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Bir Şirnal Gazetesinin Verdiği Habere Göre 

F· 
ınıandalılar bir Sovyet 
Zırhlısını batırmışlar 

Sovyetlerin iki t 
Londra: 26 <R arruzu 

d·r S oyter) _ N 
ı en ovyet tebrğ· ... eşre. 

lBTıdiye cepihesind' ıneM a:ore, dün Fin. 
e rnuhım b" h olmam11tır. Kar ı· b ır :Sdise 

b. - e 1 erzah d " •ukunet h-k- _ ın a niSbi 
. u urn surmektedir 

ltı ı taraf dan p· . 
)( alayok\Jda S ın tebliğine göre 
b } ovyetler t • u unmuıl v b aarruılarda 

L Y e u taarruıl 
~•Yetıcizlikle -ı· 

1 
ar rnuvaffa. 

J ..... ıce enrn· r 
er buradaki '' ır. Sovvet-

ölii bırakmııt~~rpıımalaf{#a yilzlerce 

Sovyet tay 1 • 
rına taarruz yayare erı Alanta adala. 
t.. YOktur. Di:e~:larsada burada 0 . 
lenaJ~ Yüıünd ıaunlarda havanın 
1 eo layu o IDarnııtır. ,,.are faaliyeti 

Bir fimal 
d·ı· gazeıesinin h b 

muvaff akiyetsizlikle neticelendi 

Finlilerin esır aldıkları Sovy ~t askerleri 

ı ıne aöre F· 1 . a er ver. yet h 
J• • ' ın andıyanı K zır lısı F· 1 d. t ınıanını bomb d n opisto ın an ıya opçusunun 

ar ıma d ateı:i net' . n e en bir Sov- Y ıce~ı batmıştır. 
Sovyet otomobil kampına hiicüm yıp 

mış birçok otomobil tahrib edilmiı· 
lir, ~--~=~----------~B::ı·r-:gönüllü taburuda şim&lde 

ngiliz.i:apoQ nı •• b t -.-Gaırp cephesinde vaziyet .,..,., unase a ı 
Bir japon ~. ~ ............. ...._..___ 

. gernısınin 
sesı, aradaki .. lllUYakkateo tevkifi hadi-

ınunasebat 
T 

1 s. rsrnayacag"' a ben:r yor okyo: :?6 (ııı. 
'hıric· - ~•dyo) _ 

ıye nazarı Lor "I? • t~ ·~ 
Londrada Japon 'bti d Halifaka, dun 
bul 'etmiştir. Nazn-ıaYtlk. 'elçiaihi ka. 
ıun bir görüfnıe etçı •rıllUda u. 

_ Japon sôzcl.~~~=ıttı~. 
rore, lngiliz nıatb bıldirditine 
noktai nazarlarını t uatı Japonyanın 
tadır. ernarnen anıamak-

Bir Japon va 
ltaten tevkif ve puru~u.n . rnuvakka
bir hidiseden d tla harrısıı gıbi küçük 
m- o ayı najJ" J unasebatını boz o. ız apon 
olur. mak bır çılgınlık 

Japonya, lngilter ·ı 
bir iş lıiriiği e 1 e. daha sıkı 
binanelyh bu Y~P.mak arzusunda ve 
aarı dikkat g-lıbı hadiseleri asil na-

e a rnamaktadır. 

-
Anıasyada ze) . 

. Anltara : 26 zeleler 
••zden J _ Al [ Hususi ınuhab' . 
aun Ye b •nun naa]a. ·- ırı · 

llgUn 1\... ına~u göre Y«r sar ... as,·ad ' 
ıııntıları ol .ı a şiddetlice 1 

t•r. ınu1tur p f 
· ıasar yolı:-

Ankara . 26 [ 
•izden J - .8 Hususi muhab· . 1 er a ırı· dernişte hafif ze~z ~llda, Bursada, ô. 

' • 

Paris : 26 (Havas) - Garp cep· 

besinde gunduz sUk6nla geçmiştir. Ba· 

zı kmmlarda topçu ate~i teati edil · 
mi~tir. 

.. . • 

. ,. . 
. ~ . 

t ' jr 

Yoktur. e eler oldu has'2r 

J Kanadanın 
I' ; Yardımları 

Cenevre • 26 R 
da hükurn t• ·F· ( oyter) - Kana 
1 e 1 ınland · • •nrnaıı i · F· ıyaya yıyecelc 

. çın ınlandiya h-ı_ .. eınrane yüz b" Um;urneti 
Jetler Ce . ~ dolar verditini MiJ 

llai •tine b" • · • 

• 

Mareşalimizle 
bir ınlllôkat 

Taymis muharririnin 
gördükleri 

LOndra : 26 { Royter J - Tur· 

kiyeyi dolllfaD Taymis muharriri bu 

gUn yazdığı ilk makalede Turk.iyenin 

muhim b!r merhale .katettiğini yakın

da Turkiyenin butun ihtiyaçlarını k~n 

di endustrisinden temin edeceJini te• 

baruz ettirmekte ve Turkiyenin ço'k 

degerli 'Asil ordu Şefi Mart~al Ça'k

malıla yaptilt lllUlakattan Buydo~ 

hoyuk zevk Ye heyecanı anlatmakta

dır • 

lngilter~eki gençler 
askere davet edildi 

Londra : 26 (Royter) - lniilte
rCde 20-24 ya~ araaınılak.i butun 

geoÇ}er Şab&tta aabre ahRmak Ulle

re fimdiden ukerlik fUbelerioe aau
rocaata davet olo.nmUJtur. 

Bit- Alman vapuru dU 
İntihar etti 

Pariı; : 26 (Ha-vas) - Fransız 
harp ıgemilerinin eliue geç«egini an
lıyan bir Alman ticaret .gemisi Ok• 
yanusta kendi kendini batırm11tır. 

TOROSLARDA 
1.800 METREDE 

Beden Terblyeal Seyhan 
blllgeaıne menaup bir ekibin 
kı, •porlerı yapmak Uzere To
roalere qıkhlını yazm .. tık R•· 

•lmlerlmlz Toro•larda k•• •pOr· 
ları yapan Adana sporcularının 
muhtelll laallyellerlnl tesblt 
etmektedir. Buna dair çok en
tereaan bir yazıyı dprdllncD 
..,tamıaclabula 



Sabite: 2 Tiirböm 

POLITIK MESELELER 

Uzak şarkda 
son vaziyet 

r iç haberler 
' 

H arbin Avrupada pnden 
güne ıeniflemek istida· 
dı gösterdili bir zaman. 

da Asyanın uzak ıark tarafında da 
qler son derecede kanımıştır. 

Hakem Kursu 

Beden Terbiyesi Seyba11 Bölg,eai 
ReisJiti sporcularımız için pek u · 
11rh olacatından tüphe etmedit.4miz 
yeni bir teşebbüsün ilk adımlar1D1 
atm.ı bulunmaktad1r. 

i Vanlı Nihat çiftli- 1 

ğindeki cinayeti ' 
CEYHAN O 

imar ve spor mes 

Avrupanın başlıca devletleri 
kendi aralanoda bottlfmakda ve 
utraımakta bulunduklanodan Uzak 

Şark meseleleri ve Çin devletinin 
ikibeti ile aıla meıgul olmamakta· 
d1rlar. Gerek lngiltere, gerek Fran· 

u kendilerinin Aıyadaki büyük 
müstemleke imparatorluklan yam· 
batında bulunan Japonya ile mesele 

ve ıaile çıkarmak iıtemiyorlar. 
Sovyetler Birliti de Avrupada harp 

ile utraıtıtı bir sırada Japonya ile 
berbanfi bir itte ~ozuşmaktan çe· 
lüamektedir. 

Bu üç devletten başka Alman· 
ya, Japonya ile sıkl dostlutunu mu· 
bafaza etmektedir. ltalya da Ko· 

müniıt entemaayonah aleyhindeki 
Japonya ile münkaid ittifakun fes· 

laetmemiıtir. 

Bet devletten hiç mümanaat gör 
miyeo Japonya, Çin harbini kati ve 
aeri bir surette halletmete karar 

vermiştir. Bu makaadla Japonya da 
parlementoda siyasi ve ıktisadi va-

Iİyettea mevkii aarsdmıı olan Abe 
kabinesi detiferek yerine Çin me· 

selesini silib ve diplomasi istimalin 
de son derecede azim ve şiddet göı 

termek taraftara general ve amiral 
lardan müteıekkil yeni hükumet 
ıelmiştir. 

Bu hükumet, Japonyanın Çinde 
ki ve alelumum uzak şarkta ve Bü
yük Okyanustaki emellerine müma 

uat etmek iıtiyen yegine büyük 
devlet Amerika ile de mübareze et 

meli üzerine almııtır. 

Bu ayın yirmi altısında müdde· 
ti bitecek Japon - Amerikan ti-. 
caret muahedeıinin ttcdid edilme· 
melİ ile baılıyacak biımao iktisadi 
laarp, bu mübarezenin ilk ufhasını 

tqkil edeceıtir. 
• • • 

Şubatın birinci haftasında ıeb · 
rimizde bir ( Futbol hakem kursu 

açılacatım bütün fudbolculara ve 
futbol merakhlarına müideliyebili 
nz. 

Bu kura diplomah hakem yetiş 
tirecek ve dünde bildirditimiz gibi 
bundan böyle bütün futbol temas 
lar1 ancak diplomah hakemler ta· 
rafından idare edilecektir. Kurs 3 
ay devam edecek, ıayet lüzum gö 
rülürse bu müddet biraz daha uza· 
blabilecrktir. 

Futbol maçlanndan baıka atle 
tizm ve güreıede ebemmiget veri· 
lecek, atıalık büyük bir ciddiyetle 
teıvik ve teşyi eoilecektir. Çukurova 
çocuklarının bu sahalar.taki istidat· 
larmm inkişafı için lizım gelen ted· 
birlerin ahnmasma tevessül edil· 
miştir. 

Gelen mebuslarımız 

lçel Mebusu bemşerimiz Turhan 
Cemal Bf'fiker ile, Nitde Mebuıu 
hemşerimiz Cavit Oral Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Bir rakı kaçakçısı 

Dün bir rakı kaçakçısı daha ya 
kayı ele vermtştir. Adasokağı ma 
hallesinde oıuran kaçakçı Sehm tam 
lx,ğma çckrrken suç üstünde yaka· 
lanmış, evrakiyle birlikte adliyeye 

teslim edilmiıtir. Selahiyetli ikinci 
asliye ceza hakimliği Selimi tevkif 
etmiştir, 

ŞEHiRDE HAVA 

ŞP-brimizde dün ıökyüzü kapı
lı, hava rüzılrb ve yatmurlu reç· 
mittir. En çS aacak 10 derece idi . 

pet ro 1 1 im 
Günün en mühim mevzuu bütün 

dün, ada ki ( Harp ekonomisi) tq · 

kil ediyor. 
Ba haftanm mühim hadiselerinden 

biri muhtelif ithalat ve ihracat tu· 
belerinde teşkilat yap1Lmaııd1r. Ti· 
caret Vekilimiz Nazmi Topçuotlu 
bayram tadilinden istifade ederek 
lataabula gelmit bu rnüddet zarfın· 
da Vekalet erkinı ile birlikte lstan 
bal piyaaaamda yeni teşekkül eden 
firket ve birliklerle mtşpl :olmuş· 
bir. 

c--;,o.oN MEVZUU 1 
Şimdiye kadar 200 bin lira ser 

mdve ile biı demir limidet şirketi 
kurulmuştu .. Bu şirket dışandan de 
mir ithal edecektir. Şirkete demir 

kullanan fabrikalaala dC'mir 
ithalatçalan dahil olmuştur. ikin
ci bir ıirket de petrol limidet ıirke 
tidir. Belediyenin de hissedar oldu· 
ju bu ş:rket Sovyetlerin idare etti· 
ti Neft Sendikab~ teıisabnı s'!tm 

almaktadır , 

Ceset bulunamıyor 

Çiftçi vanb Nihat Ekmen'io çift· 
litinde bir çiftlik işçisinin öldürül. 
dütünü ve cesedinin kaybedilditini 
evvelce yazmıştık. ÔJdürülen dut· 
mamn ölüsü henüz buhmamam11llr. 
Adliyece yapılmakta olan tahkikat 
dev•m etmektedir. Mevkuf bulunan 
Nihad Ekmen ve diter üç suçlu ce
zatvinde ihtilattan menedilmiş bu· 
luomaktadırlar. Cinayet temamen 
a ydınlandıtm zaman okuyucularunıza 
fazla tafsilat verebileceğiz, 

Yerleştirilen talebeler 

Bu güne kadar Adana - ilk 
okullarına ErzincHn feıiketzedelerin 
den 67, Ortaokulla'a 20 talabe yer 
leştirilmiştir. 

Birbirlerini 
sarhoşların 

yaralayan 
mahkemesi 

Adana Mal Miidürlerioden ölü 
Bay Afıfıfin oilu Selihiddin Ak
do~an ve kardeıi Abdullah Akdo 
tan kendilerinden geçecek dereceôe 
ıerhoşluk, bıçak çekmak ve polisi 
tahkirden ıuçlu olarak ikinci asliye 

ceza mahkemesinde meıhud suç· 
lar kanununa göre yapılan duruş· 
malan sonuı.da Selibiddin ~kdo· 
tanın 1 ay 20 gün ve Abdullah 
Akdotanm da 2 gün hapsine karar 
venlmqtir. 

Bir Kız bıçaklandı 
Osman otlu Ahmet isminde bi· 

ri Ômer kıza Ayşe Gülü bıçakla 
yaraladıtindan ve abmed otlu meh · 

Ceyhan : 26 [ Huauıi 
rimizdea 1. - Ceybanda P 
iaareketleri devam etmektedir. 
rin Profesör Y anaen taraf 
zilen plinında, spor saba..
huriyet ilk okulunun şimal d 
rafındaki tarla içerisine yapl 
işaret olunmuştur. 

Diter taraf tan alınan ba 
nazaran istasyon yolu üze · 
bakkal Akif dükkimmn dotu 
fmdaki boş sahamn da " 
parkı .. haline getirilmesi IDiİ 

verdir. Bu hususta alikadarJa 
reken hazarhklano ikmali11e 
maktad1r. Gençlik parkamn 
lerde ihalesi yapdacatmndan 
ziramndan .evvel bitirilmeıi 
le tahmin ohınmaktad1r. 

• 
Ceybaada, kalababk bir 

kitlesi mevcut oJdutu alde 
spor hareketleri her neden
cansız ve adeta sönüktür. Y 
siml~rmde, Ha.kevimız .pot 
mahdut bir faahyetle kahy 
da futbola müoha~d.r. 

f.sasen or&ada mevcut ~ 
lerin futbol, teoia. Yoleybol 
spor ekzersizlerinı yapacak 
bir sa halan bile yoktur. 
mevlimlerinde bir gün 0111111 
faaliyeti kaydolunamıyor. 

Eter bir saba temin 
gençlerde her mevsimde, e 
mevcut spor malzemelerı n' 

az veya çok bir faaliyet ı'" 
mck imkio ve fu'Ntana bul 
lerdir. 

M. 

Bir hırsız d~ 
tevkif edildi 

med Karbdat isminde biride ahmed Sugediti mahalleıind• 
otlu muıtafa kesere bıçak çekti· otlu Ahmedio qyalarmı 
tinden haklarmda kanuni muamele 1 suçlu Urf ala Şep MüılülD 
yapıl mık üzere yakalanmışlardır· tanzim ~- tahkikat 

i ted 
, birlikte Müddei Umumilil' 

tir. Müddeiumumilik, au~..J 
rülen Şey Müılümü mefbU"' 

kanununa tevfikan Salla 
litine vermiştir. Şeyh M 
bal tevkif edilmittir. 

Çay ithal eden tacirler ara11n· 
da bir limited şirket kurulmuştur. 
Bundan batka ~uval ithalit tacirle· 
ri de bir aray• gtlerek yine ayni 
tekilde bir şirket kuracaklarcbr. 

ihracat işierine relince, tiftik 
ihracatçılan da bir birlik kurmut· 
lard1r. Yumurtacılar birliti ilci gün 
evvel kurulmuştur. 

Bu firketlerden başka, otuz ıia
ket d~ha teşekkül edecektir lci bun 
lar.n bir kısmı itbalit, diter bir kls 
mı da ihracat iılerile meıgul ola· 

cakt 1r. 

Kadiri i parti ko-' 
Kadirli : 26 (H~suai . 

mizden) - Kızaauı parCt 
si sayın müf ettiı profetÔ' 

. l• şit T•nlrutun huzurlanY 
tar. Reislite Mebıaet S. 
lite Ahmet Tekerek, 
lbrabim Savnm, azaLk 
kı Saytılı, Bekir Erp_... 
dotan, Mehmet Yii-

.... --.----------·-------------------' dir. 



0 27 kinrruıani ~ 40 
--= 

abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kul'Uf 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış 
b . . mcmlckcttcr ıçın Abone cdelı de~ışmc2 1 
ıamm d 'J· ya nı2 posta masrafı c 1 ır. 

2 - llAnlar ıçın idareye miıra
caat edilmelidir. 

• Türlcsözü Sahife : 3 

,#----·----·-------------·-------------------------, l Dünya halb>erDerD J 
A • 

Garp cephesinde tOpçu 
düellosu ve keşif uçuşu 

Almanların istihkam inşaatı 

Paris: 26 (Havas) Bugün 

Balkan antantı konseyı 
içtimaına verilen 

ehemmiyet 

Londra : 26 (Royter) - Alman 
yanın Belgrad, Bükreş, Sofya ,.Jçi· 
leri Berline çağırılmıştır buna sebep 

Balkan antantının şubatta yapacağı 
toplantıda Balkan antantının Belgrad 
toplantısına Avrupada çok büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

o P& 
mühim bir Alman askeri kuvveti 
istibkarn işlerile meşgul iken Fran 

sız topçusu müthiş bir ateş açmış 
tır. 

Tevkif edilen vapurlar ve 
müsadere edilen eşya 

LRADVô 
-

Bugünkü Prograrn 

TÜRKiYE RADYO I 

POST ALARJ TÜRKiYE O :~D~~~~ 
ANKARA RADYosu 

llcr gUn yaln k 
111. 9465 leci ız ısa dalga 31,7 

s postarnızla ne r d"l 
te olan y b ş c ı nıek;. 

. a nncı dillerde Haberler 
saatJerı aşağıda. gö t .

1 
• . 

ns erı nıış tır. 

lranca Sa t 13 O 
a ı O ve 18 4· d Arapça , :.> e 

F ,, 13,15 Ve 19 45 d 
raııaıtC'a 13 45 ' e 

" ' Ve 20,15 de 

Cuaıarteai - '211 1 I 940 
13,10 Pr 

13,35 

13.5() 

14,30 

ogram ve memleket 
Ayarı saat 

aJANS ve Meteoro)' .. H 
berleri 111 a-

TÜRK MOziCI 
Çatanlar : Kemal N S 
hun Ce · ey. 
Ôk;e z~de~ Çatlar, lııettia 
•. ' uhtu BardakotJu Mazık . R" 

BaDdoıu. (Şef ı~ateticürnlaur 
çer) · hıan Kün-

15.15-lS.30 Müzik . C 
· •ıband (Pt ) lB.00 Progra · 

18 05 M· . m, ve Memleket Saat 
, uzık : Radyo Caı Orkes 

tras, 
Konuşma 
Serbest Saat. 

Memleket saat ayarı, Ajans 
ve Meteoloji haberleri 

TORK MÜZICf : Saz E
serleri 

Çaıanlar . Kem F 

Bunun üzerine Alman topçusu· 
da ateş açmış ve bir düello başla
rnıştır. 

Garp cephesi havalarında bu. 
gün mühim hava faali yetide olmuş · 
tur. Fransız keşif filoları salimen üs 
ferine avdet eumişlerdir. 

Çörçil bugün bir nutuk 
daha söyliyecek 

londra: 26 (Royter) - Bahriye 
Nazırı Çörçil yarin (bugün) bir nu· 
tule söyliyecektir. 

İngiliz - Fransız daimi 
silahlanma komitesi 
Paris: 26 (Havas) - Daimi si· 

lihlannıa istişare komitesi bugün 
Parisde Frausız Harbiye Nazırının 
reislitinde toplanmıştır. 

Polonyanın bugün mal 
\ıe rnülküne vaziyet edildi 

_Berlin: 26 (D. N. B.) - Görink 
eılcı Polonya devletinin bütün ser· 
Yetine vaziyet eden bir kararname 
neıretmiştir. 

Bütün emv 1 Al . 
bul le a manyaya geçmış unnıa tadır. 

Kanadada ikinci kuvvet 
hazırlanıyor 

Kondra .. ... 
alınd 5. • ~u (Royter) - Haber •o•na g·· 

Ub• b" ore, Kanada kabinesi dun 
m ıın ır t l 
l tı op antı yapmıştır. Bu top· 
lan. esnasında Başvellil, ~ Garp cep· 
~csınc scvk:cdilmelc Uzerc ikinci bir 

anada fırlı:nsının hazırlanmakta Oi· re Fersan. N eBnçe •. Üahi· 
Tanb . ey, asrı fler 

ur, Refik Fersan . ' -----------
Türk Müıiti . 

dulunu beyan etmiştir. 

Çalanlar . V . 
Fersan; R.cfıkecıhe, Fahire 
Ok Fersan. uyan . M 
Konuşrn · uıaffer lıkar 
Itri) a (Günün Mes'ele. 

Türf mü1iki 
Çalanlar . F h. 
Reşat Er;, a ıre Fcrsan, 
Ref k F • C~vdet Kozan, 
M- 1

• erı:.an. 
uzık . E 

t · rtuğrul Soysa) 
1 arafından Akordoon Solo' 
arı 

Müıik . .., - -k 
· "uçu Orkestra 

22.15 

22.30 

22.30 

(Şef : Necip Aşkı•) 
Memleket saat ayarı A· 
Ajans Haberleri: Ziraat, -
Esham T&hvilat, Kambı)'o
Nukut Borsası (Fıyat) 
Konuşma (Ecnebi Dillerde 
Yalnız Kısa - Dalga Pos 
tasile) 

MOZIK: Cazband (Pi.) 
(S&at 23.00 - e kadar 
Yalnız Uzun - Dalga 
Postas ilc) 

23.25/23.30 Yarınki Program, ve Ka
panış, 

Paris : 26 (Havas) - lngiliz ve 
Fransız kontrol gemileri 30 vapur 
daha tevkif etmiştir. 

Bunların anbarlarından 15600 
ton kaçak eşya müsadere olunmuş
tur. 

Harbin başlangı~ındanberi kou
trol gemileril2 >4 vapur tevkif et
mişler, 485,000 ton da eşya müsa· 
deresinde bulunmuşlardır. 

İngilterede ticaret gemileri 
İ!lşaatı meselesi 

Londra : 26 (Royter) - Alınan 
bir karara göre, deniz inşaatını tev 

si plim bir an evvel tatbık edilecek 
ve bu meyanda ticaret gemileri in· 
şaatı da yapılacaktır· . 

lsveçte bir Alman'ın 
evinde bulunan gizli telsiz 

Stokholm : 26 (Radyo) - Is. 

veçte bir Almanın evinde gizli tel· 
ıiz bulunmuştur. Bu adam tevkif 

edilmiştir bu telsiz, demir yüklü va 
purlar hakkında Almanyaya haber 
veriyordu. 

lngiliz - Fransız ticaret 
komisyonu toplantısı 

Londra : 26 (Royter) - lngiliz • 
Fransız ticaret birliği komisyonu 
bugün toplanmıştır. içtimada Fran· 

sı ı · lngiliz işçisinin vaziyeti gözden 
geçirilmiş ve iyi intibalar alınmıştır 

Mayn Kamp tekrar bası
larak askere dağıtılıyor 

Berlin : 26 ( D. N. B. ) - Hit· 
fer cephedeki askerlere mahsus ola 

rak Mayn. Kamph'tan ikin tabı ola· 
ralc 2,000,000 nusha bar tırmıştır. 

Bir Alman denizaltısına 
dün yapılan taarruz 

Bütün Dünyada Türkiye 
felaketzedelerine yardım 

Tokyo: 26 (Radyo) - Türlci. 
yedtki Türk - Japon dostluk CC · 

miyetine mütaaddit müracaatlar 
yapılarak, Türkiye felaketzedelerine 
yardımlarda bulunulmuştur. 

Ankara: 26 (Hususi) - Osküp 
Müslümarılarıda 23,470 dinar teber 

ruda bulunmuştur. 

Londra: 26 (Royter) - lngilte

rede Türkiye felaketzedelerine yar· 
dım için toplan3n Lord Loid riya· 
setindeki komiteye onbinlerce mek· 
tup gelmiştir. Yardımlar hararetle 
devam etmektedir. 

Paris: 26 (Havas) - Fr1nsa 
Türkiye felilcetzedelerine 85,000 
lngiliz lirası daha göndermiştir. 

Ankara: 26 (Hususi)- Tahran· 
dan bildirilditine göre, felaketzede· 
lerimiz için Tibriz halkı tarafından 
yiyecek, giyecek mühim miktarda 
teberruda bulunulmuştur. 

Macaristanda münakalat 
yüzde otuz azaltılıyor 
Budapeşte : 26 (Radyo) - Kıı 

yüzünden Macaristanda münakalibn 

yüzde otuz azaltılmasına karar ve· 
rilmi.ştir. 

Devlet dairelerine konu
lacak olan kaloriferl~r 

lstanbul : 26 [ Hususi ] - Mail 
rukat kanunuaun tatbik edilditi 
yerlerde devlet dairelerine konula-

cak olan linyit yakan kaloriferleri ge· 
tirecek olan titaş müessesesi. tesisa· 

tına yakındı büyük sahil şehirleri· 
mizden başlıyacaktır. 

Zahire ve tif:ik ihracah 

lstanbul : 26 [ HuJusi ] - TI· 
caret Velciletinin tqkilini düşündü
tü ihracat birlikleri mevzuunun şim
dililc, bugüne kadar muvaffakiyetle 

iş gören milli müesseselere verilme· 
si muhtemeldir. 

Bu arada ürün müessesesi zahire 
ve tiftik thracatını alacakbr. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczahanesidir 

Paris : 26 (Radyo) - Fransız 
devriye g emileri bir Alman den:zal 
tısın,. muvaff akiyetli bir taarı uz yap 

nuşbr J------------------------
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MEMLEKET MESELELERi Dağ, kış sporları 

Türk pamukları Toroslarda 1800 rnetred 
programının 

tatbiki işi 

1 Bu :rıl pe~uk lstıhaell 
hmız 60 bir tonu buldu tek 
n•k •ul•m• •••etarını 1•• 
liil etmek Ua•r• tecrtlb•
lera .......... 

• 

Z 
İrHt vekaleti yüksek kalite 
li nevide pamuk yetiştirme 
programmın tatbikine de 

wm etmektedir. Vekalet Seyhan 
Nuiüi ve E'..lcitehir iüb, deneme 
va üretme çiltlikleıine ilifft• Ma
lat,adaki pamuk deneme ve iılih 
-6easeaeaiai fHliyete getirmiftir. 

Seyhan ve cenup viaiyetleri f>9 
•ak müstahliUerine 1,079,403 kilo 
~nd 1,028,444 llito akala ve 
aynca 700,011 kiro yerli olmak m 
re lOOO tona yakan pamuk tohumu 
tevzi edilcai~tir bu tohamlard.n bü 
yük bir kısmı Avrupadan getirtiiea 
laususi selektör makinelerinden ge· 
çirilwiştir. 

El emeğinden büyük mikyasta 
tasarruf teminine yarıyan pamuk ek 
me makioeleıinden 200 adet satın 
ahnarak çiftçiye verilmiştir. Bazı mın 
tıkalarda ekim oisbeh yüzde kırkı 

ıeçmi~tir elde edilen yüksek ran
dımanlı tobumluklarm kalitesini mu 
hafaıa maksadiyle birleşik Amerika 
hükumetlerinden 10 ton orijinal to. 
hum gctirtileıek müesseselerde üre· 
tilmesiue başlanmıştır. Amerikadan 
yeni yeni meydana gt-tirilen neviler 
derı tohumlarda getırilerek dencııe 
cektir. 

Seyhan mıntıkasında nafia veki 
Jetinin sulama prograrnlariyle mü
tevazin olarak teknik sulama ~sas· 
larını tesbit etmek üzere tecrübcle 
re başlanılmıştır bu yıl pamu c: istih 
aalitımız 60 hin tonu bulmuştur. 

Ankarada inşa edilen 
küçük evler mahallesi 

Ankara : 26 [ Hususi ] - An· 
karada bahçeli evlerin yarımda inşa 
edilmeye başlanan küçük evler ya
pı kooperatifinin yaptırmaya baı· 

ladıtı 200 mıballdik küçük evler 
mahallesi tamamlaaacaktır. 

Bu İnfaab titaı müessesesi ilcma 
edecektir. 

Balkanlar arası Bankalar 
birliğinin müra~aatı 

Ankara: 26(Hususi) -r- Türk ti
caret bankasının muvaff akiyetle tat
bik ettiti aylık faiz veren kuponlu · 
•evduıtan tatbik şekli hakkında 
llalbnlar araaı bankalar birliti Ticı 
rıt Vekilctinden i%14hat istemiıtir. 

Yurdun her köşesinde günden~---------- * güne inkişaf etmekte olan kayakçı· 
Jık, bölgemizde iki yıldan heri te~
kilitlanmış bulunmaktadır. Geçf'n 
&rne Ziraat mühendislerinden teşek· 
kül eden bir kafile Pozantının 1300 
metre yüksekJlkteki (Şıhlı) köyüne 

Mangal ba,ıarında, dumanlı k•hv• köfelerlnden kurtul•' 
kendini bir kaç saat ol•un bol gUnefll, karii dalların heY• 
it yamaqlarına elabllen ve tabiatın bikir gUzelllklerlnl ıqırı-; 
seyreden insanların duydulu n••'• ve sevinci belkl hl9 D 
hadle• veremez. 

giderek ·ı oroslarda 1800 metre yük ---------- • 
selmiştir, bı:mbeyaz datlar, orman-
lar arasında yepyeni talim ve ge
zinti sahaları tcsbıt edilmiştir. Bü 
yıl da bayram tadilinden istifade 
ederek ayni köye çıkmış olan öi 

retmen ve ziraat mübendislorinden 
müteıekkil diğer bir kayıkçı ekibi-

miz ( Bolkar ) dağının ( T opakar
öıç mevlc iıiistündeki (2000 ) metre 

yi aşan ve ormanların son hududun
dan yükan bu4unan sahaya kadar 

yulcselerek gtniş dik yamaçlarda 
pnleıce kayak yapmak fırsatım 

Malzeme buhr8nı ve 
• 
ınşaat 

• 
yenı 

• • 
ışı 

Vekalet tetkikatta bulundu 
Ankara: 26 ( H11susi muhabiri· 

mizden ) - o~vlt!te ve belediyele. 
re ait olup ihale edilmiş bulunan 
İnşaat işleri için Avrupadaki harp · 
,;aziycti üzerine ahnacak tedhirlcıi 
tesbit etmek iner.e Nafıa vekaletiıı· 
de bir komisyon teşkil edilmıştir. 

1 Komısyon şu kararları vermiştir. 

İhale edilmiş olan işlerio proje 
ve şartnamelerinde ttıknik ve nıüte· 
hassıs komisyonlar marifetHe tetki 

kat yaptı ılmak suretile Avrupa 
dan gelt'cek mt1lzeınt" yerine 
malzemPnin ikamf!sini temin 
edecek şekilde w uı;u~ü dairesınde 

tadilat ya~ tırı aca-k ış t ·ıdılat Jaue 
sinde bıtirı!ecektir. 

Avrupadan zaruri olarak getiril
mesi lazım gele11 ve y!rİne yel;si 
nin ikamesi mümkün olmıyan kalo. 
lıfer elektirik ve sıhhi tesisat malze· 
mesinin bir müddet yerlerini boş 
bırakmak lazımdır. 

Karabükün muhtaç 
olduğu keresteeler 
Ankara: 29 (Hususi) Karabile: 

Endüstrisi8in ihtiyacı olan köşele-

rin Egriceova, Helkeme Devlet or· 
manlarından temini içinovel mü· 
esaesesiyle bir anlaşma yapıluuftar. 

Şehir ve Kasabalar 
da İtfaiye kursları 

Ankara: 26 Aıaıc~ıı makamlar 
şehır ve kdı.abalarımızdalci itfaiye 
teşkilatlarının ihtiyaca göre geniş· 

leti.ınesini temin maksJdile kurslar 
;.çılmasına karar vermiş ir. 

Şehir ve kasabalarda seft"ri it· 
faiye tcşekkıillerine ayrılmış bulu
nan reıımi daire ve müesseselıar it
faiyecileri ve hususi diter itfaiye 
içın mahalli itfaiye müdür Ve)a a 
midrri tarrıfmdan kursl~r açılacak 
tır. 

Bu kurslardan yetişecekl~r de 
biliher · nahiye ve köylerdeki itfa
iye teşkilatları mensuplarıııa mah
sus kurs açacaklardır. 

Şehir ve kasaba itfaiye tf'şki · 

!atları müdür ve amirleri bu kurs
lar için bağ, bahçe ve ır.:=7:ıuatın 

yangınlardan lcorunmasıııı da göz 
önünde tutaı ak bir prograr:ı hazır· 

lıyacaklar ve kurslarda i~d, isat bu 
programa göre yapalacakur. 

Zelızele mıotakaıaranda 
y~pılacak inşaat 

Ankara : 26 ( Hususi ) - Zel
zele BHOtakaluında yapılacak in ... t 
için lngiltereden titaı müessesesi tip 

bulmuş ve birıi:Cte götürdükleıİ 
la kayak malzeme ile fevkade 
ve istidatla olan köylü gtnçl 
bu zaman içinde lcayakçılk 
mişler. 

Bölpmiz sporcu kıyakçela• 
rakh olan çalışmalarını görnıek 
her ,On büyük bir köylü k 
da birlikte çakarak talimleri 
le seyir etmişler ve beraber 
rnaalar yapruaıl•dır. 

Bilhassa kayda fayın ol,.. 
ta: Köylü (.OCUk ve ıenç · · 
yakçahta karşı iatidatlan çok 
uyaodarmıfbr • . 

Sporcular ekseri fitle 
lstirahatlaranı karla beyaz o 
lar arasında yap•ışlar ve 
rı da köydeki odalarına döne 
ceyi çam kütüklerinin pirlalt 
kulu alevlerı karşısında 

ço\C neşelcnmişlerdir. 

insan ve tabiatln dah• 
uyuşukluğa mfü;teid oh:htu 
simdi! vucud ları derin bir ca 
harekete get;rcn kayakçıhk 
içinde bulunduğumuz tabiat 

liği ile artık lüks bir ihtiyaç 
tan çoktan çıi<mış bilhaaa 
korum;.sı bakımırıdan deter 
meyl'ct:k bir n al İyet ahnıt 
maktadır. 

Kanal başlarındao, duma 
ve köşelerinden kurtulara" 

bir kaç saat olıun bol S(iioe 
dağların beyecanh )&maçl.,a 

için1tn seyir eden in~ınlıne 
tu neşe sevinci belki b~ lir 
veremez. 

Bölgemiz dağcalak •ıe ~ 
ajanı ziraat mühendis~ 8' 
Eıkılıç'ı ve b"'~-·• t.erbiyelİ 
bölgesı ıdared~. Uıi bo güıtl 
biialeriuden dohyı takdir 
culanmazmda mu\'aff ılriy.eli 
ve spor hareketlerini caacWll 
ederiz . Dahili turizm için 

hazerlanacak broşür 
Ankara : 26 - Memlekette da 

bili turizmi uyandırmak ve para te 
davülünü artırmak, vatanımızın isti· 
rahat ve tedaviye müsait yerlerini 
vatandaşlanmıza tanıtmak için Tür 
kiye Turizm ve otClmobil klübü ge
nel selcreterfiti memleketin baılıca 
sayfiye yerleri, 11.aplıcalar, teferrüç 
ve tenezzüh yerlerini ve bunlara ıi 
den yolları rösterir bir bürotür b11-, 
tırmıta karar vcrmiıtir. 

makinalar, bu arada beton karıştır· __________ ,,.._. 

ma makineleri getirtmeye karar ver 
miştir. 

Ankara - Kırıkkale 

telefonu 

Ankara: 26 (Hususi) - Beı ıe· 
nelik telrfon prograaıma dahil bu· 1 
lunao Ankara • Kırıkkale ikinci te
lefon hıttmın in$HI bitnaiftir. Hıt 1 
islemeye açılmı"'r. 

Kömür havzamı~O
sali yükseltmek ~ 

kömür havzamızda itfı 
surette yiikselte11 Me.clllllll".: 
makiaelerioden l'etir•afİ 
brmııbr. 
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NAN MATBUATINDA -
ağlı olduğumuz 

Türk milleti 

!,!in~-k. Sanı 
Umum gazeteler : -

Baıvekil B. Metaks 
illetine hitaben neşretti;is 
lltnamedc diyor ki : 

Yunan 
bir be 

.. K 
. ırılrnaz dostluk ve saraılmaz 

tıfalc ~ailı.rı ile batlı hulunduğu· 
uz: Turk mıllctini ıarıan felilc f 
ı ve tecıaiirle ötrcndik. e ı 

Zelzeleler' f crbnalar ve ıu b 
ları bir ok · •a-

ç tehsr ve lca11baları 
•lav ve binlerce caQt tel-' t . 
d . Bö· 1 oct e 11111 

r ır. Y e bir ıfeliket •--
. b' y ~rfl••da ıç " unanlının hi · ._ 

•ttz ~•lıni -tından eminiz. )'I 

Hükumet kendine d" . 
• 0 ten vazf Y~ '?-"a da, milletten de biı· 
. ~ten vızif eyi Y•Prnıamı bele 
ız. Binaenaleyh her y 
rdımdı b 1 unanlının, 

u unacıhdan e-. . 
-•nız, 

Umum ıazeteler 1 t-ı-940 
izi=~~e~ilimizin bıtabeıi milleti· 

11•ıyatına tamami"le 
' Dah ' lk ı uygun-
• 

1 1 ••niyedcn if b 
an milleti doıt ve rnütt f\-•rrc~ ~u 

· c 1~ urkı-)'cnın yardımına k ı . 
t. oşu masını ıstcmiş ır. 

Binaerıaleyh bugiin to 1 
P anmaya aşlanacak olan İane 

ra\c: d • Ye herkesin iş-
e ccctı ~üphesiıdir. 

------- ----
is ı ın l eri 

Ankara· 26 1 . 
· - sınıf · i rnüşab"hct' d eı: arasında 

111 en dola o· 
ır vilayctınin E . yı ıyarba 

· ı Eı · . rganı Mad . k :aı e azı~ vilayet . E enı aza. 
. ının rga . O 

ııyc kazala r ının · . 
1 

. nı SQ\a· 
. ısım erı j 

ganı olarak de7ı.icti .
1 

. ~aı en ve 
6 

y rı rtııştn ş· . e Erganinin eski . . · unda 
. k ısmı olan O 
ye azalc.rı isimi . . sırıa-

erının birih. . 
c karıştırıldığı ve res . ırılcrı. 
erlerine e mı evrakın » . g c vardığı görülmü r· 
ahılıye V k. Ş ur. 
. e aleti vilayetlere b' t• 
ım Yapa k E ır a 

. . ra rganı'nin Elaıiğ'a O . 
anıyenın de S h s 
na . ey an,a baglı oldu. 

dıkkat edilmesini bildirmiştir. 

Tokat valisi 
"ekıilet enırinde . 

Ankara : 26 (Lı . 
1• rıusuıı) A nı rna uınata " - ldı-.. ıorc. 

•lahattin On... . ..' Tokat valisı B. 
-orı ·<>o ·· ı • o ru en I" flnc ve~alet . uzum üze 
emrınc al 

_.tat Va lilığine s·· ınmıştır. To· 
I"'!' ıırt valisi 8 f . J,Ara~ı>ar tayin cdilAıi . :. ızettın 

ali tayin d't· Itır. Surte yeni 
e ı ınccye k d 

iletini _ .. ı•~· • ar valı ve-
... u "'Ye ınüf • 

•ci l<o•u . cttlf lerinden 8. 
· 

1111
" ıfı edccckt· lr, 

Türk sözü 

Edebi ,portre 

Edgar Poe 
" Eclgar Poe, 1809 da Baltimur'da doğdu. Hayatı, ilıtiraslı Te macer~· 

)arla dolu olarak geçti• Poe'nun delıasi, muci~e raddesine varan bir zeka, 
istisnai tipler y aratm>tya son derece kabHiyetli bir muhayyile ile keadioi 

belli eder. Edgar Poe hatun saadetini dört elemanda aramıştır. Açık: ha-Ya 
da lıur yaşamak bir kadının aşkına nail olmak, her turlu meYki hırsından 
u:ı:ak bulunmak Te yeni bir gUzel yaratmayı gaye edinmek. 

Hiç bir nıulıarrir beşeri lt.ayatuı istisnala!"ını onun kadar sihirli ~ir ş~· 
kilde anlatamamıştır. Gayet nazik ve uçucu malıiyette ola~ şeyle~ı s~z~p 
tartar bu muhayyel ve belirsiz hallerin tesiriyle yarattığı ıasan. tıplerının 
nasıl fenalığa doğru sUrUklendiğini ilmi bir dikk.ılt ve özenle tanır edar. 

Poenun lıayatı baştan başa hakiki bir trajididir : 

Fakat kader ona dalıa hazin, d a lı a acı ve bayaJı sahnelere karı· 
tık bir ölum hazırlamıştı. Bir sabah şafak sökerken, kcndilti içkiden sızmış 
bir halde bir dcmiryol Ustunde ölu olarak bııluıımuştur· Ôlduıu .ı:aman tam 
kırk J'•tındaydı. 

Edgar Poe'nuıı barUku.lAde hikiyeleri, batün li:'lllnlara çovirilaıif Ye bu
tun dunyaca tanınmıştır. Bu tercumelerin ea mUkemmeli, muhakkak lu, 
Fransız edibi Şarl Bodler tarafından yapılanıdır. , 

Bodlcr Poe'nun maasırı idi. Poe'nun esrarengiz dehl11aa hayran O~JllUf 
bir çok şii~lerin,{e onan tesiri altında kalmıttı. (Bodler'in te_rcemelerı ~e, 
aslana sadakat ve asıl muharriri tebartız ettiriliş itibariyle, bır şaheserdır. 
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MERSiNDE 

F ef iketzedelerimizin 
iskanı devam ediyor 

Mersin : 26 (Hususi mahabiri· 

mizden) - Mersin milli yardım ko 

' mıtesi hararetle çalışmaktadır. Dün 

tehrimize on bir f elikctzcdc daha 
geldi. Şehrimize gelen fcliketzcdel~r 

muntazaman geydiril01ekte, tedavı 

edilmekte ve bir tıraftanda iıkin 

edilmektedir. Bu yurddatlar için şeb 
rimizdc mevcut muntazam evler lfr 

ra)anmakta ve bu avler ctya ile dö 
ıeltildiktcn sonra aileler yerleştiril· 
mektedir. 

Baıta valimiz Burhan Teker ol· 
dutu p.fde, parti reisi Rııa BOzkort 
kı11lay reisi Doktor Şükrü Artek 

bu itlerle bizzat m~ftul ofmaktadar 
lar. 

Y eni t ürk Jiman ları 

Nafıa Vekileti 
faaliyetine 

ilbaharda inşa~t 
geçecektir 

lstanbul : 26 [ Hu:ıusi muhabi
rimizden ] - Bayramı geçirmek 
Üzere gelen Nafia vekili Ali Cebe· 
soy dün akşamki trenle Ankaraya 
hareket etmiştir. 

N fıa vekilimiı, dün, vekalete 
• ait muhtelif işleri anlatarak ezcümle 
demiştir ki : 

" - Karadeniz ve Akdeniz sa-J 
hillerinde yaptırılacak limanlar tes· 
bit edılerck bir kanun layihası ha· 
zır lanmıştır. 

Bu layiha kanun şeklini aldıktan 
sonra yalnız bir limanın cicğil, mem· 
leketin bütün liınan!arının birden in
ıası 'b ı 

.. nı 1 a e edccctiz. Zonguldak kö 
~u~ havzası limanı Çatalağzında, Is 
ankul liman işi avrıc' tetkık edil. 

rnc t~d ir. • 

. ... Sulama işleri de ehemmıyetle 
Yurumekted· B 
I . ır, ursa ovasında yapı-
an ınıaat Bursayı seyliptan kurtar. 

rnıştır. M. Kemalpışa kazası etra
fındaki tesisat iıe henüz başlangıç 
halinde bulunuyordu. Buna ratmen 
Zararın daha büyük olmasında tesir 
leri görülrnüıtür. 

Arasıra görülen nehir taımala 
rının önüne geçecek esasla tedbirleri 
sür'atle almaktayız. 

Zeltelede yıkılan yurd köşeleri 
nin yeniden imarına vekiletimiz ya· 

Mürettip alacağız 
Matb.amı~ın gazete klsnunda 

çalıımak üıere bir mürettibe ihti
yaç vardır . :ldarebanemize aıi 
acaatfarı. 

pacaktır.' 

ilkbaharda derhal faaliyete ge
çilecektir. Zelzeleye dayanıklı bina 
tiplerini tesbit etmiş bulunuyoruz • 
Bütün memlekete yapılacak inşaat 

için formüller tesbit edi lmiş ve ala· 
kadarlara bild.ril miştir . 

Yıkılan yerlerde jeo!oğlar tctki 
kat yapacaklar ve zelzeleden en n 
müteessir olacak mahalleri tes?ıt 

edeceklerdir. Yeni inşaat bu mahal 
lerde yapı lacaktır. Bu cihet bilumum 
inşaatta da gözönünde bulundurula 
caktır . ,. 

1 
Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 
Hava kuvvette~lmlzln ÇO· 

ıaımaaına yardım ediniz 1 

Ç ocuklarda ölüm ve 
doğum vukuatı 

Ankarn : 12 - D ahiliye Yeki· 
leti, 1937 yılı • başından 1,39 yılı 
sonuna kadar 1 yaş ile W yaş ara. 
smdaki çocukl.:ırm doğum ve öfüm 
vukuatını tes t>ite karar vermiş ve 
vilayetlerden bu hususta istatistiki 
malümat istemiştir. 

A!manyanın İstanbul 
Konsolosu değişti 

lstanbul: 26 ( Hususi ) - Al· 
manyanın lstıınbul, konsolosu Dr. 
Toepke d ... ~:şti r ilmiş ve başka 

bir vazifej•e tayin edileceği kendi· 
sine bil. lır i! ıni ~tir. 

Yerin- ~ayirı edilen yeni baı· 
konsoloı; S~ile'ın yarinki Semplon 
ekisprcsile gelmesi beklenmektedir. 

----------------------------------------
Askeri satın alma komisyonundan 

Cinsi 

Pırasa 
lahana 

Miktarı 

Kilo 

90,QQO 
67,500 

. M. 8edeli 

Lira 

4050 
3375 

1 tcminau 

Lira Kr. 

303 15 
253 15 

Adana garnizonu için yukanda cins ve mi'~dtrl11rıle muhammen be
delleri ve ilk tcminatlan gösterilen iki kalan sebze ayrı ayrı mukaveleye 

batlamak üzre açık eksiltmeye konulmuttur. Elcsiltmesi 2-2-940 Cuma, 

günü saat Oôda Adana Aslceri satın alma komisyonunda yapılicakbr • 
isteklilerin teminat malcbuzlarile birlikte mezkQr saatta komisyond& 
bulunmaları li11mdır. 11149 18-25 - 27- l 



Sahife: i fürbözi 

Abidin Paşa caddesinde yeni açılan: 

M. Tahsin Bosna 
Biraderler Ticarethanesinde 

Güzel Sağlam l 1cuz 

1 - Yerli ve Avrupa Sobaları 
2 - Her nevi Karyolalar 

3-Bizerba Terazileri 

4 - Sahibinin Sesi Gramofon-

ları, Levazımı, en yeni plakları 

5- UNDERWOOD 
Amerikan yazı Makineleri, 

Fledelfiyer Daktilo masaları 
Error Kolay yazı yazmak aletleri 

Dilnyaca meşhur dört marka: Mar-
konİ. Spa:fton. lngelen. 
Marelli 
Radyolarını dinleyiniz. 11346 

ilin 
Adana Demir Spor Kulübünden : ! 
1 ) Hami, Fahri, uınurai reisler ile idare murakıba heyetlerinn, hay· -

aiyet divanının ve yedek azalarm intihabı. 
41 - Senelik umumi konğre her hangi bir sebeple muayyen zaman 

da içtima edemez veya kongre içtimaı taahhure utrayarak idare heyeti 
intihap edilemezse mevcut ve müddetini ikmal etmiş olan idare heyeti 
yeni heyetin intihabına kadar vazifelerine ayni salahiyetle devam eder. ~ 
Şu kadar ki kongrelerin taabhürü bir kongte devresini tecavüz edemez. 

Fevkalade kongre : 
42 - Ahvali mühimme ve fevkaladeye binaen idare heyeti kararı 

ile (Fevkalade kongre) aktedileceği gibi lc.ongreye i'tirık hakkını haiz 
azanın en az beşte birinin tahriri talebile idare heyeti kongreyi içtimıa 
davıte mecburdur. 

F evkalide kongtede yahmz da veli icap ettiren mesele müzakere edi 
lir. Ruzname huici her hangi bir meselenin müzakere edilebilmesi : çin 
kongrede mevcut azanm en az yirmide birinin müzakere teklifini kabul 
etmesi lazımdır. 

intihabat : 
43 - Bilumum intihabat serbest ve alenidir. Reis idare heyetini ter 

kip eden azanın ekseriyeti arası ile kendi arasından diğer idare heyeti 

aza~ı umumi kongrenin ekseriyet ile intihap olunur ancak idare heyeti ve 
yedek azalarmın muteber olabilmesi için kongrede mevcut aza reylerinin 
dörtte birinin tahakkuk etmesi lazımdır. 

istifa, inhilal, Me~uniyet : 
44 - idare heyeti azasmdan biri istifa eder veya her hangi bir se· 

beple infikik edecek olursa yerine ~edek azadan en çok ray alan geçer. 
Reiain istifası halinde azami 10 gün zarfında idare heyeti azayı fevkalade 
kongreye davet eder ve yeniden bir birinci reis intihap olunur. 

Ahvali zaruriye binaen 3 ayı geçmemek üzere idare heyeti azasına 

mezuniyet verilebilir. Bu suretle mezun azanm vazifesini nizamname mu. 
cibince idare heyetine meosup arkadaılan veyahut idare heyetinin kara· 

Atefİ, Tıırk Şarlularımn ilatirnsile dolu Sco•oİ' 
Guzel Biricik Şark. Filmi 

Hurmalar Altında 
TUrkçe 

SllzlU CEMiLE 
ŞAHESERLER, 

ALSARAY ve 
Si nemalarında 

Buyuk bir • MuY•affak.iyetle Dnam Ediyor 

Ayrıca: (Erzincan Zelzele Filmi ) ve Renkli 
DiKKAT : Her- iki Sinemada Localar- aetalm•I• b••I• 

BugUn 2. 30 de her iki Slnem•d• : 

CEMiLE ve MiSTER MOTO 

Pek Yakında Pek 
q- YALNIZ - -l:;' ~ r CHARLES BOYER we ANNABELLA 
: Gibillki Buyuk:Artistin Sanat Kudretirıden D~ao Emsalsiz Bit 

:Türkçe 1 SIA V;A Ş 1 Türkçe 

r1 ile yedek aza tarafından ifa edilir vekaletin ifası zaruri ollO 
vazifeyi asliye h\ik ·n\iıı Jedir v~ ~ı ıırı ahk~~ını tt-vfık~n riiyet J. 

idare heyetinden nısfınJaıı bır fa dası ıstıfa ederse ıdare bet 
lal etıniı adJolunur ve yeniden iııtib ıp için fevlcali je lco11rre 

nur. 
Azanm Mütalaa ve teklifleri: 
45 - Her aza kulıibün terakki ve inkiıafına nizam ve inti 

kulübe müteallik bulunan hususata ait mütalebat, tenkidat ve 
tahriren Ae mazruten riyaaete birdirilir. Reis, meselenin ebe 
mahiyetine göre keyfiyeti ya bizz•t halleder ve .. yabut idare t~e 
di eder. Bu suretle teldifatta bulunan azaya reis azami IS giiO 
neticeyi bildirmek mecburiyetindedir. Tahriri olmayan her nefİ 
ve teklifat nazarı itibara ahnmaz. 

Müzakere ve kararlar: 
46 - idare Heyeti nısfmdan bir f azlaıo ile müzakere icr• 

ittihaz eder. Du suretle hasıl olan nısap ile idare heyeti içtidl' 
ekseriyatle muharrcrat ittihaz eder. Ruznameyi müzakerat içti •

1 
vel reis tarafmdan tanzim olur. idare heyeti azası rumaıne 11 

olmayan tak lif eri tahriri olarak içtimadan evvel veya içtim• 
reise verecek tir. il' 

Bilumum mukarrerat ekseriyeti ara ile ittihaz olunur. ReJ 
olduğu ahvalde reisin bulunduğu taraf ekseriyeti i~ra.z e~er~ 
ti nizamnamede olmayan mevat veya sarabatla tavzın edılm 
hususat hakkmda münasip görüldüğü tarzda karar itt:haıınd• 

serbesttir. SONU VAR 



Sz: l<inunusani1940 
Türksötü Sahife: 7 

Suvare 

ASRi SiNEMA 8,30 da Suvare 

8,30 da 

2711.Kanuncumartesi akşamından itibarne 
Se.~ ::-!1in iki büyük ve emsalsiz filmini sunuyor 

1 ~ 

Sinema semasının iki parlak yıldızı 
Janet Nelson 

Makdonalt Eddy 
• 
ın 

en son ibda gerdesi 

seviştiğimiz 
i ünler 

T aınaınen Renkli 
. . 2 

Dünya Yüzme şampiyonları 

John Mauren 

V eismuller O'Sullivan 

·,~~~ 
Film değil bir harikası 
TDRKÇE SöZLD 

TARZAN 
VE . ... 
OGLU ~A-;:=;::---;=:====---~· 

' Bugon gOndü7. 2.30 matinede--~-o-n_d_e_f_a_o_ı_ar_a_k_ 
1- Allahın Cenneti 2- Tar.zan ve Oğlu 

-- Telefon : 250 
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' 

' 

27 K anunuıani 940 TürklOzü 

A-dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ~ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok Sahlan Mikdar 
. K. s. K. S. XUo 

"""•• ' uu ™ıo,so 
Ma. parlata • 00 so - --
Ma. temizi • 00 -48,50-

-Koza parlağı 44,50 
ı- - 41;so-ftapı mah 

Klevland -oo· -·-60 
Klevland kütlüsü 19 

YAPACI 
Beyaz 

1 Si vah 1 

3 '~ Yerli •Yemlik. 
• •Tohumluk • 3:so 

HUBUBAT 
Butday Kıbnı 1 

• Yerli 4 

• Men tane 
Aroa 4.50 
Fuulya . 
Yulaf 5 
Delice 
Kut yemi 
Ket.en tobumn .. . . . 
Suum ıs 15,70 

UN 
D6rt yılchz Sllib 

1~ i 
iç • • 
156rt yıldlz Dotrvlnk 

'~ i 6ç • • 
Simit " 15irt yaldız ~t 

~ ~ " " 
Simit ,. 

Liverpol Telrraflan Kambiyo veP~ 
26 I 1 I 1940 lı Baukumdan allnmıfbr. ,,_ s..ı... 

Ham 8 28 Lba 
Rayiamark 

Vadeli 1. 8 05 Frank ( Franm ~ --;2 92 
8 03 Vadeli 111 !terlin ~ İngiliz ) 5 2'4 

Hind bam 753 Dolar ( Amerika ) 130 19 
Nevyorlt 10 in Frank ( isviçre ) 00 00 

H-susi muhasebe müdürlüğünden 

1 Asatıda uhiplerile cins, mev ki ve muhammen bedelleri yazı h 
ıayri menkuller. vergi borçlar1mn temnini tahlili için açık artırma ile 
ublacaklardır. 

2- Açık arbrma 1940 senesi şubatının 9 uncu cüma günü saat (10) 

dayapılacakbr. 
3- ihale vaktinden evvel maliye vemeline yabnlmış bulunması 

lizımgelen pey pansı mikdarı qapla göıterilmittir. 
lateldilerio muayyen vakıtta vilayet idare hey' etinde baZ1r bulun-

malaiı ilin olunur. 

cinsi 

Dükkan 17 
Mataza, dük
kia 2 

arazı 

dükkia 12 

Mahallesi Sahibi 
Satış Pey 
parası . paraş 
lira K LK 

Kapah çarşm Hasan otlu Ramazan bOO 00 60 00 

Hanedan Mehmet veresesinden 
Ali ve Hüseyin 1620 00 121, 50 

Ocak Derviş oğlu Hüsnü lQl 7 58 
Döşeme M. Alay 
be sokağı Vanlı Mustafa oğlu 

Mehmet Emin 560 42 

-- -- . TURKSGZ 

GAZETECiLiK- MATBAAöl 

• • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü mat 

cılıkta son teknikle çalıııyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar. gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-
vizitler, haritalar, plinlar, mak
buzlar • her boytla defterler, 

Renkli afiıler 

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

• 

• 

Türksöı 
Cilthan 

En modern vas 

mücehhez buluo 

Kitaplarınızı Şark kara 
Avnapa klrı nem bir 
görmek istiyorsanız 

Cildbaneaine p)nderini 

Mrif 

Bir cild, bölıede 
ac>:dnüo 18Datlrlr 
eli8dea ÇlkabWr. 

Her çeşit Elektrikte 
15 V altclan 500 V alta kadar Ampallaıt: 

Herboyda OL iVET 
YaZI Makineleri 

R.C.A. 
arka 

Radyo) r 
Diinyanm en utlam dayanıkh Gutolin ka,...k ~ 
te'minotlı Radyo tmnirabm 

Abidin P81i -.lcluiacle 

Muharrem Hilmi Re 
Ticarethanesinde bulursunuz• 

elefon 110 Telgraf adresi: REMO Adaaa 

Posta kutusu :60 

Umumi netriyat müdürü 

Macid Güçlü 


