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Sovyet fırksının 
Reisini de dün 

Erkinıhar Sıcak bir tezahürat 
içinde Kutlandı 

Dö,tyol: l O ( Hususi muhabiri
mizd~n) - Diirtyolun Kurtuluş bay-esır etti]er 

Finlandiya Cumhurreisinin radyoda 
Londra : 10 (Royter) _ N 

dünkü mesa11 • 

ramı dün büyük tezahürat içinde kut · 
ıanmııtır. Asker, Talebe ve binlerce 
halkm iştirikile büyük bir resmi 
geçid yapılmış, fener alayları ter· 

d 'l eşre-ı en s.ovyet tebliğine göre' 9 Ka-
nunsanıac Ukda ıstikamet ' d K l d . ın c ızı . 
or u ıle F'in piyade çarpışmaları ol· 
~u$tur. Sovyctlcr Soumusaluinin şar
ı~dcı bır .keç kilometre geri çekil· 

mışlerdir' 

Ke,if kolları fa'aliyette bulurımttş 
ve f~lc.a~ . havanın fenalıtı, tayyare 
faalıyetını tahdit etmiştir. 
. . Busrün neşrt-dılcn Finlandiya teb· 
lıQioc röre dc,büyiik bir hezimete 
\J~rayan 44 üqcü Sovyet fırkası tak
vı~e fırkaıu idi. Bunlardan iki bini 
esır alınmıthr. 

Sovyetlerin diğer bir kısmı ıöl
müş ve bir· kısmı da ortna'11ar ara-

sına ve bataklıklara kacmıştır. Bunlar 
açhfa aıahk\li:n haldedir. Bu müfre
zeler ölümden kıırtulamıyacakla rdır. 

'"1n ordd911Ban •l-9c• ~klutu 
............ kbldtt. 

Ahnmı <17 ıey"' ln4atfata Fanli· 
ler çok .aevinmişlerdir. 

_ B:r ı~"cç &-aıetesinin ya:dığına 
gore, Stalinin gızli sil~hı ıırhlı kızak· 
Jardır. 

Bu zırhlı kızaklar saatte 160 ki
lometre yol almaktadır. 

Biçimleri tor ·ı "b" . 
tabak.... P• rı ıdır. Kalın kar 

-rrı ••tGncle de gidebilen b 
kızakların idıneai t- tG 

8 
u 

1 d . uç r. u kızak- 1 ar an bır kaç taneei ,,_1•
1 

. . 
.. .,. erın elıne ı 

geçmihir. 

Fin Cumhurretslnln mesajı 

Finlandıya Cumhurrcisi Bay 
Kalo radyo ile bir mesaı neşretmiş· 
tır. Kalo bu mesajla Sovyetlerin si· 
vil halkı bombardmanını şiddatle 
protes1o etmiştir. 

Reisicumhur, Rusyanın normal 
harp 'etmediğini, tayyareler gönde· 
rerek sivil halkı insafsı1.ca bombard· 
man ettiğ'ini Sovyctlerin şimdiye ka
dar açık şehirlere dört bin k~dar 

(Gerisi ikinci s11 hifede) 

Dominyoların Avn:.paya 
gönderdiği kuvvetler 

lood,.: 10 'R,qyter) - Fr~n
.-,cbki 1Jasiliz kuvvetlerine o~min· 
yonlardan müteınadiyen takviye gel 
miştir. Kıbrıstan gönüllü kuvvetleri 
gelmiştir. 

11 

Çörçil ceph~den döndü 

Londn. : 10 (Royter) - Çörçil 
garp cephesindeki teftişini bitirerek 
lngiltcreye dönmüştür . 

Macar Hariciye Nazırı 
.~ekrar Romaya gidiyor 
Muh~lll tefsirler var! 

•Roına : 1 O ( Radyo ) __ V 
dik mullltatı bak1'ımda hemen b:=~ 
~azete~er tefsirlerde bulunmaktadar. 

cııebı gazeteler İt l M 
arasuıd b" aya- acaristan 
bah d·~ ır asker1 ittif~llcta mev:zuu 

!le 1~•ekted" G 
mn, boltn•iznıi~r. •İeteler ' lta1ya· 

ti U 
yayı ıtıaııına biç bir 

sure: e rn 8-1llaha 'llS.ter • . . 
\:avdedivnrlar ... anyecegını 

~ .;-· · Qlıer Y 1 · b" ı;..: as- avya bu ı, ırue.ne reıaaeaı el.bil _,_b .. 
So l . 1• wa ılırac 

vyet erm p ana akiın kala k 4'"" 

S 1 . h h ca tar . ovyct enn er angi bir t 
d t aarruznn-

a talyan askcrlerioin y n• l 
t . -0s -y o~ratından geçıp gcçnıeaaeıi mu,. 
1~"1 haklıında da Yuıosıavyanan sarUı 
hır. fikri bcnu, anlaşılamamıştır. B~ı 
{~yıalara g8re ' Yugoslavya böyle 
ır Soryet lıucumu kar•ı6nda J•-1 .. kerlWi . T wa yan 
c . •11l Ynpalav toprelandan 

1 Ç•esane nıtıaaade et-~- B ---.-- . ... 

rnebafil buna ihtimal Ye.rmemektedir. 
BugUnku Macaristauın kom,ula · 

rile normal nıttnasebetleri vardır . 
Ve bu muaa,ebetle devaru ettirilmek · 
tcdir. Macariatan ve Yuıoslavya is
tikballerine emniyetle bakmaktadır
lar. Çunki mUscllab kuvvetleri, muh
rip orduları vardır. 

Budapeşte : 10 ( Radyo )- Söy· 
lendiğine göre Macar Hariciye nazırı 
kont Çaki bugUnlerde yeniden Ro· 
maya gidecektir . 

Londra: 10 ( Royter ) - Kont 
Çaki şimdilik RomayC\ ~gitmiyeceğini 
s<Sylemiş ve V enedik görüşmelerinden 
memnun bulu•duıunu beyan etmiftir· 

Diler taraf fan ahnan mate mata 
g~re , Çak.inin Romaya yapacaiJ ikincil 
aayaret t,yit edilmetedir. 

Fmlaııdiya Haşı•ekilı Laju.ndar 

tip edilmiştir. 
tarafından 

Belediye b i r 
O r d u şere·fine 
ziyafet verilmiptir. 

Macar - Yunan ticaret 
anlaşması imzalandı 
Atina : l O (Radyo) - Macar • 

Yunan ticaret anlaşması iki taraf 
mümessilleri arasında imzalanmıştır. 

Veni anlaşma, Macar • Yunan 
ticaretinin inkişafına yardım edecek 
esasları muntevidir. 

1 Adanada et ve 
ekmek davası 

Belediye et fiyatlarını yükseltIDeğe 
mecbur oldu şehrimizde şimdide 

şiddetli bir ekmek buhranı başladı 
Haftadanberi Adana balkı şiddet• 

li bir et buhranı ile kar~1 karşıya 

'kaldı . 'Kasablar Belediyenin koydu· 
An 36 kuruş narbı haklı veya haksız 
olarak kabul ctmediklerioden et kes· 
mediler veyahut şebrln ibtiyacana nis· 
betle çok az kesailer. Ve halk.da 
haftalarca et bulamadı. Kasab duk · 
kanlarının önU umıuııi barbd~ki fırın· 
ların man?ar.asını aldı. Etin kilosu 
narhdan evvel 40 Jturu14 !iken elli 
kuruşa çıktı. Her ıordutumuz zaman 
Belediye, buna karp tetbirler alın· 

mak Uzerc olduıunu söyledi . Ve glln· 
lerce biz de halkla beraber bll alı· 
nacak mUessir 'tetbiri gözledik. Niha· 
yet Belediyenin aldığı tetbiri öğren· 
mi~ bulunuyoruz: . 

Bn tetbir etin narhtan evvelkı 

fiyatının Uzerine İki kuruş daha ko
varak kasabların israrı önunde boyun 
~gmekten başka bir şey de~lmiş . 

Şimdi soruyorıız: 
Mademki, et fiyatları kasabların 

0 zaman sattı~ fiyatt>tn daha aşağıya 

~----. ------
General F r;ınkonun 

finlandiyaya yardımları 

Londra : 10 (Royter) - Gene· 
ral Frangonurı, dahili harp<Jen sonra 
ispanyada kalan top tüfenk vesaire 
yi Finlandiy•ya göndereceti haber 
verilmektedir. 

idare etmiyecekti, Belediye niçin ve 
hangi esaslara İ!ltinat· ederek el fiyat
laranı dUtUrmck istedi~ Ve bu yuz. 

den şehir halkı on, onbcş gt1n etsiz 
kaldı yahutta daha çok yukııek fiyat-

la et yedi. Eler Belediye esasla ve 
haklı hesablara dayanarak et fiya· 

tam indirdi ise, niçin fikrinde israr 
edemedi? Bu gUn Dimyata pirince gi· 
derken evdeki bulgurdan da olmuş 
vui.yetteyiz. 

Et fiyatı narhtan evvelkinden da 
ha fazlaya çıkanldı. Bu garip vazi· 
yet karşısında şimdi bir neticeye ~ar 
malc mecburiyetindeyiz : 

Ya, Belediye halkın çok möh'm 
bir ihtiyacı mevzubabis olduğu halde 
hesapsız kitab11z hareket edertk 
beyhude bir buhrana ıebeb olmq,
tur. Ve yahutta hesaplaımda ba~lt 
dır fakat kasapların israrı k•,.....
da aciz kalarak etin fiyatma il~ 
yapmak suretiyle halkın ziyanına~ 
bep olmuştur. 

Dün ortaya bir de ekmek dava 
sı çıktı ve halk bir de ekmek bulı· 
r1m ile kartılaşh dün akşam fann
ların önü bir mahşer halinde idi. 
Bir kilo elemek alabilmek iÇin bir 
hayli tehlike ve fedakirhtı göze al 
mak laıımgeliyordu. Sebep un fiyat 

( Gerisi ikinci sahifede ) 



Sahte : 2 Türksözü 11 Kanunusani 1 ~ 
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Dik kafalı h r o r 

Ş u yeni icat , vitamin denen '3E • ı 1 5 • • k 
i~n::!k~;~r1:::ş~şi:d~~~· \ rzıncan ı arın ıncı a- Adanada et ve 

davası ekmek kadar bildiğimiz , A, B, C, D, diye f • 1 • B • • G 1 • sıra ile alfabe harflerinden isim alan ı esı ugun e ıyor 
bu vitaminlerin , insanın yaşaması - Sirinci sahifeden artan

larında yükselme olduğunu idi 
eden fırıncılarm ekmek fiyatlarııf 
artmasını istemeleridir. Filhakika ~ 

için lazım olduğu, hepsinin , ismine 
göre, muhtelif şeylerde bulunduğu 

ve yine cinslerine göre muhtelif has · 
saları haiz oldukları idi . 

Fakat, doktorlar onlara yeniden 
türlü türlü bassalar isnat etmekte 
devam ediyorlar. Neredeyse başına 
bir taş dü;se vitaminden bil diye· 
cckler . 

Şimdiki halde vitamine bu ka. 
dar büyük bir suç yüklemiyorlar 
ama, mesela : 

- Hiddetli misin ?Sende mu· 
hakkak vitamin eksik, diyorlar. 

Bu Avusturyalı d<iktorların son 
ktşiflerinden biridir. Keşif, bir mü 
şahededen çıkarılmış ve sonra diğer 
tecrübelerle isbat olunmuştur. Ba· 
kın, bu büyük keşif neye istinat 
ediyor. 

Avusturyanın ltalya hududuna 
yakın Tirol denilen mmtıkası, yi1k· 
sek ve sivri dağlar arasında kalmış 

dar vadilerden müteşekkildir. Bura 
da yaşıyan kö)'lüler, kasabalılar, gü· 
neşi yazın ancak bir iki saat için 
görürler. Zira onların kainatı iki siv· 
ri dağ tepenin arasındaki mesafeden 
ibarettir. işte TirOIJuler, ve bil has· 
sa o mıntıkanın t>n karanlık köyü 
olan Montafon,lul ar güneşi pek az 
görebilirler. 

Fakat esasen onlann, biribirlerile 
ettikleri kavgalardan, dövüşlerden 
başlarını ....... , da havaya baka· 
cak ~i ~r ki 1 Hakikatten 
Bantofon ~yiPtie yışıyan insanlar 
bütün o avaran en haşin tabiatla 
mtbhllduı olarak şöhret bulunmu~-
'\&f· Bir kaç yüz kişilik köyde her 

11le hatta bir ailenin bütün efradı 
( Gerisi dördüncü !ahifede ) 

Baş Vekaletten 10,000 lira geldi 
Erzincandan şehrimize gelen fe. 

laketzcde sevkiyatı hı~la devam et· 
mektedir. Ayın dukuzWlda Adana· 
ya tekrar 97, Hataya 350, Mersine 
117, Aotebe 47, Maraşa 29, Kay· 
seriye 111 lci, cem'an 743 felik~ t· 

zedenin 1969 X 1911 ~ayılı katarla 
E·zincandın yola çıkarıldıtı ve ay- . 
rıca ayni katarla muhtelif y~rlere 

307 fdiketzede memur ve'! subay a
ilesi gönderildiği bildirilmiştir. Bil· 
haHa mmtalcamıza ve Hataya fela
kctze~e sevkiyatı fazla yapılmakta· 
dır. 

Şehrimizde ve Hatayda iskan 
edilen felaketzedelerin ihtiyaçlarına 
harcanmak üzere Baş Vekalettcm 
10,000 lira gelmiştir. 

Milli Yardım komitesinin takdire 

değer faaliyeti fası'3sız devam et 
mekte, halkımızın büyük hayırper. 
verliği şükranla kaydedilmektedir. 

Dun gene birçok adanalılar pek 

çok ayni teberrülerde ve nakti yar 

dımlarda bulunmuşlardtr. 

YENi NEŞRIY ~ T 

Görüşler 

Adana halkevjnin c;.karmakta 
olduğu •görüşler. mecmuasmın 23 
inci sayısı çıkmışhr. Çok zengin 
münderecatlı olan bu mecmuayı mu 
hakkak okuyunuz. 

ı Belediye reisi İstanbula 
ve Beyruta gidecek 

Belediye reisi Bay Kasım Enere 
20 gün mezuniyet verildiği, mem. 
niyetini lstanbu ve Berutta geçıre 
ccği haber alınmıştır. 

Halkevi fotoğrafcılık 
kursu dün açıldı 

Halkevimiz Ar şubesi tarafından 
açılan fotoğrafçılık kursu dünden 

itibaren faaliyete başlamıştır talebe 
adedi hayli fazla olmakla beraber 
bundan sonra yapılacak müracaatlar 
da kabul edilecektir. 

Adanalı bir şöförüo gös
terdiği yardım hareketi 

Ze'zele feliketzedeleıini ve eş· 
yalarmı istasyondan han ve otellere 
temamamen taıımak sureti ile yük· 
sek hamiyet gösteren 38 numaralı 
Otobüs sahibi Şoför Zelceriyaya mil 

Ji yardım komitesi alenen teşekkür 
etmektt>dir, 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü kapa
lı, hava hafif rüzgarla geçmiştir. 

1 En çok sıcak J 2 dereceidi. 

mek fiyatlarına bir kuruş zam ~' 
pılmışsa da fırıncılar bunu lcifi b 
mayarak ekmek çıkarmamaktadır! 
ekmekçilerin bu iddialan dogr 
dur detilmidir ? Bunu tetkike bJ 
imkan bulamadık. 

• Yalınız bizim belediyeden ric:I' 
mız, bu defa iyi hesap yaparak J 
mek fiyatını tesbit etmesi ve ko11 

cağı fiyatın cari olabilmesi için ' 
müessir tetbirler :tlmasıdır ekdl~ 
işini de ete döndürmeyelim. 

Firıncılar bu iddialarında ya l' 
kdu, ya haksız haklı iseler ti 
ları teslim edilsiD ve baHc beybl 
yere sıkıntı içinde bırakılmasın b 
SlZ iseler, bu hareketleri sadece 
tikir arzusundan ileri geliyorsa, 
larmda en şiddetli muamelenin 

pdmaıınm da başhca vazifelerioi 
den birisi olduğunu unutmayalılll-

Tevkif edilen adanı 

Emniyet umumiye nezareti~ 
firaren suçlu Sofubahçe mahall~ 
dt:n Hasan otlu Mehmet Boık"' 
hakkında ikinci asliye ceza m•~ 
mesinde yaptlan duruşması s<Jdl 
bir ay hapsine karar verilerek ~ 
kif edilmiştir. 

Sovyet-Fin har~ 
( Btrinci sahifeden artan ) 

bomba attıtını, batta si"il . ~ 
mitralyoz dahi kullanıldıtını fll"_I 
neticesi 234 kişinin yaralandat,U-.~ 

fin hava müdafaa tertibatı mP'l 
mel o masa}dı <JD binlerce 

Fin Cumhurreisi 
, ölmüş bulunacatın1, söylemif.İ 

şimdiye kadar Sovyet lerin !70 ..J 
yaresinin düşöruldüğünl ilive ' 
tir. 

Kahraman Finlandiyanın buiünkü 
Cumhurreisi M. Kyoesti Kallio şaya
nı dikkat bir simadır. 

Bababası bir çiftci ve odun yarı· 
cısı idi. Oğlunun tahsil arzusundan 
pek büyük bir iftihar hisseden adam· 
cağız onun mükemmel surette tahsil· 
edebilmesi için hiçbir f edakirhktan 
kaçınmamıştır. 

Genç Kyoesti Kallio daima sınıf 
Jarmın birincisi olarak mektebini ik· 
mal eylt:miştir. 

Mektepden çıkar çıkmaı derhal 
köyüne avdet eylemiş ve mektebde 
öğrenmiş olduğu modern ziraat usul
lerini köylülere öğrelmeğe koyul-

muştur. 

Onun bu veçhile hareketi herke
sın fevkalade takdirini mucib olmuş 
ve pek büyük bir şöhret kazanmasına 
saik olmuştur. 

&UNUN MEVZUU 

Bu şöhreti sayesindedir 
ki ı 9 O 7 senesinde R u s y a 
diyet meclisi azası olarak intibah e· 
dilmi~tir. 

Rus meclisinde daima vatandaş 

larının haklarının haklarını müdafaa 
eylemiştir. Bu müdafaa daima müla
yemetle yapılmış ve Çarın istibdat 
idaresi bile ona karşı . fazla şiddet 
göstermiştir. 

Finlandiya istiklal ve hürriyete 
kavuşur kavuşmaz Kallio memleketi 
parlamentosunda yerini almış ve 7.i
raat işlerinde çok yararlıklar göster-
memiştir. • 

1921 senesinde ziraat nazırı ol· 
muşlur. 

Reisicumhur olduktan sonra hiç-
bir sadeliğini terketmemiştir. Halkla doğ 
rudan dotruya, alayişsiz temaslardan 
hoşlanır: Halkın rlerdlerini dinler ve 
derhal tatbik çalerini düşünür. 

Kendisi için bir de şarkı beste· 
lenmiştir. Bu şimdi bir nevi milli hava 
halinde söylenmektedir. 

Bu şarkıda M. Kyoesti Kallionun 
dünyanın en namuslu adamı olduğu· 
bildirilmektedir, 

Flnl•ndiJMln lllf U-~ 
Londra : 1o (Ro1ter) - fi f. 

diya hariciye naı:ır.a, fin ticaret~ 
messillerjni kabul c:dcrek fio ,.l'I 
ticareti hakkında kendileriyle ,,, 
müştür- Bafvekil, sulh zam':' 
teahhiillerini yerine getirmek V>"J 
kin dahilindeki her şeyi yap~ 
olduğunu söylemiştiri f, 

Londra : 10 (Radyo) - . .#, 
fırkası erkinıbarbiye reisini f~ / 
esir almıotır. Fırkaya kuaıan;!t 
kumandanın da öldütü söyl 

Avustraly,lDıu lngil~ 
nezdine gönderdiği de 

Reisicumhur paradan, servetten 
zevk almaz. Fmlandiya kanunu esasi
si ona 250.000 frank tahsisat vermiş-
tir. O zati ihtiyaçları için ancak Londra 10 (Royter) -- /4 

k
. · .

1 
raya aşve ı ı e11zız, ,. 

ır zıyaretçı ere dağıtır . l'"b' 1. b' bb'"' tam se a ıyet ı 1r mura -

20.000 frank alır ve mütekakisini fa.

1 
1 b k·ı · M · J11ctilt 

~~------------------·-------------------- dermiotir. 
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Doğuni evinCleki genç 
kadının anlatbk'ları 

Şehrimizde modern denecek ka 
~ar !ü~I, mukemmel, temiz bir iç-
tl8laı mue11eae yükselmektedir: Do· 
tumevi. 

Dün hem bu miieucaeyi ıeı 
mek v~ hem de bu evd• ıözlerini 
bay~ta ac;an liir feliketzede yavru 
, .. ••)'•ret- etmek ••zumu- yerd re· 
tirebpdia. S.hhat ve:lçtimai Muaye. 
?~\ Vele.iletinin verditi 8 bin lira 
ile d•ıa. içi. lcotUflara, r pencere ve 
lrapekarı, merdivenleri, 11lonlari 
~ .. elaliia 'Wh! ~ni bir lcıltf~ 
ıarea bu ıüıel •--.. .,; - ... - ..... ,, reıer· 

duydupaa memnanitet ve ru 
••deh lcal•ıa M.eta löisiime -t· 
.. , olct..; l , 

• Dotum kıımına ıeçtik. Burada 
yat•'atla.le felilr-t..tehriıiclen bir 
•nn•yi ıörecetim, • Z.llla ~uma 
......... k.U .. '>il.rft için-ken· 
di keadime i*1Ma1ay.W., ııMaryö-
lliaı1aıa ........ 1titdull. ı8ay ~alctor 
ı.ı.,. '8Wü.r .. ;o~: 
• ~~1'.llkfMde hutamaz bu. 
Şefakı Hattat : 

" ll1111e~m Erzincan zelzelesi 
f~lllcetJeriM. ti •BdWi/idir. Böyte 
biiı bidiıe .. de, bu dwece kuv· 
vetli telif ve beyecan ar•nda \a 
lUl ..e Jil• MllifdW'*lllftter
C4t' ila1Jin şaa~ jliikll w. 
ltllld. çocil\fla 'daüCiıe kabHinSen 
d~iftit, Aftnente 'it8rsaıh, 
'*-'· -ük 6ir kcn1c\anun. hıfif Sir 
het*anılP ~ dütlirmete lifi 
ı•lebilecetini anlatb. 'Hlltialtf il u id 
~~~lilittina \tte 
~Hatttfii·-1ı "' \Wt\\:i bir .... • T- 4'MMAneb Mil ~ 
erY~~~ ~ .... ,batma 
~ " ..,,,tianaıtia velirM 
.. elbet. Kaıclefini. Wıdt'fSın• ild 
ç ... nu. eftitte.ıt, he•l•eiiu' 
h•liıilllnin ild ~tufn. 'Mı~ 
,,...,." lhlada eeete tetk edea 1MI 
bsit•ş.lilci•Hlt1't ~ıü b&yle fJtt fe
lilcetten aat kılı bilen :ve · dbtıttri 
l'iii ~ raltın ili:en ya•rur111Du 
kınundı llkhyanilen bir anntdir, 

.., mini k8;pe otluau adım 
~l'aoyaaallUf.. • 

. - •t:: ' feJ8İ:etlerin meı'uliyet 
aa ~ n olfucnu korusun Ya· 
""'~ar ...... liMi..banedea ç.lcaam 
:" la,~,~ •iıaca , ......... 
ıtıç "-• d' ~ men eder, 
derec9 a .. a:• e ben ba1atta bu 

• ve yalillllln Bi~ 
kuvvetim, bGtQq deat.A.: · 
a.. d ..... m ıu kucı-•• m ı uyuyan, bGt1otffııa~ 
tırıplardın haber~ k 

1 
~t ve ız 

1•VNindu~ Allah .ı.... ı erı lcıpıh 
• 9'1;1111 ~.. ._ b 

na ~--· diye röllettnt tJ/ttJttu-1 • 

Y-ıŞefil&eı Hatt*tıtaetti •elt il 

Eli>e.n-izlf!r..de·ki korsanlık 

Bün üç ing:i~i~· ~misfbatırıldı iki 
J)ıpim .. ırka Vapuru Yaralandı 

Londra: (Royter)JO - Birçok ti 
caret remilerine Alman tayyareleri 
höcüm etrnit iki lnıiliz vapuru ba · 
hralmıı iki Danimırkı vapuruda ıfa· } 
sıra ıutramııtlr. 

Dany1r iKarıil adındaki lnfiliz 
ticaret ıemiıi mıy~ çırparak bat· 
mıjt,r, Kapdan ölm6f, mQrettebat 
dan iki kiti kayıbdır. 

Londra: 10 (Royter) - lnıiliı 
kafile istemi çok muvaffak of mal:· 
tJdır. 5889 reminin emniyetle aefer 
Yeı>dıtı förülm&ıtür. 

... . ı .• Qe. (,f 

•\~anyad~ ~v~uf tutulan 
Mısırlılar meselesi 

Kahire : 10 (Rıc!yo) - Mııır 
B.ıvek~l mecliste l>eyınattı bulu. 
dlrılc, .(lmınyıc!~ n:ie~uf tutulan 
MııarMırdın bıllaetm~tir. Baıvelcll 
Mı11rCl1 bulunan Almanlara aerbe•t 
çe memlc-lcetlerine dönmesine mu
ka'bil, 'l>u Larelietfn pek çir~in oldu 
tullu .gy1em11\ir. 

lnı!liz Kral d .. n 
Çemberlayn'i "abpl etti ,, . -ı I 

Londrı : Jo (Rıdyo) - lngiliz 
Kralı Jorj buıdn B'ııve\i'l Çember
lıyni kabul ederek ~endiıiyle uzun 
bir rörütme yapmııtar . 

Tuncel\ yapıla~ yollor 

Bazı bölgelerde _dün 
gepe zelzeleler oldu 

Fela~etzedelere yardııyı devamediyor 
Ankara : 10 (Hususi muhabirim\& 

den) - Dün /ır. masyıda 2,4.S de ve 
5,Yo dı olduk~• tiddetli iki zelzele 

~ 

oldutu t>ıldirilmektedir. ~ümüt Hacı 
köyund(hafif zelzeleler olmuştur ha 
sar yoktur. Erbaada 1,45 de oldukça 
tiddetli bir zelzele olmuşsada hasar 
a-6rülememiıtir. Hafif sarsıntılar de· 
Yalla etmek tecfir. 

Y ardunlar devam edi)'.or 

Belçika ile 
ticct.retimiz 

lıtubul: 9 ( Hususi ) Belçikanin 
meıhur iş Adamlarından ve dunyaca 
tanınmış olan Bay Pıyer Ladoke. 
Türkiye iıo Belçika arasında iktiıadr 
münaacbctl~in inkiıafını, ticari bir 
İf birliti tesisi için mühim Belçika ti-
care; sana) i müt;şseselcrini temsilen 
lstanbula ıelmittir, 

Bay P. Ladokd bugün lstanbul 
mintıkası ticaret müdürlütüne j-ide

Ayrıca Samsondan binlerce parça 1 rek bazı temaslarda bulunmuş ve müte 
melbı.ısat iÖnderilmiş ve tevıiata baı ı akiben de manifatura' şayak, demir, 

Gelen haberlere . röre, Erzurumdan 
dünde f el&ketzedcl~re 75QO ekmek, 
ıelrıer, kavurma, bultur, pbynir, pi· 

rinç, yaf, fener, J<Mık, tabak, a-öm
le~ ve diter eeya rönderilroiştir 

lanmışhr. 1 hbbi ve kimyevi ecza tuccarlariyle 

(H ;\ B förüımüştür, • Anlcara : 19, uıus1.ı - utan 
lcızılhaçmm Türlciyeefe rönderdi~i Kendisi Belçikının Türkiye'ye bir· 

r • çok maddeleı;i verebilecetini ve mu-
enaların. ik "nci partiıi yola çıkarıl - kabilinde de ihr11ç mallarım•ı.dan 
mıtfır. birçotunu alabilecetini temin et·

tedir. 
Ankara: S ( ~uıi ) - Nafia 

Vekileİin~ teabit ettiti rakamları 
ıöre 10n bir aene için~e Tunç er. 
viliyeti cfahiUncfe 20 khomefre u· 
ıunlutunda Mamak{' - Pertek 'yol· 
1~'~ Y•ptlm .. r. Bu yollardan birin
~llıne 390,2~4; :ikincisine ı 6 ... 201 
lu ı llrfttmiftir, 

kuvvetleri kumandanlığı Garpte Su 
Baskınlıırı 

Londra 10 {Ro~,ter) - Fr~nsa~•ı 
bulunan l>ütü9 hava lcuvvetleri yrr 
ltıdiriJcrck h•va M!f.eıalı Barahn 
emrine vrrilmiıtir . 

' . Kadınların ve bilhas11 renç kutların babalauna i'~irdikleri kukuletc 
l!bı htflıldara dilllfat '*'tttniımi? Ne hbŞ ffetfhni? Henide öyle kısa bir 
ıımın Cçinde •beta oldu kit Bunun ıebe'bi, herliarde, kışın bu ayazında ku· 
lıklırı le YÜ•Qu blr kıımını sıl<ı sıkıyı muliafaaa etmesi ve rüzıarda uç · 
nıak, ,.murcta boculmık rfbi mıhturlar olmıyıfıdır. 

• FOkı_t buna Finlandiya modası da diyorlar: Finlerin milli başlıkları 
böyle r..11. Sonra, bu modı N~ baba ile beraber reldi. Onun için kadın· 
lı~ın ti9tdan: · 

Yeni seylip Tehlikesi 

Ankara : 10 (Hususi muhabiri 
mi~dcn) - Si0>al çayı taımalc üze
redir. Bur.sa vıliai tekrar Muıtafı 
Kemal Pııayı ftlmi; ve oradın 
Karıcabeye geçmiştir. Karacabey 
ovası bir deniz manzarası arzı- trqelc 
tedir. 40.000 hektar ckiij arızi JU 

lar altındadır. 100 deo fa,ıa ev yı· 
kılmiıtır. 4()0 koyun ve 5 insan öl
müştür. Karacabey kcymakamı mo 
törle köyler arasmda dolaımalcta 
d1r. ..... ,.... 

n~ Hq fi -a.,:_ f lzmi~ hattın.da heyelan 
. - il. modayı bu aene bize Noel Baba a-etirdi, Noel Babanın kuku'ute· 

11 o, diyorlar. 

oe k~ı-?•~ unun ad1n1 

4- C-,41; c16rdloei ... bif ede ) ı 
Hut .fl.i modıra dı muhakkak bir kuıp istiyorlar. Bu da kadınların 

- Erkeklerin tem•ea 9k.ıne bliti - bir' lnlyBur: dalar her lüzum!• ıeyi 
moda kabul eder, halbuki erkeklere bi"İ'• ıtalanoda moda olan ıeyleri 
lüuımhı ıibi 16ıleıaıeye kalkarıu ... 

Aokara: 10 f.,fu~ - lımir 
de kı1'1~ul!u iıta,ayonJIJ?~(M ~ 
yelan ıörGlmiiftür. 



Sahife: 4 

Felaketzedelere 
yardım listesi 

Lira Kuruş 

32115 49 

13 00 

17 50 

11 uO 
5 00 
5 00 
5 (){) 

297 68 

10 00 

5 00 
5 00 
5 00 

50 00 
10 o) 
10 00 

10() 00 

10 00 
2 50 

10 00 
10 00 

698 00 

256 62 

47 ,5 

33,699 54 

Tebt.rrü edenin ısnn 

Dünkü } ek un 1 
Gerdan köyü okul ta f 
lebeleri 
Kıua Kuyu köyü na
mına 

Çınarlı ilk oku'u 
Nasibe 
Terzi Hüseyin 
Tevfik Aydın 
Emni}ct Müdürlüğü 

men.urları 

Refıka Recep Tü· 
ınerkan 

Arif Kızılkaya 
Niyaıi Keçeli 
Faik Görgün 
Muhtar Göçen 
Yunu; Ulusoğlu 
Seyıt Kara ve oı tağı 
Ali Ôztürk· 
lsrnaii Dülger 
Mehmd duymaz 
Şaban Zeki 
Ali iğneci 
Ônıe r Başeğmn 
Milli Mensucat fab
'ikası memur ve iş 
cilcıi 

Milli Memucat Fab 
rikası mt mur ve ış· 
cileri 
Pamuk Üretme çift 
liği n emurlaı ı na· 
mına muıemet Mus 
tdfa Tuğalı 

Yekun 

Adanada dünyaya 
gelen felaketzede 

( Üçüncii sahıfı den arlan ) 
Doktora baktı ve : 
-Doktor ne korsa, dedi, Bir 

birimize bakıştık.. Oo:Ctor müşfık 
sesiyle hastasına : 

- P<"ki, öyleyse paşamızın adını 

koyalı~. Tc:miı bir insar: adı. Ne 1 
dersin ? Şefika : 

1 - Nasıl dersen doktor 1 
Yanımızdaki iki nrk adaşı da şa- . 

hit tutarak çocugun adını koyduk: 
- ismet 1 
Doktor iğildi, üç kere hafif 

hafıf yavrunun kulağına fısıldadı: 

- ismet .. ismet .. ismet. 
Bugünkü felaket ve ıztırap çocu 

ğunun yarının bir fs'Tiet'ı o!mıyaca-
ğını kim iddia ed('!bilirdi kı? 

Doktor Şükrij Korıuı a'p'a teşek 

ederek a} rıldını.' 

Yusut Ayhan 

C Üzetleme 
9;1;940 Taıihli geızc:trmizin 6· 

mcı sahifenin 2 inci sülünunda A
dana demir spor ku'ij ünün uınurui 
kongresi 12 1 940 ta ihinde y pı

lacağı yazılacağı yerde yan 1ışlıkla 

i 1 · 940 tarihinde olarak yazılmış 

Tüıkıözü 1 l Kanur.usan: "f«r 

Bir kanlı hava harbi 
·-----·------- -- * t 

(i ikinci teşrin snnt 3 ila 3,3Q 
arası 9 Curtiss'le :..7 Messerkhmtt'e 
k:ırm hıırbctıik. Bizim ki !erden hiç 
biri pu~urulmediği hıılde biz duşma 

nm dokuz tnyynres~ııi inılirc.lik . 

Kendi hesabıma iki t:ıııe ıluşurdum: 

Bir lnglllz pllotu bugUnkU harbin çok enteresan 

bir hava çarpışmasım anlatıyor. 

Birincisi mUsademeye başlndıktnn 5 
dakika sonra G 500 metre ile zemin Yazan : Edvar V. 
arasında. Pilotu 100 metreden para· ·------------ _..._...._._.._ ____ _ 

şu tle nl lndı ve Mnginot hattı gerisinde 

esir edildi. Hemen akabinde irtıfa 

alarak ikincis rıe saldırdım. Birinci 
atışımda dumanlar içinde ölüm pi· 
kesine daldı; fakat aldanmadım. Bu 
onlara mahsus bir oyundur: yangın 
çıktığına inandırarak r hıtça krıç 
mak fırsatını ararlar. Diğeri gibi pe 
şini bıı;,kmıyarak 4 makineli tüfe. 
ğimle atı.:şimin altın aldım ve Saırc'ı 
geçmeden deposuna bir yangın mer 
misi attım. infilak ed!!rf'k bir ç:ım 
ormanı içine alevler içinde düştü' 

Üçüncü dt'fa irtia aldım ve 
yalr.ız iki arkadaşımı buldum. Az 
çok yaralı olarak Almanlar. çekilmiş· 
lerdi. 

Akşam tam kadro ile buiuştu 

ğumuz zaman ne sevinmiştik! 3 tay· 
yaremiz hafıf yara almıştı ve ancak 
bir tanesi, inmiş t kımını çıkarma· 

dığı İçin, gövde üzeıinde inmeve 
mecbur olmuştu. Benimkinde bir çi 
zik dahi yoktu. Ru muharebe bir mu 
cize idi. 

9 tayyaredrn 6 sı "Sioux", 3 Ü 

.,Kanard,, dı. 
Bu harpk; pikelerde 600 ve 700 

kilo metre ile harbettiğimizi söyle 
meğe lüzum yok. Çıkışlarda (r~sso 

ALSARAY 
SiNEMASI 

Bu Akfam 

J )ehe kar Artist 
PIERRE BLANŞAR 

Tarafından ~:ı ymıı dikkat bir t:ırzda 
Y :ırntılnn h;ssi ve lıt'yccanlı filmlerin 

En Guzcli 

Mücrim 
Frıınsızca SözlU Ş:ıhnserlcr, şaheserin i 

tnkdim ediyor. Bir bahanın gUnahını 
bir e-vladın h:ıziıı hnyııtını canlandıran 

bUj tık ve cmsnlsiz filnı 

Ayrıca: BE.LA LUGOZl'nin temsili 

Şandunun Cinayeti 

urces) ağaçların üzerinde çok tehli
keli anlar geçirdik. Bu vaziyetlerde 
pikede olsun çıkışlarda olsun ekseri 
zaman gözünüzün' önünde bir perde 
vardır. Fakat siz saııdalyanıza mıh 

!andığınız zaman, her şeye rağmen 
düşmanı gözden kaybedeceksiniz. 
Önünüzde kendisini fena müdafaa 
edene ııışan alırken, arkadan da has 
ının saldırıp saldırmadığını anlamak 
için, hep görmeR-e çalışacaksınız. 

Kırmızı görürsün, siyah görürsün, 
Gözlerin ters dönecek zann~dersio, 
fakat her şeye rağmen yine görür· 
sün. Ayni zamanda pilotaj yapılar; 

nişan alınır, endaht edilir ve kendi
nizi müdafaa edersiniz. Birkaç sani 
ye zarfın:ia .5.000 metre kaybr.dilir 
ve bir o kadar da kazanılır. 

Tafsilata giriyorum, fakat sana 
söylemesini unutuyorum: ertesi günii 
yani ayın 7 sinde, Almanya üzerin

de, en aşa~ı 3 ki~ilık nıürettebatile 
2 motorlü süratli bir Dornier 17 in 
dirdim. Sarretrück'ün biraz ilerisin 
de sağ motörünü tutuşdurdum ve 
Bitebe'nin şimalinde hudut ile Pir 
mascns nrasmda düşürebildim, tah· 
min'me kalırsa pilotu yaraladım. Zi
ra irkildi ve hemen arkasından dev-

TAN Sineması 
Bu Akfam 

t 

Kahramanlık ve Vatan severlik 

Sahnelerile dolu 

ORDUNUN KIZI 
BAŞ ROLDE: 

PRESTON FOS TER 
2 

Heyt>canlı Koboy Filmi 

Katilin izi 
t••····················· ... DiKKAT DiKKAT 

Pek Yakında Pek Yakında 

( ABDVLVAllAP' dıın ) Sonra Kardeş Niı-.ırın Sc Kraliçesi 

-1 Ümmü Gülsüm ' Ü ,_ 
Acıklı .Filmlerin l~n Acıklı ı Heyecanlı Filo lcrin En 

l leyecanlısı, Aşk, l~tir:ıp ve 1 licran Romanı Ola::ı 

üMiT ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Emı:nl.,ız Filmde Oinlcmeğe l lnzırlanınız 

Bu Fılnı Butun 1 lnlkımızm Ağzınıl:ı Dola..şncaktır. 
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rildi; · yere. çakılarak alevl~ndi. He
men Alman tayyare dafi toplarJ I· 
zerime ateş açtı, bu ateş yatmuru
nun arasından nasıl gittiğimi bil' 
anlıyamadım. ·. 

Benzinim bittiti:için N ... e jadim 
benzin aldıktan sonra meydanı reri 
döndüm. 

Dik kafalı insanların ıslAhı 
- ikinci sahifeden ·uta~ _:_ 

biribirile kavgalı, dövüılüdÜr; Ser 
köyde kavga· ve dövüş olur. Ya ·a,;. 
rinin gözü patlar, ya otekini-" tcafı• 
kırılır ? Şimdiye kadar büUia Tirol 
lüler için ve bu arada .Mqnt8foa~ 
lar için herkes: • ~ · 

- Haşin tıbiath insantaJ.. 
veaaetim C:ler, geçerdi. 
Fakat ilim her şeyin k~lpun\ı · btaL 
maya utraşıyor. Onun i~ Avuat·· 
yalı doktorlar bunu da izah ediyor· 
lar ve:· : .. 

- Montafolulartn aaibi ve tiatin 
kimseler ·olmalarının sebebi, · * 
mindrn mahrum bulunmuşlardıt/ciı 
yorlar. ~ 

Vitaminsizliğin de, · malüıp ~ldu 
ğü üzere güneşsizlikten ve JijD911t• 
yet~en - meyva, sebze gibi -;
şeylerin yeoilme~esinder, ileri ...,, 
Filhakika, bu sarp arazi inaanll~ 
en fazla keçi ve ısığır eti ite kU;il. 
!arını aoyururlar. 

Bu müşahededen sonra lecıübF. 
ler başlıyor ve doktorlar, o ~ 
dan aldıkları haşin tabiatlı ki....,(O 
ri, bir müadet vitamin teda~ 
tabi tutduktan sorva kuzu ~ 
insan yapıyorlar. · 

Hulasa Avusturyada - ~ 
doğrusu Almanyada ,__ 
insanları birer uslu mahlQ"' ..... 
koymanın da \:olayını l>ulmuıtitı " 
demektir. 

Adaua C . mudd'e( 
un\umiliğinden : · 

Adana mahkemesinin bin ~Uf\\L 
maaşla zaqıt kitipliti açık oldut'i;~ 
dan müsabaka imtihan~ yapıl~k 
üzere memurin kanununda evlift 
haiz isteklilerin vesaiki ile birllkt ı 
imtihan için muay}en bulunan 1!fl 
11 940 cnmartesi günü saat 9. ~a! 
Adana Adliye encumeni · reiali\8' 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

11333 

. ilan 
11 - 1- 940 dan itibaren il-. 

arayanlar M~lek girmez lolca~~ 
buz deposunda sahahtan recJI ••" 
1? ye kadar buz bulunur. Bu ... • 
ten sonra gece hastalar · için ltiim 
oldutunda Mermerli aiahall~e , 
56 NoD. haneye mü.1aca,t ecllme· 
ilin . olunur. 1 '1-12 , . 4334 . 



1 1 Kanunusani 940 
Türlcsöıü Sahife: 5 

8,30 da ASRi S i NEMA 2,30 da 

Bugün gündüz matinesinden itibaren 
İki büyük şaheser birden 

1 
J O H A N S T R A U S'un . 

Hayat Ve Aşkları.. Kendisine: Dünyanın En Güzel iki 

Valsini ilham eden hazin macerası 

BÜYÜK VALS 
2 

Dünya musikisinin kalpleri mesteden hazin 
nağmeleri içinde geçen bir aşk faciası 

. (y ANIK KALP 
SONA TE dö KROZER ) 

l 11. Kanun 1 

13 
il. kanun 

13 

c 

Cumartesi 
Akşamından 

it bar en 

Cumartesi 
akşamından 

itibaren 
-------:.~ . 

Türk Musik!sinin Büyük üstadı MÜNİR NUREDDİN' in 
ilk Defa Başrolde Oynadığl · 

Dikkat: Dikkat: 
Loca biletleri 

..... satılmaktadır. -r. 1stical ,. ediniz. 

Loca bil etleri 

sa tılmakiadır • 

istical ediniz ') ,.. 
TELEFON : ,......... . 250 
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Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi Sahlan Mikdar En u En çok 
l=::iF===========*=Kz.~===S·~ K. S. oza - oo -ı-ı- - --, 
-M,..,,---"'""ı ----ı 00----45 -------• a. par atı • 
-Ma. temizi • 00 -43 

Koza parlağı 44,50 ---
-Kapı malı -48 __ _ 
-Klevland·----- -oo· 55,50 

Klevland kütlüsü ~19 ___ 1 ____ _ 

YAPACI 

çfCIT 

~I~ Yerli •Yemlik,, 
• •Tohı~!kr 

HUBUBAT 
Butday Kıbnl ' 1 

Yerli c; 
• 
• Men tane 

Arpa 4.50 
Fasulya 
YulaJ , ~ 5 
Delice ' 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek ~ 

Susam 15 1 15.70 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç 7 .. • • -

:s .:l Dört yıldız ISoğruluk • ~ u:: üç 
" • - c 

~~ Simit 
" 

~ 

~ > Dört yıldız Cumhuriyet • :ı 

~ Uo !t- .. " -
Simit .. 

Liverpol Telarafları Kambiyo ve Para 
10 I 1 I 1940 iş Baukasından ahnmıtbr. 

PeM ~tlln 

Hazar 91 ~ .. ı---
8 92 Rayiımark 

Vadeli 1. , 

8 98 
Frank ( Fransız ) -2-91 

Va8el trfl} 
' _ _ Sterlin (İngiliz ) -5-21 

Hind - hazır _!_,~ Dolar ( Amerika ) 1291 60 . 
Nevyork 11 15 -Frank (İsviçre) 00 00 

··~~ El kt -k T ' · 1 U·LaD e r l e sısa tı 
alzemesini ·HERBOY 

bL:iVETTi Yazı Makine· ı 
erini 15 Vatlıkdan 500 

1 val11Qa iaaar her türlü 
Ampulları R. C. A. marka 
RAb'YOLARI 
Dünyanın en sağlan dayanıklı Kaynak çubukları 

olan Gastolin ~ubuklarını Abidin F aşa caddesi 

MUHARREM HiLMi Ticarethanesinden arayınız. 

ng Telefon 110 Posta kumu 60 Telgraf Remo Adana 

Doktor Kemal Satır 
Felaketzedelere yardım için gitJiği Malatyadan avdet ederek 

ay civannda ki muayene hanesinde hastalarım kabul etmektedir. 
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Adana Halkavi Reisliğin
den : 

12/ 1/ 940 günü saat 20,30 da 
halke\oi salonunda ziraat mütehas 
sısı Rau lsteromca tarafından ( Zi. 
raat ve ziraat tekniği ) mevzulu bir 
konf ı as ve ev orkestrası tarafındın 

da kons•r verilecektir. Girit kartla· 
rının halkevi büro'>undan alınması 

lizırııdır . 1 ı - 12 11332 
zayi mühür 

Yusuf oğlu fbnhim namına ya 
zılı mühürümü 8-1-940 da saat 
birde zayi ettiM. 

Hiç bir kimseye bu mühürle bor 
Cl!m yoktur. Yenisini yapdıracağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığım ilan 
ederim. 
Yusuf otlu lbrahiuı Tohum 1331 

Adana Milli Yar-
dım Komitesi Ri
yasetinden : 

Hamiyetli yurtdqlanmııın feli· 
ketzede kardeşlerimize nakit ve •Y · 
niyat teberrü SUfeti ile gösterdikle-
ri yüksek alaka ve yardımı şükran · 
la ananz. 

'( alnız yapdacak eşya ve nakit 
teberrü mukabilinde muhakkak su· 
rette Kızılay makbuz talep edilme· 
si bunun haricinde yaptlacak mua· 
meleden derhal Kızılay mcrk~zinin 
haberdar edilmesi ehemmiyetle ilin 
ve rica olunur. 

3-9-10-11-12-13 
11321 

Adana askeri Satınalma 

Komisyonundan : 
1 - Adını garnizonu ihtiyacı 

için 28000 kilo kuru fasulya kapa-
h zarfta eksiltmeye konulmuştur . 
Mnbımmen bedeli 5040 liradır . 
Muvalckt teminatı 378 liradır. Ek· 
siltmesi 121 1 939 Üitiıa günü sa· 
at 10 da; 

2 - Eksiltmesi Adana Askeri 
Sahnalma Komisyonnuda yapıla· 
lacaktır. Şartnamesi .. er gün komis 
yonda görülebilir. 

3 -istekliler ~Wıtn 2 , ~ 
maddelerindeki şaraiti hliz Olckak. 
larma dair vesailde teklif mektup· 
larmı tayin edilen saattan en geç 
bir saat evvl komsiyon başkanlığı. 
na vermiş olmaları lazımdır . 

11288 28 - 3 - 7 - 11 

9-10-11-12-13-14 

Aziz Pamukçu 
kasından: 

ilan 
Muhterem müşterileri 
mizin nazarı dikkati 

Fabrikamızda çigitlitleri bul 
sayın müşterilerimizin çiğitlerini 

hafta zarfında kaldırmalarını "' 
taktirde himtfe gelecek her tii 
Z1rar ve ziyandan fabrikamızın 
suliyet ka1'ut ~tmiyeceğini ilin 
rız. 11327 

9-10-tl 

Adana Elektrik T .. 
Anonim Şirketi Müdü 
ğünden: 

ilk şart, iyi malzeme emniyetli 
temiz işçiliktir. Şirketimizber 

tenvir ve kuvvei muhırrike t 
ile mevcudunun tevaii aibi itleri 
aait ~eraitle fen icaplarına u 
tarzda yapbrmaktad11 . 

Sayın müşterilerin dot 
dotnJya ~ze•ra 
ları rjca o'unur. 7-9-11 11 

İş 
fl!iha..,t bir müessesede 

avu ~zdinde kit plak faplO 
istiyorum. Türkçem kuvvetlidir. 

Makina ile seri ~ 
Matbaamıza o16raoa~t edil•eai. 

11-12 

Adana 9emlrspot 
lübünden: 

Devlet Demiryolları 6. ~· 1 
tme teşkilatı içinde Merke. 1 
me binasanda daire mahausa ol 
üzere yeni teşekkül eden 11 A 
Demirspor kulübü " umumi k 
12/ ti 940 Cuna günü saat 17 
Yeni lstesyon Gar binasında t 
nacaktır·. 

1'Glübümüze kayıtla bulunan 
tlln balann kongreye iftt~I 
dileriz. 

Ruzn11me : 

1 - Esas nizamnamenin kı 
2 - Nizamname veçbile 

ıeçim • 113 

Macid 

dana Tlrllllllıl•• 


