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artimiz Seyhan 
·iliyet Kongresi 
Kongre bu gün saat onda Halkevi 

salonunda yapılacak konferans 
Cumhuriyet Halk Partisi VllAyet Kon
•I bugUn altmıfa yakm kaza mUmes
ln lftlraklle Halkevl konferans salo
da aaat 10 da baflayacaktır. 

zalardan da dlnleylcller davet olunmuf• 
tur. BUyUk bir salonda yaptlacak ve her 
kes için yer ayrllmıf olan bu ;toplantıya 
bUtUn halkımız ve partllllerde çaOırllmı•· 
tir. Kongrenin çok alAka verici olacajlı 

HenUz ikmal edllmamlf olan bu bU· 
va gUzel salon kongrenin ehemmi· 

ne ll»ık bir surette sUslenmlf ve 
~im edllmlftlr. Kongreye vllAyet umu· 
meclisi, Belediye macllsl azaları, aıa

ve bUyUk bir dlnleylcl kUtlesl toplayacalı 
umulmaktadır. 

BugUn akşam kongre ••retina Adana 
kulUbUnde: buyUk bir ziyafet verilecektir. r memurlar davet edlldlAI gibi ka-

unanlılar 
eni mevziler 
zaptetti 
ltalf.anlar Lokad 
asını bombaladılar 

Dün altıyüz - . 
esir alındı 

AıDIRYATIK' fE!--:1 INGILIZ 
~AREKA Ti YUNANLILARA 

ÇOK YARDIM EDiYOR 

lonöra: 21 (a.a.) - Royter 
rt memuru Adriy.atikdeki ha 
tin Arnavutluk harbinde çok 
im netice yerebileceğini ve 

hlann Avlonya ile Draç ara· 
i dar sahada bir ileri hare· 

kaydedebilmeleri kabil olursa 
•nlann dağlardaki müdafaa 
bttırun derhal kınlacaaını, az 

da kıt'i netiCe elde edile
i beyan ediyor. 

._tina: 21 (a.a.) - 55 numa 
Yunan tebliti: Lehimize neti

n bir muharebeden SQnra 
ıncvıiler zabtetdik. Düşman
•r.ı&nnda bir de albay bulu
bir mikdar ıubay ve er esir 

Mühim mikdarda harp mal· 
. ai ve iki batarya elimize geç-
t. 

l\tina: 21 (a.a.) Emniyet ne· 
tinin dün akıamki tebliaine 
• düşman tayyareleri Lokad 
nı bombardman etmiştir. Ha

\'t zayiat yoktur. 

A.tina: 21 (a.a.) - Resmi Yu
•öıcüsünün beyanatına göre, 

len ve Filufra dün ak~ 
topçusunun ateşine uğra

. Yunanlılar Trinos vadisinin 
şimalinde çok şiddetli mu-

~ler neticesinde memnuniyet 
i ilerlemeler kaydetmişlerdir. 

Garp çöluode ltalyan kuvvetlerinden alıntın İtalyan bayraS-

• Kahire: 21 a.a. -
Bardiya üzerine yü
rüyüş hareketi git 
gide sür'atleşmek· 

tedir. Üçüncü günün 
başmda hareket bir 
muhasara şeklini al
mıştır. Mühimmat ve 
iaşesi bol olan İtal
yan garnizonu mu-

GARP ÇÖLÜNDE 
rekcti kaydetmiyor. 
Tiva'dan relen en 
son cenahımız te· 
rakkiye devam edi-

kavemet etmek için 
son derece gayret 
sarf eylemektedir. 

Bardiyanın 
müdafaa çen
beri yarıldı 

yor. Avustralyab bir 
suvari bölüp Cer
burg yakınında bü· 
yük bir muvaff akı· 
yelle harekete geç· 
miştir. lngiliz hare· 
katı Bardiyadan 
sonra durmayacak 

Londra: 21 a.a.-
1'oyterin askeri mu 

MAREŞAL GRAZY ANI 
200,000 K l Ş 1 L t K B 1 R 
KUVVET TOPLIYACAK 

T obruka doğru de· 
vam edecektir Belki 
Bıniaziyi almak içio 
ikinci bir meydan harriri Akdenizden ---

a-elen haberlerin ehemmiyet verici 
olmakta devam ettiQ'ini ve bu 
mıntakanın şimdi harbin en mü· 
him noktasını teşkil etmekte oldu 
ğunu teşkil c:tmekte olduğunu le· 
barüz ettirerek şöyle demiştir : 

"halya, şimdi karadan deniz
den, havadan şiddetle sıkıştınlmak
tadırlar. Bar<liye muhasara altın
dadır. ltalyan mukavemet kabiliyeti 
hakkındaki tecrübelerimize göre, 
bu mevki yakında elimize düşebi
lir. Grazyani ya imdad göndermek 
istemiyor veya göndermiyor. Zira 
keşiflerimiz böyle bir imdad gön
derildiğine dair hiç bir ltalyan ha· 

• 
muharebesine lüzum huıl ola-
caktır. 

Kahire: 21 (8. B. C. Saat &t 
15) - Royter ııjansı bildiriyor: 

Motörlü kuvvetimiz Bardia 
mevkiinin etrafını kuşatan 25 km. 
harici müdafaa çenberini yararalt 
içeri girmişlerdir. 

Mareşal Grazıiani Libyada 
yeniden 200 bin kişilik bir kuvvet 
toplamaya başlamıştır. Buna mu· 
kabil hiç istirahat etmeden 10 
günde 170 kilometrelik bir yol 
kateden lngiliz kıtalanna mütema· 
diyen takviye gitmektedir. 

On senelik yeni bir 
Maarif programımız 

=== 

Köy 
ytizde 

çocuklarının 
yilzil okuyacak 

!\\aaıif V l·kilioıi:ı Bav 
Hasan Ali Yucel . 

Ankara : 21 ( Tüıksözi1 mu· 
habirinden ) - Maarif Vekaleti 
çok mühim bir karar vermiştir . 
Bu karara göre köy enstlttilcrin
den çıkecık ötretmeleıia köyler
de ders verme!eri iç;n modern 
tedrisat tipine: U) gun m:ktebler 
yaphrılacaktn . Bu mekrebler bir 
seri üıetinde inşa o~unacak ve 
bundan <ıonra bütün köylerde ay· 
ni tip inşaat yapılacaktır. 

Maarif Ve~tl ti bu büyük 
programın tatbilcallne evvela Ye· 
niköv ilk okulu binahınnın pro· 
jasinin frazırhinmaaa için bir mü
sabaka açuıaya haflannıtır • Bü· 
tü1ı memlcktt m•marları arasında 

açılan bu müsabakaya yarından 

itibaren başlanacak: ve 10 Şubata 

kadar devam edeceklir. 
Müsabakada ka<:DnP.cak mi

marlar için büyük ikramiytltr ko
nuldu~u gibi ayni zamanda inşa~ 
ata da memur edileceklerdir. 

Köyleıimizin ilk öA"rctim me
se~sini milli davalarımızın baş· 
lıcaları arasında görerek kuruları 
14 köy enstitüsünde halen tam 
15000 talebe okumaktadır . Beş 
sınıflı olan köy enstitüleri bH 
dets senesinden maada dört ı-ene 
sonra ilk mezunlarını verecektır . 
Köy cnsıiıüleri için hazırlanan 
programa göı e, 10 senede 30,000 
ötretmen yctiştırilecck ve o za
man 1,500,000 köylü çocu~unun 
okutulması imkanı basıl olacak· 
lır . 

Halen 1,000,000 köylü çocuğu 
okumaktadır. Ve bu t1'hsil çaA-ın 
da bulunan köylü çocuklarının 
ancak yüıde 28 i dir . 

Verilen karar mucibince 15 
senede bu ite 27 milyon Türk 
ıiraaı saı foluoacaktır • 

lspanyo\ 
nazınnın 

hariciye 
kabulü 

Madrid : 21 ( -\. A. ) - Ha 

riciye nazarı dün Papanın mümes
sili ilo lnyillere sefirini kabul et· 

miştir . 

lçel mıntakasında da 
maden cevherleri var 
YEDi ÇEŞiT 
RIN l.ENGlN 

MADEN BUtUNDU; DEMl
OLDUGU ANLAŞILIYOR 

Bir kaç gün evvel , viliycti 
miı dahılinde muhtelif bölgelerde 
Demir ve Krom RMd~nleri emma· 
releıiae rastlandıtını yaımıthk . 
Memnuniyetle haber aldıtımıza 

ıöre Merain viliyeti kaz.alarmdan 
Anamur'un Melece , Kalaç, Kükür; 
Silifkenin Ocavık , Bahçedere ; 

Gülnarın Çatladık mevkilerinde 
Demi; TarsHUn Merku mevküde 
B. Şiıt; Anamurua Sebil mevki· 

inde Bakır , Anamurun Nerıizlik 

mevkiinde Boksit ve Zımpara ; 
Tarsusla Lignit; Tarsusun Pamuk· 
dere mevkiinde Bakır; Anamurun 
Haydar Oatın•ia Çınko madin· 
leri emmarelerine tesadüf edilmiş 
ve etüdler yıpdaqtar . Bunlardan 
Anamurun Metece mevkiinde bu· 
lunan Demir madeni ctrıfında 
arııhrmalıır büyük bir ehemmi· 
yelle devam etmektedir. 

Bay Rııznlt 

Ruzvelf in yeni 
hareketleri 

Milli Şefin 
kabulleri 
İnönü lngiliz Büyük 
Elçisini kabul ettiler 

Ankara : 21 (Türksözü muha· 
birinden) - Milli Şefimiz ismet 
lnönü bugün lngilterenin Ankara 
Büyük elçisini kabul buyurmuşlar
dır. fnönü'nün bu kabulü esnasın
da Hariciye Vekilimiz ~ükrü Sa
racoğlu da hazır bulunmuşlardır. 
Milli Şefimiz, lngiliz Büyük Elçi
sini bir buçuk saat kadar nezdle
rinde alıkoymuşlardır. 

LordHalifaks 
elçi oluyor 

Londra : 21 (a.a) - Royter 
diplamatik muharriri yazıyor: Jn
gilterenin· Vaşington büyük elçiliği 
için ciddi suretle en çok ismi ge· 
çen zat Lord Halifaks'tır. 

Londra : 21 (a.a) - Taymis 

gazetesi parlamento muhabiri ha· 
riciye nazırı Lord l ialifaks Ame
rika büyük elçili~'İne tayin edildiği 

taktir de yerine Edenin getirilme
si muhtemel oldukunu bildirmek· 
tedir. 

Üç İtalyan 
gemisi batırıldı 

Bir lngiliz denizaltısının 
muv aff akıyetleri 

Londra: 21 (a.a.) - Amirallık 

dairesi tebliği: lngiliz Truyan de
nizalb gemisi cenubi ltalya sahilleri 
açıklarında ltalyan deniz münaka· 
latına karşı muvaffakiyetle faali· 
y ! bulunma ektadır. 13 - 14 ki· 

nuncvvel gecesi Truyan denizaltısı 
Tarti Benito Burnu açıklannda 
ağır yüklü iaşe gemilerinden mü
rekkep bir kafileye hücum etmiş· 
tir. Düşmanın bir iaşe gemisi mu· 
hakkak, diğer biri de muhtemel 
surette batırılmıştır. 15 - 16 ka· 
nunevvel gecesi yine Truyan ağır 
yüklü olarak cenuba doğru git
mekte bulunan büyük bir ftalyan 
petrol sahrıııç gemisini torpillcmiş 
ve batırmıştır. 

lrijntıkada Yunanlıların eline 
h.alyan subayı ve eri esir 
İittür. Daha şimalde ileri ha
nın devam etmiş ve yeni 
t zabtolunmuştur. Havaların 
oluşu Yunan taarruzunu iş
ttınektedir. ltalyan tayyareleri 

ç işaretini taşıyan bir hu· 
~ bombardman etmiştir. hal

. tairleri siyah a-ömleklilerin 
•rk~lan arasında nasıl 

tlik yaptıklarını anlatıyorlar. 

ÇiFTÇiMiZ iÇiN iKi BUÇUK 
Mil YONLUK YENi SiPARiŞ· 

PETEN'E RUZVEL T BiR 
MF.KTUP GÖNDERDi 

Amerika müdafaa 
vekillerinin içtimaı 

Mısır başvekili 
harp sahasında 

Kahire : 21 (a.a) -Mısır baş · 
vekili refakatinde müdafaa nazın 
ve Mısır ordusu genel kurmay ba~· 
kanı olduğu halde Batı çölü harp 
meydanını gezdikten sonra dün 
Kahireye dönmüştür. 

MEN HARlClYE 
~ZiRi UEGIŞTI 
~~ 
likreı : 21 ( A. A. ) - Ste-
: Burada nCfredilen resmi 
'tblite göre , Romanyanın 
. F.lçiai Konstantin Romanya 
~e nazırı tayin olunmuıtur. 

Ankara : 2t ( TUrksözU 
muhabirinden ) - Koordl
naayon heyeti far.atından, 

Amerika dan bir mi kdar da· 
ha ziraat makinesi getlrll-

mesl için ziraat veklletl 

emr.lne iki mllyon llraya ka· 

dar tahsisat verllmeslne 

mUtedalr olarak hazırlanan 

kararname, bugünlerde ve

klHer hayatinin taslllklne arz 

edllecektlr. 

Bu yll içinde Amerika· 
dan getlrllen biçer, döver 
harman maklnelerlnden ve 

tarla sürmede kullanılan 

bazı alAtta: azami letlfade 
temin edllmlftlr. Yapllan he

saplar neticesinde bu ma· 

klnelerln, amortisman, m• 
vaddı mu,talle gibi maaraf· 

laranı, bir sene l~nde çıkar-
dıkları anla,Hmıftlr. 1 

r _.-·-·-·-·-·-· ... -·-·-ı 
ı Halkevimizde ı 
i Namık Kemal i • • ! gecesi kutlanth 1 
t DCltl 8BCE Y APILıAN f • • i T0ttBH AID rAFsla.AT'j 
i IKINcl SAHIF.EDBDIR i . . 
'···-·-·-.. -·-·-·~--·-·._. .... ! 

Vaşington : 21 (a.a.) _ Ruz
velt dün akşam gazetecilerle yap
bğı toplantıda Vişi büyük elçili~ne 
tayin edilmiş olan Amiral Lean'in 
Mareşal Peten'e kendisinin hususi 
bir mesajını götürmekte olduğunu 
bildirmiştir. Ruzvelt Mareşal'a yaz
dıtı bu husasi mektupta Amirahn 
kendisinin çok eski dosUanndan 
birisi oldutunu ve Mareşal nezdin
de de hüsni kabul ~öreceQ'inden 
emin bulunduğı.ınu bildirmektedir. 

Nevyork : 21 (a.a.) - Nev
york Taymis gazetesinin Vaşing· 

(Gerisi U9UocU ıayfada) 

Romanyanın Berlin 
elçisi değişiyor 

Bükreş : 21 (a.a) - Prens 
Tuka'nın yerine Romanyanın Bcr· 
lin elçisi Grazyano tayin edilecek· 
tir. 

Bardiyaya müthiş bir 
hücum hazırlanıyor 

Kahire : 21 (a.a) - Batı çö
lünden gelen haberlere göre, ln
giliz kuvvetleri Bardiya'ya karşı 

müthiş bir hücum hazırlamaktadır• 
lır • . 



Sayfa 2 TORKSôZO 

................................................... 

Adanamızda dört tiyatronun 
bulunuğunu biliyor musunuz? 

ANKARA'DA 

Zirai istihsalde kulla· 
nılan bina vergileri 

Ankara : 21 (Türksözü mu. 
b rn:rinderı) - Ziroi istihsalatta 

kul andığı binalara veriJmiş 0 

lan bina versi muafiyetinin, e~as 
meşğuliycti ziraat olmayan şahıs 

lara da tatbik edilip edilmiye

ceği hakkında büyük millet m'c 
lisi bir karar kabul etmişti. Ma 
liye vekaleti bu kararı alakahla· 

ra bilJirmiştir. 

Bu karaım kabul tarihi olan 

29 ikinci tc şıin 1940 tarihinden 

ev"el muafıyet cihetine gidilme

miş \'C vcrgi le: i tahakkuk etti

rilerek t .. hsil edilmiş olan vergi· 

Jeıi hakkında tatbik olan mua· 
meleler emrivaki haline gelm:ş 

oldukundan bunlar için, muame· 
le yapılmıyacaktır. 

Bu tarıhten sonra ise esas 

meşğuliyet leri ziraat olmıyan 

şahısların zirai istihtalatta kul

landık ları binalar hakkmda da 

bin 11 vergisi nınafiycti tatbik o. 
lunacaktır. 

Kadın memurların 

namzetlik n.üddeti 

Ankara : 21 (Türksözü mu. 

babirincen) - Mı muıin kanurıu 
nu taJil edto 3104 numarah ka-

ı,un fııi askerlık hizmetini yap
madan memuriyete alınan Lise 

ve bu derecedeki mt-ktep mezun 

ları için 3 senelik bir namzetlik 

müddeti kal u etmiştir . Maliye 

vekaleti lise ve ~u derecedeki 
mekteplerden mnun olan kıtdın 

Boyacıoğlu tiyatrosunun 
halka oynadığı oyun ! 

Tan Sinemasında perdesini a
çan yeni bir Tiyatro Trupu ile 
şehrimizde tam dört tiyatronun fa. 
aliyet halinde bulunduğ'unu acaba 
biliyor musunuz? Bana sorarsanız, 
size memnun olduğumu söylerim. 
Niçin memnun olmıyayım? Ada· 
nada dört tiyatronun faaliyete ge· 
çebilmesi için, Adanalının neşeli, 
sıhhatli, paralı olması ve Adana· 
da tiyatro zevkinin inkişaf etmiş 
bulunması :ııızımdır. 

Demek ki, Adanalı neşeli, sıh· 
hatJi, paralıdır ve Adanada Tiyatro 
zevki inkişaf etmiştir. Adanalı ti· 
yatronun ehemmiyetini anlamış ve 
tiyatro seviyesi, tiyatroya itibar 
Adanada yükselmiştir. Tiyatro A· 
danada basit bir eğlence olmak· 
tan çıkmış, bir ihtiyaç haline gir· 
miştir. 

işte ben böyle düşünüyor ve 

1 
böyle görüyorum ve bunun içindir 
ki Adanada halen dört tiyatronun 
faaliyet halinde bulunmasından 

cidden memnuniyet duyuyorum. 

~ 

Merak bu ya... Elime geçen 
her gazetenin son sRyfasını mu
hakkak dikkatle gözden i"eçirir ve 
bundan bir zevk duyanın. Hele, 

1 
mesleki icaplar dolayısiyle "Yeni 
Adana,, ve "Bugün,, gazetelerinin 

ı 
tek satırı dahi gözümden kaçmaz. 
"Yeni Adana,, gazetesinin son 
sayfasında Ulusal T\yatro'nun her 
gün çıkan ilanında her gün yeni 
bir piyes ismi görürüm. 

Cuma günkü ilanda da o gün 
akşam "Palyaço,, isjmJi bir dram· 
komedi oynanacağı bildiriliyordu. 
Şu dram-komedi nasıl şeymiş, gi
dip görelim diyerek üç arkadaş 
o akşam Ulusal Tiyatronun yolu
nu tuttuk. 

ve Tiyatronun mes'ul müdürünün 
soyadı aklıma geldi: Boyacıoğlu. 

,,. 
Emniyet Müdürlü~ünün bu ti· 

yatroları kapatmak fikrinde oldu
ğunu duydum. Hayır, doğru ola· 
maz. Eğer kapatılması laz.ımgelen 

yerler varsa herhalde bu tiyatro
lar değildir. Kendi yağlarıyla kav .. 
rulan ve halka iyi kötü biraz neş'e 
vermeğe çalışan bu tiyatroları ka
pamak değil, bilakis himaye etmek 
icap eder. 

• Bu nevi Tiyatroların piyes· 
leri yoktur. Oynadıkları muayyen 
oyunlann şeması, şöyle zihinlerin· 
de kalmış basit bir kaç satırdır. 

Muhavereler birkaç mevzu üzeri · 
nedir. Her oyunda laalettayin bi· 

! risi ele alınır, uzatılır da uzatı! hr... Muayyen suallere muayyen 

1 
kılişe cevaplar verilir. 

Bu tiyatroların birinci rol şa-
, hısları behemehal ya kont, ya marki-

i
l dir. Aşağ1 kurtarmaz. Bu Tiyatro· 

lar efradı hüdainabittir. Fakat iç-
' lerinde hakikaten zeki olanlara da 
! j vardır. Hem açlığa, yoksulluğa 

.İ da idmanlıdırlar. Halle onları çok 
tutar, onlardan zevk alır, onları 

1 
beğ"enir. O halde onlara bir veçhe, 
bir cephe vermek, mcvz.ulannı 

nüktelerin basitlikleri bozulmadan 
yavaş yavaş milli ve faydalı bir 
şekle sokmak ne güzel bir propa . 
ganda işi olur ... 

Yusuf AYHAN 

Tarsuslular 

Kurban paralarını Ha
va kurumuna veriyor 

Halkevimizde 
Namık Kemal 
gecesi yapıldı p k K · 

Buyük vatan Şairinin amU ODgreSJOe 
1 

ha~:: :::.a.~:.~1 ;1° 1;i:;~~· gidecek heyet seçildı 1 ;.r 

' 

- d 
Kanun 1840 da Tckirdağmda 23 Kinunuevvelde Ankara· 1 d 

dünyaya gelen Büyük Vatan ı da t?~lanaca~ olan P~muk ko~· Halkevimizde ba 
Şairimizin doğumunun 100 üncü gres nın 2 kanunusanıye tehır 
yıldödümü dün gece saat 20,30 edildiiini evvelce ~ ildirmiş ve 
da Halkevimizde törenle kut- kongreye Adauadan gidecek 
landı . Paıti Müfettişimiz i'ay murahhasların üçten altıya iblağ 
Hasan Menemencioğlu, Vali mu· edildiğini de yazmıştık. Dün 
avini Bay Ali Rıza Tarhan'ın da öğrendiğimize göre konretle 
hazır bulundukları Halkevi sa· Adanayı temsil edecek murah-
lonıında yüzlerce gı>nç , kız ve haslar tesbit edilmiş ve Vilayt te 
erkek talebeler bulunmakta idi . de bildirilml~tir. 

Kutlama törenine Halkevi Belediye reisi Bay Kasım 
bandosunun çaldığı istiklal mar· Ener, Çiftçiler Birliği reisi Bay 
şiyle başlandı. Bilahare kürsüye Fazlı Meto, Malatya Mensucat 
gelen Bayan Belkis Zincirkıran Fabrikası iplik mühendisi Bay 
Namık Kemali anlattı. Eserleri, fbrahim Acar. çiftçilerimizden 
edebi hüviyeti izah edildi . Kıy· Ekrem Avni Zaimler, Recai Ta· 
metli Edebiyatçımız Bayan Bel· nmcr ve Tevfik Kadri Rama 
kis Zincirkıranın söylevinden zanoğlu'ndan mürekkep murah· 
sonra Kı~ Lisesi talebelerinden has heyeti, ay sonunda Anka. 
Bayan Aliye Tamş Namık Ke· raya hartket edecektir. 
maldt>n parçalar okudu ve töre· 
ne nihayet verildi. 

Dünkü maçta 
2-1 Yurd galib 

Bugün dört takım 
tiklere devam edecek 

Stadyo:uda dün idman Yur
du fujbol takımı ile Ziraat Li· 
a:si fudbol takımı arasında ya
pılan maçı 2 - 1 ldman Yurdu 
takımı kazanmıştır. Maç oldukça 
heyccanh olmuı ve Ziraat Lisesi 
takımı Yurdlu1ara karşı iyi bir 
O) un çıkarmağa muvaffak ol· 
muştur. 

Yurdlu!ar ist; güzel bir oyun· 
la galibiyeti temin edrrek lik 
cedvelindeki mevkiini bir derece 
daha yükseltmiştir . 

Bugün saat 11 de Milli Men 
sucat Gençlik kulübü fuJbol 
takımı ile Seyhan G rnçlik kulü 
bü takımı, saat 13 de de T oros 
Gençlik kulübü fud ... o'cule.riyle 
Ziraat lisesi fudbolculan karşı· 
laşacaklardır . 

Bu gün yapılacak 
büyük güreşler 

Hava yağaıursuz olduğu tak 
dirde bugün şt-hir stadyomunda 
ünlü peh1ivanlar arasında iddialı 
profesyonel güreş müsabakaları 
seyı edeceğiz. 

Bölgemizin tanınmış pehlivan· 
larından Süleyman Dişiçürilk, 
H1nefi Zanapalı ve Katrancı 
oğlu'nun da iştirak edt cekleri 
bu heyecanlı müsabakalarda Po· 
lonyalı Valoşevski, Habeş şam· 
piyonu Kasım Teff an , Edirneli 

Süleyman, Dinarlı İsmail ve Mol. 
la Mhmed tutuşacaklardar. 

Polonyalı Valoşevski'nin Te· 
kirdağlı Hüseyin ile iki kere tu· 
tuştuğunu ve berabere kaldığını 

güreş ınerakluı okuyucularımı
zın hatırlıyacaklarım zan ederiz. 

Habtş şampiyonu Kas1m 
Taffari ise bir çok serbtst gü· 
reşlerde bazı pehtivanlarımızı 
yıkmağa muvvaffık olmuş, kuv
vetli bir pehlivandır. 

Dün çaylı 

toplantısı 

bir aile 
yapıldı 

u 

Di 
Halkevimizde dün akıaınle~ . n 

yin Halkevimiz tarafından çtY G 
bir aile toplantısı yapıbnıştır· 1 ıe· a 
Bu toplantıya bir çok i!'enÇ 111•1 . d•· 
rımız, Halkevliler , Halkevı ftli 
vctlileri iştirak etmişlerdir. 'f~ ıtıi 
1 k . A b" h 'r.tl( y 
antı ço samımı ır ava ı.,. 2() ay 

sinde devam etmiş ve saat A 
de nihayet bulmuştur. 1 

1 
trı 

Mekteplerde 
1

' i 
k 

Talebelere fazla kırt' bak 

siye aldırılmıyaca1' ' 1 

Maarif Vekaleti mekteplere~l 
bir tamim yapmışhr. Al 

"Bazı muallimlerin talebe 
fazla kırtasiye tedarikine aıec tt 
ettikleri görülmektedir. Bir det ~1111 
için müddeaddit defterler tU ~ 
rulmaktan vazgeçilmeli, deftt, r 
feri ka.,lamak için en ucuı ~' le, 
ğıtlardan veya gazete katıt. i 
rmdan fa) dalarımahdır. Ted•, 
ki müşkül veya pahalı boyal~ 
pergel takımlan, kumaşlar, "fJ ha 
gii malzemesi gibi eşyanın '' · h· 
alınması hususunda tafebi ~111 
tazyik ttmek asla doğru dt ~ , 
dir. Bugünkü dünya şartları ta 
tında her sahada tasarruf r~ 8 
pılması zaruri olduğu gibi, b U 

na tasanuf terbiyesi bakıotl 1 
dan da ihtiyaç vardır,, 

• ~tk 

Bir Kırtasiyec~ ~· 
hakkında takib8 ıt :. 
90 kuruşluk bezi Aı• 

•ın 

kuruşa satmış 

1 arın bu bükum rr uvacehcsinde
ki vaz'iyetlerinio ne olaca~mı 

tetkik etm ktedir. 

isimlerini ve şöhretlerini ga· 
zetedeki ilandan öğ'rendiğimiz 

Fatma, Suna ve Nadide hanımla· 
nn varyetelerinden sonra, üçyüz 
sene evvelki adet üzere sahneye 
sopa ile vurularak perde açıldı. 
Biri Şarlo kılıklı, diğeri siyah kos· 
tümlü ve bariton sesli iki adam 
sahneye dühul ederek şu muha· 
vereye başladıla r: 

- Gel o~'lum Kelebek, Kele- ı 
bek .. 

Tarsus : 21 ( Hususi ) -
Kazamızda iki gündenberi Kur· 
ban bedellerini halk Türk Hava 

Kurumuna yatrrmağa ba~lamtş 

tır . Bu hamiyetli vatandaşların 
adlarını aşağıya yazıyorum . Di· 
ger günlerde yatıran yurddaş· 

Adliye önündeki 
,çamur kaldırılmalı 

Edirneli Süleymana gelince,bu 
güreşçimiz, güreşteki muvaffa· 
kıyetlerini Amerikadan Amerika 
serbest güreşçileri arasında dahi 
muhafaza etmiştir. 

Yirmi yıl Ameıikada Tüık 
kuvvetinin yenilmezliğini is~at 

eden meşh r Yusuf Hüseyinin 
küçük otlu Dinarlı lsmail, baba· 
sının ve a~abeyi Dinarh Mehme. 
din şöhret ve muvaffakiyetlerini 
idame ettirecek, kendine ümitle 
baktığımız gerıç pehlivanlarımız

dandır. 

~p s 
Bir mdrcsi 90 kurut• ",id 

ması lizımgelen siyah reolc So 
bezinin bir metresini 200 ~3' ~itli 
şa satarak Milli Koıunm• ııı, 

Bir Piyanko davası'rnn 

enteresan sefahatı 

İstanbul : 21 (Türksöz\i mu 

habirinden) - Asliye b'rinci ce· 

za mahkemt si dün, tayyare, pi

yangosundan doA-an garip bir 

hadisenin muhakemesini yapmış

tır. iddia olunduğuna göre ha 
dise §Öyle cereyan etmiştir: 

Nazarat ve Şarbo adında iki 
kişi, 30 Agustos Z&fer bayramı 
tertibinden müştn-~k bir bilet 

almışlar \le bilete b< ş bin lira 
düşmüotür. 

Ancak, Nazaret parayı al· 
dıktan soma Şaıbo'nun ortaklı
ğını dinlememiş ve iş adliyeye 
aksetmiştir. 

Dünkü mubakemeainde Na· 
zarat inkar etmiş, bilet bayii ise, 

defteı e ikisinin adı yazılmış oi 
duğunu söylemiştir. 

Duruşma kaı:.ar verilmek Ü· 

zer~ başka bir güne bırakılmış 

tır. 

- Söyle köpekoğlu köpek 
- Torbaları astın mı? 
- Senden sıra kalmıyor ki ... 
- Şimdiye kadar nerelerde 

tünedin? 
- Ağaç dallarında. 
- Canım, yani nerelerde ko-

nakladm? 
- Kervan devesi miyim ben? 
- Hiç başka yerde tımarCJ· 

hk ettin mi? 
- Y ooo.. Daha sizde yeni 

başlayacağım. 

- Dünyaya nasıl geldin? 
- Elektrikli tramvayla. 
Halk öyle gülüyor ki, bu ne

şe bize bile sirayet etti. Bir eğ· 
lence, bir cümbüş ki, deme gitsin. 
Basıyorlar kahkahayı. 

Muhavereler bu şekilde de· 
vam ederken, iki bayan görünü
yor, bunlarla konuşup anlaşıyor, 
birbirlerinin oluyorlar ve perde 
kapanıyor. 

Seyirciler gidiyor. Yanımızda 
oturan birine serdum: 

- Hani, bu akşam "Palyaço" 
dram komedisi oynanacaktı? ... 

- işte hepsi budur bayım. 
artık paydos. 

Aldatılmış olmamıza ve U· 
lusal Tiyatronun ( 1 ) bu akşam 
bize oynadığı oyuna canım sıkıldı. 
Derhal gazetedeki ilanı habrladım 

larm lıstesini ayrıca bildirece· 

tim . . 
Avukat Fikri Ünlü 12,.Ki

mil Dirlik 12, Bekir Tısoğf u 1 O, 
Emin Bolat 6, Mahmud Ünlü 
5, Ziya Alpay S, Abdullah Gö· 1 
çük 5, Z .. keriya Ôzkan 10, Ab
tu' lah Öktem 6 , Samat Bilgtn ı 
10, Mahmud Talay S, Mehmed 
Traş 5, Mustafa Göçük S , Da J 

vut Erdoğan 5, Mchmed Öktem 

5, Mustafa Münif Tan 5 , Meh
med Dikici 1 O , lbrahim Kozacı 
10 , Eyyüp Ôzgürbüz 5 , Meh 
med Simsar 10 , Hilmi Seçkin 

20, Abdulkerim Dağlı ve Yuin 
5, Reşid Öktem 10, Halit Atine 
5, Mahmud San 5, Hamid Cey· 
lan S, Mehmed Ôzdemi' 5, Me· 
miş Derici 5, Duran Süı meli S , 

Yusuf Tısotlu 5 , Halil Demir 

S , Suphi Sabbab S , Mustafa 
Çinar 5, Mehmed Kaya 5, Bahri 
ve Abdurraliman 4, Ali Haydar 
5, Mehmed Kuredacı 10, Kazım 1 
Etemen 10 lira vermiıtir. ı 

Günlerden beri f asılalaı la de 
vam ed..:n yağmurlar Adliye 
binasına giden bütün yolları ve 
Adliyenin önündeki sıeniş mey
danlığı çamur deryası haline 
getirmiştir. 

Gerek hemşchrilerimizdı n 
birçoğu ve gerek Adliyecileri · 
m;z, buralara biraz kum ve ça· 
kıl dökülmek suretiyle oll)un, 
Adliyeye giden yolların çemur
dan kurtarılmasını temenni et
mektedirler. 

Zaten BeleJiyeoin kum'u ça 
kıl stoku da Adliyeye 70-80 
metre gibi yakın bir mesafede 
bulunmaktadır. 

Belediyenin bunu yapacaAı· 
m ve Adliyemizin önündeki 
bugüokü çirkin manzarayı bcrta· 
raf edeceğini ümit etmekteyiz. 

Altın fiyah 

lstan\lul : 21 (Türkıözü mu
habirinden) - Bir kaç günden· 
beri altın fiyatlarmda istikrar 
göze çarpmaktadır. Dün de bir 
altının dtğeri 23 lira olarak tes· 

bit edilmiıtir. 

Güreşlere Mersinli Ahme· 
din de iştirakinin temin edilmiş 
olduğu söylenmektedir. Güreşler 
lik maçlarım müteakib saat 14,30 
da başlayacak ve hariçten güreş 
tutuşmak istiyenler olursa, iste· 
diği pehlivanla boy ölçüşmesine 
müsadc edilecektir. 

Şehirde pasif korunma 

.eldplerinin tatbikatı 

Beden Terbiyesi binası da· 
bilinde pasif 1wıunma ekiplerine 
verilmekte olan tatbiki derslerle 
havaya karşı pasif ve aktif ko· 
runma tetbirleri aldırılmakla ve 
ekiplere dahil elemanlara faydalı 
bilgiler verilmektedir. Derslere 

1 
daha bir iki gün devam ediltce k 
tir. 

nununa muhalif bareketto '~aı 
Junmak suretiyle ihtikar yıP 111. 
iddia ve şikayet edilen ()idi .J.. 

11 
. ,ıır.ıı h 

lı Bankası karşısında pıy' ·~ 
biletleri ve plak bayii kırt•1't~ ille 
ci Salih otlu Te"filc Horoı~ıf\ 
hakkmda kanuni takibat• ita 
lanmıştır. 

Teşekkür 

Pek grnç kızımız 

Millinin kısa bir hastalil' .. ıtllı' 
akip, ayın 20 ci salı güp&J 

tını idrak edemeden vefat e 
mesi dolayısiyle, cenazeye 

.. d k ·~ . d b-gon erme neza"ehn e .. 
nan Çınarlı ilkokulu bal 

meni Bay Fakri'ye, bizzat c 
. • ' k ' ze merasımıne ge ere , 

taziyt-lerıyle bizleri teaelli1e 

lışan muhterem akrabalar• 

dostlaıımıza ve tanıdıkl•'' 
1 "'r ayrı ayrı teşekküre tetSSÖ 

miz mani o1duğundao, teft. 

1 
. . . t oizle ı 

erımızın sayın gaıe e 
tını İ'ltirham eyleriz. . ;~ 

M, hmc t Millı ' 
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~iryatik vaz'iyeti 

ve Façistler 

nrilizlerin Adiryatik tarama 
il büyük ~ ir muvaffakıyet 

etmektedir. İngilizler bu· 
da faikiyetlerini bir dtra 
~östcrdiler. 

lrıgilizlttin burayı da girmiı 
ltalyen donanmaıınm nü 
bir kere daha. sarsmııhr. 

biter taraftan Façist parti 
nüfuzu de aarsılmıktıdır. 

Gelen haberlere göre, ltaı . 
artık f ıçist pırtiıi rozet

takenlar p k nalmııtır. 
umanda ltalyın tfkinu· 

iyesi lcral Emınuel tarafına 
yül göıtermtktedir. 

Almanya i.e bütün bu vazi· 
rı tedkilc etmekte ve müda· 
zamanım beklemektedir. e· 
ltalyadı Façist partisi dü· 
olursa gelecek hü~Qmet 

ldcık lci lngiltere i'e müta· 
akdedt ccktir. 

lmanya - Fransa 

Almanya ltalyaya yardım e· 
· nıtk için Vışi ile h•şrikime· 
ttınelıc arzusunda, Almanya 
ıız donanmasını eline reçir· 
, kullanmak ve ayni zaman· 
rransada istila tdilmemiş 
lerden İtalyayı asker geçir
iıtemektedir. 

't'iıi Alm11nyamn bu talıle· 
kıt'i cevap vermiyor. Ge· 

bıberlere göre bu hususta 
bükümetinde ihtilaf vardır. 

• var olan donanma hak· 
a Almanyanın isteklerini ter 
kınutindedir. 

8u ihtilaflar yüzünden ma· 

l Pete'nin çekilmeıi ihtima· 

dair ıayialar bile deveran 
• kte<lir. 

ecı ~u da nazarı dikkate almak 

... ~_...dır ki Mareşal Petene Ruz 

~ hir muaj ıönderdi . Şuhıle 
t Manıal Peten iki tazyik 

dı kıldı. 

Suriyede v aıiyet 
Son pnlerde Suriye tfkira 
llıiyui tamımiyle Dögol ta

reçmit bulunu yor • Ve 
ız hava nazırı da Suriyeye 

~-·-- bulunuyor. Vaziyetin ıki . 

hakkında kati bir hükQm 

k dotru olamaz. 

ltıerika yardımlara 
nıerikanın lngiltereye yar. 
dımlırı ründen güne art 

tadır • ve aünüo tn mühim 
u dı budur muhakkak . 

tlrdımlar artık, Amerikanın 
ıirmui teklinde telakki 
ifir . Bil ha... Lord Hali· 

il V ııinrton elçilitine tıyin 
Celi haberleri de vaziyetin 

cniyetini bir icat daha art-
~tadır • 

tlindeki noktainazar 
~ plen malimata ıöre 
hır Alman aözcüaü, '' Ar· 
~rikanan bir taraflı bita· 

lı:ar111mda sabnmız tüken-

de.niıtir. Ve bunu tekrar 

l•zeteciye : 

ı' " Ewet 1 Hakikat böy

ıt clemiıtir • 

TORKsôZO Sayfa 3 

Norveçe İngiliz 
akınları oldu 

Londra : 21 ( A A. ) - Ha
va neıaretinden : Dün gece sa
hil muhafaza serviı;Jerine mensub 
tayyarelerimiz halen askeri işler· 
de mühim surette kullanılmakta 
olan Sergen ve Oslo demiryoluna 
muvaffakıyetli bir hücum yap• 
mışlardır. lfü çok noktada bom• 
baların do~rudan doA'ruya hat 
üzerinde infilAk ettiği gôıülmüş

tür . 

Arnavudlar Elen 
lerle beraber 

Amerika filosu 
Filipin adalarında 

Şanghay : 21 ( A. A. ) -
Stcf.ıni: Son zamanlarda deniz 
altı gemileri ve uzun mesafe 
bombardıman tayyareleriyle tak 
viye edilmiş o!an Birleşik Amc· 
rikanın Asya donanması Fiıipin 

adalarına varmıştır . 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri 1 
Kar ve yağmur altında, fır· 

tına içinde hayatlarını her 
an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli· 
yen kahramanlart bir an habn· 
mızdan çıkarmamak mecburiye· 
tindeyiz. 

9.00 

9.03 

9.18 

9.45/ 

10.00 

12.30 

12.33 

12.50 

13.05 

13.35/ 

14.20 

18.00 

18.03 

18.50 

19.30 

19.45 

20.15 

20.30 

20.45 

21.15 

21.30 

22.30 
22.50 

23.25/ 

23.30 

22 Xll 940 Pazar 

Program, saat ayarı, 

AJANS 
Müzik : Marşlar 

Ev Kadım - Yemek 
Program, Saat ayarı 

Müzik : Peşrev ve semailer 
AJANS 
Müzik : Şarkılar 

Müzik : Radyo orkestı ası 
Program, saat ayarı 

Müzik : Radyo caz 

Müzik : Eski şarkılar 

Saat ayarı, AJANS 

Müzik : Fasıl heyeti 
Müzik : Tangolar 
Konuşma 

Müzik : Şarkılar 
Konuşma 

Müzik : Karmen operası 

Saat ayarı, AJANS 
Müzik : Dans 

Program ve Kapanış. 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE MATiNE 

BU AKŞAM 8.30 2.30 

Altın seriıınden bir inci daha sunar 

Beş büyük artistin ! .. 

Doroty Lamur 
George Raft 1 1 Henry Fonda 

1 Jon Barlmur 1 J Akim Tamlrol ,f 

IBDAKERDESI 

DENiZLER MABUDESİ 
BUyUk SUpar Fllmlnl Sunar 

iLAVETEN: 

GEORGE OBRIEN'in 
en heyecanlı, en güzel filmi 

Atina : 21 ( A. A. )- hal. 
yan radyosu ve gazı- teleri Ar· 
navudların Yunanlılarla birlikte 
ltalyınlara karşı harb ettikleri 
haberini bir müddettenberi tek· 
zib etmtğe uj'raşmaktadırlar . 
Filha~ika Arnnudların Yunan 
zaferine bir yardımı yoktur. Bu 
da ltalyanlann o mıntakada kur
muş oldukları müstebit bir ida 
renin neticesidir . .Silahtan tecrid 
edllen Arnavudların İtalyanları 
yumrukla memleketlerinden ko· 
tıcıkları bir gün gelecektir . 

Onlar, müşterek malın, müş· 
terek şerefin bekçilitini yapı · 

1 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 

Ateş Düellosu 

lngiltereye küçük 
mikyasta hücumlar 

Londra : 21 (a,a) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: Dün gündüz münferid uçan 
düşman tayyareleri bazı ufak faa· 
liyette bulunmuştur. 

Bir bölgeye bir kaç bomba 
düşmüş, pekaz kişinin ölmesini ve 
yaralanmasını ve binalarda bazı 

hasarı mucip olmuştur. 

Japon dahiliye ve 
adliye nazırı değişti 

Tok>o : 21 ( A. A. ) - Jıt
ponya dahiliye ve adliye nazırı , 
istifa etmi:ı ve dahiliye nazaretine 
Hıramuma ad iye nezareıine de 
Yanadava tayin edilmiştir. 

Ruzveltin yeni 
hareketleri 

( Birinci sayfadan artan ) 

ton muhabiri şu haberleri gazete
sine bildirmiştir : 

Ruzvetl Amerika müdafaa ve· 
killerinin iştirakiyle bir konferans 
akdetmiştir. ln~ltere ve hürriyet 
için çarpışan milletlere yardım hu· 
susu bir prensip olarak kabul e
dilmiştir. 

yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlannı arkada bırakarak va· 
zife başına koşmuşlardır. 

Bilim de onlara karşı borç· 
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el· 
diven, bir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman oldutu 
gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarlık yanşına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu i~le uğraşan Kı:ıılay'ın 
sana uzattığı müşfik ve şifakir 

elini boş döndürme 1 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

Kil.O FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s. 
= 

12 
Ma. parlata 49 50 
Ma. temizi 47,00 48,75 
Kapı malı 

Y. Pamu&u 35 
Klevland 1 59,25 60 -
Swıaam 19,50 21 
ie.bu«day -
\uğday To. 

" yerli 7,75 

rp 5,00 5,50 
Yulaf 6,25 

Büyük Menderes 21 ı 11119~ 

du .. 0 
taştı Kambiyo ve para 

iş Rankaı1J1ndan alınmıştır. 

Söke : 21 ( A. A. ) - Devam ~~işmark 1 = 
eden yatmurlar neticesinde Bü• Frank (Fransız) 
yük Menderes taşmış ve ovamızı l Sterlin (İngiliz) ~ 2 ı 
su altanda bırakmıştır . Bir çok Dolar (Amerika) 132 20 
zararlar vardır. Mahsur kalan köy· • ......,F=-r-an-k-""(i-sv-iç-re---'--ı 
terle münakalAt kesilmiştir. 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1-0tomatik telefon santralınm tesisi için Adına P.T.T. bina-
11nda yapılacak tamirat ve tadilat itleri ıçık eksiltmeye konulmut· 
tur. Keıif bedeli (3176) liıa (9) im uş ve muvakkat teminat (238) 
lira (21) kuruştur. 

2- Bu İfe ait eksiltme ıartnamesi, proj", buıusi fenni ıartnRme 

ve kişif ced .. velleri P.T.!· müdürlüt~ ka~~~ ı~fl~tine ve .yapı }!Itri 1 
nmumi f enuı şartnamesı Adana Nafıa mudurlupne meaaı dabılınde 
mürıcaatle göıülebilir. 1 

3-Ekıiltme 4/11941 Cumartesi günü saat 11 de Adanadı P. I 
T.T. Müdürlütü binasında eksiltme komisyonunda yapılacakhr. 

4-lıteklileıin elcsiltme gün ve saatinde muvakkat teminat mak· 
buzu veya Bınka:tem:nat mektubu ve Vilayet vesika komi.yonun· ı 
dan bu it için alanını ehliyet velikaıiyle birlikte komiıyoaa miraca· 
atlan. 12585 18- 22-26- 29 

.BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

TO.ROS 
Yeni Cami Yanında 

• 

• • 
Bugiln gündüz matinesinde 

Denizler Mabudesi - Ateş Düellosu 

Vurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

Mürettip alacağız 
Matbaamızm gazete kısmın· 

da çalıımak üzerebir mürettibe 

ihti yac; vardır. . idare hanemize 

müracaatları. 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı ·altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

wcı 1 -----
~~~~~~~~~~~~~ 

il Zarif Ev Eşyaları il 
Mutedil Fiyatlar 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımlan, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Ya ~ 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddeıi Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 

1 



TORKSôZO 

. .,,. 

Dünyanın en meşhur radyolarıı yakında geliyor 

u arre il .. 

Ahi dinpaşa Caddesi No: 112 f elgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 

İlan 
lsk enderun Belediye 

reisliğinden : 

Belediyemiz müstahdemini 
için 10 adet kaput ve 36 takım 
şapkasiyle beraber kışlık elbise 
yaptnılacakhr. Keşif bedeli 684 
lira ve muvakkat teminat 57 
lira 30 kuruştur . Taliplerin 30- 1 

- 1 
12-940 pazaıtesi günü saat 
10 da Belediye Encümeninde': 
teminatlarile beraber hazır bu· 
lunmaları vt. şaı tnameyi öğren· 
mek istiy, nlerin de ber gün: 
Belediye Muhasebfsine müra· 

caatları i in o'uour. 
12583 18-23 28 

llan 
Seyhan defterdarlığın· 
dan : 

Kaıanç kanurıu mucibince 
ikinci taksit kazanç vergisir.in 
Kanunuevvel ayı içinde veril· 
mesi muktezidir. Binaenaleyh bu 
ay içinde kazanç vergisini ve-r · 
a iyenlerin borçlan O/o 10 zamla 
ve tahsili emval kanunu hüküm· 

leri dahilinde tahsil o~unacaktır . 

Alakah/ann malü~u o!mak üze· 
re ilan o!unur. 

:!12564 12-17-23-27 ; 

Yurd daş!.. ~ 
Kızılaya üye ol 

: ..................................................... : 1 

: .. .. .. : 
! TU ZU ; 
• • • • GAZ ve A B ASI : 1 : • • 

22 Birinci Klnun ~ 

Her Eczahanede bulunur. 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞ1DELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aauato,, 3 lkincibştiu 

tarihlerinde yapılır. 

1941 IKRAMIYELERl 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

8 ti 1000 it 3.000 t! 

2 " 750 ,, 1.600 
" 4 it 500 

" 
2.000 " 8 il 250 it 2.000 n 

35 " 100 ti 8.500 il 

80 11 50 
" 

4.000 " 800 
" 

20 ti 6.000 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallmz para biriktirmiş 
olmaz. aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

gil 
d 

: Ür ksÖzÜ Gazetesi : Okuyucularına, dünyanın her tarafında : 1 vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. : 

: : • • • • • 

,-TÜRKiYE CUMHURiYETi 

11 Zi raK~!. ~~,~&kası 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lfrası • • • • • Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, P,lan Ha- : 

• "'ürksözü Matbaası: rita, BilUmum Matbaa işlerini Türkiyede : 
e mevcut matbaalara rekabet eder derece- • 

1 de tabeder. : 

• • • • • • • • • • i TlUıırksö~lUı CüDt kusmu : ! . - . • • İ Sağlam, lemiz, Zarif Cilt ( Türksözü) İ 
: Mücellithanesinde Yapılıt. ! • • ....................................................... 
~n:nK~::::::n~:;r:;;;~ı 

HALKEVI SALONLARINDA VERJLECEK 

Kızı I ay B a 1 o s ·u 
Menimin en nezih, en kibar balosudur. 

• • Bu baloya şimdiden hazırlanınız. Davetiyeler Kızılay 
12568 Merkezinde de satılmaktadır. 6-7 

ilan 
Seyhan Ziraat mü· 

dürlüğünden : 

Rus l'J'arkalı satıhk on adet 
orak makinemiz vardır. Kırk li 
rası ~!şİn ve 120 lirası iki sene 
taksitle ve ktfaleti müteselsile 
surt tile ödenecektir, TaJip1erin 
Ziraat MüdürJütüne müracaat· 
lan ilan olunur. 12997 

iş anyor 
Yüksek tahsil görmüş iyi bir 

muhaaebeci günün muayyen sa· 
atleri için iş arayor. 

Muhasebenin her !f• kil ve u 
suluna va kıf ve her nevi müt's~e 
se muhasebesini idare edebilir. 
Şerait ehvendir. l'ürıc sözünün 

(cezmi) remzine tahriren müra· 
caat edilmesi. 12596 

1- 4 G. 

1 

Şube ve aianı adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelrri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikraıniye veriyor 

Ziıeı al b.r. kaırcı ıı n l t ıı-lı \t 1t <-H J7 tıısı: ıruf heuplarııı• 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

lc:ur'a ile aşa2'ıdaki pl6ne göre ikramiye da~ıtılacaklır. 

4 Ad~t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. soo .. 2000 

" 4 ,, 250 •• 1000 •• 
40 ., 100 .. 4000 

" 100 .. so 
" sooo ,, 

120 ,. 40 ,, 4800 ., 
160 

" 
20 .. 3200 ,, 

DIKKA T : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde SO li· 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yü~d• 
20 fazla sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinckinun, 1 M•'t 
vQ 1 Haziran tarihlefinde çekilecektir, 

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneliii 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -llAnlar için idareye 
mUracaat etmellillr. 

' G'MlfJJlt <öAiiTI - Af>A/Uo 

Sahip ve Başmuharriri 
r FERiD CELAL GOYE .. 

Umumi Neşriyat MödürÜ 
MACiD GÜÇLÜ ,Y 

Basıldı~ı yer : T.ÜRKSÖZÜ Matb' 


