini refakatinde bir sıhhi 
ekiple Erbaaya gitmiştir. Yıyecck 
ve giyecek te götürülmekte1ir. 

Ankaradan Kızılay hasta naktiye 
otomobilleri Tokada gönderilmiştir. 

Dahiliye ve Sıhhat Vekillerimiz 
Ankara ; 3 [ Hususi ) - Dahili

ye ve Sıhhal Vekillerimiz . zelzelr: 
bölgesindedir. Dahiliye Vekilimiz 
Faik Ôztrak Tokatda, Sıhhat Vekili· 
miz Hulusi Alataş da Niksarda bu· 
lunmaktadır. 

Adanamızın knrtuluş 
bayrarnı programı 

( Beşinci sahifeden artdn ) 
falt, dörtyolağzı ve kuru köprü, bor 
sa önünden belediyeye gelip son bu
lacaktır. Fener alayı bir kıt'a Asker 
izciler, Okullar, Parti ttşekkülleri 
ve halkın iştirakile yapılacaktır. 

l 7- Bu bü.yük günün onuruna 
bütün dükkanlar, resmi ve hususi 
daireler güncüz Bayraklarla dona· 
talacak ve gace ışıklandırılacaktır. 

18 - Saat [ 19) da Belediye tara 
f ından Kurtuluş savaşı Kahramanla 
rı şercfıne akşam yemeği ziyaft:ti 
verilecek tir, 

19- Bugünü ı onuıuna Halkevi 
tarafından Halka mah-ıus olmak Ü· 

zerf' 5aat [ 19,30] da Asri sinemada 
Milli bir pıyes temsil edilecektir. 

'lO- Kızılay tarafından bu gece 
davetlilere bir Balo verilecektir. 
(kaldırılmıştır.) 

21- Kurtuluş Bayramı töreni için 
pimseye davetiye gönderilmemiştir. 
Bu program davetiye yerine geçer. 

Çiftçi birliğindeu : 

Çiftçilerimizin halen ellerinde 
mevcut Kılavland ve yerli pamuk 
ile koıa miktarının bilinmesi Ziraat 
bankasınca arzu edilmekte olduğun 
dad e\lerinde pamuk ve koza olan 
çiftçilerimizin hir hafta zarfında bir 
liğimize gelip mallaranı kayt ettirme 
leri menfaatları iktizasından oldugu 

Felaketzedelere 
( Üçüncü sahifeden artan ) 
5 00 Toros eczanesi sahibi 

nejat nalçacı 
15 00 Tatlıcı Şevket 

500 00 Seyhan mebusu Safa 
Özler 

5 00 Bayan Zeynet çatılıkaş 
2 50 Hilmi arı seferberlik ka 

lemi katibi 
5 00 Müveddet altakulaç 
5 00 Nesrin tarımer 
5 00 Handan aksoy 
5 00 Zahıde günsoy 
3 50 Corç Lutfullah eşi 
3 00 Süzan gilodo 
2 50 Ruhsat ugurlu 
5 00 Ali sa ip ursavaş eşi 
1 00 Münevver erman 
l 00 Süreyya çekmekti 
1 00 Naime 
1 00 tepeçaylak Bekir eşi 
1 o~ Mürtide 
1 00 Sıdıka çelik 
1 00 Nesibe çelik 
1 00 Fikriye tan 
1 00 Ayşe küpel 
1 00 Fatma sezen 
1 00 Meliha çolak 
O 50 Eskinazi 
O 50 lşıkman 
O 50 Nelek a11t1 Mediha 
47 20 Surduroğlu fabri~ası 

. işçileri 
29 23 Veteriner dairesi me

murlara 
28 5 Orman mcrkeı mü· 

düı lüğü memurlara 
1 O O Dumlu Pınar ilk okul 

talebeleri 
25 O lsm ,jl Burdur otlu 
78 40 Bosnah fabrikası me · 

murları 
35 32 icra dairesi memur 

ları 
50 00 Bay Ali Yunus Yer· 

delen 
70 70 iş fabrikası memur ve 

lşcileri 
20 00 Han Kurbi m~halle· 

sinde No. 6-J hanede 
Nuriye Sabuncu 

2 l 94 Tetkiki ittiraz komis· 
yonu memurları 

52 00 Maliye tahakkuk şu· 

beııi memurları 
38 60 Maliye varidat servis 

memurları 

49 16 Maliye muhasebe da· 
iresi memurları 

00 00 50 kilo kadar pamuk 
çifci Cumali eşinden 

1 O 00 Benzinci Mehmet eşi 
Esma Pişmişdcn 

00 00 Benz:nci Mehmet eşı 

Esma Pişmişdm 30 
çıft yeni;çorap 

00 00 Salih Bosna Kızı Ba
yan Emine den bir tep 

kaput bezi 
27 50 Maliye tahsil şübesi 

memurları 

29 7o Vilayet tehsil şefliği 
tarafmdan 

84 60 Dahiliye memurları 

taraf ındaıı 
50 00 Jorj Zablet 

liiıiiiİiiiiiiiİİiiiİİİİiiiiiİiiİlliiiiiii'-iiiliililMiil t ha~ 

yardım listesi 
Ycrdeltıı 

15 00 Mehmet Gökbekir 
oğlu 

5 00 Kahveci F araç geçik 
EfY• teberrUlerl 

157 Kilo zeytun danesi (Mus· 
fa ve Mahmut akkoyun) 

97 Kilo bögrüce (Mustafa ve 
Mahmut akkoyun) 

1 Sandık şeker (Zt-keriyya 
bakır) 

1 Çuval pirinç (Zclceriyya ba 
kır) 

l Top kar,ut bezi (göncü O 
man) 

7 Çift kondura terlik (F ah 
ri erzin) 

10 Sandık sabun (madam S.R 
gilodo) 

1 Top kaput bezi (Seyyit 
tekin eşi) 

228 Parça soba, mankal, boru 
mantız, maşa (Sobacı es 
nafından) 

15 00 Bezirg~n Davit 

5 00 Bayan Arife sözütek 
10 00 Şölen lokantası müste· 

ciri Aasan 

25 00 Ahmet Kurdak 
10 00 Abdullah Şahin 
5 00 Gafur Esencan 

10 00 Pinyas İlyas 

5 00 Kömürcü Ömer Paylar 

15 00 Bakkal Üzeyir Yeşil 
10 00 Asri Kebabcı Kerim 

Ur 
5 00 lbrahim Yalçmkaya 

15 O'l lsmail Kekeç 

10 00 Abdurrazzak Şayan 
20 00 Yunus Seyhan 

10 00 Terzi lsmail Hakkı 

5 00 Ahmet Bozdik 
20 00 Abidin Altunbüken 

Seyhan Kızılay Mer· 
kezinden : 

Adananın kurtuluş bayramın• 

tesadüf eden 5 kanunisani 940 curn• 
ı günü saat yirmi ikide merkezimiz 
menfaatına olarak bir balo tertip 
edildiğini ve sayın yurtdaşlarımmn· 
da bu baloya iştirak f"tmelerini ril 
etmiştik .. içinde bulunduğumuz ad 
ve milli felaket dolayısiyle bu ba 
!onun şimdilik tehir edilmiş olduğtJ• 
nu ilan ederiz. 

11312 l-2 

Kalağ oğulları fabri
kasından: 

Sayım Mıiştetilerimize , 
Fabrikamızda her kimin çitit 

ve pamukları vaua kaldırması, kalr 
dırmadığı takdirde gelecek her tür
lü zarar ve ziyandan fabıikamızı 

mesulıyet kabul etmez. Kaldırılmı· 

yao pamukların bilcümle masarifi kcf 
çan sahiblerine aıt olmak üıere pre5t'. 
tttir ileceği ~ilin olunnr, 

11314 3-4 

--------------Kayip olan av köpegi 
Sarı rrnkte uzun tüylü Set 

ter cinsinden bir av köpeti 

kaybolmuştur. ldarehanemize 

getirene iyi bir mükafat verile 
cektir. 

Mürettip alacağız 

Matbaamızın gazete kısmınd• 

ç1lışmak üıere iki mürettibe ih.tİ' 

yaç vardır . .İdarehancmize nıl 

racaatları • 

Seyhan Defterdarlığından: 

tahmin ~dilen 

Köyü Mevkii Cinsi hektar dekar ar H. No: seneler icarı 
Lira Kuruş 

Yalınızca farla 3 00 70 5 25 90 

Yılanlı Aliçocuk " 
ıo 00 00 446 200 00 

" 
Müftüyurdu ., 00 9 00 19 32 40 

Çotlu ,. •t 16 00 45 48 164 50 

ti " " 
13 00 69 124 82 10 

Karaenbiya " " 
00 30 00 63 45 10 

Yılanlı 2 00 00 391 GO 00 .. " 
,. Turşucudİ) ap ., 00 12 00 6 14 40 

Müftü yurdu •• 00 20 00 18 73 80 
" 

. 
ilan 

Yukarıda cinsi ve mevkii ve miktarlarile senelık muhammen icar be· 
delleri yazıla tarlaları iki senelik icara 3- 1- 940 tarihinden itibaren orl 

beş gün müddetle açık artınraya çıkarılmıştır. Taliplerin 19 - 1-940 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 0

/• yedi buçuk trminat akçalari
11 

birlikte defterdarlık komisyonununa müaacaatlara ilan olunur. 

11315 4- ~-13-17 
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Felaketzedelere 
yardım listesi 

Lira K. Verenin adı 

20240 n Dünkü yekun 
25 00 Seyhan -. kmek fabrika 

Si 

.. 

, ...... ·---------~·------·----------------------, 1 OlUıırıya lhalb>eıroeıri J 
~ L 

Dünkü .finlandiya tebliglerir.e bakılacak olurst 

20 00 Celal Güvtn 

ı O 00 Hazır elbiseci Hacı Din 
dar Bir Sovyet fırkası mahvoldu 

SU 00 Rıza Şen seyhan mat· 
baası sahibi 

10 00 Avukat Dehri 

50 00 Asıi sinema sahibi Rem 
zi 

50 00 Şt fik loplar 
25 00 Hasan pamukçu 
40 00 Tahır " 
5o 00 Mahmut Güler 

25 00 Hilmi Çımeli Siınsar 
20 00 Mehmet dorak • 
25 00 H·· · useyın özkan 

10 00 Doktor Osman bozkurt 
lO 00 Kamil Güven 
25 OJ Aaaım gil 

25 00 Mustaf ı berkının 
1 O 00 Mustaf ı akıogan 
10 00 Süleyman güvel 
15 00 Celil çanıkcı 
20 00 Ü5man toparlak 
10 00 Salih inan 
SO 00 Mıııtafa ael>a 
1-; 00 Eınin Durmuş 
25 (300 kilo fasulye)Tahir Mul 

lıoğıu: 
25 00 Nurettin ıtaç 

- 5 QQ_ Ômeı alabu 
2S 00 Ôz akalın 
20 00 H•iaamettin ve lsm,il 
11 00 Salih kocaman 

25 00 Hulu!İ yalman 

lOO 00 Gülek limitet si,keti 

l 5 00 Bakırcı Yu:suf inandı 
ıo 00 Tahsin özdal 
20 00 Ziya aksogan 
10 00 ıu ...l•h 

•Ylenı ıt çapar 
15 00 Hüs . 
lO OO E .eyı~ aşlamacı 

lbııecı lbrah"ım 
d sarı. 

ogan 

30 00 Hüscyirı Eken ve Meh 
met alamur 

12 50 Osman dinç 

5 00 F asıh İııcirlioğlu 
10 00 Halil şaşmaz 

1 OO 50 Mehmet sa buocu 

20 00 Avukat Tahsin Sayit 
10 OO Kemal çelikkol çerçi 
20 00 Süleyman • 1 •• •• d . · rrı ozu ogru 
15 00 Degırmenci bay Kasım 
70 00 Süleyman kurt (taş ma 

gaza sahibi ikinci defa 
olarak) . 

400 00 Yak b 0 cnyeş (ikinci de 

50 
fa olarak) 

00 Mürşit fabr.kası müstah 
tern· · 50 00 'r. ırıı namına 

•ko be m .. L nyeş mernur ve 
ustantemleıi 

100 00 Yako ben 
50 00 Y ako .. )'e! ~tulları 

f 
,aılesi 

25 00 brahim sekmen 

9 25 Jaa Şakir fabrika . 
. sı ışçı· 

lcrı 

100 00 Limitet şirketi fabrika· 

45 sı memur ve İşcilcri 
20 c_um~uriyct fabrikas. iş 

~~- cılerı (Ge•iai ıltıllelda 

• 
yenı Rus yada sınıflar askere çağırılı yor 

Londra : 3 (Radyo) - Lenin· 

grad tebliğine göre, 2 Kinunevvel· 
de cephede hiç bir esaslı hareket 

olmamıştır. Keşif kolları faaliyeti 

lcrile harp etmişlerdir bu gölün üze 

r:ndeki bütün Sovyct kuvvetleri buz 

ların bomba ile patlatılması neticesi 

botulmuştur. 
olmuştur . 

. fınlandıya tebliğinde ise Fin :Cı 
taatının mevzilerini muhafaza ve tah 
kiın ettiğı bilJirilmektedir. Fınliler 
dünki çupışınalarda 3 mitralyoz, bir 

Finlandivanın mahvedilmesi için ,. 
Moskova hükiiıueti kati emir vermiş 

tir. şimdiye kadar R...ısların 400 tan 1 
kı tahrip t:dilmiştir. 

f RADYOI 

seyyar mutfak, 4oJ kaput almışlar· 
dır. 

Aba ve okalda şehirlerini Sov· 
yetler bombardıman etmişlerdir. si

vil balkdan ölenler vardır· 7 Sovyet 
bombardı nan tayyaresi düşürülmüş 
tür Sulmi Salmide Sovyet müfreze 

le~i Fin kollarına mukavemet ,öster 
mışler ve mevzilerini terk etmeksizin 
ölmüşlerdir adetce az olan Fin kuv 

vetleri hcman her cephede Sovyet· 

leri puslcurtmektcdir bir Sovvet ta 
buru ıtır zayiat vermiştir. . 

Finlileı in aulmi salmide kaz~ndı 
lı zafer Sovyet kıtaatının geri kısım 
larını bozmu, ve Rus kuvveti . . . . erının 

ırtı~atını k"smiştir binlerce lcızal a•· 
1 

keri ölmüştür. diğer kuvvetleri Fiu 

kayakcı kolları takip etmektedir. 

· Londra : 3 (Radyo) - Sovyet 

ler birliği yeni sınıfları ve bilhassa 

mütahassısları askeıe çağırmıştır. 
Londra : 3 (Radyo) _ Şimalde 

Rusların 18,000 kişilik bir fırkası 
bir hafta içinde imha edilmiştir ce

nupda da 10,000 kışilik bir Rus kuv 

veti imha "dilmiştir Toğba kölünde ı 
Ruslar tuzağa düşürü lmüş ve birbir 

---

Milli Şefimizin 
yaptıkları teberrü 

Ankara : 3 [ Hususi ] - Zelze· 

le felaketzedelerine Milli Şefimiz 

10,000 lira teberrü etmişlerdir. 

lsveç Veliahdinin nutku 

Londra : 3 (Radyo\ - 1 veç 

Vcliahdi bir nutuk söyliyer~k hü 
riyet ve istiklali için lsvt'cİn h .. r şe· 
yı yapacatını anlatmıştır. 

Kağıt k ırptn tıs1 ihracı 
yasak 

icra Vekılleri karariyle ka2'ıt kır 
pıntılarının ihracı yasak edilmiştir. 

Bundan başka yaban domuzu 

etleriyle sucuklar•, zeytinyağı ile pi 

rine yağı ihracatı sertest bırakıl· 

mıştır. Yeni kararname alakadarlara 

tebliğ edilmiştir. 

Alman tayyareleri F ran
sa Üzerinde uçdular 

Garp cebhesinde, feoa havaya rağmen faaliyet var 

Londra: 8 [Rad.roJ- Bir çok Al · -
man layvarel · .ı J> • • . · • erı uUn arıs cıvarınıla 

\'e şımnli Fransada uçmuşlardır. Adana Halkevi Reisliğin-

Gnrp cephesinde kışın fazla olma· den : 
sın~ rağmen keşif tayyareleri f aalivct 
lerı olmnkt d B"lh - • n ır . ı assa F ransızlnr 
müteaddit k "f ·I 5 - Kinurıusani - 91fü akşamı eşı uçu~ arı yapmı şlardır . 

.. Londrn: 3 (Rady o)- Dun Uç in · 
gılı :ı: tayyaresi Almanların L3 tay. 
ya.resinin hucumunn uğramıs vapıİan 
muharehede bir lngiliz tn_y;.~;esi du
şUrUlmuştUr. Bir Alman tav,·areside 
ate,ler içinde dUfmUştor. Oig "k" . 
AİAcle er ı ısı 

Asri sinemada Evimiz temsil kolu 

tarafından verilecek müsamf're için 

bedava giriş kagıtlarının Halkevi 

kaleminden alınması lazımdır. 

Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO OIFOZJYON 

POST ALARJ TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gOn yal..:ız kısa dalga 31,7 
m 946- kel · " s postamızla neşredilme~ 

te olan y abancr dillerde fJabcrl_. 

saatleri aşağıda gönsterilmiştir. 

lranca Saat rn,oo ve 18,4:3 de 

Arapça " 13,15 ve 19,45 de 

Fransızca " 13,4.3 ve 20,15 de 

Perşembe - 4 ı ı ı 940 

12.30 Program ve memleket sa
at ayarı. 

12·35 AJANS ve m~teoroloji ha
berlcrı 

11.50 Türk müziği: Seçilmiş şar
kılar 

Çaldnlar : Kemal Niyazi Sc\hun 
Cevdet Çdğfa, İızcttın Ôkte, Zühtü 
Mardakoğlu. 

Okuyanlar : Azi1c Tözem, Sadi 
Hoş ses. 

13.30 Konuşma (Kadın Saati) 

13.45 - 14.00 Müzik : Kanşık 
hafif müzik (PJ.) 

18.00 Program ve memleket sa
at ayarı 

18.05 Müıik ( Radyo Caz Orkest• 
rası) 

18 45 Konuşma : (Sıhhat Saati) 
18.55 Serbest Saat. 

19.10Mcmleket Saat Ayarı, AJANS 
ve Meıeorolojı Haber,cri 

19.30 TOrk müziği (Fasıl Heyeti) 

20.15 Konuşma (8ıbliyografya) 
20 30 Türk .ıı: üzığı 

Çalanlar : Fahıre Fersan, Refjk 
Fersan, Ce11dct Çagla, Hasan Gür. 

1 - Okuyan : Necmi Rıza Ahıs· 
kan 

2 - Okuyan : Müzeyyen Senar 

21.15 MÜZlk (Küçuk Orkcsra 
Şef : Necıp Aşkın ) 

22.15 Memleket Saat Ayari, A· 
jans Haberlerı; Ziraat· Esham- Tah· 

vilat, Kambiyo - Nukut Borsası 
(Fıyat) . 

22.30 Müzik : Bir konserto (Pi,) 
23.00 Müzik (Cazband - PJ.) 

23.:l5 - 23.30 Yarınki Pra~~ 
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Çocuk - Dayak 1
1 

ili. Tedmat .Miifetll§İ ' 
ZeKI Dörtok f 

~ risto zamanındanLeri pedaluk
~ farı düşündüren mühim mese 

le çocuk ve dayak olmuştur. 

Bugün bile bu mf'sele temamıl~ 
halledilmiş değildir. Bazı mürebbi
ler çocuk için dayağın bir zaruret 
olduğunu ve kendi fikirlerini kabul 1 

ettirmek için şu iddiayı iteriye atdık· 1 
ları görülmüştür.: • 

" Efendim; çocuk evincfe ve ma 
hallesinde kabahat işleyince daima 

dayak yiyor. Binaenaleyh bizim ço· 
cuk kabahatı .ılcarşısında terbiye va· 
sıtası olarak dayakdan gayri kullar.· 
dığım)z vasıtalar tesirsiz kalıyor. ve 
yapdığımız .tecı übelerde bizr, da· 
yağın daha faydalı ve umumi oldu 
ğunu gilsteriyor . ., 

Bir başka talehe velisi de bu 
iddiayı teyit eden şu cümleyi sarf 
ediyor: Çocuğumu dayakla öyle 
korkutdum ki, daima uslu oturur. 
terbiyesini bozmaz, diğer hütün ço
cuklardan farklıdır, sessiz ve sakin· 
dır,,, 

Bıışka bir iddia: bu muhitin~ço
cuklaıını dayaksız zaptetmek imkan · 
sızJır. İngiliz mekteblerinde dahi 
dayak vardır .,. 

Bunlar ve huna benzer binlerce 
iddiayı dinler ve dinledikden sonra 
insan, hakikate-o dayağın mühim bir 
terbiye vasıtası olduğuna inanacağı 
geliyor ve gönül de dayağın tekrar 

okullara girmesini istiyor. 

Fakat çocuk Psikolojisi ve daya 
ğın çocuk ve insan üzerirıdeıd Psi 
ko-fizik tesirini gözden geçirirsek 
bu iddianın yanlış olduğunu anla!ız. 
Çünkü çocukda 12 yaşına kadar şu 

ruhi fonksiyonlar görülür: 
1- Çocuk izzeti nefsi çok yük · 

sekdir. Bundan dolayı çabuk müte· 
assir olur. 

2- Kendisini sevenleri ve alaka 
gösterenleri çok iyi anlar. 

:~- Kincidir, yapılan fenalığı u. 
nutmaz. 

4- içtimai dir. manevi vicdan 
teş~ kkül etmiştir. (Bunu bilhassa o· 
yunda gösterir.) 

Şu halde çocuğa dayak atmak
- Gerisi beşinci sahifede -

Tiirksözü 4 Kanunusani 940 
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! MEMLiKET •S.:LELERI 1 
• • i . 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-j 

Ferdin Refahı için 
• 

De1ha iyilerinin yapılacağına, mü • 1 
rcffeh sınıfın bunlara taşınacaRın<'; 
şimdi çıkrık kuyulu ahşap evlerde 
oturmakta d~vam edenlerin de bu· 
günkü kaloriferli, akar sulu binalara 
nakledeceklerine inanıyoruz; zira ha· 
yatın seyri bunu gösteriyor. Bir tek 
"Çimento,. graf:ğınin dimağda tevlid 
ettiği düşunce budur. 

Yüksek Oaye, TUrk Halkının Ferden refah 
ve saadetidir. Zümresine d•hir Bulundu
Oumuz demokrat devletlerlnln köylUalyle 
••hlrllslyle bizim köylUmUzU •ehlrltmlzl 
atba•• beraber hizaya gellrebllmek! 

Şeker sanayii artmış. Gidin, ba
kır Parıcar tken köylünün hayatında 
bizimkin::: bc::rız r değişmeler olmuş. 
tur ... 

Şarapçılık? Bağcılar yamalı 
bohca elbiselerinden kurtuldular ... 
Tren Erzuruma gitti. Asarını gele· 
cek seneler görürsünüz. 

Unutınamalı ki, bütün bu iktisadi 
hareketler başlamadan az evvel, Türk 
milletinin çoğu, Adriyatik sahille 
rincJeki Arnavutluktan Arabıstan 

çöllerine, Afrika 'içlerine kadar bü 
yük bir imparatorlukta, amiriık, me· 
muıluk ederek ha)atını kazanı· 

yordu. 
Şayet bütün bu iktisadi kalkın-

mayı başaramasaydık da o insanlaıı 
ve evladlarını Anadolu, Trakya ve 
lstanbuldaki yalnız idari değil, ikti· 
sadi işlerin de başına yerleştireme· 

seydik, halimiz Ne olurdu? Ecnebi 
seyyahın "Ferdi hayatınızda ne gibi 
bir terakki var? .. sualine "Tedenni 
var!" cevabını vermek hacaletinde 
kalacaktık. 

Rejimimizin "Devletçilik,. Husu
siyeti sayesinde, bütün ikti5adi İş· 

!erimizin belkemiğini teşkilatlandır' 

dık. 
Osmanlı devletinin idareci mc 

mur sınıfı yerine bir vasfı da ikti 
sadçı olan bir idare kadrosu yarat · 
ttık. 

Yerli malını ytıktan var ettik. 
Küçük ticaretin büyük bir kısmım 
halkımız eline aldı. Evvelce baş be 
lası olan ecnebi malının satışını bile 
ziraatçi nüfusumuzun istifadesini k· 

min edecek bir hale soktuk: Zira, o 
sürüldüğü nisbette üzüm, incir, tütün 
vesaire ihraç ediyoruz. 

Doğru; Maliyet fiatlerinin yük. 
sekliği meselesi var ... Yerli kağıt pa· 
halı diye homurdanıyoruz amma, o· 
onu yapmasaydık !şimdi gazetelerin 
mevcudiyeti bile tehlikeye gıre
cekti. 

Millette bir tasarruf fikri peyda 
oldu Milli Bankalar, buna istinaden 
muame'eyi büyüttü. Diğer devletçi 
rrjimlerin ifratına varmadan.' ferdi 

• 
teşebbüsü hoğ'madan bunları başar· 
dık. 

Bütün bunlar , mazhariyetleri 
mizdir. İyilıkleri, dolayısiyle, ferde 
de ~kurıuyor. 

Bundan sonra-ı. için de devletçi 
lik mevhumunu gözönünden kaybet· 
mekie bc::raber, ferdin rafahını, ya· 
şayış şeraitindeki inkişafını birinct 
gayış şerai.tindeki inkişafını birinci. 
edinmeliyi?. • Filhakika , ecnebi scy 
yah .yukarı suali sorwakln haklıdır . 
" i,.ırı ., lcr gibi '' etatism .. in yani 

devlctçiliJiin '' ism ,. i bir vasıtadır; 
,yuksek gnyc, şu Turk halkinın ferden 
refah ve sand'-·tidir. Zllmresiııe dahil 
bulunduğumuz demokrat dcvleOcrirı 

köyltı..ilı:, şchirlisile hizinı hemşcrile• 

rimizi nt ıbnşı bernber bir hizay:ı 

getirebilmek... Butun bu kalkuım:ı 

çabalnmnlarının en son, ı-n mukadde4 

enıeli hudur. Bunu daha yUksek lJİI" 

~uurla idrak ederek her i~ımizi ona 
gcfre ayaklamak -;nfhasındnyız. •'har!' 
iktisadı., . '' "ulh iktisadı dive ild ,, . 1 

ayrı ikti~at şayet: varsa bile, ikisi dl 
bunu icnbet.tiriyor. 

Adanamızın kurtuluş Bayramını 
yarin törenle kutlayacağız 

Yapacağımız merasime ait program aşağıdadır 
Adanamızın 18 inci kurtuluş bay 

~amını yarın kutluyacağı:. Çukur o· 

vanan bu büyük günü için hazırlıman 

bayram programını aynen aşağıya 

koyuyoruz. 

BAYRAM PROO RAMi 

1- 4 lkincikanun 1940 ısaat 
(24 te saat kulesi ve Fabrikaların 
Düdükleri (5) Dakika müddetle ça
lınmak suretiyle kurtuluş gününün 
başlangıcı ilan edileçek ve 5 ikinci 

kanun sabahı saat (9) da Top 
mak suretile başlanacaktır. 

ŞAKALARI DUYDUKLAR iM iZ 

2- 5 lkincikanun saat ( 9 ) d• 
kurtuluş savaşında döğüşcn Kabri 
manlar, lzcilar ve kurumlar ve te' 

Şf':kküller d~legeleri Belediye önlill 
de toplanmış olacaklar ve tari~ 
Bayrağı İzciler elile önde Halke' 
l:iandosu olduğu halde belediyedtl 
Kapalı caışı yolu ile saat kules 
götüreceklerdir. Holivutta 

Rejisör - Size son derecede 
benziyen birini bulduk. Bu adam teh
likeye maruz kaldığımız vakitlerde 
sizio yerinize geçecek. 

Artist - Pekala. Söyleyin ona 
evime gidip karıma bu gece benim 
gece yarısından evvel eve gelemiye · 
haber vtrsin. 

Hizmetçi 

80 bin Tonluk Zırhlılar 
Amerika mebusan meclisinde bundan sonra yapılacak Amerika zırhlıla· 

rının 65,000 ton veyahud 80,000 ton olması hakkında bazı teklifler yapıl
mıştır. Böyle zırhlılardan her biri küçük devletlerden çoğunun senelik büt
çesi kadar masrafa sebeb olacaktır. 

Fakat Amerikayı böyle zırh lıları yapmaktan meneden masraftan ziyade 
sevkulceyş düşünceleridir. Amerika umumi erkanı harbiyesinin sevkulceyş 
planının esası bahri kuvvetlerinin Panama Kanalı üzerinden serbesce bir ok· 
yanustan diğerine geçebılmesinin müemmen olma<Sına kurulmuştur. Bu ilana-

var. !da altı kapak vardır. Bunlardan herbiri 190Ci kadem uzunluğunda ve 110 
- Ne kadar zamandanberi ya· kadem arzındaki ebadı haiz gemileıin geçmesine müsaitttir. Fakat 65,000 

nsnda çalışı)Or? tonluk yahud daha büyük zırhlıların ebadı daha çok olacağın dan bunların 

-~~~iiiiiiİll~~-~iiiiİIİiil~m· -~~ı.İİ~İİİ;;i.~k-=~1111 sine imkan oktnr. 

3- Saat (9,30) da Hükümet f 

Ordu büyükleri, Jandarma ve p<İ 
kıtaları ve bütün kurumlar ve pı 
idare heydtleri saat; kulesi önürl 
yer almış bulunacak ve bu sal 
İstiklal Marşı ile törene başl8"' 
caktır. Bundan sonra (Dikkat) ~
mandasile bir Askeri Manga ha~~ 
ateş edecek, Ba>rak selamlanac• 

4 - Saygı susmasından ve 8' 
rak tamam çekildikt~n sonra l1' 
rak hakkında bir nutuk söylenecl 
tir. 

5- Nutuktan sonra Bando .. 
olduğu halde izciler, Askeri M 

- Gersi beşinci shaiede 
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1 ASRi SiNEMA~~ 
3 kanunsani 940 çarşamba akşamından ıtıbaren Süvare . 

8,30 
Süvare 
8,30 

iki şaheser birden sunar 
1 

Lil Dagover Albccht Sehoen ' Peter Peterson ın 
~ 

(Sanat de Krauzer ) 
• 

2 

Çalgıcı Koy boy tarafından .. . 
ftatil Esrarengız ı ____________________________ -----------

Adana 
ısından : 

Ticaret ve Sanayi Oda- ---------------------------------. 
TAN Sineması ALSARAY 

26.3.935 tarihinde sicil Ticaretin 66 numarasında kayıtlı Mılli Men
sucat fabrikası iimited sosyetesi namına yeniden imzaya selahiyettar kı
lıncın zevat hakkındaki sirküler sureti aşağıya derç olunarak ilan olu-
nur. ll313 

Sirküler Sureti 

f da re heyetimiz 1.1.1940 tarih ve 159 sayılı karan ile 1940 tak-
vim senesi için şirketin ümum müdürlüğüne idare heyeti azasından Bay 

~ Nuri Has'ı tayin eylemiştir. 
' 

Bay Nuri Has ısirketimizi resmi makamata, mali müesseselere ve 
p 

r 

harice kareı Fabrikanın resmi mührü ile birlikte vaz'imza etmek auretilc 
trmsil selahiyctindedir. 

Bay fbrahim H. Telci Fabrika idare ve hesap işleri müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. 

Umum müdürün gaybubeti esnasında İdare Heyeti tensibi ile bir 
"Vekil tayin edilir. 

F •brikanın resmi mührü ile Bay Nuri Hasın , Fabrika idare ve he
-aap itleri içinde Bay lbrahim H. Teıcinin zirde mevzu imzalarının not a· 
lınmasım rica eder ve şimdiye kadar hakkımızda beslenen emniyet ve 
eveccühlerin devanı etmesi temennisile saygılar sunarız. 

Milli Meu,ucat Fabtikası Ltd. şirketi idare Heyeti 
Reis vekili 

azası azası azası 
Mustafa Özgür Nuri Has Mustafa Özgür Seyit Tekin 

Bay Nuri Has şu suretle imza eder : (imzası) 
Bay lbrahim H Telci şu suretle imza eder : (imzası) 

. İşbu sirküler Adana Birinci Noterliğince 2 1.1940 tarih ve No. 27 /2 
.ı le tasdik, tescil ve iian edilmiştir. 

1940 senesi k. sani ayının birinci günü tarihile Y•zılı bu sirküler 
~!tındaki imzalar şahıs ve hüviyetleri dairece maruf adresleri yazılı Ada. 
nada M. M. Fabrikıtsı limited şirketi idare heyeti : Reis vekili Mustafa 
'Özgür ve azası Nuri Has ve azası Mustafa Özgür ve azası Seyit Tekin 
ve lbrahim H. Telcinin imzaları olup münderccatını tamamen kabul ve 
ikrar e~ledikten sonra Önümde irnzalamalariyle Noter Kanununun 49 ncu J. nıaddcsıne tevfikan tasdik ettim. 

~ 2 K. sani 1940 
R. Nihat Aysan . ~ 

~d·:----------------------------------
Dr. Muzaffer Lokman 

iç hastalıkları mütehassısı 
Hergün muayenehanesinde hastc. larını kabule 

başlamıştı:-. 

SiNEMASINDA 
BUGÜN 00ND0Z ve BU AKŞAM 

Görenlerin Hayran Olduğu ve 
Göremiyen Bir çok müşterilerimizin 
isteği üzerine iki Büyük Fılm Birden 

1 

Mavi Tilki 
Baş Rolde : ZARAH LEANDER 

2 

Hayvanlaşan 
i NS AN 
Baş l{olde : 

JEAN OABIN ve StMONE SIMON 
DıKRAT: Sinema 8 de ba;;lıyacaktıı· 

DİKKAT 

Pek Yekmde 

Bu AKŞAM 

Günün I l aftanın ve ~enenin En 
Güzel v~ Başddn, başa bir Kahkahll 
Neşe ve Harekec Kaynağı Olan 

( TUrkçe SözlU ) 

3 Ahbab Çavuşlar 

Harbe Gidiyor 

Komedi Fılmlcrin En Nefisi 
Ve Eşsizini Sunuyor 

Kahkahalarınızla Karşılıyacağınız 

Cidden Müstesna Bir Şaheserdir 

DiKKAT 

Pek Yakında 

d :\~ S Kraliçesi ( ABOULVAHAP' dan ) Sonrn Knr eş • ııs,ırın c 

-1 Ümmü Gülsüm ' Ü 
Acıklı Filmlerin En Acıklı · ı, Heyecanlı Filmlerin En 

Ji 1 Ac:k 1stirap ve Hicran Romanı Ola:ı eyecan ısı, )" , 

OMiT ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Emsalsız Filmde Dinlemeğe 1 lazırlammz 

Bu Film Butun Halkımızın A~zında Dolaş:ıc:ıktır. 

R. C. A. Radyoları 
1 d • g e 1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

f 
1 



• 
Sahife: 8 Türksöıü 

Adana Borsası Muameleleri 

·----------
CiNSi 

PAMUK ve KOZA 

KiLO f1ATI 

K. S. K. S. 
Sablan Mikdar 

Kilo =-·--.....-En az ' E.n çok 

~oze 00 9,50 
Ma. parlatı • 00___ 42,50--
Ma. temizi • 00 -41,50--

-Koza parıajl"''---•·-4-4,-50---ı--
Kapı-malı 47---ı-----• 

-Klevland.----- -oo- -50 ___ --------• 

Kl~vland-kütlüsü 19---,--

YAPAdl 

Beyaz ı ' ·~---------Siyah 
Ç 1 1 T 

:=======·===11==--=--ı~~~ 3,50 

HUBUBAT 

4.125 

15 1 15.70 

UN 
Dört yıldız Salih 

~ ,. . 
Ört yıldız Dotnıluk 

üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 

üç .. " 
Simit .. 
Liv~rpol Telgrafları 1 Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 

l----------7-P~en;.;;;,e~.sı~n:-;.,,.;tim 1_..__ --------,-----• 

Hazır 8 86 ı_;:L:;;.i'.:..:.ee ______ _ ı----

3 I 1 I 1940 

-g 60 Rayişmark 
1 __ V_ad_e_li_I..:.... -----ı Frank ( Fransız ) - 2- 90 

1 
__ V_a..:...de_l_i _1_11 _____ 

1
.---:8:- 58 Sterlin ( İngiliz ) -S 21 

Hind hazır 8 111 Dolat ( Amerika ) ~30 -s6" 
_N_e_v-yo_r_k------ı-~1 ~1 19 Frank-( İsviçre) --00-00 

T. iŞ BANKASI' om 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikrar,ive p1anı 

MÜKAr·AT 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylôl, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • 5.000 • 
8 • ~()() • 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 

zamandı talihinizi de denem~ olursunuz 10661 
---=~~~~~~~ 

ı• 

4 Kanunusani 9~ 

'l:ÜRKSÖZÜ 
• 

GAZETEC. İLİK- MATBAACILll< 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Kitaplar, mecmualar • gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart
vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli afişler 

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

• 
' 1 

1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarl 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark kan yahul 
Avrupa karı nefis bir cild içind1 

görmek istiyorsanız Türksöı~ 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidini11 
elinden çıkabilir. • ........................ 1 ....................... -~ 

1 

j 
inan Yazıhanesi 

Yeniden açtığımız lstıklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan r'ij-: 
hanesinde " Tüccui hesaplara bakılır ve: def ter tutulur. N jfu s, Tapı.ı. ~ 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istiJalar yazılır . Ankarada Vek• 
lctler - Devlet Şurası - Mahkemei Temyiz ile r~smi devdirdcki işi~ 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarkt miicehhez matbaada tab işle' 
rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün m ıkina ve yedekleri radyo tat11

1 

leri ve m'! ınleketimizin yj,JI işh rı ı 1: < ı l t ı ıl n Hl f::n c ~ m ı'lafık kireı11' 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar gön :iermeğe delalet eder. ( Yokl 

ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intiı•,
emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

Diş 

Helediye sabık tahakkuk memuru Remzi Turlı' 
Bel~diye sabık tahsil memuru Rasim Gökbt 

C. 

Tabibi Şevket 
1 

lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün saat 8-12 ve 14/ 
ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıf; 

11258 

.,/ 

Umumi neşriyat müdürlj 

Macid Güçlü 
Adana Türk ıöıü matba-' 


