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çok özlü bir nutukla açtılar 
Partimiz Seyhan vilayet 

. 
yenı idare hiyeti teşekkül etti 

iliz kabinesinde 
değişiklikler 

HALI FAK&:· VAŞING
ELÇILICllNE, HaRICIYE 

IRLICllNA EDEN, MAR· 
•aON DA HARBiYE NA· 
~lltLlcllNA GETiRiLDi 

Parti vilayet kongresi P ... zar 

günü saat 10 da lfalkevi konfe• 

rans salununda yapıldı. Salon par• 

ti ve Türk bayraklariylc donatı! 

mış, Ebedi Şef ve Milli' Şef' in bi · 

rer portresi sahneye konmuştu. 

Atina: 23 a.a. - • 
londr(: 23 (:ı.a) - Resmen 
't cdilditine a-öre : Hariciye 
rı Lord Halifaks:. Vaşington 
-k clçilitine, Harbiye nazırı 
rı de Hariciye nazırlığına, yüz· 
ı David, Margesson da Harbiye 

Muallim, Doktor, Memur, Par• 

tili ve halktan miite~ekkil yü7.lerce 

d 'nleyici arasında Vali . profesör 

Hasan Reşid Tankud, müfettişimiz 

Hasan Menemencioğlu, Mebusları· 

mızdan Damar Arıkoğlu, Cavid 

Oral, Ali Münif Yeğena, vilayet 

jandarma kumandanı, ağırceza 

mahkemesi reisi, Cumhur iyct müd
dei umumjsi ve baş muavini, çift· 

çiler birliği reisi, suişleri müdürü, 

ziraat müdürü, sıhhat müdürü, se

ferberlik dairesi müdürü, Posta 

tela-raf baş müdürü, kız lisesi mü

dürü, Maarif müdürü, defteıdar, 

hükumet tabibi ve vilayet meclisi 

umumi azalarından bir kısmı gö· 

rülmektc idi. Parti vilayet idare 

heyeti azaları ve mümessilla ken· 

dilcrinc ayrılmış olan yerlerini al

mış'ardı. 

57 Numaralı Yunan 
tebli~i: 

Elen Cephesinde 
boyur.ca ıicale de· 
yam etlikleıini ilave 
efmişlir. Merkezde 
Tepedelen ve Kil-

etine tayin edilmişlerdir. 

Vaşington: 23 (a.a) - Lord 
'fakı'ın Vaıington elçilitine 

ı Amerika devlet adamlarını 
·n surette memnun etmiştir. Ahmet Remzi Yüregirin kabul 

edilen teklifi üzerine kongre reisli
&"n• .,.,..,a-.. ı._."; rncrkez umucu id<>.
re heyeti azasından profesör Hasan 

Cephenin muh
t e 1 i f noktalarında 
muvaffakıyetle neti
belenen mahalli mu· 
harebeler olmuştur. 
Düşmandan bir mik
dar esir aldık. Ara· 

lannda iki de yar
bay vardır. Dün ha· 
va dafi topçumuz 

Himara şehri 
Yunan topçu
sunun ateşi 
altında 

yora civarında düş
man mümtaz kıt'a· 

alarmın şiddetli mu· 
kavemetine rağmen 
Yunan ileri hareka-

tının durdurulama
dığını k ay d eden 
s ö z c ü İtalyanların 
bu mıntakada atır 

zayiata u~radıklan
nı ve pek ~ 'Wlrp 

liariciye nczardine Edcn'in 
'n1mesı <le Amerika raı.etelc:ıön 
\te efkiri umunıiyesindc çok 

\ ..... , .. - .J •t_: "-1,.--
tayyaresi daha dü
şürüldüğü tesbit e
dilmiştir. Emniyet 

İL-1:,---1.,.._.,l..,n .,ran; 

esirler alındı ; ricat malzemesi bıraktık
larını beyan etmiş-karıılanmıştır · Am~rik~da 

n, diktatörlere karşı tan~ sıya
'rıe daima muhalefet etmış ve 

hususta bütün gayretini sarfet· 
bir devlet adamı olarak tanın· 

Reşid Tankud kürsüye geldi. Kong· 

re kitibleri Nihad Oral ve Celal 
Keçioğlu da yerlerine geldikten 

devam ediyor 
Nezaretinin tebliğine._ __ _ 

r. Ve öyle kalacakbr. Am~ri
lann fikri şudur: Tarih vaktıyle 
n'in almıı olduğu vaziyeti ta· 

tniylc haklı çıkarmıştır. 

sonra profesör Hasan Reşit Tan

kud ıu nutukla kongreyi açtı: 

nazaran, dün memlck için sükü
nıtle geçmiştir. 

Atina: 23 (a.a.) - Resmi Yu· 
nan sözcüsü harek!t hakkında ver· 
diği tafsilat arasında Yunan top· 
çusunun şimdi Adriyatik sahilinde 
Himara'yı dövdüğü ve düimanın 
çok kuvvetli mevzilerinden atıldı
~ını söylemiş, pek çok harp mal· 
zemesi bırakan ltalyanlann sahil 

Sekizinci vilayet parti kongre· 

resi için toplandık. Kazalanmızdan, 
( Ge .. isi ikinci sayfada ) 

evlet piyasamızda 
ô.zım rol oynayacak Simanın beyanatı 

Bükreş : 23 ( A. A. )- Lej· 
yonerler şefi Sima nutuk söyledi. 

Lrjyoner hareketinin disipli ve 

sevgi üzerine istinad ettiğini söy· 

ledi . Hük iimetle münasebetlerde 
dis plin:e hareket lüıumumı an-

Ankar• : 23 (TOrksllzU muhabirinden) - Aldılım ma· 
"' il e hUkOmetln mUatahalllerl himaye etmek ve 

ata a r ' in• meydan vermemek lqln, tutun ve 
•tların d~':::aına müdahale etmeal kuvvetle muhte
d~:.·:~ Ph!auatakl kararın ne,rlnden aonra tutun v~ 
lnyal• mubayaa olunacak ve hUkOmet piyasada nl 

"' rolU Ha edecektir. 
lattı. 

Şehir, beyanname, tavzih ve 
vaad değil kömür istiyor 

Kı baflar başlamaz ~birde bir kömür ve odun 
bıan~ da beraber ba~ladı. Müteaddit defalar bu 

~yük ve hayati ihtiyaç üzerinde Adurduk. Yazdık 
'it .kA t tt•k Her defasında alakadar makamlar 

tı aye c ı . . . M l d. F'lh 
ı. • 1 • ·r•atıe halledileceğını soy e ı. ı a-
"" mcs e cnın su Jd" · · · 't L,, b. ·ıkdar kömürün de ge ığinı ışı . "ita arasıra ır m . . . . M 

. Yalnız bu ielen köroür şchrın bır veya ıkı gun· 
ilik ihüyecıru bile karşılıyamadı. • 

Nihayet işin kestirme yolu b.ulundu. Buhran 
)N.t d .1d. Daha sonra da bu ııle en yakından ..., ur cm ı. d b' 
~ası olan bir şahıs halkın toplu bulun uğu ır 
)trdc sanki onunla alay eder gibi : 

de bile sıkınlı olmaması için bütün titizliğiyle te~
birler alır ve çareler bulurken biz, burn~muz~n .~ı
binde bulunan onbinlerce, yüzbinlerce kılo komure 

hasret kaldık. 
Bu mes'ele beyanname ile, tavzihte, tekziple ve 

bir türlü tahakkuk etmiyen vaadlarla halledilemez. 
Kömür buhranı yok diycnl~re soruyoruz : 

- Nereden üç beş kilo kömür almak müm· 
kündür ? Açık adres veriniz !.. 

Sıcak bir salonun rahavet verici tatlı ılıklığı 
içinde bir kaç alaylı sözle bu mes'eleyi halletmeye 
çalışanlardan şunu da soruyoruz : 

Çorbasını veya hastasını ısıtmak içinM i~i p~rça 
kömüre hasret çekenlerin ıztırabını duşunmuyor 

musunuz? 
Ne tavzih, ve beyanname ne vaad ve sonra n_e 

• ----tir . 
Daha şimalde ltalyan dağ 

kıt'alarının mukavemet gösterdiği 
mıntakada da Yunanlılar ilerleye
rek bir çok köy ve tepeler almış· 
tardır. Yunan hava kuvvetleri ve 

dafi top ve mitralyözleri parlak 
muvaffakıyetler elde etmişler, ye
niden muhakkak surette on sekiz, 
muhtemel olarak iki düşman tay· 
yaresi düşürülmüştür. 

Ortaşark İngiliz havacı .. 

lannm faaliyeti 

Muhtelif ltalyan 
üslerine akınlar 

Kahire : 23 (a.a.) - Ortaşark 
lna-iliz hava kuvvetlerinin tebliğin· 
de deniliyor ki : 

Yirmi bir llkkanun gecesi ha
va kuvvetlerimiz Bingazi ile Bar
ka'ya hücum <>lmişlerdir. Barkada 
yangınlar ve infilaklar &'Örülmüş, 

ve yerde dağınık bir halde bulu
nan tayyareler yüzelli metre yük· 
sekten mitralyöz ateşine tutulmuş· 

tur. Bingazide yapılan bombardı· 
man neticesinde dalga kıran üze· 
rinde müteaddit infilaklar husule 

gelmiş ve harp gemilerinin yakı· 
nında iki yana-ın görülmüştür. 

Bardiya ve Tobruk mıntaka
larında bir çok keşif uçuştan ya
pılmış ve bir düşman bombardı· 

man tayyaresi alevler içinde düşü
rülmüştür. Cenubi Arnavutlukta 

Tepedelen civarında devriye uçuş
ları yapan avcı tayyarelerimiz bir 
bombardıman tayyaresi teşekkü
lüne tesadüf ederek bunlardan bi· 

............... ._, ..................... ~ .......................................... ._.~ ............ ~ 
• • ! Gaziantep kurtuluş ! 
1 bayramı . yarın 1 
• • i i i Ankaradan bir heyet Gaziantebe gidiyor i 
! Heyet dün şehrimize geldi ! 
! Antakya : 23 (TUrksözU muhabirinden) - Bolu ! . ' i mebusu ve Ulus refikimizin baf muharriri Uatad • 
i Fallh Rlfkı•Atay, OUmUfhane mebusu Edip Servet i 
i Tör, Gaziantep mebusu Bekir Kalell ve Konya me· i 
; busu Hamdi Dlkmende

1
n mürekkep bir ı.eyet evvel- i 

i ki akşam Ankaradan skenderuna gelerek geceyi i 
i lskenderunda geçlrmı, ve dUn öileyln ••hrlmlze i 
i gelmiştir. i 
i Ticaret Odası reisi ŞUkrU Mele§ln evine mlaa- i 
i tir olan heyet, 25 kAnunuevvelde Gazlantebln kur· i 
i tulu•· bayramında hazır bulunmak Uzere Antebe gl· 
i derken Hatayı da ziyaret eylemişlerdir. BugUn da 
i ,ehrlmlzde kaldıktan sonra yarın Gazlantebe ha· 
i reket edeceklerdlr. Gaziantep mebusu Doktor Ab· 
i durrahman Melek de heyetle beraber bulunmakta· 

i dır. * . 
! Heyet dUn ••h .. lmlze gelmlftlr. Kıymetll mebus• ! 
! larımız bugUn Gazlantebe gldeceklerdlr. ! 

l---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
PAZAR GÜNÜ YAPILAN MÜSABAKALAR 

Güreşler ve futbol maç 
ları çok kalabalıktı 

Alınan teknik neticeler 
Şehir Stadyomıı Pazat' günu 

büyük t-ir spor hareketine sahne 
oldu. Denileb lir ki Stadyom bu· 
güne kadar Pazar günkü gibi ka· 
!abalık olmamıştır · 

Öğleden evvel Milli Mensu
cat fabrikası Gençlik kulübü fut· 
bol takımiyle Seyhan Gençlik ku
lübü futbol takımı erasında maç 
yapılmış ve neticeyi 7 • O Mılıf 
Mensucat takımı kazanmıştır. 

Güreşler için büyük alaka 
gösteren halk futbol saha<\ı içine 
ırirmiş olduklarından Toros Genç · 
lik kulübü ile Ziraat lisesi futbol 
ckipıeıi arasındaki maça devam 

edilememiştir • 

..,...._._ 

İngiliz filoları 
V enedik üstünde 

Çok muvaffakıyetli 
bombardıman 

Depolar, yollar, taaflyeh•· 
nelerde yangınlar 

Londra : 23 (a.a) Hava neza· 
reti istihbarat şubesinden: Evvelki 
gece ağu bombardıman tayyare· 

lerimizden mürekkep bir filo lta !

yanların hiç bir zaman ulaşamıya-

Bılahare güreşlere başlanmış· cağımızı zannettikleri Ven edikt e 
ur. Bölgemizin tanın~ı~_gen~ Peh- petrol tasfiye fabrikaları ile Dokların 
livanı Süleyman Ditiçuruk Oınaı lı ı bulunduğu Kortumariaya hüc~m 
İsmail ile berabere kalmış ve 1 etmişlerdir. Bu hedef Venedığe 
bölaemiz campiyonu Türkiye ikin 1 " M _ 

6 v f. z ı giden bir demiryolu köprus.unun 
cisi ax.ır siklet Hıtne ı an.apa ı b 1 k 

6 yakınındadır. Milanoya vara ı me 
da 11 dakikada Habeş şampıyomı 
Kasım Taffariyi Tuşlo yenmiştir • ( Gerisi UçUncU sayfada ) 

Avrupa ikincisi Polonyalı Va· ~~~~~~~~~~~~~ 
loşevski ile Molla Mehmed ara· 
sında profesyonel usuliyle cere

an eden güreşte de Molla Meh· 
~ed Tuşla Polonyalıya galib gel 

miştir • 

Meçhul bir tayyare 

Yugoslavyayı 
bombaladı 

Hasar oldu; yedi kişi 

yaralandı 

Etenler Himara
yı zaptettiler 

Atina : 23 ( A. A. ) - Yu 
nanlılar Himarayı zaptetmiişlerdir. 
Yunanistanda üç gün bayram ya
pılacaktır. 153 üncü siyah göm· 
lekliler taouru ~O subay ve 800 
eri techi;;atiyle esir edildi. 

Afrikadaki esirlerin 
mevcudu 35,349 
Kakire : 23 ( A. A. )- Sidi· 

barani muharebe$inde ele geçen 
esirler miktarının 35349 olduğu 
anlaşılmıştır. lngiliz topçusu Bar
diya müd ıfaa hatları gerisini 
döğmektedir . 

- "İnşallah yakında havalar ısınır, dağlarda 
~r erir ve yollar açılır da şehrimiz de bol . bol 
~üre kavuıur " dedi. Ve orada bulun~n d~ğer 
~darlar da bunu tasvipkar bir sükutla dınledıler. 

Sırb pek, odası sıcak insanların ağzına ve ku-
1-tına yakışacak sözler... . 

Şehirde kömür yok. Devlet idhallt maddelenn· 

de hiddet buhranı kaldırmak için kafi bir tedbır 
değildir. 

Halk kömür bekliyor. 
.,.., ......... ~...,,.....~ ...... ~ 

risini imha etmiştir. Ayni filomuz 
başka bir bombardıman teşekkü
lüne de rastlamış, bundan da iki l 

( Gerisi UçUocU sayfada. ) 

Belgrad: 23 (a.a)- Resmi bir 
tebliğde 21 • 22 Birincikanun a-e· 
cesi saat 1,30 da milliyeti meçhul 
bir tayyarenin Suşak şehri üze
rine iki bomba attığı bildiriliyor. 
Bombalar patlamış ve bazı hasarlar 
yapmış, yedi kişi yaralanmıştır. 

Tahkikata başlanmıştır. 

Çörçilio nutku 
Londra : 23 ( a.a ) - Çörçil 

bu akşam Londra radyosunda bir 
nutuk vermiştir. 

• 



.. -.. ·-· ............................ -.. -.. ......... 
: iLiM DONYASINDAN HABER i 
• ·--··-·· ........ ··------...... -----.i 

Pamuk kadar ·yumuşak, cam 
adar şeffaf bir madde yapıldı 

"ViNiliT,,iN HASSALARI 
• ilim, dünyaya yeni bir madde 

daha kazandırdı . Bu madde şim · 

diki halde ne topta, ne tüf enkle, 
ne de medeniyeti harap ve mah
vt:lmek için kullanılacaktır. Bu sa
nnyidt-, şimdiye kadar deriden 
yapılmış gördüğümüz şeylerle, i
çincle lastiğin mühim bir rol oy
nadığı şeylerin imalinde kullanıla
caklır. 

Deri yerine de kullanllabllen bu maddeden 
ayakkabılar lmallne ba,ıandı. BUtUn Amerika 

fabrikaları bu maddeden çe,ıtıer iman 
için hazırlıklara ba,ladı. 

Bu maddeyi keşfeden kimya
ger, keşfine Vinilit adını vermiş, 

ve birçok fabrikalar bu maddeyi 
yaptıklan işlerde kullanmaya bile 
başlamışlardır. 

Haber verildiğine göre Vinilit 
şeffaflığı bakımından cama benzer 
bünye bakımından da lastikte~ 
farksızdır. Ne sıcaktan, ne soğuk · 
tan müteessir olur. Hiçbir kimye
vi madde, bu madde üzerinde en 

küçük bir tesir yapamaz. Bir par
ça Vinilit çekildiği zaman, tabii 
boyunun iki buçuk misli uzar. O
nun lastiğe benziyen bu hususi 
yetidir ki, içinde lastiğin mühim 
roller oynadığı mensucat sanayiin
de kullanılmasını mümkün kılmış
hr. Şeffaf olması da ayrı hususi
yetlerinden başlıcasıdır. Tabii hal
de böyle cam gibi şeffaf olarak 
elde edilen Vinilit istendiği zaman 
istenen renge kolaylıkla boyanı-

lır. 

Böylece boyanabilmek hassa-

• sından da şeffaf olması arzu edil
miyen yerlerde siyah veya koyu 
renk olarak kullanılmaktadır. 

ilk tecrübele:rde Vinilitin a· 
yakkabılarda da mükemmelen kul
lanılabi' eceği anlaşılmıştır. O ka
dar ki bugün Amerikada birçok 
fabrikalar deri yerine yalnız Vini· 
lit kullanarak ayakkabı yapmakla 
meşguldürler. Bu ayın sonuna ka
dar Amerika piyasasına bol bol 
kafi gelebilecek miktarda ayakka
bı yapmaya hazırlanmaktadır. ___ .,,,, ___ _ 

Parti Viliyet Sekizinci kongresi 
köylerimizin ve nahiyelerimizin gö-ı 
nül bağlılığını ve güven duygula
rını getirdik. Buradan büyük bir 
emniyet ve kat'i bir huzur imanıy . 

le döneceğiz. Dünyanın ateş için
de çırpınıp uğraştığı bu sırada biz 
burada teşkilatımızın ağ'ziyle söy-

1 
)enen en basit halk ihtiyaçları ve 
sonraya bırakılmasırıdan zarar gel· 
miyecek herhangi mütaleayı husu- 1 
si bir dikkat ile müzakere etmek 
enerjisine sahip bulunuyoruz. Bu 
mazhariyetin mutlu çocukları sayın 

'"""' • Kongr
1

emizi Ha.lkevi salonun 
da toplamayı üstün tuttuk. Dev· 
let idaresini tek bir rejimin kont 
rolüne tabi tutmayı esas olarak 
kabul etmiş o'an parti'11iz, bütün 
milleti batrına doğru çekip top· 
lamak maksadiyle Halkevlerini 
açtı. Bu evJ~r milli kültürü işle· 
mek ve yaymak h ı:: ve inde ve 
İstıdadmda olım h r vatandaşa 
;ıçıktır. Bu evlerde fıkir şimşek
leri çakacak ve mil ileşmiş her 
fılcir mahsulü her vetandaşın 
vicdan ve muhakemesine aksede 
bfücek kadar geniş etilecektir. 

- Birinci Sayfadan artan -

E1asen milli hakimiyeti kayıtsız 
ve şartsız olarak tecelli ettiren 
teşrii hayatımızda devlet kudret 
lerinin bir ve birleşik oluşu par· 
ticnizin Lu karakteristiğini ifade 
ediyor. 

işte aziz arkadaşlarım; bu 
esaslar içinde kurd, ğumuz re· 
jim Türk milletinin her manada 
bünyesirı i tatmin etti~i içindir ki 
devlet olarak rür~ cumhuriyeti 

~"c;liiii ~~T)ediyo:. ' .. 
Partimizin devlet idaresini 

eline aldığı kısa bir zaman zar
fında asırları doldur an inkiliblar 
yaptık. Hasta adamlıktan diri 
hatti en diri adam varlığına 

Ayni zamanda bir fıkir ha· 
reketi dem k olan parti kongre 
mizin aç.ık \le büyük bir dinle· 
y=ci kütlesi huzurunda yapılma. 
sına onun için ehemmiyet veri. 

g~ çmiş, Osnı e nlı devleti derbe· 
derliğinden Türk cumhuıiyeti 
nizamma sıyrılmış bulunuyoıuz. 
Dünyanın ikiye bölünüp birbiri· 
nin canevine ölüm akta•dığı bir 
zamanda devletimizden ferdimi
ze kadar hiç bir varlıtın dikkat 
çeker bir telaıa düştüğünü iddia 
ettirecek bir halimiz müıahede 
edilemedi. 

j Devlet , yakın ve uzak her 
3har.gi hir tehlikeyi önlemek için 

yor uz. 

Kongrelerimiz teşkilatımızın 
iı kontrolünü yap r. Ayni zaman 
da yine teşkilatımız vasıtasiyfe 
balkın bı,ısuıi ve mahalli ihtiyaç· 
lftlm\...Ve temayiitfcr1ni tetkik e . 
dtrek onları müzakere mevzula
ra haline getirir. Böylece köyden 
ve mahalleden başlayarak vili 
yetlere ve cumhuriyet merkezine 
kadar sistemli ve nizamli bir 
konuşma devam eder. Bu suretle 1 

· çalışırken nasıl sakin , güvenli 
ve emniyetli ise vatandaşlar da 
günlük hayatlarırıı kazanırken 
o kadar cesur ve o rütbe iman 
lıdır. Bütün tunları yaratıp ba
şaran büyük kudreti, yani Cüm
huriyet Halk Partisini , onun altı 
umdrsini dehası ile , irade ve 
sevgisi ile t .. mıil eden değişmt z 
Başkan lnönünü anarak müzake· 
reye bışlıyahm. 

Hükumetimizin ve Partimi 
zin kısa mazisi içinde dünyanın 
iltri ve hamleli bir milleti olm!I· 

devam edip gelen bu kongreler· ı mızın sırlarını anlatan sayın Pro· 
de kapalı ve gizli lcbnuştutumuı fesörümüzün bu nutkundan son· 
pe.~ ?a~i~dir Çünkü partililer, j ra ruznameye göre kongre mü 
nıcmımızın her aahada h zakerahna başhnılmadan evvel ayran· 
lıkla temaşa ettitimiz f . Ebedi Şefin manevi huzurunda . eyune 
muva~ı olarak siyaıi terbiyenin üç dakika ihtiram vakfaıı yapll· 
gayesme ermiş bulunuyor. dı ve bilahare müzakerata ae 

Biz hükumetini batrınd:tn çildi. idare Heyetinin iki senelik 

k b raporu okundu. Raporun kıraa· 
çı arı önüne koyan ve onu kud. 
retlerin üstünde ve muhterem tini müteakib kongre Reisi Ha· 

••n Retid Tankut : 
tutmayı umde edinen bir parti- \ - Buyurun ' ıöz serbesttir . 
nin mensublarıy ı z. Hükumetimiz ld H are eyetinin idari raporu üze 
de her kademe ve her şeklinde rine münalcıp açıyorum , dedi . 
umdtlerimize bağlı ve inınlıdır. 1 Yapılan tenkidlere tatmin edici 

cevablar verildi . 
Bundan sonra hesab ve büt· 

çe encümenlerinin seçilmesine 
geçildi . Reye konan ve kabul 
edilen teklife göre hesab tetkik 
encümenine Memduh Pekbilgin , 
Rifat Çetin, Hazım Sa"cı, Şeref 
Haznader , Kemal Satır ; bütçe 
encümenine Ahmed Remzi Yü 
retir, Hasan Çanlca , Hakkı Sa 
lib Bome, Hakkı Mete ve Rasih 
p. -

Hesab ve bütçe fnmümen· 
le•inin kongre rrislitine verdik 
leri raporlar okundu , hesab ve 
bütçe işleri inceden inceye tetkik 
edildi, konulıuldu ve lu mevıu 
da kapanarak dilelcler dinlendi . 

Hamid Ôzıukınb , Abidin 
Ramazanotlu , Mebmed Ktçi<>t
lu, Kerim Ulusçutürk ve Tevfık 
Yıldırım reye konan ve kabul 
edilen trklif üzerine dilek encü· 
menine seçildiler .Bu mevzu 6ze
r inde de çok faydalı konuıma· 
lar )'lpılarak büyük bir dılckıt 
ve alilca ile bütün dilekler göz
den geçirilerek bir çokları ka· 

rara geçirildi. 
Ruzoamede müzakere edi 

lecek . aşka bir mevzu kalma· 
mış olduAundan Parti Vıliytt 
yeni idare Heyeti seçimine bat: 
landı ve &izli reyle yapılan bu 
seçim~e idare Heyeti ızalıkla
rına Kasım Ener , Ahmed Rem· 
zi Yüretir, Kemal Çelik, Kemal 
Satır, Feyzi O:daç, Hasan Ataı, 
Basri Arsoy, Muıtafa Rifat Gö
lek ve Rıfat Yaverotlu Getiril· 1 
diler .. Yedek azalıkları Tevfik j 
Kadn Ramaıanotlu , Nabi Me· 
nemencioğlu, Rasih Özgen, Şük· 
rü Güven , Hazım Savcı , Ziya 
Akverdi, Ziya Abdi Rona, Fızh 
Meto, Halil Savatlı ve merkez 
grnel konıreıine mümuıillik· 
lere de lbrabim Burdurotru, Ha 
mid Ôzsırkmtı , Mehmed Keçi· 
otlu, Tevfık Yıldırım , Zeki Ak· 
çalı ittifakla seçilmişlerdir , 

Partiıniz ulularına ıönüt bat 
hlıtı ve aayıı telırafları çekile· 
rek saat 20 de kontrre datılllllf • 
tır. 

Saat 20,30 da Adına ku· 
lübünde Partililere bir ziyafet 
tertib edilmiş , Vali , Profesör 
Hasan Reıid Tankut ve Parti 

CEYHAN MEKTUBU 

Ceyhanda okul 
inşaatı işleri 

Güzel bir okul daha 
törenle açıldı 

Ceyhan : 23 (Türk sözü mu
habirinden) - Geçenki m~ktu-
bumda Ceyhan maarif faaliytli
tinden ve köylerdeki m,.ktep 
inşaatından bahis ve Büyük 
Mangıt köyü mektebinin bölge. 
de örnek bir mt kttp olarak 
ikmali için azami gayret ve e 
mek sarfedilmekte oldutunu 
işaret etmiştim 

işte dünkü •ıazar günü bu 
köy mektebinin aç•lış törenini 
yaptık. Kazadan kaymakam, 
maarif memuru ve ona yakın 
bayan ve bay öğretmen kafilesi 
ve Büyük Mangıt köyü halkı 
mektebin açılış törtninde hazır 
bulundular. 

Mer11ime ninimini mektrp'i 
talcbeletin söylediti latilclil 
Marşı ile bayrRk çtkilerck baş 
landı. Kaymakamımız hazıruna 
pek özlü bir nuıuk söyliyerck 
"hayırlı olsun,, deyip kapıdaki 
kordela}ı kesti. 

iki sene iİbi kısa bir müd· 
det zarfında ve taşı, kumu, ki· 
reci kimilen köylü tarafındın 
temin o'unmak şartile 4000 lira 
para sarf~dilerelc meydana ge. 
tirilen bu köy mektebinin oda 
lan birtr birer gezilmiş ve kay· 
makam tarafından talebelere 
bazı sualler sorulmuıtua. Mek· 
tep, biri muallim odası olmak 
üzere dört odadır. 

yeni ve keza tedris iletleı i de 
müceddettir. Mektebin d<>iu ta
rafından arsanın da istimlaki su · 
retiyle mektebin avlusuna ilave 
edileccti mutaaavverdir. Bu kö 
yün çalışkan muhtarı Seli ın Se 

ven ve diter arkadatlare ile ka
dirşinas köy halkını candan teb 
rik ederiz. - M. Selçuk 

Mardin - Diyarbakır 

postası başladı 

Mardin : 21 ( Hususi ) -
iki ay evvel müddeti hitım bu· 

lan Mardin ile Diyarbakır araaı 
posta nakliyatına kimse talib 
çıkmadıtından , Dıyarbakır -
Malatya - Fevzipaıa - Cerıub 
demiryolu ile yapılmakta ve 96 
kilometre g•bi yakın bulunan 
Diyarbakıra tam üç günde bir 

mektub gidip gelmekte idi. Ş: h 
rimiz posta idareıi nakliye üc· 
retinde büyük fedakiarhk gös· 
tererek poatayı yeni bir müteab· 
bide ihale etmiştir . Şimdi Di· 
yarbakaH bir mektub dört beı 
ıaat içinde gidip gelmektedir . 

Müfettiıimiz H11an Menemtn· 
ciotlunun da bulunduklau bu 
ziyafet geç vakta kadar devam 
etmiştir. 

Ôtrenditimize ıöre Parti Vi· 
liyet yeni idare Heyeti aıalan 
dün Partide ille toplantılarını 
yıparak aralarında vazife bölü
mü Y'-Pm11lard1r. Bu vazife bö-
lümünde Parti Viliyet idare He· 
yeti rcislitine Feyzi Oldıç , ı 
Halkevi reillitine de Kemal Sa- 1 
br retirilmiılerdir ' l 

Et fiyatları arttı ; ~ 
şehirde et darlığı va ı., 

Şrbrimizde et fiyatları Be
lediyece arttırılmış ve Koyun 
etirıin kilosu 44 kuruştan sahi· 
mata baılanmışbr. Buna ratmen 
şehirli yine et darlıtı çekmelctt, 
sabah erken hile ridemeue et 
bulamamaktadır . Sabahtan ka· 
ıab dükkinlm;.;-Önü yıtın yı 
iın halkla dolmaktadır. 

Barda yine 
bir hadise! 
Pazar günü gecesi Turan 

Barria yine t-ir hi:jiıe çıkmış· 
br. Ali Giro, Fehmi Yüceer ve 
lbrahim Ünlü adını taşıyan kim 
seltr zabıbca yıkalınmqlardır: 
Tıhkıkat devam etmektedir. 

Orta okul kadrosunda 
ikinci Orta okulda ıçılc bu 

1 
lunan haftada beş saat Almanca 
dersinin ayni oku'un Beden Ter· 
biyesi ötretmcni H111n Tibet 
tarafından okutulma11 maarif ve
killitince uygun görülmüıtür. 

Bir zimmet suçlusu 
muhtarın mahkumiyeti 

Zimmetine para reçirmekten 
suçlu ve mevkuf Dörtataç köyü 
muhtuı Süleyman Yüksel ikinci 
asliye ceza mahkemeıince 6 ay 
16 gün hıpıe mahkum edilmiı· 
tir. Suçlu cezasına mevkufen çek· 
..... vlolwsum.l•n tınuye coumı,-

tir . 

Sıhhat memurları 

arasında 

lıtaobul K. S.hbat mektebi 
mezunlarından Hüınü Ertüzün 
ıebrimiz trahom mücadele haa. 
tahaneai ııbhat memurlutuna , 
trahom mücadele h11tıbanui 
ııhbet memu,u Süleyman Ôıkan 
da memleket b11tahancıi emrazı 
zühreviye ııbbat memurlutuna 
tayin edilmiılerdir . 

Sabıkalılar Üzt'rinde 
yapılan araıtırmalar 

Sabıkalı ve fÜpheli kimıelu 
üzerinde ıebir içinde geçtn bir 
ay zarfınd~ yapılan aramada 
muhtelif cins 21 ad«!d biçak mü· 
sadere edilmiıtir. 

Bir çivi .ihtikarı suçu 
için takibat 

Şehitler meydanında namla 

çerçi Haaan otlu Yusuf çerçi 
130 kurUf kıymetinde bir kilo 
demir çiviyi 2SO lcuruıa ıatmak 
suretiyle MiUi korunma kanunu 

na aykın harekette bulunarak 
ihtikir yapbtı ıikiyet edilmiftir. 
Yu,uf çrrçi hakkındı tabL ikat 
yapılmaktadır. 

Portakal h1rsızı 

iki kadın 1 
Dervİf kızı Sünbül ve kar· 

defi Menekte admcla ilci kadın, 
Şaban otlu Haydar Çoban'ın 
babçeaindtn 30 lira deterinde 
portakal çalarak kaçarlarken 
hırsızlar portakallarla birlikte 
yakalınmıı'ardır. Portakal har1111 
kadınlar Adliyeye verilmittir. 

iki~ [ihtikar 
suçlusu 

Hasan otlu Bekir 
ile Haci otlu Meyancı 
iki kişi bir paket ipliti 1 
aatmak suretiyle ihtikir '/ 
o!dukluı iddia edilditinddl 
laranda kanuni takibatı 

m11tır. 

Meteoroloji kadrosu 

Şehrimiz meteoroloji • .... ~....,,.. 
yonu birinci sınıf aaiıtanı 
bim Ôziş Trabzona, Trabıcı' 
h~oroloji istasyonu üçünci 
meteorolojisti Hayrettin 
Gökyüzüde ıthrimize 
tayin edilmiıtir. 

• 
Yılbaşında icra d 

leri beı gün kal"'1 
Ankara : 23 (Türböli 

habirinden) - 1940 aeoetİ 
meli dolayıaiyle icra vı 

dairelerindeki doayalaraa '"" 
ve diterler.inia devri için ~ 
31 birincikinuo 940 pa 
ve salı ve 2, 3, 4 iki -=·, .. --

941 perıembe, cuma ve 
martui fiinleri ihtiyati 
ve hacizle müddete tibi 
gibi acele mevat müat_., 
mak üzere it uhiplf'rini• 
mür1caatları kabul edif 
cektir. 

Dörtyol ve 
Portakalı 

Dörtyol, Akdeniıia 
prkiaindeki büyüle rlriol 
farka dotru en IOIMUJCUtUllll 
cakhyan arazinin ıötaüacle 
ıüılü bir dütme halinde 

Bu ıüılü dütmede, t• 
rüzellitinin en inceai ve ell 
liıi farkedilir. KaaabaDJD 
dutu yerden 6 - 7 ktıometd 
ride Akdenizia berrak mı · 
oradan kıaabaya kadar J 
ıil bir ova ve erf aoara da 
yolun arlca1101 vea diti J 
dıtlar rözc rörüoOr. 

lu rfizel bölrenin; 
datlara ar11ında kalen ov 
belki d6nyanao biç bir k6f 
kıımtt olmıyan bir ba•k• 
ve cazibe vardır. Ovayı 
baıa portakal af açları; btl 
reler araımda Givur dıt 
berralclaprak kıa bir ı 
ıoora denize dökllfn ~ 
reler kıvnhr. Burada IOO 

ve kıt adeta yapamaz, bet 
raf, her meYlimde yefildir· --~· 

Dörtyolun İllDİDİ, yu 
zun en uzak kö,elerinde 
lardan b: ık• yabancı melD 
lerde bulunanlar bile biUr hl 
Dörtyolcbı flçinde renk, .. -~ 
ve koku veren portakalı fi' .,J ltaı 
iımini çok uzıklara kadar 
mııtır. 

Dörtyol portakıl111a 
tarafta poı takal df'nifip 

Kendiline bu rıyıbı ve 
ti ile o, yılmz Dörtyolda 
tili için ayn bir Uimle 
Dörtyol portakalı denir. t/f 
müfkülpeıent portakal dol 
nıo bile hoıl1rına p:ier. 

-A..-.-··-
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ftADISELERIN iCMALi 

ihverin düşünceleri 

" ihvtr dcvletri mücadelenin 
kısa aürrcetini tahmin el-

lerdi. Bu düşünce Eyliilüo so· 
kadar böyle devametti; Fa

t Yaz'iyet bu tekilde netice ver 

Ve mihver gördü ki, Ame· 
da iıc kınşta. Almanya ve 

Ya burün, Amcrikenın ln
rcye karıı bu şekildeki yır· 

illa likayJ lcalam yacaklarını 
byorlar. 
Bilhasse Almanya diyor ki, 
~rika lngiltereye bu şekilde 
dımda devam eJecck olursa 
rika Almanyaya ilaniharp 

İf demektir. Bu takdirde Ja· 
Y• Almanyaya yardımda bu· 
cakhr. 
Amerıka razeteleri, Mihvc· 
bu dü~ünc~sini pek tuhaf 
ıktadır. 

lna-iliz kabinesinde 
lpılan değişiklikler 

ord Halif.ııb'm Vaşington 
büyük EfçiliQine tayin edil-

•ini Amerika t f kirıumumiyeıi 
lnıtbuıt hüsnünıyetle ku ıı· 
ı. 

Bütün Amerika mathuıtı ıi· 
· le bahsetmekte, Edenin in

hariciye nezaretine geçiril
'rıin ise ltalyanların hiç de 
na ıitmiyec .. tini kaydet· 

ktcdir'ler. . 

ükrtften gelen haberlere 
röre, Macari~tan-Roman· 

lllünasobetlcrinı.Je gerginlik 
)or. Micar rady.>1u da bunu 
't edici netriyat yapmaktadu. 
Diter taraftan Romanyanm I 
Sovyet Ruıya ile ara11nın 

1

. 

tin oldutu dı anlatılıyor. 
~tu taraftan, Romanyada j 
li vaz'iyette fenni bir şekil· : 
İr. Gelen haberlere rörf', de· I! 

llbubafiılar hılka zulüm de 
•t• bı,tamıılardır. 1 

~ ransa vaz'iyeti 1 

itinin vaı'iyeti urarh ha· 
lini muhafaza ediyor. Söy 

. itine röre, Almanya, tc~lif· 
cevıp vermesi için Vişiye 1 

baftalık mühlet vermiştir. 
8ta hldisdcr araaında, dik· 

ıayandır ki, lngiltercnin 
~•ffakiyetleri, kuvveti arttık · 
'•nsada lisan detişmekte, 
et ve iıtikbaldan ümiJ art· 
lıdır. 
rrınaız bava n'ZlflOID Suri· 
ltyıbatı münasebetiyle söy· 
· nutkunda, Franaadaki bu 
temayülü kuvvetlendirici 

İyettedir. 
r "' ~•zır , Petenin ve Fransız 

e linin Fransa müstemltke 
'' •ldanna temamiyle mubıfa· 

'laıek arzusunu gOıtuditini 
ctmiftir. 

lir~' 
hhat kadrosunda 

~ l.taniaa-Güdu muıyme ve 
~ ~ evi ıibhat memuru Hüsnü 

Osmaniye belediye ıih· 
-._Ulurlutuna naklen tayin 
. tir. 

ip Anahtar Kılıfı 
~tıiainde yedi Anahtar aa.lı 

~:, ı' i Anahtar Kıhfını gaip 
lı~tll'' r a._l\ip Türk Sözü Matba111na 
;~ edeni derhal memnun 

tttiıni ilin ulttim. 

- . . ··----------- -- . 

TORKSôZO Sayfa 3 

. 
lngiliz filoları 

24 Xll 940 Salı 

8.00 Program, saat ayarı, 
8.03 AJANS 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE 

s.3o BU MATlNE 
Grasyani'nin 

Duçeye raporu 
Londra : 2~ (a.a) - Af 

rikadaki İtalyan bışkumandaoı 
Grasyani'nin Mussolini'ye vermiş 
olduğu rapor, lngiliz muvaffa 
kıyetlerini, lngiliz motörlü kuv 
vctlerinin üstünlüğüne ve lngiliz 

V enedik üstünd e 8.18 Müzik : Hafif program 
8.45/ 

AKŞAM 2.30 

Altın seriıınden bir inci daha sunar , ( Birinci sayfadan artan ) 

büyük bir seyrüsefer kabiliyetine 
ve çok büyük bir mukavemete 
mütevakkıftır. 

Venediğe varabilmek ise orta-
iŞ ya yepyeni seyrüsefer meseleleri 

9.00 Ev Kadını - Yemek 
12.30 Program, Saat ay.ırı 

12.33 Müzik : Türkçe plliklar 
12.50 AJANS 
13.05 Müzik : Türkçe plaklar 
13.20/ 

Beş büyük artistin ! .. 

ordusunun dört kıt'adan toplanın 
olduğu güzide efrattan terekküp 
etmrsine alfetmekt~dir . Resmi 
ltatyın kaynaklarından alınan 
bab~rlere göre, lngiliz taarruzu 
tam İtalyanların Masra Metruh'a 
doğru bir ileri hareketine hazır 
landıkları zamana r astgclmiştir 

atmıştır. Tayyarelerimiz saat 23,30 u 14.00 Müzik : Karışık pro gram 

18.00 Pfogram, saat ayarı biraz geçerek Venediğe varmışlar 
ve son tayyaremiz gece yarısında 

Doroty Lamur 
George Raft Henry Fonda 

. 
. 

Orlaşark İngiliz hava-
cılarının faaliyeti 

( Birinci sayfadan artıın ) 
tayyare düşürmüştür. Şarki ltalyan 
Af rikasında Asmaraya bir gece 
hücumu yapılmış, bir fabrikanın 

büyük bir atölyesinde şiddetli bir 
yangın çıkmış ve infilaklar duyul· 
muştur. Tayyarelemiz bütün bu 
harekattan salimen üslerine dön
müşlerdir. 

iKTiSADi BAHiSLER 

İHRACAT 
VAZİYETi 

B u hafta içinde lstanbul 
limanından yapılan ih 
racabn kıymet itibariyle 

yekOnu 3 milyon lirayı tecavüz 
etmektedir , Tuna yolu donma· 
dan evvel , Macaristan lsviçreye 
olan ihracatımız artmı§b. Mesela 
hıfta içindtki günlerdrn birin
de, 150 bin liralık ihracatımızın 
94 bin :irası yalmz lsviçrtye 
idi. Bu malların ekserisini tiftik, 
susam, kuıu derisi, yatla tohum· 
lar gibi maddeler teıkil etmt"kte 
idi. 

Mıcaristana gönderilrn ihra· 
cat eşyası arasında da fındık , 
tiftik büyük bir yekun tutmık 
taydı. Hafta içinde fsvtçe de 
kuzu derisi, kuru mey va gönde· 
rilmiıtir • 

lsveç fabrika lan , kuzu deri
lerinden eldivtn , pilot ceketi 
yapmaktadırlar. lsveçlilerin daha 
fazla mal alaca klarından , hatta 
deri fabrikatörlerinden mürekkep 
bir heyetin Türkiyeyt gdcct'tin 
den bahsedilmektedir . 

Romanyıya i'Öoderilen mal. 
lar arasında po ı takal dikkate 
de~er bir yekun tutmu~tur.Neti 
cede,poı tak al ihracatı lisansa tcı bi 
tutulmuştur Fakat mandalina ih· 
racatı S"rbcst oldutu için , bu 
maddenin ihracatı artmıştır . 

n 
biraz sonra hareketten ayrılmıştır. 

ilk vasıl olan tayyare müteaddit 
yangınlar çıkarmış ve bombalan 
bir petrol tasfiyehanesi civannda 
infilak etmeğe başlamıştır. 

Bunu takip eden tayyareler 
Doklar ve fabrika binaları üzerine 
son derece ağır bombalarını mu· 
vaff akıyetle atmışlardır. 

ilan 
Mersin Hava Kuru-
o.undan: 

Türk Hava Kurumu Mersin 
Şubesi tarafmdan 9H senesı 

kurban bayramında ; birinci gü-
nünden )'edinci günü akş1mına 
kadar Mersin ve köylerinden 
toplanacak olan koyun, ktçi kur 
ban d~rileri yaş olarak satılmak 
üzere müzayedeye ko r.ulmuştur. 

Müzayede fiyatı deıilerin be 
her adedi üzerinden kıymetlen· 

dirilectktir. Deriler 30-12-940 
pazartesi günü ihıle edileceğin· 
den Adana ve civarından talih 
olaceklaıın mukOr günde Ada· 
na Şubui delaletiyle iştirak ede. 
bilecekleri ilan olunur. 

' .. ~ , ... 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

-
KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. s. K. (. .. . 

Ko~a -== 12 
Mİ\. parlağı 49 50 
"Çfa:- temizi 47,00 • 48,75 
Kapımalı 

Y. Pamuğu 35 
Kıcvland 1 59,25 60 
Su<ıaam 19,50 21 
K~buğday - -
~u~day To . 

.. yerli 7,~ 

.\rpa s.oo 5,50 
Yulaf 6,25 

23 / 11 I \940 
t<ambiyo ve pare 

iş Ranka~tndan ıthnmı,tır 

-;:.,,,- ---,-- -
Rayişmark - --
Frank (Fransız) ı--

- -
Sterlin (İngiliz) 5 21 
Dolar (Amerika) 132 1 20 
Frank ~isvi~re2 

ilan 
Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
Tutarı Fi. O/o 7,5 

L K. Kilo K. L. K. Cinsi 

2700 00 20000 13,5 203 00 Birinci nevi ekmek 

225 00 1500 150 169 00 Sadeyat 

780 00 2000 34 59 00 Maraş pirinci 

373 so 15000 2,49 28 50 Maden kömürü kriple 

540 ()() 2000 27 41 00 Kuru f asulya maden 

Okulumuz pansiyonunun 1 - 1- 1941 tarihindrn 31 5 - 1941 
tarihine kadar S aylık yiyecek ve yakacak ihtiyacı olan erzak ve 
yakacatın 3-U- 1940 taribinie toplanan Eksiltme Komisyonun· 
da talibi zuhur etmcdi~inden 10 gün müddetle temdidine karar 
verilmiş olduğundan tarihi ilanından itibaren 10 gün müddetle iha
lesi icra kılınacağmdan 25-12-1940 çarş•mba günü saat 15 te i 

iıteklilerin teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte Maarif Müdü· 
riyetindr; mühşekkil komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

12576 14-17 20 . 24 

18.03 Müzik : Cazband 
18.30 Konuşma (Çiftçinin saati) 
18.45 Müzik : Çiftçinin saati 
19.00 Müzik : Kemanla devrialem 
19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Küme heyeti 
21.30 Konuşma (Ayrılık ve bo

şanma halinde çocuk) 
21.45 Müzik : Radyo orkestıası 

22.30 Saat ayarı, AJANS 
22.45 Müzik : Radyo orkestrası 
23.00 Müzik : Dans 
23.25/ 
23.30 Program ve Kapanış. 

BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

YEI'li 
Beledlye Yan1nda 

Barlmur Akim Tamlrol 

IBDAKERDESt 

DENİZLER MABUDESİ 
BUyUk 8Uper Filmini Sunar 

• • 
iLAVETEN : 

GEORGE OBRIEN'in 
en heyecanlı, en güzel filmi 

Ateş Düellosu 

Yurddaş !. 
Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzerebir mürettibe 
ihtiyaç vardır . ldarehanemize 

müracaatları. 
Hava kurumuna aza ol 

1 L D 

Ev 

1 

ili•-=-• ........... -

z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşya } ,arı ı ı 
! 

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 Y apıhr 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
12546 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 1 



Sayta 4 TORKSôZO 

- İlan 

Adana kulübünden: 
28-12- 940 Cumartesi günü 

akşamı saat 20 de sayın azala 
1 rmı yıllık kongreye davet eder . 

RUZNAME 
1- Faaliyet raporu 
2- Hesab tetkikini 

idarenin ibrası ~ 
3- Nizamnamede icabedcn 

tadilatın icrası hakkındaki He
yeti idare teklifi 

4- Y t rıi Heyeti İdare se
çimi 

5 - Haysiyet Divanı seçimi 
12595 21 - 24- 28 

ilan 
Halkevi reisliğinden: 

ı Mükafatlı sokak 
koşu s~u 

1 27-12-940 Cuma günü 
1 Hdikevi tar c.fından mükafatlı bir 

\

1 so'cak koşusu tertib edilmiştir. 
Şeraiti anlamka isteyenlerin 

1 
kayıt olup numara 8:~ak üzeJİ 

. ne g ,. ç 26- 12- 940 akşamına 

j kadar h&lkevi bürosuna müracat 

( lan ilin olunur. 

Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor_
1 Kayıtsızlar koıuya iştirak et 

tirilemezlt r. 20-24-27 
~~~~~~~~~~ 

Muharre ilmi RE 
Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 1 

1 ..................................................... : 
•• •• •• • 

-~,.,..,,,,.,....~ - •..-- - -.-,--:. -- · - --:-;--_.-- ----.-.-, -----;, -- .. . . -- . -~ .. -.:t____ - - - - - - - . 
- ~ . .. ' 

Yurddaş!.. 
Kızllaya üye ol 

Her Eczahanede bulunur. 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞ1DELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aiustos, 3 lkincitt"şrin 

tarihlerinde yapılar. 

1941 IKRAMIYELER1 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

s ti 1000 " 3.000 
" 

2 il 750 
" 

1.600 il 

4 il 500 ti 2.000 
" 8 •• 250 

" 
2.000 

" 35 
" 

100 " 
S.500 

" 80 ti 60 it 4.000 ,, 
800 il 20 " 6.000 il i TURK OZU I 

1 
• Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

GAZETE ve MATBAASI ! 
1

......,....o_lma_z. a-yn• _zama-nda-tali-hiniz-i de ...... den-emiş-olu-rsun-uz . .,..,,, 

1 = ı • • 1 TürksÖzÜ Gazetesı· .· Okuyucularına, dünyanın her tarafında : ı 
e vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. e 1 • • • • • • • • • • • • • • • 
: Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- : 

• ürksözü Matbaası: rita, Bilıimum Matbaa işlerini Türkiyede • 1 mevcut matbaalara rekabet eder derece- 1 
1 de tabeder. : 

• • • • • • • • • : Tltlıırksö~ltlı CüOt kosmo : : . - . • • • • ! Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 1 
1 Mücelrthanesinde Yapılır. ! • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~- 5 Ka.nunusani 1941 ~ Zayi vesika ila·n 

____________________________________ _,_, 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zi ı .-ıat 8ed u-:ıro11 ~ınıl• ıtlı \~ ),l er ı 11 tuıııı ruf hesaplar• 
en az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek 

lcur'a ile aşaQ'ıdaki pUina iÖre ikramiye da~ıtıtacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 
" 500 " 

~000 u 

4 .. 250 .. 1000 .. 
40 

" 100 .. 4000 .. 
100 

" 
so .. 5000 

" 120 .. 40 " 
4800 il 

160 
" 

20 
" 

3200 •• 

"' 

DiKKAT : Hesaplarmdaki paralar bir ıene içinde 5~ ! 
radan aıağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yu• 
20 fazlasile verilecektir. ti 

Kuralar senede 4 dda, 1 EyylQI, 1 lfüinckinun, 1 t.fı 
vi l Haziran tarihlerinde çekilecektir. -------------...... --------------~--~----

Adananın ~urtuluş Bayramında 
HALKEVl SALONLARINDA VERİLECEK 

Çorum Jandarma bölütün· 
den almış oldutum askerlik ve· 
ıikamı zayi ettim . Y eniıini çr 
karacatımdan eskisinin hükmü 

AdanaHavaKurumun· ·-Ab İl"' one ve an 

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nezih, en kibar balosudur. 

• • Bu baloya ıimdiden hazırlanım:ı. Davetiyeler Kızılay 
12568 Merkez.inde de sablmaktadır. 7_7 

olmadıtım ilan ederim. 

Adanada Akkapu 

mahalleıindcn lbrahim 
otlu 323 dotumlu 

12599 Rıdvan Kııkuın 

dan : Şartları 

Kurban bayramında kesilecek 

karbanlarıo derisi ve bağırsak· 

ları 2 inci Kiounuo 2 inci Per· 

ıembe iÜnÜ saat 16 da satıla
cektır . isteklilerin ıubeye ıel· 
meleri. 12598 24 - 26 

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

0 

Aylık ta abone edilir. -
hlnlar için idareye 
müracaat etmelldlr. 

Sahip ve Başmuharriri .. 
FERiD CELAL:. ao,,ı 

Umumi Neşriyat MüdürG 
MACiD 00ÇL0 

BasıldıQ"ı yer : TÜRKSôZÜ ft(ıtl 

f 


