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MEC iS Ki$ TA Tili YAPTI r-r~;ki~~--~1ı-:ı;;~-·I 
:-·~:;;;~i~-·~;~ii;·-·ı Başvekilimiz dahili : harici siyase- j ticaret anlaşması ı 
i yıne saçmalamakta ı ' ~ ı 
i aou ı te dair beyanattabulun dular !Pakt meriyetten kalktıf 
•.: On ı· kı· ada •• 1 

d • * - VuzısıjUçUncU say a a - , $ 
i . . i $ Ankara : 6 (fürksözü muhabirinden) - TUrk • ltalyan i 
i IÇln gizli bir i * ticaret ve klerlng anlafması, ay bafmdan .. ltlbaren 
i i * merlyetten kalkmı,tır. Bu anlafma evvelce iki ta· 
f pakt yapmışız i ı rafm rızaalyle temdit oıunmuftu. Fakat, bu defa 

1
• 

ı i anıa,manm müddeti nihayet bulmadan iki ay evvel 
i i her iki taraf da temdidi için bir arzu göetermemlf 

• • • , • · t ve hilkOmetlmlz anlafmanm merlyetten kalktıOım * 
Taymısın bır maka.esı * Mmtaka . Ticaret MUdUrlUklerlne blldlrmı,ıır. An· * 

$ la~ma dUnden itibaren merlyet mevkllnden kalkmıf $ 
t bulunmaktadır. t Londra : 6 ( A ı\. ) - Tay· 

miı ruetesinin dıplomatik muhıı· 
bıri , Hitlerin tabiye det ştircrck 
Sılkanlarda k.ar.ışılJık. çıkarmaya 
Uiraımllkta oldutunu ,.azmakta· 
dır . 

Hitler Arnavudluk ve Trab 
luırarbc bir çok hava fıloları 
ıöndermekle ltalyınların manevi
yatını yükıeltmif. bu suretle ltal
Jayı Alman himayesine almıştır • 
Bundan ·"onra Hitler diplomasi 
)oluyla Bulraristanı tazyik etmek 
istiyoraa da, Bulgar krala Boriıin 
anıma Bulguiatanın bilaraflıtını 
idame etmektir . Romanya üze. 
rinde Alman tazyiki a-ünden rüne 
artmaktadır. 

( Gerw UçUncu sayfada ) 

Yunanlılar 
ilerlemekte 

İtalyan taarruzu 
. uvaff ak olamadı 

Diin Elenler yeni 
esirler aldılar 

MET AKSASIN 
BEYANATI 
Alina : li (a.a) - 71 numa · 

lı tebliQ': mahdut mahiyette mahal· 
li harekat oldu. 200 esir ve meb
ıül harp malzemesi aldık. Yunan 
emni~et nezaretinin teblitinde dt, 
memleket dahilinde sükun hükilm 
ıilrdütü bildirilmektedir. 

Selanik : 6 (a.a) - Buraya 
aelen son haberlere göre. Arna· 
vutıukta Yun• topçusu dü4man 
topçuaunu dötmektedir. 

Atina : 6 (a.) - Yunanistan· 
daki lnriliz hava kuvvetleri umu
mi kararrihının tebliti: lnfiliz 
tayyareleri ltalyan askeri hedefle
rine çok muvaffaluyetli bir hücum 
Y•Rmışlvdır. B&ltün bombalar şeb· 
re düşmüş ve büyük bir yangın 
çıkarılmıştır. Bunlara ait fotograf· 
lar alınm14hr. Tayyarelerimiz.in hep· 
ıi üslerine dönmüşlerdir 

Atina : 6 (a.ı) - Yunan söz· 
qlşij, dün akşam askeri harekit 
Mıakkında •Hatadaki tafsilib ver· 
mittir: 

- " Yunanlılar bilhassa sahil 
bölresinde yQi ·mevziler elde et· 
mitlerdir. ltalyanlar daima ümitsiz 
bir hakie vaziyetlerini iyileştirme 
~ çıhımaktadırlar. Fakat bugün 
ltalyan mukabil hücumları büyük 
zpyiat verdirerek lardedilmiştir. 

Burada yüz esir alınmıtllr. 
Hilen diifman Avloaya is· 
tikamttinde ytni müdafaa mev· 

ıilerini iııal etmt ktedir. Daha 

limalde Yunanlılar bir ıtratejık 
te~ ile diter birçok tepeler it· 
1~ et.ıaitlordir. Bu bölı._edc de 

( Guiai U~Uııcu aayfada) 

Aılanaum tarih?,b:ı.yrn~ı s:\at kule~İııc"ç.kiltlıklcn sonrn ve milli kıynfcl:\i knhrnnı:mlal' geçid resminde 

XIX uncu kurtluuş bayramımız 

Adanada biiyük 
şenlikler yapıldı 

.Barcliya • Tobruk hattını kesen hur Fl'·msızlal'clan bir grup 

Kahire : 6 (a a) - Orta şark • 

____ , 
umumi karargahının dün akşamki 
fevkalide tebliği: Libyada mühim 
Bardiya üssü Britanyalılar tarafın· 
dan tamamiyle lşğal edilmiştir. 1-
talyan garnizonu bugün tnmamiyle 
teslim olmuştur. Düşmanın bütün 
techizah ve harp malzemesi elimi· 
ze düşmüştür. 

Bırdiyadaki ltalyan garnizonu 
kumandanı general BeTgonzoli ay· 
rıca dört general ve 

0

daha birçok 
yüksek subay esirler arasındadır. 

Bardiya - Tohruk yolunu hür 
Fransız kuvvetleri kcsme~e muvaf
fak olmuşlardı. 

Atina : 6 (a.a) - Yunan mah
filleri Bardiyanın düşmesi haberini 
büyük bir memnuniyetle karşılan
mıştır. Yunan mahfilleri lngiliz 
muzaff ariyetinin büyük bir rolü 
oynayacağı kanaatini izhar etmek· 
tedirler. 

Kahire : 6 (ı.a) - Üç ikinci 

kanunda Bardiyıyi bombardıman 
eden donanmımn harekatı hak· 

kında ıu malQmat ıclmiıtir: 
Hücum nbıbleyin 11at 6,50 

da başlamıt ve gemiler sahildrn 
6 mil metafedtn ıtcı eçmıılar 
dar. Muharebe remileri üçyüı 

ton obüı yatdırmışlar, bombar 

dıman 90 dakika ıürmüıtür. Ha 
va çok güzel, deniz sakindi. 

Roma : 6 (a.a) - ltalyanla

rın kendi görüşlerine ıörc Bar · 

diımn ıukutu ıöyle anlatılır. Tc· 

İngilizler 

Libyayı 

işgal de 

Beş ltalyan 
generali esir 

Btüün ltalyan kuv
veti malzemeleriyle 
beraber teslim oldu 

DENiZDEN DOKSAN DA· 
KIKALIK BOMBARDIMAN 

• 
lt-grapho gazeltsi başmuharriri 

B Ansaldo dün g«'ce Radyo ile 

orduya söylediği nutukta şö; le 
demiştir: 

"Bardia düşman taraf ndan 

zaptedildi. Fakat bizim için e

hemmiytlli olan cihc t orada 20 
gün süren İtalyan mukavemcfr 

(Gerisi uçuncu sayfada) 

Aılanaıım kurt u\ııs hayra· 

mının 1 !) u ncu yıldaııu nı U paıar 

guııu Ş• hı inıizde Luy ttk tczeb.U 
T"at'la kutlandı. Havanın da ıu
zc·I n· ııcık olıuan lcur Luluı bay• 
r :ı n11ınızın dnha co~kun g< çıuc ine 
imkan '\'t:rdi. Sııat onda saatbaue 
ünU de .) apılan USrenc istilı..lal 
marşiyl>! Laşlanıla. MutcakibeD 
bir mangll a~kcr tarafından ha• 
va.) a at"ş edilnıt:k suretiyle: ta• 
rih1 bayrak !idtimlandı ve saat 
kulc~iy le ulucami minaresi ara• 
sına çekileli, Bayrak çckme töre• 
niod .. u~e ııon sııııf ından Nihad 
Calba'mn heyecanlı nutku çok 
alkı1laodı. Buodan sonra Atatürk 
parkma ~gcdilerck Ebedi Şef'in 

heykeli.ne çelenk konuldu, bila· t 

hal'e parkan şimal kıoımanda asfalt 
cı<lde Uzerinde kurumlar, mek · 
tcpler, lıalk krokide gösterilen 
yerlerini aldılar. B11rada"ki törene 
de saat 11 180 da istik lll mar1iyle 
başlanarak Ebedi Şef•in ve kur· 
tuluş savaşı Şt'hitlt:rinin aziz ha · 
hralarıoa ııaygı su-;ması yapıldı. 

Saygı susııtasını mUt<·akip parti 
mUfettişimiz Bay lla~ıın Mene· 
mcnciog\u, J\1ebuslarımu:dan Fa~· 

Cavid Oral, Sinan Tt-kelioğlu ve 
öğretnıt:n Ml!rşiılc Akyol Adana 
kurtulu~ uvaşına ait nutuklarını 
siiyle<liler. 

Nutuklnrdan oıırıı başlam· 

lan g• çit töreni buyuk bir 
intizamla y:ı pıldı ve aat 15,30da 
bir hey\ t uı·Juya te~ekk.Ur etmek 
Uzel'e Tuınen Komutanını ziyaret 
etti . 

Fener alayı 19,30 da buyuk 
bir kafılenin iştirakiyle yapıldı 

(Gerisi ikinci snyf a<la ) , 

Bulgar Başvekili 

B. f' i L O F 
CENDEREDE 
Nazi şefleri Filofu 
tazyik ediyorlarmış 
Lond ra : 6 ( A. A. )- Gelen 

haberlere göre , Alman şefleri 
Bulgar Başvekili üzerinde de ma· 
liim t kliği kullanmaktadır . ~ul
gar Başvekili Fılofı tazyik icra 
edildiQ' ıöylenmektedir. 

? .. ____ -------------~ - ..... ._ ... ..__ .. t 

Pamuk kongresinin 
aldığı kararlar 

Rekoltenin arttırılması , klevland cinsi yerine 
" Akala ,, pamuğunun ikamesine karar verildi 

ADANA MURAHUAS HEYETl ŞEIIRlMlZE DÖNDÜ 

Pamuk kongresine lftlrlk etmlf olan Adana murahh•• 
heyeti Ankaradan ttttırlmlze dönmUf bulunmaktadır • 
Kongr.ede seçllen komlsyonlar:ın verdlklerl raporlarda 
Çukurova bölgealnde ( Klevland ) yerine ( Akel~ ) pamu
jiunun ikame edllmesl temennisinde bulunmuflar ve 
memleketlmlzde pamuk ziraatının lnklfafmı temin edecek 
daha bir çok dlleklerl kongre umumi heyetinin taavHılne 
arzetmlflerdlr • 

Bu raporlarda bllhasaa Mllll ••ftmlzln memleket pa
muk rekolt-lnln ilk hamllMl9 (&00,000) balyaya çıkarıl· 
m-ı hakkanda vermlf oldukları yUksek dlrektlflerlnln 
tahakkuku l~ln pamuk mU•tahalllerlnln bUtUn gayretle
rlnl aarfatmekte oldukları ve CUmhurlyet hUkOmetlmlzln 
bu mUhlm gayeye erlfmek Uzere almıf olduju tedbirler 
fUkran ve minneti• tebarUz ettlrllmlftlr • 

Parti bir 
Galerisi 

yurd 
açıyor 

RES&AMLARIMIZ. BU SENE DE MEMLEKETi DOLAŞACAK 

C. H . P. Genel Sekreteri 
Bay Fikl'i Tuzc:r 

Ankara : 6 (TUrksözU mu· 

hablrlnden) - Cumhuriyet halk 
partisinin döı t sencdenberi, res
r amlanmıza yurdun muhtelif köşe
lerini görmek ve onlanıı intibala· 
rını fırçalariyle tcsbit etmek fırsa• 
tını vermek için tertip ettiti yurt 
seyahatlerine iştirak etmiş olan on 
ressamımızın yaptıktan, tablolar 
için . verilen tahsisat yollanmıştır. 

Öğrendiğimize göre, Cumhu· 
riyct halk partisi önümüzdeki sene 
daha geniş bir yurt ıeyahatı ter• 
tip etmek kararını vermi~tir. 

Bu seyahate daha fazla rcssa· 
mımızın iıtiriki temin olunacak ve 
bunlar yurdun i'Österilecck yerle· 
rinc ıiderek tablolar yapacaklar
dır. 

Cumhuriyet halk partisi g-cncl 
se'kreterliti ressamlanmızrn bu su· 
retle vücüde getirdikleri ve parça 
parça g'Ü7.el yurdun muhtelif köşe· 
!erinin ve halkın yaşama ve çalış· 
ma hususiyetlerini tesbit eden tab
lolardan mürekkep olarak bir yıırd 
galerisi kurmak kararındadır 
Böylece hem bugünkü Türk cemi: 
yetinin arzettiği hususivetler ebe 
diyen yaşatılacak ve hem de res-
samlarımıza büyük bir teşvik gös · 
terilmiş olacaktır. 

Balkanlarda bulunan 

Sovyet elçileri 

Londra : 6 ( A. A. )- Balkan

lardaki Sovyet elçileri Moskovada 

bir toplantıya çatnlmıştır. 

Romanya vaziyeti 

Londra ~ 6 ( A. A.) - Ro· 

manyanın diier devletlerlcr 
habereleri kesilmiştir. 

mu-

Bardiyadaki esirler 
Kahire ; 6 ( A. A. ) - Bar· 

diyada alınan esirlerin mikdarı 

30,000 den faıll\dır. lnıilizler Tob• 

ruk üzerine yürümtktedir. 
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Disiplin VE lik 
• .c 

enç 
Çürümüş bir seciye ile mükemmel bir neslin 

temelini kurmak imkansızdır 

Ale;İzİ{~ 
kalenin kendisine destek vazifesini 
ifa ettiğ'ini görecek, üluhiyetin se
vinçli şeraresini nefsinde hissede
cektir. 

D isiplin başlıbaşına bir çoklan
mızda beden kabiliyeti tevlit 

Güreş müsabaka
ları hararetli oldu 

Şehir Stadyomu Pazar günü 
milli ve an'anevi sporu:nuz olan 
büyük gü:-cş müsabakalarına 
sahne oldu . Vali Bay Faik Üs 
tün imzasiyle kaza kaymakam 
larırıa tezk'ereler yazılarak müm 
kün olduğu kadar fazla güreş· 
çinin bu SC'Çmelrre iştirak etti 
rilmesi istendiği halde layıkı veç 
hile alaka gösterilmemiş ve an· 
cak pek az güreşçi Pazar günkü 
müsabakalara girmiştir. 

Doktor Aleksi Karel 1939 da Rokf eller Enstitüsündeki 33 senelik 
parlak biyoloji tetebbüatını bitirmiş bulunuyordu. 65 yaşına varan bu 
~linı enstitünün mütekaitlik çağına gelmişti. Fakat mükemmelleştirdiği 
cerrahi teknik sayesinde kan transfüzyon ameliyesi kolaylaştırmış olan; 
tavuk yüreğinin bir parçasını rubu asır müddetle canlı olarak muhafaza 
etmeğ'e ve Miralay Lindberg'le beraber şayanı hayret bir suni kalb i · 
mftline muvaffak olan, kanser tetebbüatı dolayısiyle Norhoffjung müka· 
falını ve kan damarlarını dikme hususundaki muvaffakiyetlerden dolayı 
da Nobel mükafatını kazanan bu alim için tekaüde çekilmek imkansı;ı· 
dı. Avrupa harbi başlayınca cerrahi sahasındaki tecrübesini hükumet 
emrine vazeylemek üzere asıl vatanı olan Fransa'ya gitmişti. Şimdi, şah
si disiplininden mahrum kalmış ve gelişi güzel yaşamış bir milletin başı
na neler gelebileceğini pek yakından ÖğTCnmiş olarak Amerika'ya dön
müş bulunuyor. Doktor Karel biyoloji tetebbüatına devam etmekle be· 
raber bir de kitap yazmaktadır. "insan • Şu meçhul,, ismindeki eseri 
19'35 te intişar etmişti. Muharririn bu yazısı son Fransız mağ'l biyetinin 
verdiği ıstırap içinde yazılmıştır ve Amerika halkına tevcih edilmiş bir 
ihtar mahiyetindedir. 

lık müsabakada ayakta Ab· 
tiotlu köyünden Abtullah Ôztaş 
kendi sikletinde üç güreşçırıın 
sııtını yere getirerek ayağı ka
zandı ve Karakucak güreşinde 

kendi sikletinin yenilmez bir 
pehlivar.ı oldu~unu gö.strrdi . 

eder. Bizi rahata alıştıran bir çok Oı tada yine Abtioğlu kö 
mütenevvi icatlar adali bir gev-

Rahatız, ve lüzumundan çok 
fazla rahat yaşamağa alışmışız. 

şeklite sebebiyet veriyor.Sazan bu yünden Topal Mehmed üç kuv· 
bünyevi tereddimizden ürkerek za· vetli rakibini yenerek orta bi· 
man zaman spor yapmaya, golf rinciliğini aldı. 
veya tenis oynamağa, yahut hiç Muhitimizin en iyi güreşçisi 
olmazsa daireden eve kadar yaya olarak g!Çİnen Dişiçürük Süley· 

etmeğe muvaffak olamazsak ken- gtmeğe karar veriniz. Birkaç gün man , kendisine müraceat edil· 
dimizi insanlığın en kıymetli bir geçince bu kararımız gevşer, et- d' . 
hassasından ma4rum etmiş oluruz. rafımızda yeniden tenbenlik çalı· ığı ve gürrşlerin gününü • sa· 

K endi nefsini yeniden bina et- lan türemeğe başlar. Beden me- atini bildi~i halde günün en çe· 
mek istiyen bir insanın mu- taneti yalnız iradenizi daimi su- tin müsabakasına girmekten im· 

7 ikinci KAnun 941 
kinci 

Vilayetimizin yeni 
bütçesi tesbit edildi 
941 bütçesi 908.235 lira il 

ti 
Yilayet EncUmenince o;on 

şeklini bulan 1941 .Plı mah:ılli İ· 

dare butçesi öğrendiğimize göre 
1939 yılı butçe!lin<len l GO bin ve 
1940 yılı butçe~inden d<! 84..tlü 
lirıı f:ızlasiyle 908.2!3f> lira olarn.k 
tesbit edilmiştir. 

1939 yılı butçesinden 160 lıin 
ve 1940 butçesindı:n dı: 84.416 
lira . gibi muhim bir f azl:ılık gös· 
teren 1941. yılı butçemizdeki bu 
fazlalığın me~nedi bu yılın ilk altı 
ayı zarfında temin edilen 85 hin 
liralık fazla varidattır. 

19.11 yılı Seyhan vilciyeti but
çesini teşkil eden 908.2:35 liranın 
tevziatından 83 bin lira Maarife 
tahsis cdilmi~tir. Bu suretle mu· 
allimlerimizin maaşları kanun mu· 
cihince arttırılmış ve geçen sene 
kadroya ilave edilen 27 mualli
min~ bir yıllık maaşı da konmuş· 
tur. 

------------.... reıt· 

Parti müfettişimiı~is 
iye 

Ankaraya gitti 'mb 

Par ti Müfettişimiz Ba} He· d 
•.ı . 1 .... rm san tvıt:ntmencıoğ u pazar gunıı •

1
A 

1 1 

Toro! cksprC"siyfe Ankarıy• lm 

gitmiştir. Müf l'ltİşimiz Ankara· 
da birkaç gün kaldıktan sonr• -

. il 
avdet edec ktır. la 

Ceyhanda ~~ 
kurtuluş bayraml1

ut 
c 

Ceyhanlılar hararr.tlİpir 
bir tören yaptılar 

Bütün yaşayışımızda bir lngiliz 
hafta sonu tatili havası esiyor. Per 
şembe akşamından pazarertesi sa· 
ualıına kadar süren ve asgari zah
metle azami zevk esasına dayanan 
bir alem. Eğlence milli bir gaye 
hükmüne girmiş. Hoşça vakit ge· 
çirmek en büyük düşüncemizi teş· 
kil ediyor. Büyük küçük herkesin 
nazarında ideal hayat, refah içinde 
eğlencelerden, sinemadan, radyo 
programlarından, içki alemlerinden 
ve cinsi ifratlardan ibaret tatlı bir 
devir daim ... 

hakkak surette istimal etmesi icap rette mahmuzlamak sayesinde elde tinı etmiştir . Karai.salıdan Mf h· 
eden vasıta disiplindir. Disiplin edilebilir. ~e~ Balcı da maaluef gelme · 1 
mevcudiyetinden haberdar olma· Tanıdığ"ım bir adam bir hafta mıştır • 
d x.. ·· J • • d sonu otomobilinin anahtarını ı5 .mız enerıı ma zemesını en e- Bu gürtşleri müteakib pro-

1 

Yollara~~23 bin lira veril . 
miştir. Bu miktarın büyük bir 
kısmı Kozan yoluna satfedile
cektir. Bu sayede geçrn sene 
başlanılan Kozan { }'O'unun bir 
an evvd ikmaline ç•lrıılacak· 
tır. 

Ceyhan : 6 (Türksözü mu e 
habirindeıı) - Btş Kinuousaııı 
Ce)hanın kurtuluşunun oodok• 
zuncu yıldönünıü dün Ce)'hqll' 
da kasabalı ve köylü binler Ü 

hıılkın coşkun tt'zuhü11tile kut r 

Bu tembelce ve disiplinsiz ya· 
şayış tarzı ferdi kuvvetimizi zafa 
düşürdüğü gibi devletin demokra
si şeklini de tehdit ediyor. Nesli
miz yeni bir disipline, taze bir ah· 
lak ve zeka gıdasına muhtaç bu
lunmaktadır. Ne gariptir ki demok· 
rasiler fertlere bu meziyetleri zer· 
ketmek hususunda kendilerinden 
beklenen gayret ve himmeti gös
termişlerdir. Hernekadar bir çok 
içtimai islaht projeleri tanıim edil
mişse de bunlann hayatiyetinin ni
hayet ferde dayandık! hakikati u
nutulmuş bnlunuyor. Bir Çin dar
bımeseli " Çürük tahtadan oyma 
olmaz ,. diyor. Çürümüş bi rseciye 
ile de daha mükemmel bir neslin 
temelini kurmak ayni derece de 
imkansızdır. 

Çiçektcki1 meyv.:ı ları, hayvanatı 
fenni bir tarzda mükemmelleş· 

tirmesini başardıQ'ımız halde ken· 
di maddi, manevi tekamülümüz i
çin basit fenni prensiplerin tatbi
kini ihmal etmişiz. Damarlarımız

da ve beynimizde geniş istidat ve 
imkanlar uyur bir halde mevcut 
bulunmaktadır, bunlar teemmül i· 
çin . disiplinli bir tarzda istimal 
edilmelerini bekliyorlar. 

Neslimiz dahili ve harici teh
likelere karşı koyabilmek için fev· 
kalide kuvvetlenmeQ'e muhtaçtır. 

Bu, devlet bütçesinde büyük mas· 
raf fasılları ayırarak, kömisyontar 
toplıyarak, veya teşkilat yaparak 
elde edilemez. Neslimizi tazelemek 
istiyorsak işe evvela hususi haya· 
tımızın laboratuvarında başla· 

mak lazımdır. iman edelim ki 
kendi karakteİ'imizi yoğurmak in· 
sana vazifeyi ifadan mütevellit de
runi bir zevk ve mevut bir mü
kafatı verdiği gibi mensup oldu
ğumuz cemiyete de borçlu bulun
du~umuz en büyük yardımı yap
mamıza imkan behşeder. 

Bu kendi kendimizi tazelemek 
hadisesi üç veçheli bir teşebbüs
! ür. Bir harika eseri olan insan or
ganizması kendisinde bedeni, fikri,. 
ve ahlaki olmak üzere üç vazife 
cemetmiştir. Yaşamak zevkini hak· 
kile tadacaksak, medeniyete fer
den hissemize düşen yardımı ya· 
pacaksak, hayatın bu her üç cep
hesinde de kendimizi sıkı bir di
sipline tabi tutmamız icap eder. 
Beden, akıl, ve maneviyatı imtizaç 
ederek kuvvetli bir birlik teşkil 

rin hücrelerimizden meydana çı- komşusu olan doktoruna teslim fesyonel pehlivlnlar arasında ya· ı 
karır. Disiplin insanın &hekntar bir etmek itiyadındadır. Hafta tatili 
surette kMi taaliyette bulunması müddetince gideceği yerlere yaya pılan güreşler de ışatı yukarı 
için elzemdir. gider ve mümkün mertebe şosa hakikaten ciddi olmuştur . Bu 

Bazı sıkıcı işler görülürken, ve caddelerden gidecek yerde kır· gürtşler dıha ziyade serbest 
yahut tembelce itiyatlanmızı yen· dan geçmesini ve çetin yolları ter· Amerikan güreşi ıtilini halka 
meğe çalışırken mütemadiyen ken- cih eder· Her türlü havada dı göstermek gayesini istihdaf et· 
dimizi şahsi bir disipline tabi tut- şarda gezerek bünyesini aiıştırır. k me tcdir . Bu nevi gürrş!crde 
mak sayesinde yüksek voltajlı bir Vücudumuzun daha fazla güneş, 
kudret tevlit ederiz. Ufak veya rüzgar ve havaya ihtiyacı olduğu m~sela Cim Londos ıibi bey· 
büyük hususatta her gün talim ve muhakkaktır. Kendimizi tabiatın rıclmilel pehlivanların kiiçük gü· 
senelerC'e süren bir disiplin insanın unsurlarına maruz bulundurmak reı sistenıiııi göıürüz , 
bir çok hareketlerini tamamiyle ifrazat yapan guddeleri, ci~erlt:ri, lık karıılaşmayı Edirneli Sü· 
değiştirebilir. Kendi kendimizden deveran sistemini kamçılar ve bu lt.yman ile Dinarlı fsmail yap. 
kemiyet ve keyfiyetle icraat talep hadise derhal sıhat ve enerjiye mı,tır. Ze\'kli geç4!n bu güreıio 
etmek; insanlarla olan münasebet· inkılap eder. 
!erimizde yenilmez bir sabır ve Atalet kayasını delmek için I ikinci devresinde Dinarlı Is· 
saygı prensibine riayet etmek; mü- hayat bir kaynarca gibi fışkırır. mail Edirneli Süleymana gali!..> 
samaha ve lakaydi inhimaklerimize Buna rağmen etrafımızda hep ten- I gelmiştir . 
gem vurmak; yemek, alkol, tütün belliği veya ufak tefek değer.siz Ağırda Polonyalı V 8 roşi· 
iştihalarımızı tahdit edebilmrk. şeylerle vakit heçirmeği disiplinli lt~vski ile Habeşli Kasım Taf· 
Bütün bunlar seciye ye irademizi mesainin haşin davetine tercih eden f G ari reko - Romen aüreşi 
yuğuran sağlam, bibaha disiplin insanları görüyoruz. iltimasla temin : 0 

tedbirleridir. Kendi kendisine her edilip hiç bir mesaiyi istilzam et· ' gösterdiler • Bu ıüreşin 11 İnci 
gün irade egzersizleri yapan, kü · miycn bir memuriyet, hak edilme- dakikasında Varoşilev!ki Kasım 
çük hususatta devamlı bir surette memiş bir. ye~ek, daim~ işin ko· ı Tc.ffariye tuş yaparak gali biye-ti 
şecaat ibraziyle nefsini mahrum !ayını tercıh, ışte Amerıkan genç· . kazandı . Malum oldutu üzere 
etmesini bilen kimse etrafında fe· li2'ini rehavet ve teıeddiye sevke- jı V uoşilev•ki Avrupl a~ır ~iklet 
laket fırtınaları hüküm sürdüğü sı• den sebckler. G k R · 

l d t k tl. i b' _ Sonu Yarın _ 1 r~ o - omen ıampıyonudur, ra ar a gaye uvve ı manev ır 

---------------- ----------- Bütün güreşleri kıymetli gü· 

Otomobil tahdidi 
kararı kalkmıyor 
Ankara : 6 (Türkıözü muha

birinden) - Otomabillerin tah. 
didi hakkındaki Koordinasyon 
heyeti kararının önümüzdeki gün 
lerde tidil edileceti ve bu tadile 
göre taksil~rde tek ve çift nu· 
maraların münavebe ile çalıştırıl 
ması usulünün ve hatta hususi 

DUYDUKLARIM'Z s -

otom:>billcıin de tamamen işle. 
meletine müsaade ediltce~iM 
dair bazı gdZelelerdebir takım 

haberler intişar etti. 
Alakalı makamlar nezdinde 

yaptığım tahkikat neticesinde 
bu haberle• in aslı olmad:~ı anla· 
şılmıştır. 

Emsalsiz bir talebe 
Cenubt Amerilıa kıtasında Şilide ancak iki scnedenberi ilkmektebe 

devam eden Jorge Ferruındez İ<ıminde bir çocuk riyııziyede en bUJUk 
profesörler kadar terakki göstermiştir. .Bu hal, bııtun Amerikanın 

h:ıyretini celbetmiştir. Bu riyaziye harikası çocuğu görmek ve imti
han etmek Uzcre Santiyago Üniversitesi riyaziye fnkultesi profesörle· 
rinden mUteşekkil bir heyet gönderilmiştir. 

Heyetin huzurunda kuçuk çocuk butun hesap davalarını hiç şa· 
şırmaksızın hallettikten '.'!Onra cebir muadelelerini <le hayrete şayan 
bir doğrulukla halletmiştir. 

Profesörler bir harika karşısında bulunduklarını anlamışlar ve 
bunu duııyanın en buyuk alimi ve Cenubt Amerikanın medarı iftiharı 
yapmak için tahsil ve terbiye<;ini Universite-.ini bitirinciye kadar U· 
~erlerine almagı ailesine tı:klif etmi~tir. Fakir olan ailesi bu teklifi 
kabul etmiştir. Çocugu alıp götUrmek ve bakmak Uzeı·e Santiyago· 
dan bir profesör c,:ocuğun bulun<lugu ~ehre gelmiştir. . 

reş ajilnımız Bay Şer<'f Ç.-tin 
büyük bir vukufla idue ttrni~· 
tir . 

Kurban Bayramı 
Kurban Bayramının ça ş~nı 

ba günü başlıyacağı haber f'llın· 
mıştır. 

Hava Kurumunun 
teşekkürü 

Umumi Meclis azasından 
Bayan Leman Dinctl Kur umu· 
muza bir altın yiizük hediye 
etmiştir. Hamiyetli halkım •za 

ve münevverlerimize rehberlik 

edf'n yüksek duygulu L<"man 
Dinccle ltşekkürlcrimizin ibli
ğrna sayın gazetenizin ta vas!ut 
buyurmasını rica ederiz . - Türk 
Hava Kmumu Adana şubesi 

• 
Kızılayın t c: şekkürü 

Halkevimiz temsil kolu kah· 
raman erlerimize hediye edile
cek pamuklu hırkaya aarfedil · 
mek üzere Asri Sinemada ver· 
miş oldu~u temsil hasılatı ohn 

250 lira 25 kuruşu veznemize 
yatırın, ş olJujundan Halkevimi 
ze sonsuz tcşekl..ürlcrimizi su· 
narıı. - Adanı Kızılay Mc:r
kezi Yardımcı Komıttai 

Sıhhat işlerine 11 bin
1 

Ziraat 
işlerine 2 bin, V cteriner işlerine 
de I.500 lira tahsisat konmuş
tur. Hususi idarenin varidat ve 
ta hsilit kadro] arının takviyt'Sİ 
de düşünüler~k ti bin lira ayrıl· 

mıştır. Müttferrik ve mecburi 
hizmetler için ise 9 bin lira ka· 
bul edilmiştir. 

Mahalli idarenin Lu seneki 
fa?.la tahsilatı sayesinde bütün 
borçlarrn ttsviye edildiji ve 
yedinci aya 150.000 lira nakdi 
mevcutla girilditi_ mtmnuniyetlc 
haber alınmı~hr. Bu kabarık bü . 
yük bütçe meclisi umumiye sevk 
edilmiştir. 

Osmaniye kurtu· 
luşu bugün 
kutlanıyor .. 

Osmaniyf': 6 ( Türksözü mu 
habirinden) - Oımaniyerıin 7 
kinunu.9arıi kurtu!uş bayramı ya
rın (bugün) büyük törrnlc kut. 
lanacaktır. Ossmarıi yeliler bu 
bayram için geniş hazırlıklar yap · 
mışlardır. 

Kayakçılarımız 
Toroslara çıkıyor 
Gençlik kulublerimizdm seçi· 

len büyük bir Kayakçı kcfilemiz 
bugün Toroslara çıkacaklardır • 
Kayakçılarımız arasında dört 
de Bayan bulunmaktadır . Ka· 
yakçılarımız Pozantıya kadar 
trenle gidecekler ve oradan To· 
rosların en yülcs• k ve karlı zir· 
velerine çıkacaklardır . Altı gün 
devam edecek olan bu ka· 
yak partisi için sporcularımıza 
muvaffakıyetlre dileriz . 

O ndoknzuncu kurtuluş 
bayramımız 

(Birinci sl\bif eden artan) 
ve l.:urtuluş kahramanları ~erefine • 
Adana Kulubunde 200 kişilik bU· 
yuk bir ziyafet verildi. 

llalkevi Temail "~ubesi ıenç · 
lerinin bu "'" gUnUn şerefine Asri 
Sinemada tertip ettikleri ınU~a · 
merede binden fazla ~eyirci bu· 
luudu ıeııçlı:rimiz talı.Jirle aJlpş 

laadı1 

landı. 

Merasime muayyen aa atth~ 
ve Hüküınet önünde bayrı 

ç~kilcrek orta mek tcklilerİI e. 
söylrdiii istiklal maışile bıf,z 
landı. Gerek c~yhanın kur tu 11 • 

şu için canlarını feda eden şehit'Z_' 
!erin ı uhuna taziz< n ve gert~1• 
Ebedi Ata'nın aziz ruhu için r/ 
dakika sükut edilmiştir. 

lık önce kürsüye çıkan H•f i 
kevi Başkanı, l:u şerefli gür.~d 
r.e fclcilde vı- nasıl bir çalışrf' 

11 
neticesi olarak kazanıldıtını ad .ın 

]atmış ; bunu müteakip, bu Ş~ ıÜ 

r• fıi giirı~n kazanılması içi' 
bizz t cepheltrde çalış1n -' 
çarpı~ao i~i köylü vatandaş ~ 
daha sonradan küçük bir il,t 
mektep talebesi ve bir de ıi/ 
talebesi ı , utuklar söyltmiş, ıii,a • ler okumuş'ardır. 

Merasim başlamadan öııl 
milli kıyafı-tlerle ve elliy!. ya~/ 
çf:telerin, mt"rasim alanına öoı/ 
rinde çift~ davul ve ıu r mtar . 
geli~lNi s;irt kli alkışlarla ve ~I 
yecanla karşılanmıştır. 1 

Şehir baştanbaşa bayr 
lr:.r la süslrnmiş bulunuyor 
Ônde çeteler, bunları takiblt 
orta mektt p ve ilk mrpteplilİc 
resmig çide iştirak e tın iş ~~ 
saat 11 de merasim ıon blllo 
muş oldu. 

Belediyede bir çay ziyıfİ 
verilmiş ve 1'kşamleyin de 
kevi temsil ko?u tarafın 
11 Yarı)ış Yol,, adlı lıir pi 
tC"msil edilmiştir. - M. Selçcıt 

Misiste .. 
gureş 

Kurl>an Ba)'ramının ikiıı' 
ıünü Misiste namlı Lüyük pı' 
fuyonel pehlivanlar arasrJ 
iddialı gürtş nıusabakaları fı 
pılac ıı ktır Bu gÜteş museb•"' 
l.armın hasılalındın Misis 
okulunda okuyan yoksul ve fi 
kir talebrlern yardım yıpl• 
ca~ı 1dan Misit kö)·lül«-rinio 
gürtşlne daha SJmimi bir al 
röaterectkleri ümit edilmektel. 



inci Kanun 941 

eclis dün 
tatil yaptı \ 
ııkaı a : 6 (a.a ) - Millet 1 
i sılah eltında bu!unıın 335 

velici sınıflara mensııb olub 
zz .. f hizmetlerini ifa eden 

hizmet müJdetlerioi bir 
temdit eden kanunu kabul 

illet Mecli~i 10 Marta ka· 
tadil devre!ıine girmiştir. 

ekil Doktor Rt fik Saydam 

Giornale d'italya yine 
saçn1alan1 ak ta 

( Uiriııci salıi!'t<lrn uı bu ) 

Buna mukabil Türkiye, bütün 
tehd;d ve davetlere k. rşı meta· 
nt tiııi 11ıuh .. fcsza etm:ştir. 

halyan matbuatı Türkiyeye 
karşt tekrar sütun!~rında bir mü 
cadt-le açmıştır . 

Giornale d'ltaıi :1 gazetesi Tür 
kiyeyi 12 ada hakkında lngil· 
trre ile gizli bir anlaşma yapmış 
o!makla ithc-m etmektedir. 

Mıhvere göre l.ıu ani hücum· 
lis kapanmadan bir rıutuk 
İyerek mebuslara hitaben iki 
c bir tatiide memlehtin her 
lında tedkikat yapacaklarıru 

1 larm sebehleri karanlık kaltNlkla 
beraber, Hitlt>r Tüıkiy~yi elde 
etmek için 12 adadan 1 ir ka 
çmın 1 üı kıyeye tt rki hususunda 

dık.ten ve güıel intibalar 
rmelerini diledıkten sonra 1 

ili ve harici v.ıziyet hakkında 1 

lmle demişler(ı ir ki: ! 
-

11 Dahilde en büyük ça· 
ıamız dünya Luhranı kaışı
la iktisadi ve ticari sahada 1 

1 
vazeneyi muhafaza etmek ve 
ık vat nd~şırı ın asgari ihtiya
t ttmin ttını>ktir. Bu hususta 
ilıneti hr:r türü ııelihiyetler. 

kchiz buyurdurıuz Sıkı nizam 
Jİr iktisadi sistemin henüz ilk 
lemelerindeyiz. Fakat azami 

dikkatle bütün gayretimiıi 

ofederek hu d, •reyi gcçirece
pize kaniim ,, 

Mu soliniyi ikna t tmek is~ediği 
hakkındaki haberini itilıaı<lao 

düşürmek istc:ndigi t., h . İn edi· 
lebilir . 

Muhartir sözlet ini şöyle bitir
mt!'ktedir: 

" ft,dyan!ar, Türk iy•' yİ koı· 
kutm;; k istiyorlars:s f~nl bir z · 
man seçmişlarfir . 11 

1 Yuna1Jhlar il~r 1e• 1n(•kl t:: 
( Biı:-inci sııbif t:den a.l'tım ) 

10 estr ahnmıştır. 

Atina : 6 (a.a) - Vak.i Leya 
natmda, haıp gayeleri hakkında 
Mctaksas şöyle demiştir: 

TÜRKSÔZU 

Lik maçlarında ' lfWl•~•ll 
b. .. .. ld l --
ır su rprız o u I 

7
_

1
_
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saıı 

Lik rraçlarının birinci devre· 
sinin son ha ftası Milli ~ensucat 
Gençlik kulübü takımının Demir 
spor takımına 1 3 yerıi l mf'sİ 

gibi mühim bir sü• prizle ka
pandı . 

Haftanın diger mııçı da Lise 
ile Torns G"uçlik Kulül•ü ta· 
kımları 'arastndl yapıldı v e ntli 
ce;i 2- 3 Lise aldı . 

Biıinci devrt'nİn final maç 

lan ise Ç ı ş .1ın ha g•jnü Mu ll im 
mektebi ile Seyh rı, Cu 1•a günü 
Ziraat lisesi - Toros , M81atya 
Mensu"at - idman Yun.'u, Cu 
marte~i 6 ünü Demir spot -- Li· 
St", T oros - Se:; bao, Pazar günü 
de Demir spor - S e- yhan, Mu 
allirn nıektt-H - S t yh ' "' Lise
Mil.i Men uc~t arnsınd ;: yapı 

lacaktır 

İngili zler L'byavı 
. ld ışga. '~ 

( Birinci sayfadan artun ) 

nin kahramanlığıdır. Bardia bir 
ka!e dt:ğildi Ora«ını topı ~k si
p :- r/eri için 1e mü1nfaa eden as· 
kerterimizin ve gen"ral B, .. , gon 
yoli'nin ka.bramanhğı ltalyan or
dusu ıu.ı şecaatini v .:. maıu; viya· 

tını İogi!izlert> bir defa df'ha 
göstermişlerdir 13ardianın akibe· 
ti ne olutsa ohun burada rney · 

8.00 Program, saat ayarı 

8.01 AJANS 
8.18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 
9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 
12.33 

12.50 
13.05 
13.20/ 

Program, Saat ayarı 

Müzik : Türkçe plaklar 

AJANS 
Müzik : Türkçe plaklar 

14.00 Müzik : Karışık program 

18.00 

18.03 

18.30 

18.45 

19.00 

19.30 

19.45 

20.15 
20.45 

21.30 
21.45 

22.30 

22.45 
23.00 

23.25/ 
23.00 

Program, saal ayan 

Müzik : Cazband 

Konuşma (Çiftçi saati) 

Müzik : Çiftçi saati 

Müzik : Ravel 

Saat ayarı, AJANS 
Müzik : Fasıl heyeti 

RADYO GAZETESi 
Müzik : Koro 

Konuşma (Hukuk) 

Müzik : Radyo orkestı ası 

Saat ayarı , AJANS 
Müzik : Radyo orkestrası 

Müzik : Dans 

Program ve Kapanış ,_, -
ı~§ BU AKŞAM ======== 
' 

Nöbetçi Eczane 

TOROS 

Sayfa 3 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE 

8.30 BU AKŞAM 
M.ATiNE 

2.30 
Hiçbir filme nasip olmıyan bir muvaffakiyet 

Yüzlerce sayın müşterilerimizin gözyaşları içinde 

Leyla Yusuf 

MURAT VEHBİ 
nin Türkçe sözlü - Arap musikisiie süslü 

1 LEKELi KAD.IN 
Şaheseri devam ediyor. 

iLAVETEN : 

GEORGE OBRIEN'in 
EN GÜZEL SERGÜZEŞT FİLMi 

ıl( HIRSIZ KiM? 111 
BugUn gUndUz 2.30 matinede 

Lekeli kadın - Hırsız kim? 

Pek Yakında 

Tarakanova 
Kadınlar Saltanatı 

Başvekil buodAn sonra Tfük 
.. lüsüoün faıl.ı istihsale teş,·i

lüzumuııdan bahsederken de· 
tir ki: 

-
11Tetkikler yaparken Türk 

,aylüsün<len çok, ama pek çok 
~hsul istediğimizi bir kere da
·- sizlNio lisanm·ian işitmeltrini 
1 cı "derim. Gö:üyorsunuz ki 

" Bu g.:ıy,.ler memleketimizin 
istikial ve tamamiyetini temin et 
mek ve Yunanistanın rnaadi ve 
manevi kuvvetlerini serbf"slçe 
inkiş f dlirebilm"'kten ib<' rettir. 
Bittabii bu, başka mi ı! et ! erin za· 
rarma olmıyacoktır ,, 

d .rna getirilen müdafaa, her ltal i veni Cami Vanmda 
yanın hiç bir zaman unutmaya· '~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cağı hadisedir.,, -----1-

!•z·n herharıgi bir afet, bir hava 
i~ziycti umduğumuz mahsülden 1 

.-zi mahrum bırakıyor. Hükume 
.. 1 " Çok ekin,, t ,ıvsiycsinin şiın· 

normal zamandan f 4 z1a kıy : 
,1 ~ti olduğunu Türk köylüsü pek · 
il anlamıştır. Ve bunu yepmak. 

dır. Fakat sizin selahiyetli lisa 
rı ınızdan bir kere daha kendile- l 
t ne duyurulmasına hiiku•netimiz 1 

.,üyük ehemmiyet atfetmektedir. 1 

~ Başvekil tek ekmek sistemine 

~~"~ verilmek üzı:-re oldu~unu , 
jl~hkarla mücadelede fiyat mu· 
ıi/kabe t < şkilitını mP.rke:ze baQ'· 

ii,amak ıuretiyle yr ni bir usule 
nüracaat ediltceğini ve ticaı i 

c'ılıada ihracatı lt>şvik ve çerçe· 
k/elemek aurttiyle alınan tedbir. 

0~rin memnuniyet verecek şekilde 
,~cvam ettiğirıi fakat ithalat ta· 
Jt'ı~rinJcn hükumetin oikiyeti 
~lduğunu ve yakın zamanda 

Her Akşam 

.6.sf alt Caddede 
ÇAÔLAYAN Salonunda 

Tamamen yeni kadro 
lstanbu\un en güzide san'atkarları 

Okuyucu bayan Altınay -.:- Varyete sa~'at
karları bayan Sevim .. Sureyya - Cemıle 

Sabahat - Leyla. Ç1ft yıldızlar 

Bayram Günleri sabah saat 9 dan 
itibaren matinede fiyatlar 1O,15 krş. 

3-5 
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Büyük Bir Müsamere ı 
Malatya Bez ve İplik Fabrikası genç· 
leri bugün gündüz Asri Sinemada 

.l<"~~iler~rıi toplayarak şikiye t
ıcnnı dmleyeceğini ve lu hu· 

0 &usta umu.ni merıfaatin her şeye 
~"takaddüm etmesi lazım gtldiğini 
h~caydettiktcn sonra"ithalitı yalnız 

KANUN ADAMI 
1 
ı adlı piyes~ sahneye koyacaklardır . 
' "~~v~.ctc inhiur ettirmek teşcb· 

bıl\,usune geçeceğim ,. dtmiştir . 
Bundan sonra , Türk ordusunun 

f~heı gün dah1 ku~vetli olmasına 
rçalı§himı ve h-r gün daha kuv· 

dfivctli olduğunu görmekle iftihar 
i~dildiğ\ni söyleyen B"şvckil ha· 
ti~ rici siyasete geçerek demiştir 

l Muhtelif varyete numaraları yapılacak ve 
i 
· memleketin tanınmış saz sa n ate<arları tarafın-

dan seçilen bir çok havalar çalınacaktır 

1 Bu müsamereyi kaçırmayınız 
Müsamereye Halk evi bandosu da işt irak edecek 1 

lci : 
......................................................... ~ ... 

- " Bugün dünyada göıülen 1 f d h j i bu inkişaflar1a bir de a a a 
ıiyasi ve askeıi faali} eti hükO-

• d • • ı teeyyüt etmiş ve ytgaoe gaye· I 
ırı IDclımz azami tı>yakkuzla ta - d · 
,l•~·b d" miz olan masuniyet um. esi ittı· I p Kt e l)'or • Bunlaun muhtemel 
1 · k f aklar•mıza tamamen sadık ve ırı in işaflanm hfr an göz önünde 

11fL ı d merbut siyuetimizdeki ~uuı lu 
ı NU un urmağa çalışıyor . Hatici 

•~' ıiyasetimiz bu faaliyetler dev· istikrardan iyi netic..,.Jer alınma· 
İ rinde sizce ma!Q 11 olan esaslar sını intaç etmiştir,, 
fi dairesinJ:- yÜtÜnı('ktedir , Diye· Başvekil bütün Metı'us arka-

pıll bilirim ki miJtetin ve m~mleke· daşlanna sıhh1t , neoş' e ve güzel 
o ~tin selameti için ittihaz etmiş seyahatler diJ .. yerek sözlerini 1 i· 
li~lduaumuz hallühircketin i11btti tirmi-tir. 
el' 

Zayi nüfus cüzdanı 

Ceyh;ın nüfus menıurluğun 
dan almış olduğum nüfus cüzda 
nımı zayi oı.:ttim. V cnisini alaca· 

ğımdan za~ıi cüz .fanın hükmu 
yoktur. 

Ceyhan kabuklu kö · 

yünden Şe'terci Ah 

met o~lu Kadir Şeker 
12635 

Mürettip alacağız 

Yurdqaş !. 
Hava kurumuna aza c;>I 

Matbaamtzın gazete ktsmın

da çalışmak üzerebir mürettihe 
ihtiyaç vardır ldarehanemize 

müracaatları . 

y 1 L D 

Zarif Ev 
Mutedil 

1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 

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

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 



Sayfa 4 TORKSôZO 

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

adyo Satmak 
çok kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo al1rken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 

Nazar dikkate 
Misis nahiyesinde yok&Ul ço. 

co~lar ve mekteb m~nf aatine 
29-12-94'.J tarihinde yapıJac k 
gürt-ş müsabakaları yatan yığ· 
murfar yüzij.nden Kurban hayra· 
nıının ikinci günürıe bırakıld.gun 
sayın halkımıza ve :ııüreşçiJu ·m:. 
ze ilin ederiz. 

Mısiı ihtiyar hey ~ti 
12614· 31-1 __________________ ... 

İş arıyor 
Yüksek tahsil görmüş 

iyi bir muhHebed günün 
nıuayyt-n saatleri için iş arı
yor. 

Muha~benin her ş.ekil 
ve usuluna vakıf ve her nevi 
müeueae muhasebesini idare 
edebilir. Şerait e-hvtndir. 
fürxsözünüo (cezmi) remzi 
ne tahriren müracaat edil 
mesi. 4-4 G. 12596 

ilan 
Gaip Anahtar Kılıfı 

lçcdsinde yedi Anahtar asıh 
zincirli Anahtar Kıbfım gaip 
ettim. u .rr m Hilmi REMO 

Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110. 
Bulup Türk Söıü Matbaum• 

teslim edeni derhal memnun · 
edtcetimi ilin ederim. 

···=················ .. ••••••••••••••••••••••••• .. ·····: • • 1 • 

İ T Ü R K _:Ö Z Ü 1 
• • ! GAZETE ve MATBAASI 1 ! ', 1 
• T •• k •• •• G t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında • : ur. sozu aze esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe vem. 1 
• • • • • • • • • : : • • :. Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiı, Plan Ha- •: 

T ürksözü Matbaası . rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyedc 1 • -mevcut matbaalara rekabet eder derece- 1 
• de tabeder. • • • • • • • • • • • • : Ttbrlk.sö~üı CüDt lk.osmo : ! . - . ! Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) ! 
i · _; Mücellithanesinde Yapılır. . 1 
..................................................... .1 

Belediye Reisliğinden: 
1 -Belediye zabıt11 memurlara için otuıiki adet kaput diktirilecek tir. 
2 - KııputJarm kumaşı Belediye tarafından vuilecekve diğer 

bütün malzemeleri terziye ait olacabr. 
3 - Kaputların muhammen dikiş bedeli, beheri on beş lira üze· 

rinden 480 lira ve muvekkat teminata 36 liradır. 
4 - Şartnamesi Belediye zabıta müdürlüğündedir. Arzu edrnler 

her gün oradan görebilirler. 
S - ihalesi 17 /ikincikanun/941 Cuma günü saat onbt'şte Bele· 

diye encümeninde yapılackhr. lstekfilerin mezkur gün ve saatte 
muvakkat teminat akçalariyle birlikte Belediye encümenine mura· 
caatlan ilin olunur. 3-7 12623 

4 

Han 
Adana Doğum ve Çocuk Bak1mevi baş tabip· 

liğinden ! 

Müessesemizin mali sene sonuna kadar olan Et ve sebze ibtiya 
cıonbeş gün m1Udet1e açık ekıiltmeye Çık~mlDllJtır. lhaleai 

13~1-941 Pazartesi günü ıaat 14 de ınhhat· müdürlüğü saJonun· 

da icra edilecetinden taliplerin daha önceden teminatlıram Mıliye 

veznesine yatırarak alacakları makbuzu Komisyona birlikte ietİr 
melcri lüzumu ilin olunur. 12602 ~~- :n-5-8 · · 
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7 ikinci KAnuıı 

Her Eczahanede bulunur. 
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T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER : 

4 Şubat, 2 Mayaıı, l Agustos, 3 lkiocikşrin 

tuihletinde yapılar. 

kam 
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na 
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kü 1 
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1941 IKRAMIYELERl 
AJı:t 2000 L.iralı1' 2.000 Lira 

il 1000 il 3.000 .. 
" 

750 
" 

t.500 ,, 

---,J lığa 
da c 
ran 
lar : 
n m 
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600 
8 ti 250 
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kuv, 
le l\ı 

İtal}' 
•.:----------------·---- hes~ 

Türkiye lı Bankasına para yatırmakla yaUmz para biriktirmiş 
olmaz, aym zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

rad~ 

yorc 
ter, 

..._ ______________ .-;;.._............., __ .,laca 

rmı 

teli} 
haliı ___ ....,.._._.._ ____________________________ duğ 

TÜRKiYE CUMHURiYETi ~~~ 

1 

Z. B k lukt. 
ıraat · ··· an ası -~~: 

Kur.mu. ta.rihl : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve eians adedi : 265 

Zirai ve ticari her ntvi banka muamelelt-ri 

Para biriktirenlere 28.800 lir.a 
ikramiye veriyor 

Ziraat Barıh.smda kum tı ar alı ve ihbar sıı ıasıı uuf hcte pJarma 
u a2 50 Jira&ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a lle aşatıdakl plana göre ikramiye daAıhlacakhr. 

4 Adet 1000 Lirahk 4000 Lira 
4 il 500 

" 
:tOOO .. 

4 .. 250 ,. 1000 
" 40 

" 
100 u 4000 

" 100 
" 

so 
" 

SJOO 
" 120 

" 
40 " 4800 ti 

160 
" 

20 
" 3200 .. 

DIKKA T : Heaaplanndaki paralar bir unc içinde 50 li· 
ıadan apjı dü~miyenJcre ikramiye çıkhtı takdirde )'üzde 
20 fazlasilc verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, l Eyylul, 1 Biıinckinun, 1 Malt 
va l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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ya i 
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mÜJ 
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ıari 
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rejiı 

hşm 
zun· 
lam 
kim __ ...._ ________________ .,, me~ 

:---------------------_,....lhiss 

TtiH.K.8ÖZ~tika Abone ve İlan 
Şartları 

SeneliA'i 1200 Kr. 
Altı aylıQ'ı 600 it 

Oç ayltta . 300 .. 
Ayhk ta abone edilir. -

lıınıar için ldarey• 
. muracaat etmalldlr.· 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD G0ÇL0 

Basıldıtı yer : TORKSÖZO Mı~ 

nun 
kale 
cet 
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darı 

ıcrl 


