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"-""• k•" .. 1:81"" 
bey• etmekt ... lrter 

a.\Rl!T ANA KVVV!T 
GELDl~NI iSE SOFY A 

TEKZiP EDlYOR 

Halkevimiz tarafından orga· 
oire edilen 2SOO metre mesafeli 
büyük '' Atatürk Koşusu ,, dün 
muvaffakıyette yapılmıştır. Feha· 
met Tqkın , Cevad Dib!en , Abti 
At•mer , Ahmed Bahadır , Halis 
Kadri TokkaJ, Hüseyin Ünlü, Fe· 
rid Savul ve Muzaffer Özelden 
mürekkep hakem heyeti ile genç 

1 f doktorlarımııdan Nıhal Bayat ve 
Suad Serm ko1u7a ittiıik edtn 
ılletleıi Beden Terbiyesi ltinaımdı· 

kODti'Ol ederek ııbbt muayenele
rhai yapm1tlar ve 197 atletin ko· 
ıuya firmesini muvafık rörmüı

lerdir. 
s·aat tam 15,30 da koıuya 

b..,..•11 · ve kOfllcular Beden 
T..Wyui bi..ıiW öaiiDden hare
ketle .. u.ane, yat camii önün· 
den •eçerek tchitler meydanını 
takiben Abidinpaşa caddesine 
reçmifler ve TJcaret mektebi , 
Tilmen cidcleıilil taklDiı:derek as· 
fail!" 7ota ~•mıılar ve Halkavi 
clnünde finit yapmıılardır • 

Koıu nttıcelerioin tasnifinde 
birinclfitl 9 dakika 20 saniye 3 
Mlitede bitiaci Or,a mektebter. 
Oıman ôiea kaı.anmıı ve 
fÜıel bir kol 11ati almlfbr • Bu 
renç ·revan ıeneti Atatürk Ko· 
.......... bltlllcfii ldt. 
' İkiki 9 dakika 20 saniye 26 

salisede Milli Mensucat Gençlık 
Kuliibunden Seyfi K•tan'dır • Bu 

( GerW ikinci aayf ada ) 

.. \. .............. -. 

Şanghaydan bir görUnUf 

Uzak şarkta 
•• e •• 

Amerikan - İtalyan ı 

gerginliği mevcut 
KOM.UR iŞi 

AMERiKAN BAllRİYELlLERl 1 ş e h r i mf i z e b i r 
İLE lTALYANLARlN KA\'GASI fa 

-Şanghay: 27 (aa;- Şang- i m Ü f e t t i ş g e 1 d i 
hayda noel sabahı bir meyhanede ı 
Amerikan bahriyelileriyle ltalyan• • 

lar arasında müthiş bir kavğa ) Orman: umum MUdUrlUIUnUn gönderdlll mUfettlf 
çıkmıştır. Bu kavga neticesi dokuz j dUn lfe ba,ıadı.~KömUr ve odun buhranınm 
Amerikalı hastahaneye kaldırılmı ş- sebeplerl tedklk va tahkik edllecek 
tır. Mütaaddit ltalyan bahriyelisi • 

de yaralanmiştır. 

tdacaristattda 
fevltalidelik 
&ern : 27 (a.a) - R.oyter : 

l1ayaam ~Macuittan yolnle 

•yaya, •llbim ku•·ntln 

ttmekh' oldal*•• dail' Buda

Memlekett;-~~hs~i'l Mısır müdafaa 
hazırlıklarında 

Şehrimizde mevsim başından 

itibaren hüküm süren kömür buh· 
ranına dair neşriyatımız nazan dik
kate alınarak Ankara Orman U
mum Müdürlüğü tarafından Orman 
Müfettişlerinden Bay Bekir şehrimi· 
ze gönderilmiştir. Dünden itibaren 

~n gelen babel'ler Almu1a 
ltuıya araaındaki al1hlaıehet 

pttikçe ıerıinlrtmek.te ol· 

laa)dmadaki haberlerle ali· 

,.._ı.ektedir. 

vaziyeti çok güzel M sar başvekili 

bir nutuk söyledi 

MlSlR HARP OIŞI 

VAZlYETlNDE KALACAK 

vazifeye başlıyan Bay Bekir Ada
annın kömür ve odun buhranının 
sebeplerini ve bu husustaki anza· 
lan tetkik ve tahkike memur edil· 
miştir. 

Müfettiş, tahkikat ve tedkikat 
neticelerini sür'atle Umum Müdür· 

( Ger!is ikinci say fada ) 

ı 

r· o· .. o· •• 00 o· ... ·o ••• < 
Dün de hava 
faaliyeti olmadı 

Londra: 27 ( A. A. )
A ı m a n tayyarelerlnln 
dUn gece lnglltere Uze-

-rlne taarruzlar yapblın 
dair flmdlya kadar hiç 
bir haber alınamamı ... r 
lnglllzlerde Manf Uze
rlndakl lstnı: Umanların 

hUcum yapmamıflardır. 

Yunanhlar 
Lin'e girdi 
Yine bir çok 
esirler alındı 

f 

lLERl HAREKAT DEVAMDA 

Atina : 27 (a .a) - 61 numa· 
rah tebliğ : Millt hareklt kıtara • 
rımızın ilerlemesini ve duşman 

murahhasl:ırmn işgnlini mUmlLUn 
kılmışbr . Eııirler al<lık. ve mu· 
ham ınikdarda hnrp malı:emesi iğ· 

tinanı ettik.. 
A tina : 27 (a a) - GundUz 

nu:mlc:kct içinde sUk~nctle ıeç· 

miştir. İtalyanlar Erıiriden firar 
ederken rı.hine olarak Yunanla 
etraf tan 49 kişiyi. bcra ber götUr · 
meşlı:rdir. lhrnların arasında avu· 
katlar, tUccarlar, doktorlar , ec· 
zacılar ve bir kaç ta Yahudi 
vardır. 

Atina : 27 (a.a) - Resmt Yu· 
nan sözcUsU harekat bak.kında fU 
tafsil atı verdi : 

" ltalyanlar Himaranıo ti· 
mal ve ti mal prbi.ine doJra .U • 

rulmuşler, bu mıntıkada muhim 
bir çok tepeler zaptetmişlerdir, 
İtalyan Jutalarmda kargaıahk em· 
mareleri mevcut olaa Orina şehri 
mıntıkasında elde edilen arazi Yu· 
nanlılar tarrfıodan temiı.lenmek · 

tedir. llıırada muhtelif cuzutam· 
lara menııup beş İtalyan subayı 
ile tB er esir edilmiş, Uç muhte· 
lif silah Y uoanhların eline duş · 

muştur. Daha şimalde Yunanlılar 
bir suru mahalU çarpışmalardan 
sonra ilerlemişler ve bir çok köy 
almışlardll'. Çok şiddetli bir soluk 
ve fırtına vardır. 

Manastır : 27 (a .a)- Rayter 
muhabirinden : Cephenin şimal 

muntehasında , Obri gölu etra · 

( Gerisi UçUncU sayfada ) 

•oyada demir mubafisların 

'1niatler ale)hindeki laarektt· 

den ileri ıclm~ktedir. Ruıya 
~ek.eti Almuların ilham et: 

'-Utalla11ndadll'. 

WeyYOl'k ınetelİnİn Benı 
biri föyle diyor: 

Ankar• : 27 (TUrkalzU muhabirinden) - Ziraat 
Yeklletln• vll8yetlerden gelen malOmata göre bU
tan vnaıett•rd9 zerlyat vaziyeti çok memnuniyet 
vericidir. VllAJetlerln Azamı lstlhsal yapmak Uzere 
ltlniıf ollluklan tedblrler aayaalnde bu yıl mahau· 
ıan ı,ı ve bol ol•calı anlafılmaktadır. vnıretıer 
her onla.. gUnde bir vlllyetlerl dahlllndekl mah· ı 
•ul vaziyetini bir raporla Ziraat Yeklletlne blldlr· 
mektedlrter. 

--"·-------------· 
Dairelerdeki işler 
DAHiLiYE VEKALETİNİN 
PEK MÜHiM BİR T AMiMi 

Kahire : 27 (a.a) -Mısır me· 
busan meclisi üç gün devam eden 
gizli müzakerelerden sonra hüku 
metin harici siyasetini 68 muhalife 
karşı 122 reyle tasvil:- etmiştir. 

Başvekil Sırrı paşa müzakere 
sonunda söylediği nutukta bilhas· 
rn demiştir Vi: " İngiliz zaferinden 
sonra tehlike şimdi uzaklaşmış ol• 

makla beraber müdefaa hazırlıkla· 

rımıza de\'am ediyoruz. Ma sınn ha· 
rici siyaseti lngiliz -Mıc;ır ittifakına 

Alman heyetinin 
lzmirdeki temasları 

\omaayua ıöaderilen Alman 
e Jutaltı me'fcada 16(),000 

' 200,()()g tahmin .dll1Hktedir. 
lllal6matJ alaa- mahfillerde 
llaldiline gÖl't>, Balkanlarda 

,_. ıtll' .. le bir oetiee.19" dolru 

bedir. &.. mUtahitlcr Al· 
-... ınumaadclai ,aaı ... de 

harbioe 'GIUdaJaaleeini bek· 
~tedir. 
'-o1adra : 27 (a.a) - Alman· 

ltomanyaya Macaristan yo · 

"utle laaliade ask.ri' g8ndcr· 

' e dair haberler t.alllunda 

reamt mabflllerioc laiç bir - . 
lt gelmemi7tir. 

'•daptfteden ahnan babcr• 

tCS..e tren H.4-lerinde buyuk 
. lil;ler olmuttu• . Bir çok 

la banketi bildiriliyor. Ber

lomanyaya Alman lut'alan 
'ldili tealiaı ol .. nmaUadır. 

' da Alman"'kıt'alatınm Bul· 
a ıelditi • laaberleriai du. 

•t11a•rt1r· 

Ankara : 71 ( Türksözü mu· 

habiri bildinyor) - Hükllmetimiz 

halk itlerinin rünü gününe yapıl· 

ma11.aeaelesi üzerinde hassasiyet· 

le durmaktadar. Aldıtun maluma• 

ta l'öre, Dahiliye Veklleti viliyet 

lere yeni bir timim yaparak vila 

yet ve kazalarda itlerin günü gü· 

nüne rörülmesini ve halkan şiki · 

yeline kat'iyen meydan verilmeme· 
sini, bu emre aykırı hareket eden 

memurlar hakkında şiddetli ceza· 

lar tatbik edileceğini bildirmiştir. 

Bu itlerin iyi bir surette cera

yuı içi..- valiler, kaymakamlar, Na· 

biye müdürleri bOyiik bir hauasi• 

yet ile vaıif e rörecekler ve me· 

murlan daimi kontrol albnda tu• 

taçak)ard1r. ,.Dahiliye Vek.ilimiı B. Faik, Ô.ıtrak 

v~ memleketin müdafaasına istinad 
etmektedir. Mısır lngiltere ile akd· 

ettiği muahededen doğan bütün 
laahhütleriıı i dürüst bir tarzda ye• 

rine getirmektedir. 

Nevyork : 27 (a.a) - Nev· 

york Taymis gazetesinin Kahire 

muhabirine göre, Mısır, muharebe 

dışı vaz'iyetini muhafaza edecek· 

tir. 

/\ miral Darlan Parise 

gidip döndü 
Vış ı : 27 ( .\. A. ) - Amiral 

Daıları p ., r,se gider k Almanlarlıı 

mü cakercle: d e bulunJ lJktau sonra 

Vışıv c dönıı üş ve Mareşal Peı en 

ta rafın dan kabul ed ılm ışlir . E v· 
V• lce Lôv~ l mü zıı kerde ı i şifaht 

olarak y a pt ı ğı ıç ı n bu konu~ma 
lara rıereden başlandıtı m .ılCı n 
dttıldir. 

lımir : 27 ( Türksözü muha· 
bitinden )- Son defa lngiltercye 
utı tan üzüm ve incir ve Alman. 
yaya sa h lan palamut m ikta r la rı 
üzerinden ihracat evler ine isabet 
eden hisseler , tevzi talimatname· 
sine göı e k ttru meyva ve pala
mut • ih ı acatçı lar b iklikJ..ri ida e 
heyetleri tarafından tesbi r td ılıniş 

ve bu ccdvcller tasdik için T•ca· 
ret Veka letine göı.derilnıi~ tı . 

Üç kişil ık bit A; . " heyeti 
şehrimize g-ılmiştir. Bu heyet. g'! · 

çcn seıı e mahsulünden Almanya 
hesabına satın alınan lülünleıi 
tes l ı ın a l acaktır. 

-
Suriye komiserinin 
bugün şehrisnizden 

geçmesi muhteme\dir 
lstanbul : 27 ( Türksözü mu• 

habu inıien }- Fransanın yeni Su 
riye Komiııerjnin bugün Suriyeye 
müteveccihen lstımbuldan hare
ket etmesi pek muh1emeldir • 

Romanyadan ~ gelen 

muhacirlerimizin parası 
Bükreş : 27 (a.a) - Roman· 

ya hükumeti son zamanlarda Ro· 
manyadan Türkiyeye -gidenTüfk· 

ler Romanya milli bankasına yatı· 
rılmış olan ve yekunu ?5,000,000 

Leye baliğ olan meblatın Türkiye• 

ye nıı kline müsaade etmiıtir. 

Garbi Anadoluda 
saylap 

Ankara : ?.7 (a.r) - Fasalasız 

yağmurlar neticesinde- viliyet da
hilindeki çay ve ve dereler taştı. 

Manyas ovası sular alhnda kaldı 

Bulca seddi yıkıldı. Ova kamilen 

su altında kaldıtı Manisa Akhisar 
ovalanna da ıular basmııhr. 



GÜNÜN MEVZUU 
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A den Kml denizin cenub 
müntchaaında korkunç bir 

kale halinde bekçilik yapmakta 
ve büyük Britanyıyı düşman 
gemilerin Süveyşe ve oradan da 
Akdenize ıeçmeJcrine mani ol· 

maktadır. 
Aden asırlarca Oımanh İm· 

paratorlutuna tibi kalmıştır. On 
altıncı asırcı Kizıldenizdeki ka
l otaj yapan Portekizliln iki de· 
fa Adeni ele geçirmiye teşebbüs 
etmişler, muvaffak olamamıılar. 

Oo dokuzuncu asırJa -1839 
senesinde - Kraliçe Viktorya 
zamanında lngiltere burasının 
strattjik ehemmiyetini takdir 
c'miş ve luvvet göndermiı, A· 
d~n işgal edilmiştir. Burası uzun 
zaman Bombaya tibi olmuş, 

1937 de İngiliz tacına batlı bir 
müstemleke haline getirilmiştir. 

Şehir şimdı kırk yedi bin nü 
fusludur. Ahalisinin beşte üçü 
ArBp, ıeri ı.,kalanı Hintlidir. 

Aden Kızıldenizin en mühim 
kömür limanıdır. Hindistana gi
den vapurların hemen hepsi li 
mana uğrayar11k kömür ve su 
ahrlar. Hindistanı Arabistana 
batlıyan denizaltı telgraf kablo· 
lara da bu lımandan geçer. 

Liman faaliyetinin onda do· 
kuzu Hındistandan, Afrika sahil· 
!erinden Avrupayı transit geçen 
npurlar dolayısiyledir. Liman
daki faaliyetin ancak onda do
kuzu Aden hinterlantının ticari 
mübadeleleri yüzünden olur. 

1

. 

A den ayni zaman·ia lngilte 
renin tn kuvvetli üslerin· 

den biridir. Asmara, Diıe · Daua ! 
ile Cıbuti demiryolunu bombar· 
dıman tden logiliz tayyareleri 
bu üsten hareket eder. 

lngılterenin Kızıldenizde 
Adenden başka diğer bir mü· 
bim üa de, Adenin garbmda ve 
Adenden 96 mil mesafede. Ba
bilmendeb botazının tım met· 
halinde bulunan Perim adasıdır. 
Bu adacık Arabistan sahiline 20, 
Afrika sahiline üç kilometre me
saf c;!dedir. Bu itibarla Boğaza 
tamamiyle hakim vaz'iyettedir. 

Bu ıcbeblc 1799 scne~inde 
bir lı gııiz firkateyni adaya altı 
topla Hintli askerlerinden mü 
rekkep bir garnizon ihraç etmit· 
ti. 

ADEN 
BiR AMİRALiN ~BALO ME· 

RAKI YÜZÜNDEN KAlB 
EDİLMiŞ .. BUt OSTOR 

PERiM 
ADASI 

ltalya Aaaap llmanını 
1800 lnglllz llraalna 

satın almıflardı 

Kızıldenlz
de ttsler 

ı ___ P:•_Hf ~ 
emelinde oldu~unu, lngilizlere 
karıı isyan halinde bulunan Mi· 
zer mihraceıine onun gönderdiği 
bir mektuptan öğrenmişleı di. 

Fransa hü~iiıneti de ayni za 
manda adanın işgalini emretmiş· 
ti. Fakat bu emri tatbika me
mur Fran11z Amirali, lniİlizlerin 
maksatlarını her halde b.ilmi· 
yordu. Bu işgal pek aceleye lü 

zum görmedi ve çok evvelden 

kararlaıtırılmış bir baloyu tehir 

etmemek için fi'onun hareketini 

tehir etti. 

Baloyu müteakib filosuyla 
beraber ada önlerine gelditi 
zaman lngiliz bayrağının orada 
dalgalandıtını gördü . l11gilizler 

ondan önce davranarak bir gün 
evvel gelmişlerdir . 

Jtalyanın da Kızıl deniz sa· 

hilleıinde arazisi vardır. 

S üveyş kanalının açılmasını 
takip edtden sene bütün 

Avrupo devletleri KıZJl deniz 

ı1thillerinde arazi almak üzer~ 

idt-ti yarışa girmişlerdi • İtalya 
işte bu sıralarda o civarda ara· 
zi elde etmiştir . 

ltalya seyri sef ain kuO'l pan· 
yası " Rıbaattino " Kızıl deniz· 
de ant"po tesis etmek üzere 
bir liman arıyordu • Paraya ihti· 
yaç hisseden yerli devletçikler 
den birinin sultanından Assa 
limanını 1800 İngiliz lirasına sa
lın aldı . Bir kaç sene sonra 
kumpanya bu limanı hükumetine 
devretti . Eritre müstemlekesi 
ile İtalyan Şarki Afrikasmın te· 
a· si işte böyle başladı. 

Ş ayanı dıkkat bir nokta : ltal
yanların Habe~istan sahille

rinde müstemleke tesis etmek 
teıebbüsü lngilizlerden müzaha
ret gördü. lngilizler Habeşlilerin 
böylece ltalyanlarla meşgul olup 
• Mehdi " iıyaniyle alilcadar ol
mamalarından o zaman mem· 
nundular. 

1935 de F rarisa ile hal ya 
arasında yapılan bir anlaşma 

ile Dumcra a:fası da ltalyan 
müstemlekesi oldu • Bu ~da Ba· 
bülmendel> boğ zında ve Perim 
adasınm şimalindedir , 
ı..;. • ak at bütün l u üslere r ajmen 
1 · ltalya Akdenizde oldutu gi· 
bi Kızıl denizde de hakim de· 
ğildir. Ve Kızıl deniz bir fngiliz 
denizi halinde kalmıştır • Bunun 
sebebi lngiltertnin Kızıl denizin 
a-iriş ve çıkıı kapılarına sahib 
bulunmaıı lngiliz gemilerinin Kı
zıl denizden çıkmıya mecbur ol 
maksızın mahrukat ihtiyaçlarını 
bmin etmektedir . lta!ya ise L.u 
vaziyette dt ğildir. 

Hariçteki Belçikalılar 

askere çağırıldı 

Nevyork: 27 (A. A) - Bel. 
çika baıkonsolosu, 16 20 ya· 
şında bütün Belç ıkalılan askere 
yazılmaya davet etmiştir. 

Mersin viliyet parti 
Kongresi yapılıyor 

Profesör Tankut ve parti müfettişimiz Hasan 
Menemenci dün Meısine gittiler 

Hakka ve 
kuvvete dair 

~ 0 oelde Papa ettiği bü· 
U ~ yük duada hakkın kuv

vete karşı galebe etme-
sini dilemiş. 

- Amin Papa hazretleri! 
Savaşta da, barışta da; eski 

den de, hepimizin, bütün hür, bü
tün demokrat insanların istediği · 

miz o idi ve odur. 
Hak kavinin demek ıerlrindir; 

En celi hikmet: ezmeyen ezilir. 

diyen bir •şairimiz ·vardır. Fakat o 
da bu beyti şikayet yollu, sitem 
yollu söylemiştir. 

Kuvveti biz de inkar etmeyiz. 
Fakat bizim tanıdığımız ve inandı
~ımız kuvvet, hakka karşı büyük 
bir savaş vasıtası değildir ; hakka 
saldırmak isteyenlerin karşısına 
dikilmesi gereken bir varlıktır. 

Haritada sınarlanmızı gösteren 
çizgiler, hakkımızın sınırlarını da 
gösterir. Ondan ötesinde bizim 
gözümüz yoktur; ondan berisinde 
de kimsenin gözü olmasına taham
mül etmeyiz. işte inandığımız kuv
vet orada hakkın emrinde, sefer
ber durur. 

Ne başkalannın ilitini kurumuş 
görmek isteriz; ne de bizim iliği· 

mizi kurutmak amacını güden ni 
zamlara yanaşırız. 

Haksızlığ'ın adını hak koymak 
ve onu bir bayrak edip saldırgan
hk gönderenin ucuna asmak bize 
eskiden de yakışmazdı; yeniden 
de yakışmıyacaktır. 

Papa hazretleri; kuvvetle hak
kın savaş halinde bulunduğunu 

Vatikan'daki sarayınının pencere
sinde gördüğü için böyle dua et· 
miş olacakbr. 

Biz de yeni yılın eşiğinde 

kendimiz için şunu söylüyoruz : 
- Kuvvetimiz hakkımızın em

rindedir ; hazır ol 1 vaziyetinde du 
ruyor. - T. 1. 

Adana orta tedrisatın
da teftiş devam ediyor 
1 Maarif Vekileti Müfeıtişle-

l 

riı~dcn. Bay Salih Zt~i O!ke'~in ~l Şehrimizdeki 
reıslığınde maarıf mufettışlerm· _!_ ._ _ ~ 
den Bay Necmettin Bora, Bay ~ekmek tipleri 
Osman Horasanlı ve Süleyman 
Demirden müt"ş e kkil Maarif 
Veki'cti Grup Ttftiş Heyeti 
birkaç gündenberi şthrimizde 
bulunma Hadır. Heyet, Vili1eti · 
miz maarif teşkilatını ve mek· 
ttpleri ttftiş ile meşgul bulun· 
maktadır. 

Halkevinin müsamere 
biletleri satışa çıkarıldı 

Halkevimiz tarafından ba 
zırlanan ve hası atı ile askerleri 
mize kışlık hediyeler alınacak 

olan müsamerenin biletleri satı 
ıa çıkarılmıştır. 

Pazartesi günü akşamı Asri 
Sinemada verilecek olan bu bü · 
yük müsamerede Temsil şu~esi 
gençleı i "Kafa Tamircisi,, isimli 

iki perdelik tseri oynıyacaklar,,. 
Halk Türküleri Ekipi de yeni 
bir programla halk tiltküterin 
den mürelck"P bir konser vere 
cektir. 

Bıletln Halkevinde, Asri 
Sinemada veıair yerlerde 1&hl· 
maktadır. 

Vekaletin sualleri 
Bütün Yurtta bir tip ekmrk 

yenilmesi ve ekmctin her taraf 
ta bir fiyatla satılması etrafınd• 
lstant:utda Ekmekçihk Labort• 
tuarında buğdaylarımız üıeriodO 
yapılmakta olan etüdler dev•fll 
edeıken V c kilrt bazı vilayet' 
lerden bif,.n mevcut ek111t~ " 
tiplerini ve bun l arın ayrı af" 
fıyatlarını da sormaktadır. ,.. 
nada da hilen kaç nevi e~ 
mr k SMtıldığı ve bu ekmekleıiıl 
ayn ayrı fiyatları sorufmuş, Vt 
kaletin bu suallerine ccvıpl-' t 

verilm . ştir. 

Toprak Ofisi buğdaY1 
~ 

Bazı yerlerde halka tohu" 
luk buğday teni edilmek üs' 
ıe Topnık Mab~ulleıi Ofisi de· 
polarmda mevcut butdayJaıd" 
iııifaJe edı lmesi için tetkikte" 
yapılmakta idi Toprak ofı 
dfpolaımda bulunan butd•)'; · 

ı Beden Ter biyesi mü kel· 

nn, tohum'uk evsafı haiz 
madıtı yapılan tetkikattın 

laşılmı§br. 
· ıeflerine parasız sinema 
1 Şehrimiz Beden Terbiyesi 

-----·-------- mükellefierine pazar aüPü aa-

Büyük Atatürk koşıl' 
su dün yapıldı 

Pamuk Kongresi 

Murahhas heyet 

yarın gidiyor 
3 kirı urıusanide Ankarada 

akdi mukarrer Pamuk Konıre· 
sine Adanadan gidecek olan 
murahhaslardan Ziraut Müdürü 
Nuri Avcı, Çıftçiltr Birliki reisi 
Fazlı Meto ve Belediye Reisi 

Kasım Ener'in pazar gürıü ekı 
presle hareketle edccf'kleri ha 
ber alınmıştır. 

Şehirde 339 doğu ı !llu 

bah:eyin saat 8 de Tan Sin~
masında parasız Olimpiyat fıJmi 
gösterileceği haber alınmıştır. 

Fudbol maçları 
Malatya Mensucat Fabrikası 

gençlik kulübü fudbol takımıyla 
Ziraat Lisesi fudbol takımı ara· 
sında dün lt'krarlanan maçı 1-0 
Malatya Mensuc.' t takımı kazan· 
mıştır. Lik maçları lıaıladı b ı> ş
lıyalı Malatya Mt-nsucat takı· 
mının bu g.tlibiyrti ytgaoe gali 
biyctidir. Bu suretfe bu genç ta 
kım dı bir galibiyet t-lde etmiş 
bu'unmaktadar. Mal.al) a Mcvsu· 
cat takımı her ne kadar tehlike 

(Birinci sayfadan artan) 

gence de bir çift kundura i~ 
miye ve rilmiştir. 

Üçüncü 9 dakika 27 saniY 
Liseden Cabbar Ô;;er gelıJJff 
bir kol saati kazanmıştır . 1' 

Dördüncii Toros Gençlık 
lübünden Nacı Kaykal'..ı bir si• 
ter hediye verilmiştir . 12 iııC 
kadar diger 8 atlete de muh 
hediyeler tevzi edilm iştir . 

Gençlerin kazandı:C ları hed 
ler Vali tiay Faik Üstün tarııf 
dan dağı t ı lmış ve tebrik edil 
lerdir. Mükafatlar ın tevıii 

1 sanda Halk evi reisi doktor Ke a 
Satır ve Beden Tet biye Miid 
Rıza Sa l ıh Sar'ay da hatır bU 
muşlar, k oşuya girtn bütün ft 

!er turu tamamlamışlardır . A radan bir zam~n geçip Na 
polyon Mısırdan ayrılınca Cumhuriyet Halk paıtisi ı 

Mersin vilayet kongresi bugün 1 

yapılacaktır. Kongrede bulunmak 
üzere, parti merkez heyeti azi · 

Mene~enci dostları tarafından 

dün garda hararetle ttşyi edil
miş! rdir. 

o!amamıı ise de, her ne suretle 
gençlerin mükellefiyeti olursa olsun bir rali~iytti var 

Kömür 
. . 
ışı 

adadaki logiiız batar yuının ku
mandam elindeki t.>pların yirmi 
kilometre genişliğindeki Babül· 
hikim olmıyacıtını farketti. 

Londra hükumeti de hu kaya 
parçı11nda bir garnizon besleme 
Din lüzumsuzlujuna kanaat ge· 
tirditi için ada tabliye edildi. 

Elli sekiz sene ıonra Ferdi· 
nand de Lessepı'in yakın bir ia· 
tikbalde Süveyş kanalını açabi 
lcceti anlatılınca lngiltere bükü· 
meti, deniz kuvvetlerin~, Perim 
adasını tekrar işgal'etmeleri cm 
rini verdi. 

Perim lnıilizler tarafından 
iki defa işgal edilmiı, ilk işgal· 
den aenelerce ıonra Franıa bu 
adayı iqal edecekken bir Fran
ıız amira1mın balo merakı yÜ· 
zünden bu fırsatı ebediyen ka
çırmııtır. 

lngiltere adayı ilk defa 1799 
ıeneıinde İfpl ttmi~tir. Napol· 
yon Bonıpart o sırada Mııırda 
idi ve logilizlcr onun Hindiıtarıa 
dogru ilerltmcsine kat'i aurelte 
mani olmak azminde idiler. Na

polyonun İle Hindiıtını taerruz 

sandan profesör Hasan Reıid 
Tankut \e ve parti müfettişimiz 
Hasan Mr.nemtnci dün Mersine 
gitmişlerdir. 

Profesör Tankut ve parti.mü 
f ettişimiz pazar günü şebı im ize 

Bölgemiz dahilindfki 339 
değumlu gençler t kanunusani 
1941 den itibartn Beden 'f erhi. 
yesi Mükell' fi yeti çağına gir wiş 
bulunacaklardır. Bu genc,lerin 
yoklama ve kayıtlarına başlan· 
mıştır. Bay Tankut ve . Bıy Hasan 

geltcekler ve Bay Tankut o 

günki Elcspres1e Adanadan An
karayı hareket edec~k'erdir. 

DUYDUKLARIMIZ 
. 

Silıirbaz -parasız tramvay /ar 
Tibetin Lama kabileıerine mensup meşhur si

hirbazlardan Turno kendi muhitinin halkını da hay· 
rete düşüren bir adamdır. 

Yazan en sıcak günlerinde, güneş altında amu
di dikilmiş bir direğin karşısına a-eçerek alb saat 
hiç sarsılmadan durur ve senenin üç ayını mezar
da geçirir. 

Bu müddet içinde yiyip, içmez. mezar bayatı 
kapalı olduğu için hava da almaz. Vücudu katay
laza haline geldiği için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. 
Muayyen müddet bitince arkadaşlan gelerek ken· 
diıini mezardan çıkarırlar. O zaman baygın bir 
haldedir. Fakat yanın saat açık havada yatar yat
maz, ayak üzeri kalkar. 

§ 

lrlandanın BeUut ve Danimarkanın Kopenhar 

gibi bazı şehirlerinde yolcuların ceplerinde paraları 
olmadığı zamanlarda bile tramvaya binmelerine 
müsaade edilir. 

Böyle hallerde tramvay biletçileri veya kontro· 
lörleri müşterilerinin isim ve adresini kaydetmekle 
iktifa ederler. Bilahare müşteri gidip parasını şirke· 
tin merkezine veya pllnton denen hat bqmemur· 
larına teslim eder. 

§ 

Eski Çin ordusunda ; yaralanan asker veya ıu · 
baylar terfi veya madalya ile taltif edilecek yerde 
nakdi bir tazminat ile mükafatlandınlırdı. Bu mü· 
kMat yaralanan askerler için takriben 15 lira, su· 
baylar için 60 lira ve bir ~neral için de 200 lirı 
idi. 

drmektir. 
Bugün ise şehir 5ladyomun· 

d, Toros ve lctman)urdu genç 
lik kulüp!' ri fud l:-olculariyle 
Muallim Mektebi ve Use ta· 
kımlan karşılaşac"klardır. 

1 d m a n Yurdundandan 
Kemal Çinlinin cezalı ve Zeynelın 
hıısta oldutundan bugün oynr 
yamıyacaklarını hesap ederı~k 
idman Yurdu takımmm Turos 
luları kolay kolay ycnemiyecek 
!erini tahmin etmek'e aldanma
mış oluruz. 

Buıürıkü maçların en mühimmi 
Muallim Mektebi ve Lise mıçı 1 

dır. M Jhlm oldutu üzere bu ilci 
takım birbirlerinin uki rakibi 
dir1er, Ve bugün Liseliler Mual· 
lim mektebini yenmek için hay-
li gayret saıfr.deceklcrdir. Bu 
gıyrt tlerin vereceti neticeye 
fimdilik int zar etmek lazımdır. 
Şayet Use Muallim mektebini 
yenecek olursa bu muvaffakıyet 
Liselilerden daha çok Milli Men
sucatlıları sevindirrcek ve Milli 
mensucat talamma derin bir ne· 
fea ıldntıcaktar. 

( Birinci sahifeden artan ) 
lüğe bildirecektir. Tahmin edil 
ne göre mes'uller hakkınd•. 
takibat yapılacak ve bu iıin 
evel halli yolunda tedbirler iti 
edilecektir. 

Karacabey ovası 

sular altında 
Ankara : 27 ( Türhöı6 

habirinden ) - Gelen habC~ 
göre. M. Kemal Paşa araıi•1 

Jar altında kalmıştır . Kırıcl 
arazisini de sular kapla 
Bursa . K racabey yolu k 
mıştır. 

Ruzvelt bir nut&JJ 
söyleyecek r 

Vaşingl on : 27 ( A. A· 
Bay Ruzvell Paur aanü rad 
bir nutuk söyleyc:cf'klir. 

Korfu da öleole1 

Atina : 27 ( A A. )' 
nan son haberlere göre, it• 
ların Noel günü Kortu 
yaptıkları bava bombar 
da 23 kiti ölmüı, 30 kifl 
lapmııbr. 
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1 
1 grıçer geçmtz dünyayı 1 

Yrcana vtrcn şayialar 
Biritanya adasının tfkrar 
ltşebbüıüne uğrayı?catı 

n ve lngilız luyn;.kları 
.., ortaya ataldı Alman· 
bundan b_iç bahsetmiyor . 
er haberler, Alman kıta
FraDAda toplandıtın1 

or. Ve Almanyarıın Fran· 
nya ile Gar\ i Akdenizde 
ıeçmek istediğini an· 

son haher ise , Alman· 
Romany11da kuvvetli kıta
b~id e\tiğini bildiriyor : 
"ıtan Y"liyle 200,000 ve 
S00,000 asker Romanyaya 

Garb çölüı de 
hazırlanmalar 

Kahire : 27 ( A. A. ) -
Gırb çölünde IBgilizl~re durma· 
dan takviye kıtaatı gelmektedir. 
Nak:iyatta ltalyanlardan alman 
kamyonlar kullanılmakta , hazn
hkiar devam etmektedir . 

ltalyanların 
tayyare zayiatı 

Londra: 27 (A. A) - Seli 
hiyettar mahfılJcrin bildirdiğine 

göre 25 Kinun evv l giinü bi . 
ten hafta zarfın la fngiliz tayya· 
releri hava muharebelerinde 
İtalyan tayyaresi dü.ürmüşler· 
dir. 

Bunların 10 u Yunanistanda 
21 i Afrika cı-phc inde düşürül 
müşlür. Bu müddet zaı fında ln
giliz gaibi 7 tayyaıedir. Harlı 

b&şmdan beı i <lüşür lerı İt<1 lyan 
tı:ı}')"areltrinin miktarı 4] 6, buna 
nıukabil lngilizlc ·n z;ı)İıtlı 75 
tayyaredir. 

funa buı tuttu 
Bükreş : 27 (a.a) - Buzlar 

yüzünden Tuna da seyJüseft r tatil 
edilmiştir. 

lcrcı, talim ter biye kıta· 
n başka, Romanyaya as

eldiği lıaberlerini tekzib 
el° tedir. K~za Bcrlınde ayni 

eıilll tti yalanlıyor • 
'/f' "tün bu haberler Kolom 

1 
pi" '•d)osundan çıkmıı bulu· 

Arnavudlukta logiliz 

tayyare faaliyeti 
Atina: 27 ( A. A. )- lngifiz 

ha-.a tebliği: Tayyarelerimiz dün 
drmi<yollarımız ve depo'atfa 
Av!onya cerıubunda lcain Fa· 
yonko'yu bombardıman etmiş· 
lerdir. Bütün bombalar hedef 
sebasıne düşmüştür , Düşmanın 
dokuz avcı tayyaresi tayy<ırele· 

rimizin yolu üzerine düşa üş v~ 

ve 10 dakika süren Hr muha· 
rebe olmuıtur . Tayyare'.eıimiz 
salimen üslerine dönnıüşleıdir. 

Bu yüzden Tuna ağzında bu
lunan bir çok vapurlar mahsur 
kalmıştır. Soğuk sıfır altında 15 
derecedir. 

Ankara Vılayet Parti 
. lıive edıldigine göre , 

a'/1 ya, Sovyt:t Rusyaya taı.· kongresi yapıldı 
bu.-· ~t 1.talyaya Atna\ıudl~kta ı Ankara : 27 ( A. A. ) __ An 
ud' bır yardım Y'-'pmsk ıste· kara Vilayet Parti kongresi bu 
i dl' ' gün toplar.mıştır . Kongre aza· 
dfl ıne bu habrrler mryanında lan El-ıcdi Ş~fin istiroh"tgahım 

·IJ" a Al.narıyanın Yunıın · ziyaret etmişlerdir , 
harbine müdahale ede· 

it de vardır . 
•"/ · dılık te~yyüd eden va· 

,. 'udur : M. caıistandan Al 
•skerinin geçtili 1 . . . . . 

şıJ' ışı o ın vaı.ıyetı 

İki Kanada hava 
maTeşa li Londrada 

Londr,1 : 27 (a.a) - lmpara• 
torluk pilot yetiştirme planına Ka
nadanın yardımını görüşmek üzere 
iki Kanada hava Mareşalı Londra lbiral Da• lıu m Pariıe git 

liği ve mü1akereltrden son ı 
iye gdenk Maıeıal Peten ı ya gelmiştir. Yeniden bir mikdar 

Kenadalı ve Avusturalyalı pilot dR 
dan kabuı olundutu ha-
~rilmektcdir. Fakat Darlan ana vatana muvasaıat etmişlerdir. 

e Almanlarla neler konuı· 
~e tt klifler aldı ? Bu he· 
lbeçhuldür . 

Ölen Japon 
bahriyelileri 

Gzakuelerin devam ellili ı Tokyo : 27 ( A. A. ) -
e, _Almınyanın, aeçenler· 

1 
Çin harbinde 17 Kinun 9:J7 

tekliflerinin Peten tarllfın· 1 den t 9 lıkkiııundan 1940 a ~a 
tededilmesiyle müzakere kE· 1 dar ölen Japon bahriye subay 
ın kap"nmıı olduAunu tr- ve erlerine bir listesi nrırcdilıli . 
ttmediği anlaşılıyor. ı Listede 621 isim vardır. 
erikada ha.ssdsiyet · 

•zv<it'• ıso imza t•ı•y•n 1 Yunanlılar 
bir mektub gönderilditi ve ! 
bu imzalayanların Amtri· 1 
yüksek şahsiyetleri oldu-

1

1 

lışıh)or. Bu mektup, Ame 
n sÜt 'atle lr giltereye yar· 
l tcıvık e~ici mob' \eltedir. l 
1>helerde vaziyet 1 

Unanlılar Arnavut'ukta şaı k 
~c et nub bölgelerinde ile· 1 

tkctlude dtvam etmede 1 

tltnl~rin, yeni yeni mevzi- ı' 
İtler ve malzeme ele gc· 
leri bildiriliyor. 
'byada iıe lrıgilizler müte· 
en takviye ile m"ıguldur. 
)ı üzerinde lngiiiz tazyiki 

Lin'e girdi 
( Birinci soyf adan artan ) 

fıodaki Yunan kuvvctl~ri dun 
Pogradı çten mbasnna gid, n yol 
Uzcrinde mubim bir nokta teşkil 

eden Lin kuabasana girmişll'rdir. 
Bu ileri kolları takviye edt•crk 
kıtalar gönderilmiştir. Soğuk ve 
kar bart'kab iz'aç etmektedir. 

Fakat topçu ve mitralyöz 
ateşi hiç kesilmemiştir. Yunan 
ileri harekl tleri Line girdikten 
sonra Sevkulceyş bakımından çok 
daha mUhim olan Şapasan ve Şo· 

kuba dogru yUrUmektedirler. Bu 
mıntıkada bir mikdar İtalyan esir 

Hatan İngiliz destroyeri 
Londta: 27 (8 B. C. Saat 

8, 15) - Bahtiye Nezar~ti bil· 
diriyor: 1300 tonluk Alct'!ı on 
isimli desro~·erimiz batmıştır. 

Beden Terbiyesi Sey .. 
h.:ın Bölgesi başkanla
ğından: 

29 - 12 - 1940 pazar gür.Ü 
Adana Stadyomunda Beden 
Terbiyui mükelltfl-.rine verilen 
ders yerine Abidin Paşa cadde. 
.11inde (Tan) sinemasında para· 
nz olarak 1936 O impiyatları 
fılmi gösterilecektir, Davrtiye 
ler mahalll mümessillerine veril· 
miştir. Mümusillcrine müraca. 
at ederek davetiyelrrini alma. 
ları ve i u pazar günü sabahle· 
yin tam SBP.t sekizde Tan Sine
mHmda bulunmaları f hemmi· 
Y"tle ilan olur ur. 12609 

Zayi resmi mühür 
KoZ3n kazasının Ağzıkaıa 

ca köyü İhtiyar H,.yetiııe mah · 
sus raemi mühür zayi olmuştur. 
Yetıisi temin e ilcceğinden t ski 
ıuühürün hükmü kalmsdı~ı ilirl 
o'unur. 12608 

BORSA 
Pamuk - Hubu! at 

KiLO FIATI 
C[NSİ En az En çok 

K s \ ' 

" !'- . 
=-' 

'\.o 'a 12 
Ma. pn;Jagı 49 50 
1a. l ınızi 

- -47,00 48,25 
Kapıınalı 

----
Y. Pamuğu 35 
Klevland 1 59,25 60 --- -zı,15 - 24 ;:,ıısaam 

K.buğday 

~utday T~ 

" yerli 7,75 

Arp:ı. -- 5,00 5,675 
Yulaf 6,25 

adiven artıyor. edilmif, mitralyözler ve mubim · 1 21 11 I 1940 
rdiya mukavemeti daha mat almı,br. Kambiyo ve para 
ar devam edecektir? Bu, Atina : 27 (a.a) _ Başku. l.ş Bankasından alın~ıştıı __ 

1 k b. sualdır d P ttiı.' · ,.,, ıo:u aca ar • mao ao apagos nefre a• emrı· 1,.--;R:::--:-. -....,.k-----ı 
yevm!tte bilhassa diyor ki : Yu· ı --=F=-a..:.y-;ışk_m_,(aF,,_r ----• -

balar sayesinde 
lcan eski eserler 

"rere: 27 (a.a) - Eleb· 
ıetesinin vcrditi habere 

lan günlerde Trablusgarp 
n bölresine yapılın bü· 

da ablan bombalarla bazı 
ler meydana çıkmıştır. 
tbeluin eaki muarlar 
lalııılmıtbr. Burada bıf· 

lmaktıdar. 

. ran ransız) 
nanutanın bttrriyetini ve şerefini St l' (' ·ı· )----5-• j er ın angı ız 2 ı 
mudafaa eden sızlerin sayE"sinde Dolar (Amerika) (32 20 
No~l bayramını bur bir memleket F k c· · ) ran ısvıçre 

halinde kutluyoruz. '-----~~---l---!.-. .....1 

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nez1h, en kioar balosudur 

Davetlyeler Kızılay Merkezinde de satllmaktadır. 
12600 3- 5 

28 Xil 940 Cumarlı.!si 

8.00 

8.01 

8.18 
8.45/ 
9.00 

13.30 
13.33 
.3.50 

Program, saat ayarı, 
AJAN~ 

afif program 

Ev (adır. ı - Yemek 
Pr ram, Saat ayarı 
Müzik : Türkçe plaklar 
AJANS 

14.05 Müzik : Türkçe plaklar 
14.20 Müzik : Hiyaseticumhur bn. 
15.00 Müzik : Hafif sololar 
15.30 Müzik : Konservatuardan 

nakil : Riyaseticumlıur Fi
larmonik orkestrası 

18.00 
18.03 
18.40 
19.00 
19.15 
19.30 
19.45 
20.15 
20.45 
21.15 
21.30 
22.30 
22.45 
22.50 

22.50 
23.25/ 
21.30 -

Program, saat ayarı 
Müzik : Radyo Caz 
Müzik : Koşmalar 
Konuşma (Günün meseleleri) 
Müzik : Türküler ı 
Saat ayarı, AJANS 
Müzik : Fasıl heyeti 1 
RADYO GAZE.TESl 
Müzik : Şarkılar 
Konuşma (Bibliyoğrafya) 

Müzik : Radyo orkestrası 
Saat ayarı. AJANS 
Müzik : Radyo orkestrası 
Konuşma (lngilizce - Kı

sa dalga) 
Müzik : Cazband 

Program ve Kapanı~. 

BU AKŞAM =~! 
Nöbetçi Eczane 

M.RİF AT 
Kale 1'apıs1nda 

-

d a 
SUVARE 

BU AKŞAM 
MATİNE 

1 

8.45 2.30 
Dans galasıf. 

Caz festivalıf. 
Şarkı zaferi!. 

BAŞROLLERDE : 

Alice Fay - Don Ameche 

HOL iVUT 
RESMİG EÇİDİ 1 

Yıldızlar Memleketinde : Göz kamaşbncı dekorlar arasında en 
cazip musiki parçalan içinde baş 

iLAVETEN: 
döndürücü bir aşk macera."ı 

Ankaranın 17 n ... ci Cumhuriyet bayramı 
resmigeçidi 

Bugün 2,30 matinesinde 

Holivut Resmigeçidi - San Tehlike 

Pek Yakmda Pek Yakında 
Pek Yakında 

Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

LEKELi KADIN 

Yurddaş !. 
Mürettip alacağız 
Matbaamızın razcte lmmm· 

da ç~lışmak üzerebir mürettibe 

ibti yaç vardır . ldarebınemize 
müracaatlar1. 

Hava kurumuna aza ol 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ ' I 

Ziyaret Ediniz 

Mutedil Fiyatlar 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımlan, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ At elyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddeti Vakıflar Apartmana Albnda "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 



Sayfa 4 TORKSôZO 
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Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor 

r e H·ımi E 
Abidinpaşa Caddesi No : 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 

-- -

,_. . . ; . ': .... . ;~: •.. r11.; ..... ı;..;-;:::~-=iı...~.;r~.-..~~;~;,; .. _-_.~-~ .... :..;;. ·~ .'.:-. :\.",j 

ilan 
Seyhan defteT.darJığın· 
dan : 

Kazanç kanunu mucibince 
ikinci tahit kazanç vergisirıin 

Kinunuevvf'I ayı içinde veril. 
m' si muktezidir. Birıarnaleyh bu 

ay içinde lcuanç vrrgisini vtr · 
miyenlcrin borçları O/o 10 zamla 
ve tahsili emval kanunu hüküm· 
feri dahilinde tahsil o'unacaktır . 
Alikahların malumu olmak üze·t 
re ilan o:unur • 

.. 12564 

itan 
Adana kulübünden: 

28-12-940 Cumartesi günü 

alcşanıı saat 20 de sayın azafa 

rmıyıllık kongreye davet eder . 

RUZNAME 

1- Faaliyrt repotu 
2- Hcsab tetkikini Hryeti 

idarenin ibusı 
3- Nizamnamede icabed'"n 

tadi •atın icrası hakkındaki He 

yeti idare teklifi 

4- Yeni Heyeti idare ıe
çimi 

S - Haysiyet Divanı seçimi 

12595 21-24-2lS 

Yurddaş! .. 
Kızılaya üye ol 

: .. ···················································: • •• •• •• • 
5 TURK OZU İ 
• • • • : GAZETE ve MATBAASI 1 
• • • • • • : T •• k •• •• G t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında 1 • ur sozu aze esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, BilUmum Matbaa İşlerini Türkiyede 
=:=::==:=::==::==:=:=::=:=:==::=:=:=: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

• 
cnnt a 

a 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • . - . • • i Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türks9zü) ! 
: · Mücellithanesinde Yapılır. : 
: ..................................................... ! 

Zayi tastikname İlan lskenderun Belediye Gaip Anahtar Kılıfı 
lçeıjsindc yedi Anahtar asıla 

zincirli Anahtar Kıhfını gaip 
ettim. 

93S ders yılma ait Adana 
liıeıi 6 mcı smıfından aldıtnn 
mektep tasti~nameıini zayi ettim. 
Yenisini alacatımdan askiıinin 

hükmü olaııdıtını ilin ederim. 

Eski hamam mahallesinde 
18 numaralı hanede Emin 
O}lu Mustafa Zorhl Erotlu 

12610 

iskan Müdüriyetinden: 

15 lira ayhk ücretli Ceyhan 

lakin memurluğu münhaldir. 
Müaabaka ile memur alınaca· 
t-ndan iıteklilerin 7 - 1 - 94 l 
tarihine kadar veıikalariyle bir· 
likte vilayete müracaatlan 

12611 28-29-31 

reisliğinden : 
Belediytmiz müstahdemini 

için 10 adr.t knput ve 36 takım 
şapkasiyle beraber kışlık elbise 

yaptırılacaktır . Keşif bedtli:684 
lira ve muvakkat teminat 57 
lira 30 kuruştur. Taliplerin 30-
12-940 pazartesi günü saat 
10 da Belediye Encümeninde 
tcminatlarile beraber hazar bu-

Bulup rürk Sözü Matbaaama 
teslim edeni derhal memnun 
edccfğimi ilin edcriıu. 

lunmaları ve şartnameyi öğren · 
mck istiy nlerin de her a-ün 
Belediye Mubuebuine müra· 
c11tları i•in o unur. 

12583 18-23-28 

Her Eczahanede bulunur. 
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T. iŞ BANKASI t 
Küçük l'asarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlOELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Alustoıı, 3 Jkincit .. şrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
t Adet 2000 Lira lak 2.000 Lira 
s " 1000 

" 3.000 
" 2 

" 
750 

" 1.500 
" 

f 
4 

" 500 
" 2.000 

" 8 " 250 
" 2.000 il 

85 ti 100 ti 8.500 
" 80 " 50 

" 4.000 
" 800 

" 20 
" 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 

~, __________________________________ _, 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf l•rihl : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbatıılı ve ihbarsıı tesıırruf hesaplar•"' 
en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

ltur'a ile Bfatıdaki plba göre ikramiye datıtılacakhr . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 500 .. 2000 
" 4 

" 250 .. 1000 " 
40 

" 
100 .. 4000 .. 

100 
" 

50 
" 

5000 
" 120 

" 
40 ,, 4800 " 

160 
" 

20 
" 

3200 " 

DiKKAT : Hesaplınndaki paralar bir sene içinde 50 1-
radan aıatı düşmiyt.nlue ikramiye çıkhAı takdirde yüsdl 
20 fazlaaile verilecektir. c 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Bitir.c1'inun, 1 p.t;t 
va 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------------------

Abone ve ilan 
Şartları 

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

Aylık ta abone edilir. -
lllnlar lc;ln ı• ... r• 
mUr•ca11t etmelldlr. 

Sahip ve Batmuharriri 
f!ERID CELAL aovı .. 

Umumi Nelfİfat Müdürl 
Maclo G0ÇL0 

Bulldıtı yer : T0RKSôz0 


