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ainkıye ltaly n t - un Hel. 
d ayyareı .. r· , bazı fÖhüllü kan 1 . · '. ve daha 1 e erı gemıştir. 

Fiııla•diyahlar ö~üs _ _ 
dıkları bir muharcbi d gotuse yap. 

yelleri Markajarvi e~r ~n so~ra Sov. 
)ardan çıkarmışlardır a ındakı ~rman. 
lln eline bi k .' Fınlandıyalıla-

rço esır ve - h . 
taıda harp m 1 . mu ıra mik. 

a zcmesı ge · · Yttler şimale d il. çmıştır. Sov. 
Oaru çekilmişlerdlr. 

. Kranştad'ı bombardı 
Fın)andiya tayyare! . man ~den 
layı olduklar erı buzlardan do-

ı yerde kalmış 1 S 
Y~~ ~arp sremilcrinden . o an ov-
«;J~di surette hasara il. bar çotunu 

ııg ra t mışlardır 
. Bugün neşredilen S . 

tın, göre U~da ovyet tebH. 
1 . ' ve reP<>d _ 
erındc keşif h k . a bölge-. . are etlerı d 
ınıştır. Karelide t evam et-
reketl,ri olmutt opçu v~ keşif ha-

" ur. 

Sovyet hava f'I ı 
kaları bombardı ı o arı .bazı mıntı 

man etmııtir 
'Fin tebllttnde ise . 

nıali t•rkisinde •ü • ladoranın ,;. 
verditi, yalnız Ha ·~•nı.n •tir zayiat 
İçinde Sovyctı . raıarrı de iki gün 

. erın 1000 ask 
ettıti bildirilmekted' er kayıb 

ır . 

Fin'and' h' . 
rind d . ıya sa ıllerınde buz -

ı e evrıyç faar . uze-
tedir. Fin şeh· ·~~tı devam etmek. 
kalkan Sov •rıerını bombardımıtna 
da nesi dütu~ Y~lt !8 YY•relerinden alt 

ru ~uıtqr. 1 

Londra ~4 (R 
ler birli•i ~- oyter) - Sovy t 

,., ' uovyet - F· e . 
durması için Estorı ın harbinin 
1- Yanın ta u oynamasını lfleın · . vassut ro-

ıştır. 

Estonyanın Fınland· 

şiddetli muharebeler oldu 

1 lollanda ordusu tarafından ,yapılan buz maniaları önUnde buyuk 

bir tankın be_ybude utraşaıası . . 

En Muhtemel Olan Şey 

Almanyanın Hollanda 
ve Belçikaya taarruzu 

Harbin biriı~ci safhası Almanyaya, ikincisi 
Safhası ise Müttefiklere ait olacaktır 

lerin sulh teklifinı· b;1_.,
1Y•ya Sovyet-

d S ~ırm · L.-L Parl•d a oyyet Rusyanın _ eaı ~kın- A • çlken (Parla -Solr) gazetesi Akademi azasından 
rnehafılde tekzib cd'I muraceatı reamı ftdre Cha&1meıx ın çok dikkate deler bir makalearnı nefr•l· 

ı ırıektedir "''•tir Ç 
londra: 24 (Ro ter) · Al · ok •ellhiyetll bir kalemden c;ıkmıf ol•n bu yazıda 

heaind~ ki Rı k y - Salla ceb · 
1 
manıanın Belçika ve Hollanda Uzerlne yapacajı sliylenllen ları bitrni · 

1~ uvvetlerinin erz11k. ••rruz 
ş, ırtıbatı kesilmf r ç 1 ki ınUtaıea olunmaktadır. GUnUn en mUhlm mevzuunu ( G . . . . ş ır. ar- et 1 d 

erısı ıkınci sahifede ) Umtd • _, bumeseleUzarlnde okuıucularımızı ayd1nlat11• 
iYi• bu 

---------------~-~==--=~ Y•zıyı aynen tercUme ve nefredlyoruz: 

Şı • -- " Belçıka ve Hollanda yeniden 
ıma/ _I • e tehdit edilmektedır. Bu ıki memleket 

uenızı .r-acı·a 'arı zaten hiç bir z"man tehditten kur· 
/ 4 ı ~ tulmuş değildir. 

-
İki İngiliz destr .. . . 
genıiai ve b· e.{erı, hır Danimarka mektep 

ır talyan yolcu gemisi battı 
----

Belçika Alrnal) j 
b. d Ya tale-
ıne re cevabı 

verdi 
londra: 24 (Royter} 

d~mir Yolları şirketi kcnd-:-. Belçika 
rnı~tar vaton . t ' ııındco bir 
B ) . ıs eycn Alm 

e çıkanın keııdi _ . anyaya, 
tOn rnevad rnüt h mu.nakalitı için bü. 
oldutu cevab11ue •trıkeıine ihtiyacı 

vernuttir. 

~ondra : 24 (Royter) - 1485 ton 
luk hır İngiliz destroyeri şimi\I denizin 
d~ b~r tnayne çarparak veya bir tor 
pıt yıycrck batmıştır. Mürettebattan 
l18 i kurtarılmıştır sekiz kişi ölmüş 
73 kişide kaybolmuştur. ' 

Londra :• 24 (Royter) - Oanimar 
k.anın 1115 tonluk bir mektep gemi· 
sı Jskoçyanın şim~li şarkisindc bat
mıştır mürettebatı kurtarılmıştır. 

( Gerisi ikinci salufede ) 

ikinci teşrinde Hitler son dakika· 
larda taarruzu tehir etmişti. Fakat bu 
t;.ıarruzdan vazgeçmiş dekildi. Bugün 
tekrar bahsctmeğe bıışladı. 

"orkutmak mı? Hakikat mı? 
Küçük d~vletlere, bitar&f devlet

lere kc1rşı taarruz alman politikasının 
ba~lıca usullar.•ndan biridir. Almanya 
hiç bir zaman bu d~vletlerin istiklal 
ve medeniyetlerine karşı en küçük 
bir hürmet dahi göstermeyi dUşün· 
memiştir. 

Hiç bir şey kaybetmiyeceği için 
bu iki bitaraf devlete karşı yapacağı 
taarruzun dünya efkarı umumiyesinde 
uyandıracağı nefret onun ıçin bir 
ehemmiyeti haiz değildir. 

( Gerisi ikinci aahıfede ) 

Uzak şark harbi 

Çin çeteleri 
f 2aliyeti artırdı 

Lo'ldra: 24 (Royter) - Uzak 
şarkda 1 alınan haberlere gÖrt>, Çin 
çeteleı-i Şan&'hay, Hanlceu mıntıka· 
larındfa aaliyetleni ! artırrmışlardır. 

Japonlar dünkü çarpışmalarda 
4000 ölü verdiler. Çin kuvvetleri 
birçok silah ve mühimmat aldı. 

Alman ajanları Tahranı 

terke mecbur edildi 

Londra : 24 (Royter) - Alman• 
ya orta fark için tahranı propaganda 
merkezi yapmak istemektedir. 

Bunu anlayan İran buk6meti mU· 

teaddit Alman ajanını memleketi ter· 
ki davet etmi~tir. 

lngilteredeki Çekler ara
sında gönüllü toplanıyor 

Londra : 24 (Royter) - Milli 
Çekoslovak komıtesi lngilteredcki 
Çekler a•asında gönüllü toplaınata 
l>aşlamı~tır. 

Bunlar F ransadaki Çek gönül. 
ili kuvvetlerine iltihak ~dccekler· 
dir. 

Almanya Romanyanın 
iki silah fabrikasına ortak 

Londra: 24 (Royter) - Gelen 
haberlere göre, Romanyanın er. bü· 
yük iki silah fabrikasına, Almany• 
ortak olmata muvaffak olmuştur. 
Buna 500,000 hisse senedinin ip · 
tali surt-tile muvaffak olunmuştur. 

Kanadanın ihraç maddele 
ri üzerindeki kontrol 

Londra : 2 '~ (Royter) - Kanada 
hükumeti, bitaraf memleketlere y• 
pılacalc ihracaatıda kontrol için bir 
karar kabul etmiştir. Almanya için 
mübayaa edilen bir milyon ton but 

day bu memlekete gönderilmiyecek 
tir. 

............... , ....... 
Dört günün icmali 

Bayram tatili müna.ıebetiyle gau· 
temizin çıkmadıgı dört gün için<k vukua 
gelen dünya hadiselerini " Dört günün 
içmaii,, ha§'1ğı altında be§inci sahife· 
mizde topluca buiacak.~ımz. 
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Sabite: 2 

Sovyetlerin Finlan
diya ya sulh teklifi 

- Birinci sahifeden artın-

pışmalara devam edilmektedir. 
Londra : '24 (Royter) - Bugün 

altı Amerikan tayyaresi Finlandiyayı 
varmıştır. 

Paris : 24 (Havas) - Finlandiya 
ya 30 İngiliz tayyaresinın gittiği hak 
kındaki haberler ne teyit nede tekzip 

edilmektedir. 

En muhtemel olan şey 

Birinci sahifeden artan ) 

Aksi bakımdan; Belçika ve Hol
landaya taarruz ÇClktanberi Alman 
planlarına dahi(dir. 

Hitler peygamberlik hummaları· 
na tutulduğu zaman lsveç ve Norveçe 
kadar uzanan topyekun harp cephe
sinden bahsetmektedir. Bu, genişliğ! 

hakikate uymamakta o_lan bir hayale 
benzemektedir, Garp cephesinde iki 
koldan; bir taraftan Belçika ve Hol. 
landa üzerinden, diğer taraftan lsviç· 
re üzerinden tazyik ise eski bir plin 
olup ötedenberi Alma teknisyenleri 
tarafından tavsiye olunmaktadır. 

Bundan maada İngiltereyi Finlan 
diya ve lskandinavyadan başka bir 
yerden tehdit etmek ve Majino hat
tından gayri bir yerden harbe tutuş

mak Hitler ve bir kısım Alman şefle 
rinin ekseriya ifade ettiği dir arzudur 

Garp cephes:ncien vukua gelecek 
bir Alman taarruzu daima en akla y ı 
kın bir şey olara\c kabul edilmiştir. 
Bu taarruz ayni zamande başka taar 
ruzlarla beraber vukua gelebilir. Ve· 
yahut onu diğer taraftan vukua gele
cek taarruzlar takip edebilir. Alman· 
ya için bütün şanslarını denemekten 
başka çıkar yol kalmamıştır. 

Umumi vaziyet, ~as noktalarına 
irca ve mütalea edılecek olursa çok 
basittir : Almanya bütün Avrupa üze
rinde mutlak ve lam hakimiyetini te· 
sis iddiasında bulundu. Avrupa ise 
Almanya tarafından esir edilmesine 
razı olmadı. Bunun Ü?:erine Hitler har· 
betli. 

Hitler için Avrupaya kendi hül
hünü, yani zalimane bir sülhü silih 
kuvvetiyle kabul ettirmek kalıyar .. 
Eger muvaffak olursa .. Dött aydan
beri, Polonya istilasından sonra hiç 
bir şey yapabilmiş değildir. Mantıki 
olarak ltarbin birinci safhası Alman 
hareketine, Alman teşebbüsüne 

aittir . .Almanya bu hareketinde mu· 
vaffakiyet~izliğe uğrar uğramaz har
bin ikinci safhası müttefiklerin Alman 
yayı bir daha tehlikeli olmıyacak, 

yani zararsız bir hale gelecek vaziye 
te sokmalarına mahsus olacaktır. ,, 

Türksözü 25 Kinunu~ 

ô ç h r o er 
'-----------------------·-------------------' 
F eliketzede çocuklar 
bakılıyor ; okutuluyor 

Şehrimizdeki felaketzede yurddaşlara 
ilk istihkakları temamen verildi 

Şehrimizde iskan edilen zelzele 
felaketzedelerine ilk islihhakları te
mamt"n verilmiştir. ilk ve orta mek· 
teplcre yerleştirilen anasız ' babasız 
çocuklara da yeni elbiseler almarak 
ceblerine harçlıkları da konmuş, 
maarif cemi yetinde yatmaları temin 
edilmiştir. Daha evvelce sahipsiz 
çocukların isteyenlere evlad verile· 

ceği haberi bazı gazetelerde çık· 

mıştı. Sıhhat ve içtimai muavenet ve 
kiletinin yeni bir emri üzerine bu 
kabil çocukların millet ve hükümet 

namına her ihtiyaçları temin edile
rek okutturulacakları memnuniyetle 
öğrenilmiştir. 

Dün derslere başlandı 

Kurban bayramı münasebetiyle 
okulların dört gün tatil baptığı ma 
h'.imdur. Dün şehrimizdeki bütün or 
ta ve : ık tedri'lat müesseselerinde 
derslere başlanmı~tır. 

Bir doktorumuzun 
fedakarlığı 

Şehı imiz Doktorlarından Mu 
zaffer Lokman 300 lira maaşla Er
zincan Kızılay hastahanesinde fela· 
ketzedeleri tedavi etmrk üzere ta
yin edilmiş ve derhal hareket et· 
miştir. 

Muzaffer Lokman verilen 300 
· lira maaşı felaketzedeler için kızıl
aya terketmiş bulunmaktadır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. 

En çok sıcak gölgede 18 dere· 
ceyi bulmuştu. 

Kurban Bayramı 
Şehrimizde nasıl geçdi 

Kurban Bayramı bu yıl şehri· 
mizde, zelzele felaketimiz dolayısile 
ve yalnız hususi ziyaretler yapılmak 
suretile geçmiştir. 

Şehirde çocuklar bile bu bayra
mı neş'esiz olarak geçirmişleadir. 

Zabıta halkın yüzüne 
Elektrik tutamiyadak 

Zabıta memurları tarafından bir 
çok yerlerde bazı kimselerin yüz. 
lcrine elektrik feneri l utulduğu gö· 
rülmüştür, An karadan a lakadarla · 
ra bu hususta gelen son bır emre 
göre, bundan böyle kat'i bir şüp· 
he o)madıkca zabıta memurl3rı hiç 
bir suretle taşıdıkları cep fenerle· 
rını halkın yüzüne tutmayacaklar 
dır. 

İki sarhoş terzi kalfasının 
kanlı kavgası 

Fazla sarhoş olan terzi kalfası 
Mustafa Tuna arkadaşi Fahri Top
culuyu çakı ile yaralamıştır. Fahri 
Topculu ilk çakıyı yer yemez taban· 
casını çekerek Mustafa Tunayı ko· 
lundan vurmuş ve kaçmak istemişse 
de yakalanmış, her ikisi de adliyeye 
verilmişlerdir. Yaraları pek tehlikeli 
değildir. 

Üç esrarkeş tutuldu 

Mehmet Ôzel, Ali ve Mehmet 
isimli üç eararkeş Akçakabya ma
halleiinde esrar içerlerken 25 gram 
esrarla birlikte yakalanmışlardır. 

Halkevimizde 

Verilen temsiller 
Erzincan zelzele felaketinde bit 

kaç azasını kaybeden sanatkar f-1• 
fız Ihsan Trupu şehrimizde bultıı> 
maktadır. Halkevimiz, felakete ul'' 
mış bu tiyatro sanatkarımıza hal~e 
vindeki alt kat nlonunu verıniştJf 
Heyet bayramın ikinci gününJerıb' 
ri muvaffalciyetli temsiller veroıe~· 
tedir. 

Orta tedrisatta 
İkinci yoklamadan sonr' 

tatil verilmesi düşünüliif01 

Orta tedrisat raüesseselerirıde 
birinci yoklamaların yıl başına r•.51~ 
laması dolıyisiyle talebelerin iınl1~ 
sonunda biraz dinlenmelerini teııslP 
için bir hafta tatil verilmişti. sa~ 
lendiğine göre, ikinci yazılı yokl• 
sonunda yine bir haftalık tatil " 
rilmesi düşünülmektedir. Bu suref 
on beş günlük sömestr tatili i1'İ11 
taksim edilerek yapılmış olaca1'tı 

İki hırsız kadıv 
Kıbti aşiretlerinden Fatma ~ 

Bani Güldeste omuzlarında d~ e 
torbalarla gezerken şüphe ü:ıe~ 
torbaları yoklanmış, torbalar 
iki kilo kadar sade yağ çıkmıştı!~ 

Yapılan soruşmalarda bu yJJ 

Gazi Altunkayanın evinden çıl~ 
dıi'ı anlaşılmış, hırsız kadınlar A 
!iyeye verilmişlerdir. 

Ölüm 
Halkevimizin Temsil şubeai 

lemanlarından Zehra Altunk•~' 
gerek ailesinin ve ierekse 1-1•11 
vinin yardımlarına rağmen tutaıl ıt 
ğu hastalıktan kurtulamıyarak 1 

fe günü ölmüştür. ..jt. 
Çok genç yaşta hayata go -ı 

rini yuman Halkevinin bu bab1 

kızına Tanrıdan rahmet dileriz· 

YENi NEŞRiYAT 

r 
Baltık denizi 

Okul-spor i 
O"ul spor mecmuasının 1 O;,~ 

sayısı çıkmıştır. Güzei spor yıt.J el 
ve resimleri ile dolu olan bu ıtJ 

1 muayı tavsiye ederi_: __...-/ 

1 Şimal denizi faciatııt; 
Baltık denizi yüz senedenberi 

görülmemiş şekilde donnıüş bulunu. 

yor. Baltık, şimal denizlerinin bir 

koludur. lsveç, Danimarka, Alman

ya, Finlandiya ve Baltık memleket 

açılmış pencere ,, demışti. Baltık 

denizi sık sık donar. Buna sebep Bal 

( Birinci sahifeden artıırJ 
0

: 

suları buraya dökülür. fam 250 ne 11600 tonluk bir İtalyan r. 
h. h d . k . ,ıı 
ır u enıze a ar. vapuruda Toton açıklarında b 1~ e tı' 

Almanlar 1890 da Kiel kanalı Hık neticesi ateş almıştar. Geıtı 1d11 1 
ile bir yol daha açmışlardır. Bal· l~nan 700 yolcu ve mürettebatt• 

tıkta med ve cezir hissedilmez. Bu 

rada fırtına fazla olur. Sahillerinde-

sı kaybolmuştur. ıııı' 

leri arasına sokulmuştur. tık denizi suyunun Okyanus suların 
On sekizinni asırda büyük Petro nisbetle dörtte bir derecede fazla tuz ki en meşhur JimanJar Riga. Dan. 

burası için "garbe açılan ve Rusyaya lu olmasıdır. zig, Kici ve Kopenhagdır. 

Londra : 24 (Royter) - . ~e 1 
malumata göre son bir ay ;çırı ııl,rl' 
veçin 26 vapuru batmıştır. B~tı'~; 
bir esir 109 lsveç gemiciside 0 

Londra : 24 (Royter) - ·bi ~' 
adlı bir lngiliz torpıdo muhr•." açık deniz havası verebilmek için denizi Avrupanın beşte üç sahasının *"'* 

'-------------------------------------------------~,-----------------------------------

. ·ıı 
yına çarparak battı 175 kışı 
rettcbatta gemi ile batmıştı'· 
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l -Dış memlckell~ı ıçın Abone 
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'2 - lHinhn ıçın 
caat edilmelidir. 

ıdarcye mura-

Turksözü Sahife 3 , ..... _ ... ______________________________________ , 

1 D lLlı lfi1Vc§l lhl@llb>~trO~trü 1 
1 ~ 
.. 1 ........................................................ ... 

Yeni Alman harekitı 

Karpatlar istikametinde bü
\yük bir faaliyet göze çarpıyor 

ALMANYA, ROMANYADAN GÖNDERiLEN PETROLLARIN SOVYET
LER TARAFINDAN AŞIRILMASINDAN KORKARAK TEDBiR ALDI 

Kediz nehri taştı 

Atik ara : 2 \ [ Hu~usi muhabi· 
rimiıden - Kediz nehri son yağ
murlardan tekrar yatağından taş-

mıştır. 

Kanadanın Finlandiyaya 
yeni açdığı kredi 

.......................... 
Londrn : 24 (Rovter) - Alınan 

haberlere göre Almn:·kıtatı Alman
:yn ile Roınnnya arnsı~dnki demiryo · 

Bir İtalyan zırhlısında 
büyük yanğın çıktı 

Londra: 24 (Roytcr) - Kana· 
da hükümeti Finlandiyaya, Kanada· 
dan yiyecek satın almak üzere yüz
bin dolarlık bir kredi açmıştır. 

Milli Polonya Meclisi 
dün bir toplantı yaptı 

lu_nu Sovyet foprııkları'lda işgal et· 
mıştir. Times gıızetcsinin Balkan mu· 

hnbirine göre Almıınyaya Romanyad:m 
gönderilen. pctrolun Sovyetler tıırafın· 
dan aş1rılnrnk Finlıındiyıı cephesine 

Roma : 24 (Stefani) - İtalya· 
nın 35,000 tonluk Littoria zırhlısın 

lda yangın çıkmıştır. 

Romanyada petrol 
fiyatları 

1 Paris: 24 (Havas) - Milli Po· 

b
onya meclisi Parisde mesaisine 
aşlamıştır. 

gönderilmesine ve kczıı Almanyayn st"vk 
edilen dnhn bir çok malların dıı knyb 

Garp cephesi sakin ! 
Paris : 24 {Havas) - Garp cep 

hesinde kayda değer bir şey olma· 
dığı, neşredil~n resmi tebliğlerden 
anlaşılmaktadır. 

Londra: 24 (Royter) - Roman· 
ya Ekonomi Nazırı Andelesko, pet· 
rol satış fiyatları hakkında çıkan· 
lan kararname üzerinde petrol şir
ketleri müdürleri le- bir görüşme Medis Reisi bir mesai neşrede· 

rek Polonyanın kurtuluşu . . b" 
ıçın ır 

o~dunu~ ~onuııa kadar çalışacağını 
soylemışlır. 

İtalyada tedbirler 

Roma: 24 (Stdani) - t· ı k b" . .. ıa yan 
ha ınesı dun ve bugün toplanarak 

arp. vukuunda halyanın korunacak 
tcdbırlcrıni tcsbit ctm· t" ışır, 

Avustra\yanın garp 
cebhesine yo\lıyacağı 

kuvvet 

Londra· 24 (R ~ ) l · oyter - Avustu· 
ra yanın Melbl')rn h . 
k .. l'k . şc rınde 5000 

ışı ı bu kuvvet - . 
d · · muttchklere yar· 
ım ıcın sevk cdilccekt" 

ır. 

.. Bunlar talim gsrmektedir. Bü· 
tun halk Lu askerlerin t 1. • . 

. 8 ımc gıldı. 
ğı esnada büyük teııhh .. 
tır. urat yapmış· 

Lord Loid bugün radyo
da nutuk söyliyecek 

Londra: 24 (Radyo) _ L d 
L ""d T or ~ı ürkiye zelzele felaketzc.de· 
lcrı hakkında yarın {bug" ) R d da b. un a yo 

ır nutuk verecektir. 

Meriç -Tu .. nca ınıyor 

l\n\c•ra: 24 (H A 

'

.. usuaı) _ G 1 ma umata g" M e en ore, eriç T 
ları 70 santim i . . ve unca su 
hir gittikçe İniy:mı~tır. Her iki ne· 

'· 
Karahisarda ve G"· .. 

h umuş-
ancde zelzeleler 

olmnsmdno nolnyı Almanlar bu hattı 
a keri nezaret altına almak husu.,un· 
da ısrar göstermişlerdir. 

Londra : 24 (Royter) - Kar. 
Patlar istikametinde Alman kıtalıırı · 
nın hnrcki\tı görülmektedir. Yolcu 

trenleri azaltılmıştır. Butun Slovak 
subııyları Alman albavlarının kv.mıın· 
dası alhnn sokulmuşt~r. 

. Üç Alman tayyaresinin 
Iskoçya şim~linde uçuşu 

Lond,a : 24 (Roytcr) - İskoç 
ya şirnelinde ve şellan adaları üstün 
d.~ bugün üç Alman tayyaresi gö- ı 
rul_m_iiştür. İngiliz tayyareleri kendi 
lerını takip etmiştir. 1 

·I 
Transilvanyada tedbirleri 

. Londra : 24 (Royter) - Tran 
sılvanyada baz.ı şehirler askeri mın· 
~~8 •• ilan edilmiştir. Ve buralarda 

utun idare İşleri askeri makamlara 
geçmiştir. 

. 
Japon - Amerikan ti~aret 

vaz.iyetı he olacak ? 

A L~ndra ·: 24 (Royter) - japon 
~erıkan ticaret işleri hakkmd a si 

yası mahafilin mütaleası şudur : ja. 
ponya. Amerikanın Çindeki menfa· 
a.tlarını ihlal etmediği taktirde Ame 
rıkan · japon ticareti inkişaf edebi· 
ltcektir. . 

Malatya ve Manisaya ge 
len felaketzede kafileler 

yapmıştır. 

Askeri satın alma komisyonundan 

Cinsi Miktarı M. Bedeli 1 teminatı 
Kilo Lira Lira Kr. -

90,ooo 4050 303 75 

3375 253 15 
67,500 

Pırasa 

lahana 
Adana garnizonu için yukarıda -cins ve nıikd:alarile muhammen be· 

deJleri ve ilk teminatları gösterilen iki kalan sebze ayrı ayrı mukaveleye 

bağlam ... k üzre açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme~i 2-2-940Cuma1 

günü saat onda Adana Askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte mnkiir saatta komisyonds 
bulunmaları lazımdır. 11149 18- 25 - 27- 1 

T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. Tasarruf ikram ive planı 

32,000 LiRA 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 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 
Londra: 24 {Royter) _ . 

Karahisarda dört h ff Şarkı 
tarar k a ı zelzele oldu 

yo tur Gü ·· h 

Ankara: 24 (Hususi muhabiri· 
mizdcn) - Malatyaya bugün Erba . 
nan bir felaketzede kafilesi gelmiş, 
Vali erkin ve komite tarafından 
karşılanmıştır. 

Bir kafilede Manisaya gelmiştir. 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

•cc bir zelz "ı !muş anede şiddet 
c c o muştur. 

Bunlardan bir kısmı Balıkesir ve 
Akhisara götürüldü. 

%amanda talihinizi de df'ncmiş olursunuz 10661 

-------------------
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~OLITll( 8AHISLER 

Fin - Alman 
Vaziyeti 

------- -------
Almanyanın Yaptıkları •öY· 
l•dlklerlne hiç de Benze. 

• mlyorl Almanya ne' Y•PI· 
yar? ne Y•Pm•k letlyar? 
Neler Y•P•blllr ? 

Almanya, Finlandiya işlerine ka 
rışmak niyetinde olmadığını her vesile 
ile tekrar edip duruyor, Bertin rad· 
yosu Almanyanın Finlandi)aya karşı 

vw7.iyetini hülasa ederken şu cürr.le• 
yi kullanmıştır. 

Büyük futbol jurnuvast 

Yapılan 

hararetli 

maçlar 

oldu 
- Finlandiyanın, • lnrilterenin 

teşviki yüzünden girdiği bu harbe 
müdahale edemez. 

Fakat Almanyanın yaptıkları, 

Seyhan sporla 
Bu maç 

Erkek Lisesi finale kaldı; 
Pazar günü yapılacaklar 

söylediklerinin aynı değ'ildir. Hususi 
bir tayyare ile Almanyada mühim 
mevkiler işgal eden üç ıatın 

Kopenhağa yetiştiği haberi bu rad· 
yo havadisiyle ayni zamanda geldi. 
Su adamlann Mareşal Goring'in ar. 
:zuları dahilinde çalıŞaçakları tabıidir. 
Bundan başka Göringin en yakın 

adamlarından General Bendeşkatız da 
ayni maksatla Stokholmde bulunu· 
yor. 

Bu adamların takip ettiği gaye 
basittir. 

Evvela f sveç, Norveç ,.e Oani
markadan müttefık ordularına men. 
sup hıç bir kuvvetin Finlandiyaya 
gitmes~u müsaade edilmemesini isti
yorlar. 

Bu adamlar bu maksat için Al· 
manyanın mutat vasıtalaı ını kullana· 
yorlar: Vaat ve tehdit. 

Bcrlin, Helsinkinin harbin niha· 
yet bulmaH için Almanyaya yalvar· 
masını istiyor. Bu surette Rusy;rnın 
bugüıı harpte muv-tffak olmamış ol
masına rağmen, zavahlri kurtarm<isını 1 

buyuk ve ~ liccnnp görUnm~sini te. 
minr çnlışıyor. 

Hu meseleye dair Rus efkarını 

yoklamak maksa<liyle ~loskovava 

giden Dr. Volthat Rusyada çok • iyi 
karşılanmadı. Kremlin tavassut iste· 
mıyor. 

ilk adımı atmağa Finlaııdiyayı 
ikna etmek icap ediyor. Bu da guç 
olacak. 

Beden Terbiyui Serhan bölge· 

sinin, milli yardım komitesi çıkarına 
büyük bir futbol turnuvası tertibet· 

titini yazmıştık. Bu futbol turnuva

ıı Y•J>llmış ve on spor klübü iştirak 
etmiştir. 

Bayramın birinci günü müsaba. 

kaları, program mucibincn Valimiz 

Faik Üstün'ün şeref vuruşu ile baş 
lanmış ve döıt ğün devam eden bu 
maçları binlerce spor sever htrıret 

le talıc:ibetmiştir. 
Müsabakalar eliminayon umlü 

usulü ile~tertibedilmişti. 
Her gün dört takım sahada maç 

yaptı. Birinci gün Malatya Mensu· 
cat Demirsporu bir sıfır, Erkek li· 

Çifçi Bırliği R\:isliğin

den: 

Nüınuoe Çiftliği yanındaki ı;ed
dir. boezulaf'\ takrınen üç yüz metre 

kadar kısmının tamiri icap etmek 

tedir. Muhtemel bir selin tahriba· 

J1atının önüne geçmek için bu sed· 

din tamirile alakadar çıftçilerimizin 
bu meseleyi görüşmek üzere kanu· 

nusaninin 26 inci cuma günü öğle-den 

Faknt B~rlin planlarını bo7.ıın, ve sonra saat ikide birlik merkezine 
Roma karşısıncln muşkul bir vaziyet· gelmderiehemmiyetle Rica olunur. 
te bırakılan bu harbin biran evvel . 11363 
bittiğini görmek arzusundadır. 

Çunku butun Alman iktisatçıları 
" Uzun hir harbe Jsveç toprnklarının 
altında yatan madenlerden istifade 

etmeden dayanmak mlımkun degildir. 
" Fikrini birçok defalar tekrllr)a. 
mışlnr, hutun makalelerinde yı.zmış
lardır. 

l:ıveç Kıruna '\'e Gabrivare ma· 
,{enlerinden yuzde 10 demir cevherini 
ihtiva «!den 9 - l O milyon ton Acino 
çıkarır. Boliden ocvkları bakır ve 

Seyhan Vilayeti Orman 
çevirğe müdürlüğütıdt:n: 

Dörtyolun Banrazoğlu ormanın· 
da 281 metre mikap kayın ağacın 
sürülen pey haddi layık görülmedi· 

ğinden 2490 sayılı kanunun 43 ün

cü maddesi hükmüne göre satış on 
gün miiddetle uzatılmıştir. 

Arttırma 29/ 11 940 pazartesi 

saat 15 te yapılacağı ilin olunur. 

11366 
• 

Zayi Mühür 

altın verir. Becgslag ocakları dünya• 
nın en saf kukurt ve fosforunu ihraç , 
eder, koca Bofors fabrikaları Skeleft 
mıntakasının pirit, kukurt ve arsem· 
gini işler, Bitler bu m~mbalıırıo 
istihsaliitını mUttefiklerle borp eder-
ken İneçle harbe girişmeden sadece .. 5 KA . . •• 
tehdit ile kendiae hasretmek mUmkun . 1 anumsanı 940 tarıhınden· 
olduAunu sanıyordu. Finlandiyaoın 1 berı şahsi mührümü kaybetmiş bulu· 
mukavemeti ve bu harbin beynelmi· nuyorum. 
lel sahadaki akisleri Almanyanın bu Yenisini alacağımdan hükmü 
tarzda hareketle muvaffak olmak olmadığım ilin ederim. 
hakkında beslediği Umitleri kırdı. Ceyhande TU d 

.. P•rl• 8 1 çcar an 
- a r,. den lbrehlm Tutar 

ıesi Ziraat lisesini üç bir matlup 

etmiştir. ikinci gün Seyhanspor emek 
li futbolculın üç sıfır, Erkek Mual· 

lim mektebini Milli Mf'nsucat sporu 

üç bir yenmiştir. Üçüncü günü To
rosspor · ldmanyurdu ma ı iki sıfu 
Toros lehine, Erkek lisesi Malatya 

Mensucat maçı da dört sıfır Erkek 

lisesi lehine neticelenmiştir. 
Turnuvanın dördüncü günü dö· 

mi final maçları pek heyecanlı oldu. 

Seyhaospor Muallim mektebini bir 

sıfır , Erkek lıse;İ Torossporu 

üç sıfır yendi . Finale Sey • 

banspor klübi.ı ıle Erkek lise:.ı kal
mıştır, Son maç önümüzdeki Pazar 

günü yapılacaktır. 

ilan 

1 Belediye Riyase
. tinden: 

Şubatın birinci Perşembe günü 

saat on dörtte toplanacak olan Be· 

lediye meclisine ait rüzname aşağı

da yazılıdır. 

Belediye kanununun 65 inci 

maddesine tevfikan ilan olunur. 

Ruzname: 

1 - Şehir içme suyu işletme 

masarifine ait tahsisatm su tahlil 

işlerine tahsis edilüp edil.neyeceği 

hakkında belediye encümeni kararı, 

2 - Sığır barsakları hakkında 

vilayet yazısı ve belediye encüme· 

ni kararı, 

3 ;_ 3666 sayılı kanuna göre 

belediye !tnm içinde çalışacak oto· 

büsler hakkında belediye 'ncümeni 

kararı, 

4 - Hey'eti vekilece tasdik o· 
lunan belediye memurları barem 

cedvelinin intibak var:iyeti hakkında 
riyaset tezkere· i, 

5 - Fasıldan fasıla münakale 
yapılması hakkında riyaset tek· 

lifi ' 

6 - Yeni tayin olunan ilci me
murun tasdiki memuriyeti. 

11362 

İlan 

Adana askeri sa 
ma komisyonu Reislif 

Kapalı zarfla eksıltmeye 'Ilı 
lan 179 çift araba koşum tak 

tayin ~dilen günde talip ç•klll 

dan kanunun 4o maddesine t .. 
bir ay zarfında intaç edilmek 

29-1·940 Pazartesi günü saat~ ! 
zarlıkla alınıcatından ilk teminat ! 
olan 698 lira 10 kuru~u vezneye J 
tırarık makbuzla komıs)onuoıU i 
racaıtları. 11 368 t 

Adana Doğum ve 
cuk Bakımevi Başta 
liiinden: 

Müessesemizın (498) lir• 

kuruş bedeli keıifli temiratı 
eksiltme ıuretile ve Pazarlıkl• 
bine ihale edilecektir. 

AÇ1k eksiltme 2\/lkinci ~ 
940 Çarşanba günü saat 011 

Sıhhat Müdürlütü dairesinde · 

dilecctinden istckl'lerin kanuPi 
minatını yatırarak gelmeleri vcı 

keşif ve Şartnameyi görmek İ 
Dotum~vine baş vurmaları ılill 
lunur. 1136 

Seyhan C. Müddei U 
mumiliginden ; 

Adana ceza evinin çıtlay 
kısım duvarlarile sıva ve ba 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Muh•dl 

bedeli bin liradır. Şartnamesi 'tfı 
evi Müdürlüğündt>n parasız "'e. 
talipler 7 5 lira muvakkat te 
yatırarak makbuz ve sirkiil 

9·2·940 Cuma günü saat 15 d~ 
Müddei Umumiliği makamınd• 
şekkül edecek komisyona mür 

ları. 11367 

25-29- 3-8 

Adana Belediye 
yasetinden: 

Senelik muaytmeleıi 940 Y'l 
çinde yapılacak olan 938 daıl' 
her nevi ölçü ve tarh aletleri,,İ" 
11 940 tarihinden 3 }/ ti 940 
akşamına kadar belediye ayar 

murlutuna bir beyanname ile 

rile rek mukabilinde (Senelik 

yene muracaat kağıdı ) alıne11•51 

ruri olduğu ve bu müddet z~rfı .. 
müracaatta bulunmadıkları i"!' / 
ölçü sahipleri hakkında kanuo• 

amele yapdacağl ilan olunur. 

11283 26 _ıs. 

Mürettip alaca~ 
Matbaamızın gazete 

çıhşmak üzere bir mürettibe 

yaç vardır • :ldarehaneınisC 
acaatları. 

• . 
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Türksöıü 25 Kinunuaaai HO ,,. =-
1 ilan - -

Dört günün icmali 
____ Zelzeleler deVam ediyor 

Adana askerlik ıübe· 
sindep: 

rv·~·-····· l ••••••• ..,..... ...... .. ~·-·-·~ . ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-< 
i Milli Şef'· · · • ! ırnızın Milli Yardım i 
; Komites;nde çalışmaları ! • • 
t Zelzele e·ı ' i o ıelerinde ı · i 

Musil beyli köy\inde ölen 
ve yıkılanlar 

Bursadada 
ıelzele oldu 

1 Aşıgıdıki dotum v• tınıflan 
bildirilenler bu ay i~ri~4e ~p 
ve sevk edileceklerdir. 

A ) 335 dqtumlularda dahil ol 
dutu ~alde Jimciiye kadar aş~erli
tjni yappı~ıı piyadelerle bava 
tebdili otiiddetini bitirmiı piyade· 
Jcr. 

· açı an hastaneler i ıf Ankara · "1 • 
.f zinde toplanan . Mili•· •· - Uuıua ıaat 0 b 1 YAPILAN YARDIMLAR YEKONU i te şekkil he . t h .' Y artı.ın J(o111itesi .• 0 eşte K.zalay Umumi Merke-

8 ) Yine 335 dotumlu ~abll 
olm•k pıere biç bir as~erJjk yap· 
mamıt tank ve muhabere ımıfin• 
ayr1!mış olanl•r. 

2-Hiç askerlik yapmamış ve 
timdiye kadar askere isteoilmemiı 
olanlor için davetiye çıkaral41cakbr. 

• .} c e ~ eısic b reısa ve l ·ı B k'ld i mıntakasınd • d' um ur Milli Şefi . aza en e &fVe ı en mU· 
1 ler haklund a flnı •ye kadar alınan t lıb~ılz riyas,t buyurmutlardır. Zelzele 
• a ınUzake e< ır er 'Y b d 
t butun köş 1 h re cereyan etm· e un an !lonra yapılacak iş· 
i Şi eJ•ere Ul61 etmekte oldu 

1
f ve Yardım itlerinin felil:ete ujrayan 

• • 
111 

•ye l<adar E 1" nıemnuni · tl · l tu .. Yenıstc 2- E . rzıncanda no s .} c c Jörq muş r. 
f açıldıfı ~· zhıdcrtdc 2:>, Şerefi ·d' upchrinde M, Koyulhisarda 50, Ag- i 
• tnnda,ı ' Cfaddi.rede 25 yataklık ıyb~ eh 25• Erb..,da 50 yataklık hastaneler i 
• arı te av· t ır asta 1 • 
.. .M'll• , 1 c mek*e bulundnlh. ne açı mak Uzere oldu&u ve Ta· ! 
.f M"ll 

1 1 Şefimiz 16.8(1 d K ..... aolatılnnftır· t 
• 

1 et MccH1• · • 4 •&1lay .M k . . • 
~ 1 rcısı Ye ftanek.il t f er eauu terketmişlerdir. Buyuk ! 
·-·- ara ındao t . l t 

·-·-·-·-·-·- eşyı o unmucılardır. ...... ~ . 
~.~~---;~--~=---·--·--~·~-=·=-~·-::·-:k:-:·:-:.::::::::~= • . .... ., ....... eı .................... ~ 

S~ll~da ınuharebe-le_r_ 
Sovyetler 
434 

-
205 tayyare ile 

_tank kaybetmişler 
Helsinkide bi -

r ecnebi 1 ·· 
k Finlandiya cephesinde <; il eJıyonu teşkil ediliyor 

tı asında şiddctr .. a a mm ik" S 
oıaktadır H 1 • kı "dmuharebeler ol· 

1 
ovyet taarruzu püskürtülmüctür . c 111'1 1 •• 1 y 

habere ·· en Vt!rilen b yuz erce Sov t t · F' 1 d" gore rnuh ır ye ayyaresı m an ı· 
<:ından b . . . •scrnatın ba 1 Yanın muht l'f J . . 

. erı ıkıyijz b ş •ntı· e ı yer ermı bombardı. 
yarkesı düşiirülrnüş v:~ !Sovyet tay- man ctrniştir. Buna mukabil Finlan 
tan 189 top 282 ovyetler 434 da ta)ya 1 . 
ve 522 ,, b" rnokinal1 tüf k t d 

1 
re crıde Sovydlcrin Krons 

a,,oma ıl kaybet . e::n a •inanını v Es . 
Londra : 24 (Ro ~ışlcrdir. üslerini b c lorıyadakı hava 

diya cephesind K yt.er) - Finlan H 
1 

. . ornLardiman etmişlerdir. 
c arclı b h c ıınkıde b" 

--~----:---c-rz_•:ın:d:a-~ıa k ır ecnebi lejyonu hazw nrna tadır. 

Hususi ın h b - ------------u ase e ın .. d .. ı ·· ..... 
u ur ugunde 

ı~ n 
. sağıda sahiplerif e 

gayrı menkuller v . cirıs, mev ki "e rını h-
satılacaklardır. ' t•gı borçlarının tcmrıini t h /? ~t n bedtllcri yazılı 

2 
8 51 1 ıçın açık artırma ile 

- Açık artırma 94 
ayapılacaktır 1 0 senesi şubatının 9 h 

3- ihale· . uncu cuma günü saat (10) 
lizı valctındcn 

1 oıgclen Pc cvve rnaliye ve . 
latclcJiJ . )' P•rasa ınikdarı aıatid znr:sıne yatırılmış bulunma11 

rnalaiı ili erı~ rnuayyen valcıtta r a gö~terilmiştir. 
n o unur, vı ayet idare hey' etinde haZ1r bulun-

cinsi 
lcaı:ı N. 

Dükkan 17 
Majıza, dülc
lcan 2 

12 

Mahallesi 
Sahibi 

Satış 
parası 

lira K 

Pey 
par aş 
L.K 

Kapalı Çauıı H 
y asan 

otlu Ramazan <>00 00 60 00 
Hanedan 

Mehmet veresesinden 

Ocak Ali v_e Hüseyin 1620 00 121, So 
Döşeme M Dervış otlu Hüsnü Iot 7 58 

. Alay 
be ıokaaı.1 v 

• anı. Mustafa otlu 
Mehmet Eaıin 

42 

An~ar: 21 (A. A. Son iki gün 
içinde ,arki K.ır,hisar~ı, Amaayı
da Erbaadfl ve Y ozgadm fdustbey · 
li ~öyünde zelzeleler olrnuıtur. iki 
şiddetli zelzeleye sahne olan musa· 
beyli köyünde üç dam yıkılmış 
bir kadın ve bir erkek ölmüştür . 
iki kişide yaralanmıştır. 

Ahoan malümata göre. yirmi 
dört saat içinde Giresonda, Amu · 
yada, Zilede, Erbaada, Sinoptı, Or
han gazi, Bursa ve çekirgede yer 
sarsmhları ol muştur· 

Ankara: 21 (Hususi muhabiri
mizden) - Aldığım malümata gö· 
re, dün akşama kadar K1Z1lay U· 
mumı mer\uine feliketzedclerimize 
yardım olarak yatırılan para yekli. 
nu iki milyon beşyüzbin liradır. 

Bu cdpten evvelki celplerde 
namlırmı davetiye çıkardmış olu 
lar için davetiye gönderilmiyecektir. 
Bunların k;nreleri aynca zab.taya. 
verilmiş ve bakaya olarak takip 
edilmektedir. 

3- Şubede toplanma günü 2S 
1 lKi.-1940 cuma günüdür; 

4-Bu celpd~de nakdi ;bedel a· 
lınmıyacakbr' 

S- Sevke tabi r•"nlarm şimdi 
den hızulanmalan . .; bildirilen gün· 
de mahalle mümessilleri ve köy ih · 
tiyar hey.etindenn birisi ile ve da 
vetiycleriyle birlikte sııb..."e gehne· 
leri ilan olunur. 3-3 

ilin 
Yunan kralının yardımları Şartnamesindeki evsaf ve ıerıit 

dairesinde 9633 metre bez açık ek · 
Ankara : 21 (A. A.) - Yunan 1 siltrneye konulmnştur. Muhammen 

kralı zelzele ve Seylib fcliketzc. bedeli 3852 liradır. İlk teminab 288 
delerine yardım olmak üzere yeniden lira 90 kuruştur. Eksiltmesi 27·1·940 
beş yüz lirahk bir çeki Atina büyük Cuma günü saat 10 da Adana as· 
elçimıze tevdi f'tmişdir. keri sabn alma komisyonunda ya 

Zelzele felaketzedeleri için Yu. ılracaktır. Şartnamesi her gün ko· 
nanistdnda toplanan paranın ikinci misyonda görulebilir. 

listesi Atinada neşredilmişdir. Her 2-lstekliler tayin edilen saatten 

iki listenin yükunu bir milyon 987 evvel teminatlarmı yatırmış oJ,nala· 
720 drahmiye baliğ olmuştur. 

Romanya - Yugoslavya 
hariciye nazırları mülakatı 

· Ankara : 21 (A. A) - Ro· 
manya Hariciye Nazırı Yugoslavya 
hariciyr. nazırı ile görüşmek üzere 
dün akşam Yugoslavya hududu ci 
varındaki Timehoaraya gitmiştir. 

n lazımdır. 

11336 12-17-22-26 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y ağcami civarında 

1 Ali Nasibi eczahanesidir ! ______________ __ 
1 

Adana Elektirik 
ketinden: 

Şir-

Radyo antenlerinin elektrik nakilleri üzerinden gelişi güzel çekilditi 

son zamanlarda sık sık görülmektedir. Bu yüzden vukuu muhtemel ber 

hangi bir tehlikeden dolayı mes'uliyet kabul edemiyecetirnizden, •nt~ır 
lerin elektrik hatları üzerinden gerilmemeaini, bunların ••ilam ve munta

zam yapılmasına itina olunmasını, ehemmiyetle nazar1 dikkate aız ederiz 
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ilin 
Adana Demir Spor Kulübünden : 
ldmancının terfi ve taltıfi umumi kaptanın vazifesidir. Nezaret ve ida . 

resi altında çalışacak kısım kaptanlarını idare heyetinin ~ararile umumi 
kaptan intihap eder. Sporcuların lisanslarını almak; bu husu~ta heyetler le 
temas etmek, kulüpte tatı,ik edilen muhtelif spor şübelcrine ait birer 
aza defteri tutmaic umumi kap~anın vazifesidir. ( Umumi ve hususi hariç 
kulüplerle yapılacak müsabaka ve eksersizlerin kabul ve ademi kabulün
de sporcuların terfi, taltif ve tecziyelerinde, kısım kaptanlarının intiha. 
bında umumi kaptan Reis ile istişare eder. ) Umumi kaptanı idare heye. 
ti intihap eder. 

Kısım Kaptanlarının Vazifesi: 
27 - Kısım kaptanları umumi kaptanın nezaret ve direktifi altında 

kendilerine verilen vazifeyi yaparlar. Kısım kaptanları idare Heyetinin 
tasvibile umumi kaptan tarafından intihap olunur. 

Mürakaba Heyeti: 
28 - idare heyetince yapılan sarfiyat ve varidatı mürakaba etmek 

ve yıllık kongralara müdellel bir rapor vermek ~ere üç kişilik bir mü · 
rakaba heyetidir ki kuyudatı hesabiyeyi her zaman tetkik edebilmek ve 
hesaba müteallik muamelat ve sarfiyatı tenkit ve bu hususta idare heye· 
tine alakadarları ikaz etmek selahiyetini haizdir. Mürakaba heyeti kon
greler farafından intihap edilir. 

Haysiyet Divanı: 

29 - Hı-ysiyet divanı umumi reisin veya tayin edeceği vakilin riya
seti altında kongrece müntehap sekiz azadan mürekkep dokuz kişililc 1 

bir heyettir. Haysiyet divanı, idar~ heyeti veya idar~ heyeti reisi ile umu· 
mi kaptan tarafından cezalandırılması istenilenler hakkında tetkikat ya ·· 
par ve icabını icra eder. Haysiyet divanı kararları kati ve mıtadır. Ancak 
karar ittihazından evvel alakadarlardan izahat ve esvabı mucibe istenir. 
Müstacel anlarda idare heyeti rei'>i veya umumi kaptan tecziyesi lazını
gelen azayi (oyundan çıkarmak, kulüple ihtilatına menetmek gibi ) tec 
ziye eder. Ancak reisin bilahare haberdar edilmesi ve keyfiyetin 15 gün 
zarfında riyaset vasıtasile haysiyet divanına tahriren arz edilmesi lazım 
dır. 15 gün içinde divan tevdi edilmiyen ve tevdiden itibaren 15 gün 
zarfında mezkur divanca tadilen veya aynen tastik edilmeyen suçlu aza hak 
kında ki karar hükümsüzdür. Haysiyt':t divanı idare heyeti kararlarını temyiz 
hakkını haizdir. Divana heyetinin azalarından en az üçü mücssislerden 
(Adanada mevcut oldukları takdikde) seçilir, 

30 - Kıılübün hami fahri olarak iki reisi ile umumi reis (Mesul 
murahhas) namile üç azası vardır . Adana demirspor kulübü bu üç zatı 
çok muhterem Şahsiyet olarak taoır ve sayar. 

Hami Reis: 
31 - Adana Demirspor kulübünün umumi te~kilatını yüksek hima · 

yelerine mashar kılan zattır. Umumi kongrenin ekseriyet sülüsanı arasiy· 
le iki yıl iç.in intihap olunur, 

Fahri Reis: 
32 - Bilfıil meşgul olmıyarak kulübü riyaseti fahriyelerinde bulun· 

duran zattır. Kulübün fahri, reisliğini kahul eden zat kulübe karşı 
maddi ve manevi müzaheret fürazını kendisi için vicdani bir vazife telakki 
etmiştir. fo'abri reis iki yıl için umumi kongrenin ekseriyet sülüsanı arası 
ile intihap olunur. · 

Umumi Reis: ( Mes'ul Murahhs ) 
33 -iUmumi Reis kulübün terakki ve inkişafına maddi ve manevi 

muavenet ve müzzhareti ve lüzumlu her türlü mesaiyi bir vazife hali~de 
üzerine alan zattır. Kulübün icra kuvvetini de ayni zamanda temsil eder. 

Umumi reis icabıda da idare heyetine riyaset etmek üzere davet oluna· 
bileceği gibi is~ediği zaman kendiliğinden de içtimalara gelip riyaset 
edebilir. Umumi Reis her sene kongrenin ekseriyat sülüsanı arasiyle inti· 
hap olunur. • 

34 - Kulübün aslı ve yardımcı olarak iki nevi azası vardır. işbuni· 
zamnamenin 4 ünrü maddesi veçhile kulübe kabul edilmiş olanlar asli 
azadır. Bu madde haricinde kulübe nakti aidat vermek sureti le her vec · 
hile temayül ve sembatilerini gösterenler yardımcı aza telakki edilirler. 
Ancak bu sıfat yardımcı azalar için hiç bir hak ifade etmez ve yardım· 
cı azalara hüviyet vafakası verilemiyeceği gibi asli azalar misillü içtima 

ve kongrelere de iştirak edemezler. 
Sarfiyat: 
35 - Bilumum sarfiyat idare heyeti kararile yapılır. Sarfiyat için 

matlubat eshabından evrakı müsbite almak şarttır. Müstacel ahvalde re
isin emri itası ile 25 liraya kadar mübayaat ve sarfiyat yapılır. Her nevi 
mübayaat ve sarfiyatın tediye varakasının imlası ile idare heyetinin ka 
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Butün Adananın Alkışlıyacagı fı l m, Biiı ·. n Sf\İıciltı ı n Hayırnlıkh111111 
Celbedecek Şaheser ler, !;)<ıheser i 

Tü 1 k Sa'lının Ateşi. Tüı k şaı kıla rının ıhtirasile dolu 
Sene ııin En Bü~· uk Ştıı k f. , lıni 

·-~--...... , ..................... ııım .. 111111 ............ -

Hurmalar Altında 
ST~r=~eu 1 CEMiLE 1 :::~:.;ı 

• ........... 11111 ........................... _. ............ -· 

Harikalar Fllml 

ALSARAY v~ 
SDın<emaOaırotrl)©J~ ~lYJ A~şa0111 

Senenin En Müstesna Sinema Müsameresi olarak b :rden takdim ed
111

j 

Türk Şarkılarıle Mestolmak, Tür k s .11ile Hıtya t Bulmak istiyenle' 
Sanatın bu inc isini, Muc;ikini:ı Bu Ateşli Ec;erıni Gôrmelidirler 

Bu GUzel fllml [<uvvattl Mızrapları ve yanık seslerill 
SUsllyen deOarll &3111ıt:<1 ·ımı z 

1 
-Vedia Rıza - Mualla - Nadir - M. Sunar - Ha· 

mlyet özses - Muzaffer - Kemani Sadi - Kanuni 
Ahmet B E S T E K A. R L A R 1 Refik Fersan M. ltkar lzmi':!! Hayri 

Ayrıca: (Erzincan Zelzele Filmi ) ve Renkli rJ1~ 
DiKKAT : He~ iki Sinemada Localar sahlmaQa baslaıu1'ı/ı 

Telefon ALSARAY 212 Telefon TAN 266 

-
Yazıhanesi inan 

Yeniden açtığımız fstiklal. O:Cu'u karşısında [ 82 J numaralı Jo'" 
hanesinde .. Tücctrİ hesaplar.ı bakılır Vt: defter tutulur. Nüfus, r·~ 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarad•. 
letler - Devlet Şurası - Mıhkemei Temyiz ile rP.smi dev.ıirde~ 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinılarla miicehh .. z matbaada t• 1. 
rine zirai aıat, radyo. bi~ikıet ve bütün makina ve yedekleri radt~I 
lerive memleketimizin yapı işlerin ie kulLmılması fenc : m1J"'afık yl 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder· (;ocf 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at j 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. .1:'f'ı 

r0ı• 
Helediye sabık1 tahakkuk memuru R.e (} 
Bel,.diye sabık tahsil memuru Rasıf11 

c. rarına iktiran etmesi ve evrakı müsbiteye bağlanması şarttır. 1 
Faaliyet Proğramı ve Bütçe: 

, ____________________ __ 

SONU VAR -
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8,30 da AS i SiNEMA :;:ar;a 
üçüncü hafta başladı 1 ••• 

Hiç Bir Filmin Görmediği Rağbet 
Hiç Bir Filme Nasip Olmıyan Muvaffa~iyet 

Binlerce kişinin alkış tufanları içinde devam ediyor 

Bü.yük Sanatkar ~ünir Nureddin'in 
Gorenleri Mesteden ilahi Sesiyle 

A L L AH 1 N C.E N N ET i 

John· V eismuller _ ~auren O'Sullivanın 
F i 1 m i D e ğ i ı B i r H a ri k a s ı 

TORKÇE SöZLD 

TARZAN VE OGLU 
GELECEK PROGRAM: 

Ja net Nelson 

akdonalt E.di Janet Nelson 

Makdopalt Edi 

• 

en son ibdagerdesi 
en son ibdagerdesi 

Seviştiğimiz · 
Gllnler 

Bu Filın: 

Sinema tekn·" . . 
ıgının 

son icadiyle ta-

mamen renklidir 

Seviştiğimiz 
GOnler 

Bu film: 

Sinema tekniğinin 

son icadiyle ta

mamen renklidir. 
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Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi En az f.n çok 
K. S. K. S. 

~===============·;~ Koz• 00 10,50 

Sahlan Mikdar 

Kilo 

Ma. parlatı • 00 -50 - --• 
Ma. temizi • 00 48 -------• - --=---Koza parlatı 44,50 

-Kapamill-ı .-:.----41;50--1_.._ ___ _ 

t<i"evland -00 60-·- -------• 
Klevland kütlüsü -19 1 

YAPAGI 

._.=Be~y~az _______ , 1------~----------
Siyah . 

Ç GiT ·-------------.---
Yerli •Yemlik. 3, 7 

• •Tohumluk • 3,50 

HUBUBAT 
--~----------Bu tday Kıbns 1-.,..-----ı------':.I ______ _ 

----=.=---..:~Y~erl~i:----- 4 
-----

• Mentane 
Arpa 4.50 
Fasulya 
Yulaf 5 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tollumn 
Mercimek 
Susam 15 1 15.70 

UN 
Dört yıldız S8tih 
üç • • 
D6rt yıldız DCijlüluk 
üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız CuDlburiyet ı : 

__::....:..:..~--------~--- , 

üç .. " 
Simit 

Kambiyo ve Para Linrpol Telgraftan 
24 / 1 / 1940 iş Baukasından ahnmııtır. 

,,_ ~- ·-----------.-----=---· 1--H-azı-r--------.-:8;:;-; .... 46T;:- ı-..;;ıUrr-;e;.;...ı ~--.-------- ____ _ 
1-~~------1--.8;-12 Rayişmark 
1-...:..V..;...ad_e_li_ I_. -----r- -;;-- _ Frank (Fransız ) '"--2 --gf° 

Vadeli 111 8 _!_Q_ Sterlin ( in1i1ı-=--·z~~---- --5- 24 
1--H-in~d-ha_zı_r-----ı--:7..-l..I!_ _Dolar (Amerika) 1301 19 

Nevyork 10 80 Frank (İsviçre) 00 00 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan SQO Valta kadar l\mpullar 

I Herboyda .OL iVETT i 
· Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en satlam dayanıklı Gaatolin kaynak çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
• Abidin Pqa caddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

elefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutuu :60 

1 O I o RADYO MEVSiMiNiN v~ 4 MUVAFFAl(i.,.11'": 

MAAEL.Li f<adfldarı 

]Jdli oe~etfi 
--...." ;xnA.§9österiş 

\ 

/ 

- Rekabet Kabul etmez Hat : 
- Oayet kolay ısı.ayan Bulma tertibatı 
- Antlparazlt sQzgeçll, dahili hususi ant•" 
- YOzelllden fazla istasyon islmlerl yazılı -" 
- yOk kadran 

Hlraz kabul etmez OstOnlOIQ hakkında kanaat h•" 
etmek için MOessetfemlzl teşrlfle bir kere g6rrn•-" 

zl t.veıre ederiz. 

T ediyatta Kolaylı 1< 
Abidin Paşa caddeöinde M . Tahsin Bosn 

Biraderler. 
Telefon: 

TÜRK SÖZ 
GAZETECİLiK- MATBAACI 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü mat 

cılıkta son teknikle çalışıyo.r 

Türksözü • 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar. razeteler, 
ced'(eller, çekler , biletler, kart-
vizitler, haritalar, pllnlar, mak
buzlar • her boycla defterler, 

Renkli afişler 

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

Umumi netriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türklözü matbaa11 

• 

• 

Türks~ 
Cilthanef 

En modern vasıl 

mücehhez buluO 

Kitaplannızı Şark karı. 
Avrupa karı nefis bir cı 

görmek istiyorsanız 'f 
Cildhanesine gönderirdi 

Zarif 

Bir cildl bölgede aJIC~ 
sözünün sanatklr 111iiC 
elinden çıkabilir. 


