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Memleket ihtiyaçlarının temini 

PETROL, BENZiN 
STOKU ÇOGALDI 
YENiDEN 5, 100,000 KILOI~UK BiR P ARTI 
PETROL ve BENZiN GELMiŞ Bl JLUNUYOR llindiçini şimalinde dnAlık arazi

den gı çcn bir yol ve bik mUfr eze 

Meclise geni af 
lô.gılıası verildi 

Bu Jayıha, yalmz Şark zelzelesinde hizmetleri 
görülen mahkömların affını istihdaf etmektedir 

Ankara : 26 (TUrkalzU muhabirinden) - Haber 
.. dıjiıma göre, geçen aene Şarkta vukubulan zel
aeıede hlzmetlerl glrUlen bazı mahkOmların ceza
.. r1nın aftı için Adllye Yeklletl tarafından hazırlanan 
layıha BUyUk Millet Mecll•lmlze ••vkedllmlf bulu· 
nuyor. Bu llyıha lnUmUzdekl celeelerde tetkik ve 
rnuzakere olunacaktır. 

Atatürk Koşusu 
bugün f yapıhyor 

oşuya üçyüz~c yakın gencin gireceği sanılıyor 

Halkevi tarafından tertib edi
Atatürk Koşusu bufiin yapıla· 
·r. 200 den fazla atlet Atatürk 

una ıirmek için Halkevine 
ac:aat ederek kotu tertib ko
eaince kayıtlarını yaptırmışlardır. 
Bütün haZJrlıklar ikmal edilmiş, 
nun büyük bir intizam içinde 

z reçmeıi hususunda her 
~ tertibat ahnmıttır. Atatürk 

u bütün sporcu rençlerimiz 
nda derin alaka uyandırmıştır. 

•tlar henüz kapanmamııtır. Ko 
l 300 e yakın i'encin gireceji 

in edilmektedir. 
Atatürk kofQSunun birinci, 
i ve üçüncülerine Halk.evi ta-
dan mükif atlar verilecek ve 

k sene Ankarada yapılacak 
:Atatürk koşusuna iştirak et· 
ceklcrdir. 

Havalarda 
faaliyet yok 
londrı: 26 (A A:) - Noel 
ıi lnıiliz havı kuvvetini 

bir hücum yapmamıştır. 

altyh lçviç•e hıv11ının 
gecesi lngiliz tayyart"leri 

fuidan ikrar edilditine dair 

an propatandaamın iddiı · 
tam ile yılandır. 
l.oodrı: 26 ( A. A. )- Al
havı kuvvetlerinin dün ge· 

~rilt~reye hücumlar yaptı 
dair timdiye kadar Londrı· 

'-c; bir haber rtlmemiıtir. 

fuluların ltalyao 
'lacılarına nefreti 

~lina : 26 ( A. A. ) - Noel 
. Korfunun bombardıman edil

bütün memlekette takbih 
·, ve nefret uyandırmııtır • 

'&da hiç bir istihklm ve bıç 
'akeı f hedef olmadıtı TC bu 
laaacsan düıman tayyareleri için 
~e teıkil etmediti her

lllı!Gmdur. 

Amerikalilar 
Nazilerden 

asla korkmaz 
A merjkan gazetelerinin 
Almanyaya hücumları 

Nevyork : 26 ( A. A. ) -
Amerikan iaıctelcri son Nazi teh
didi münasebetiyle yazılar yaz
maktadırlar. 

Nevyork Herald Tribün gaze· 
tesi ıunlan yazmaktadır : Mihver 
devletlerine ait iemileı in İngilt e
re ye verilmesi hutsusundıık i vazi
yete karşı Alman tehdidi çocuk
çadır • Bu Amerikaya kartı bir 
hakarettir . 

Nasyonal sosyaliıme Amerika 
halkı esasen münfaildir . Bu hal 
Amerıkan ahalisinin büsbütün in· 
fialini artıracakltr. N aziler bu gü
ne kadar kendilerini müdafaaya 
muktedir olmıyan küçük mi let• 
tere hücum ettilC'r . Fakat şimdi 
karşıl~rında büyük bir millet var. 
dır. 

Direr taraftan Naıi~er, Ame
rikayı karşı yaptıkları tehdidler
den Alman milletini haberdar et
mek cesaretini gösterme,.iiler.Hit
ler 191• harbini Almanyanın,A.me· 
rikanm h11rbe iİrmesiyle kaybet· 
litini söylemiştir • Almanya bu 
rün de ayni yohı tutmakla pek 
yanlış hareket etmektedir . 

Nevyoık Taymis rnetesi de~ 
Alman hükumeti bugünkü tC'h

didleı iyle Amerikanın hattı hare· 
ketini değiştirecc~ini ümid edi· 
yorsa yanlıştır, demektedir. 

. Herald Tribün gazelinin as· 
kıcrl muharriri Elyat yazıl'lında di 
yor ki : 

Burün biz büyük bir meydan 
muharebesi veriyoı uz. ln1riltere 

( Gcriıi UçUJlcU .. ,fada) 

Dün akşam iyi bir kaynaktan 
aldığımız malıimata göre , Petrol 
ve benzin işlerini daha genişlet· 

mek ve bu iki maddenin umumi 
ihtiyacını karşılamak üzere Sokoni 
Vakum şirketi tarafından ısmarla
nan petrol ve benzinler, dün gel
miştir. 

Getirilen 2800 ton benzin ile 
2300 ton petrol dün depolara yer· 
leştirilmiştir. Bu mühim stokun 
vurudundan sonra benzin ve pet· 
rol satışının daha geniş mikyasta 
ve nim serbest bırakılması muh · 
temeldir. 

ispanya Hariciye Nazı
rının seyahatı 

Madrit : 26 (a.a) - iyi ha
ber alan mahfellerde öğrenildiQ"inc 
göre, Jspanya Hariciye Nazın 
Sunner bu günlerde Tancaya gi· 
decektir. 

Hindi çinide yeni 
hadiseler 

Banko : 26 (a.a) - Neşredi

len resmi tebliğ : Hindiçini hudu
dunda yeni hadiseler vukua geldi· 
ğini bildirmektedir. 

Tokyo : 26 (a.a)- Yankoktan 
1 alınan bir Japon telgrafına göre , 

Siyam Başvekili Fransız Hindiçinisi 
olan anlaşmazlık hakkında beya· 
natta buıunmuştur. 

Tallan hududundaki vaziyetin tek
rar vehamet kesbelmesini Tallan 
arzu etmemektedir. 

Frans1' ile diplomatik müzake
reler çıkmaza varmıştır. lhlilatın 
ileride alacağı şekil Fransanın va
ziyetine baA-lıdır. Tallan tamamiyle 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Yuoıın yaralıları Atinada k~şılırıırken 

Kahire: 26 (a.a.) - logiliz tay- • 
yareleri tarafından Arnavutlukta 
bir çok düşman tayyaresinin bu
lunduğu Avlonya tayyare mey· 
:danına muvaffakiyctli hücumlar ya
pılmışhr. 

Diğer bir grup hangarlara ve 
binalara hücum etmişlerdir. Hava 
dafi barajı tesis eden bir kruvazör 
alçak irtifadan a~ır surette mitral· 
yöz ateşine tutulmuştur. 

Atina: 26 (a.a.) - 59 numara· 
lı tebliğ : Bugün vukua gelen ma
halli çarpışmalar esnasında bir 
miktar esir aldık ve sekiz topla 
bir çok harp malzemesi elde ettik. 

Emniyet nezaretinin bir tebli
ğine göre, Salı ~ünü memleket 
dahilinde sükun içinde geçmiştir. 

Atina: 26 (a.a.) - 60 Numa· 
rafı Yunan tebli~i: 

Mahalli harakat muvaffakiyet· 
le devam etmektedir. 

Emniyet nezaretinin dün ak
şam neşretmiş olduğu teblite gö
re, ltalyan hava kuvvetleri noel 
günü yeniden Korfo şehrini bom· 

ELEN;CEPHESINDE 

Yunan mevzii 
muvaffaıkyeti 

Yeni esirler ve mal
zeme elde edildi 

Avlonya limanı
na yeni bir akın 

• 
bardıman etmiştir. Kadın ve ço
cuk olmak üzere on beş ölü, 30 
dan fazla yaralı vardır. 

Harp başlar gıcındanberi Kor
fo şehrine yapılan 23 üncü bom
bardımandır. 

Enternasyonal mukaveleler 

( Gerisi UçUncU sayfada ) 

Gazi Enstitüsü 
Kadrosu genişliyor 

BU OKULA BlR MlSLl FAZLA TALEBE ALINACAK 

Ankara: 26 (TUrksözU muhabirinden)- Orta tedrlaat 
öAretmen ihtiyacını ka ... ılamak Uzere Gazi Terbiye ud· 
rosunu genlfletm•I• kar•r vermlf va bu busuat. tetkik· 
iare Uflamıfbr. ÖnUmUzdekl yll bu okul• geçen yıla 
nazaran bir ml•ll tezle t.leba allnacaktır. 

Bllb••••· riyaziye, mUzlk, reelm ·I• fubelerlne dller 
•ubelere nezaren dabe fazla .. labe alınee11ktır. 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 1 K!nunusani 1924 

Onaffıncı yıl - Sayı : ••ta 

lstanbul limanında 
görülmemiş faaliyet 

• iHRACAT, iTHALAT TAH~tlL VE TAHLiYE iŞLERiNE 
LiMANDA HARARETLE DEVAM EDiLMEKTEDiR. 
MALLAR ARTIK MAVNALARDA BIRAKILMIYOR 

• 
İstanbul : 26 (TurksözU mu

habirinden) - htanbul li nanının 
şimdiye kaJar görUlmenıiş dı:re 

cede mahmul olmasından doğan 

tııhmil ve tahliye mUşkulatım ön
lı:mek Uzere alınması takarrUr 
eden tedbirler sur' atle yerine 
getirilmektedir. Filhakika lstan· 
bul · limanında fimdiye kadar bu 
kadar fazla remi görulmemiştir. 
Normal seneltrİn istatistiklerine 
göre İstanbul limanmda en fa:.:la 
foaliyet olduğu gUn bııluaan ge· 
milerin adedi 15 i geçmemiştir. 

BugUn ise altmış vapur vardır. 

Ve bunların b<'psi tahmil ve tnh 
liye halindedir. 

Limanımızda biJhaua kömUr 
almıya gelen yabancı vapurlarm· 
çoldulu nazarı dik.katı Cl'lbet
mektedir. Son hafta içinde 20 
vapurun birdc:n limanda kömUr 
aldığı ıört.lmuştur. 

Bugünden itibaren şimdiye 

kadar mavnalarda kalabilen mal
ların artık mavnada kalması u 
selu kaldırılmış olduğundan mav · 
nalarda buyuk miktarda tuarruf 
edilmiş olacaktır. Bunu temin 
içiu liman Ucrct tarifesinin buna 
mUteallik maddeleri kaldmlmış 
tır. 

Liman hhmil n tahliye iş· 

lerinde icabedt.rııc: daha çok işçi 
çahşbrılacakhr, 

1 o .. .. d k. 1 
1 nuruz e ı yı a 
itimatla bakıyoruz 

•• 
Londra : 26 ( A.A )- Ç6rçil 

Y enizelanda Başvekilinin Jllloel 
mesajına vcrditi cevapta Yeni· 
zelanda askerlerini mcdhedcrek 
ezcümle demiştir ki; 

"Orta Şarkta bize muvaff akı· 
yeti temin eden ayni enerji ile 
zafere kadar varmak içın bAtün 
cephelerde her fırMttan iaifacie 
edecetiz. Yeni seneye azim ve 
itimatla bakıyoruz.,, 

lngiliz hava kumanda-

nının Papaııosa meıaja 
Atina : 26 ( A. A. ) - Yuna· 

nistandaki İnfiliz bava kuvvetleri 
kumandanı Noel münasebetiyle 
Yunan tiq~untendnı Geftrı' 
Papagos' a ııtatıdaki tetrrah r6n
der miflir: '' Gerek k'eftdi nalliuıa 
gerek kumandam ahmdui kuv-

veılrr namına sir.e ve emrini& al· 
tanda bulunan subay ve iflere 
müı.lerck mücadelemizin nihai ıa· 
f ede netjcelenmeıi için en iyi 
temennilerimi bildirmeyı bir YA· 

zife telakki ediyorum • 

BİR ECZ!\CIMIZIN MUV AFF AKIYETl 

•• 
YERLi ENSULiNi 

NiHA YET YAPTIK 
BU MADDE, ŞEKER llASTALICINA MOPTELA OLAN 

iNSANLAR lÇlN HAYATI BlR UNSURDUR 

Garp çölünde 
harekat devamda 

TOPÇU DÜELLOSU 
DEVAM EDiYOR 
Kahire : 26 (a.a)- lngiliz orta 

şark hava kuvvetlerinin tebliği : 
Salı günü garp çölünde ~o~~ar· 
dıman tayyarelerimiz Tımını ve 
Gazala tayyare meydanlanna tam 
isabetler kaydetmişlerdir . Keşif 
uçuşlan yapan avcı tayyarelerimiz 
hiç düşman tayyaresine rastlama
mışlardır. Düşman bombardıman 
tayyareleri Solluma bir hücum yap
mışlarsa da hasar az olmuş, bir 
mikdar ölü ve yaralı vardır. 

Şarki İtalyan Af ı ika~anda bir 
Rodezya tayyaresi kasabaya be
yanname atarken tesadüf ettiji bir 
düşman tayyaresini yere düşür· 

müştür. 

Bir mühimmat depoıu infilak 
etmiştir. Buryede binalarda yan· 
rınlar çıkarılmış ve Pike bombar· 
dımanla Heio'te depolara büyük 
hasar yapılmıştır. Bir çok keşif 
uçuşları yapılmış ve bütün hare
kat esnasında hiç bir kayip kay
dolunmamıştır. 

Kahire : 26 (a.a) - Bardia 

mantıkasmda şiddetli topçu düel· 
losu devam etmektedir. 

İzmir: 16 (TUrksöcU MadaaW· 
rinden) - Bugtıııku cAaadolu:. 
arkadaşımısda fU f&yanı dikkat 
baber vardır: Bu sUfunda bafun 

memltkctin sevinç duyacı1t bi~ ha· 

her vermekle lteac:lillııi•İ bahtiyar 
addediyoruz. Haber tadur: Şeker 

hastalığına mupteli olanlar için 
bayati bir chemmiy.:ti laais olaa 

en~ulin adındaki ilicın madcle.Uai 
( Gerisi ikinci sayfada ) -

ngiliz kadınlan gemi 
inşaatında çalışıyor 

Londra : 26 ( A. A. )- Ken • 
dilerine mıhsus huıuat ltir for· 
ma>ı t1tşıyan kadınlardan mütek· 
kep bir küçük ordu ffmdi €enub 
sahillerinde b ir ıehirde lnptere 
için remi infa etmek.le meııul 
durler. Bu kadınları kullanan lir· 
ma çok seıi ufak bir gemi tipi 
inşa etmektedir. Bu firraı M-W 
vaşı arasındaki kadınlara iki ay 
kurs gösterd kten sonra bu iqa· 
atta kullanmaktadır. 

Korfu çocuklarına 
hediye 

Atina : 26 ( A. A. ) - Yana· 
nistanda bulunan lnriliz pilotla· 
ıından bir kaça Noel babayı lem· 
silen Korfu adasına cf(in bllb ... 
çocuklar için yüzlerce yünlü Nôcl 
hediye~i atmıflar4'1' , 



layfa 2 

B ritanyanm kalbi Londnda 
Nezaretler mahallesinde , 

Havı Nezareti civarında , gri 
renkte ve diger hükumet bina· 
Jarından hiç farksız bir bina var
dı•. Bu binanm birinci ve ikinci 
katlarmda plan ve haritalar üze. 
rinde yüzlerce adamın çalıştığı 

görü:ür. 
Bodrum katında ise, muhte· 

lıf büyüklüklerde g.1rip a1etlule 
dolu la oratuvarlar ve tecrübe 
salonları bir karmca yuvası fa
a iyetiyle kaynaşır . Bir tarcıfta 

be} az gömlekler giymiş , ciddi 
tavırlı bir kaç adamın çocuklar 
gi ıi balonlarla oynadıkları , bu 
ba !onlardaki g111zlara dair tet 
kikler yaptıkları , beri tarafta 
üniformalı subayların mini mini 
bir hava dafi topu Yeya tıyya 
reyi dik1<atle muayene ettikleri, 
bir başka köşede de fngilizlerin 
" Sucuk ,, ismini verdikleri ba· 
raj balonlarının küçücükleriyle 
barajlar kurmakla meşgul mü· 
tehassıılar dikkati çeker. 

Bu bina lngiliz hava nua
re tinin tL tkik ve tahauiyat ~u· 
besiair. Ve lngilızlerin, Çörçilin 
Brain - Trust'ü dediklrri geniş 
teıki atın bir ko'u burada çalr 
şır . 

* * * 
"B rain 11 İngilizce dimağ, 

'' trust,, burada müesse-
se ve tiıkilat manasına gelir. 
Çörçilin "Brain • trust ,, ü ise 
bilgisini lna-ilterenin zaferi gaye 
sine •vakfetmiş en meşhur. İngiliz 
ilim ve fen adamlarını toplamış 
bir tcşki it demektir. 

Bu işin ve bu nevi teşki lat 
bütün dünyaya Amerikadan ya 
yılmıştır. A•uikada ticaretle 
veya sanayi ile meşgul olan her 
büyük firmanın . vazifesi bir ta 
raftan istihsalitı ve imalatı veya 
ticari işleri ıslah etmek, diğer 
taraftan rakip firmaların yenilik
lerine karşılık vermek için, hu
susi bir bürosu vardır. Bundan 
başka Amerikada uıuhterm 
yazıhanelere yerleşerek '·fikir,, 
satan akıllı ve açıkgöz kimsrlu 
de çoktur. işlerinizde bir müş · 
kü •itı mı tesadüf ettinz? hal ça 
resini bulamadıtınız bir. mese
leniz mi var? Bahsettiğimiz kim. 
se!er, yüklüce pp.ua vermeniz 
şartiyle, emrinize imidcdirler. 

" * • 
Ç örçili~ teş~ilitı, tabiatiyle, 

Amcrıka fırmalarının tetkik 
büıvlariyle mukayese kabul et 
miyecck der~cede büyüktür. 

Başında zamanımızın deniz · 
altı gemileri bahsinde en meş· 
bur mütehassıalardan biri olan 
doktor Lindemanm bulundutu 
bu teşkilat emrinde her şubeden 
yüzlerce ilimtve fen adamı var 
dır, vazifeleri ise harp dolayısiy
le ortaya çıkan muhtelif mese
leleri halletmektedir. 

Bunlar sesiz laboratuvarların 
da veya bürolarında, icabında 
gece gündüz çalışarak yeni si· 
!ahlar r.ramakta, mevcut silahla
rın ıslahına veya düşman tara
fından kullanılan silahların tesi · 
rini azaltma için utraımakta
dır. Kar da veya denizde harp, 
abluka, cuusluk, propaganda 
meseleleri üzerinde yeni fikirler 
bulmak da bu teşkilatın vazife· 
leri arasındadır. 

Ş imdi hemen hemen hu 
lngiliz nezaretinde bu 

teşkilatın bir ıubeıi bulunmak· 

tıöır. 

B R A i N 
TRUS T 

B1LG1SlNl lNGlLTERENlN 
ZAFERİ GAYESİNE V AKF 
EDENLER T E Ş K 1 LA T 1 

ÇÖRÇİL'İN 
ALİMLER 
ORDUSU 

----Yazan 

P. P. 

dnrki taleblerirıde esas tı1ttu 1Ju 

şu meşhur " Hayati saha " na· 
zariy sinin mucidinin Münib ijoi· 
'ersİtP.sinin siyasi coğrafya sa· 
bık Ö ı ofesörü General Hansho
f er olduğunu bilrn Alman pek 
azdır. Hit!er bu generalle 19 24 
de tanışmıştır. 

1-' itler 1923 de son teşrin 
nüınayişini n muvaffakıyetsiz iğe 

uğramasını müteakip tevkif edil 
miş, şimiki muavini Ru do f Hes· 

Je beraber Landsberg kalesinde 

altı ay g.• çirıniş , " Kavg:ı m " 
kitabını orada yazmıya be şla

nuştı . Cezasını ikmJI edince 

e e ı rbiyesi 
ıı ıÜ {clltfiy e t i 

Kı• mevsiminde kapalı 
salonlarda yapılacak 

Beden Terbiyesi umum mü 
dür:ü~ü beden tnbiyesi mükel· 

it fıyet çağında olup bu yaz dev· 

resinde ilk olarak hizmete çağ
rılan gençlerin kışın da talim ve 

terbiyelerine devam orun nası 
için t ir program hazırlanmıştır. 

Bu program bütün yurtta 
tat t ik olunacaktır. 

Ôğrc: ndigimize g•3re yeni 
programla bütün beden terbiye
~i mükellefleri yurdun her tara· 
fında aynı programla bütün kış 

müddetince mükellefiyetin ic?.p· 
hırını yerine g.tiıtcc kleıdir. 

Bu programın tatbiki için 
kapalı salonl P.rdan istifade o'una-

Hava nezareti ayrı miHehas
sıslara maliktir ve bunların me. 
saisi neticesinde birkaç ay Lond 

ra telgraflarında hararetle mev. 
zuubahsedilen meşhu r "Ateşten 

çrnber,, baraj ateşi usulü meyda

nı çıkarılmış, Alman tayyart )e
rinin yaptıkları tahribat bu sa· 
yede kısmen olsun azaltılabil 
miştir. lngiliz amirallık dairtsinin 
"Brain - hust,, ü mRhut mii.<. 
natisli manilerin esrarını kt şfet
miş ve bu mühim silahın panze 

hirini bulmiya muvaffak olmuş 
tur. 

Berchtugaden civarında Vachı-n

feld' de, Münihtcki dostla rı tara· 

fmdan kendisine tahsis tdİ 4en 

bir eve yine Aesle beraber çe· 

kilmiş , " Kavgam • ın yazılma

sına orada devam edilmi~•ir . 

Fakat iki dost bir müddet 
sonra parasız kılınış , Hes iş 

aramış ve ailesinid eski dostla · 
rmdan General Hanshoft' r ' ı bul
muş, General ona iş vermiş,Hit· 

lerle de bu münasebetle tanış

mıştır. 

c ktır. Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü bunun için en müna
sib yerler olarak halkevleri sa· 
lonlarınr göstermiş bulunmakta I 
dır. 

Memleketin her ter af mda 1 
olduğu gibi ş hrimizde de beden 
terbiyesi mükellefiyeti için alın· 
mış olan gençler bu kış devre· 

Ticaret ntıaretinin teknik 
müşavirlerinin başın -ela , geçen 

Martta ablukaya dair bazı me· 

selelerin halli için Fransa ban
kası müdürü Şarl Rist ile be· 

Ger.eral Almanyanın müs· 
takbel devlet reisine " Hayati 
saha • nazariyesini izah etmiş , 
bizzat tertib c:ttiği haritaları 

göstrrmiş ve bund<m başka 

harbin idaresine şahsi bazı fıkir
luini aniatmış, Hitlerin mütead
diJ fırsa tlarda muv;ıffakıyet !e 
tatbik ettiği yıldıdm harbinin 
hareket noktc,. sı işte bu fikirler 
olmuştur. 

sinde şebrimiz halktvinde 
salonun müsaadesi nisbetinde 

1 gı uplar halinde ve bu!unduklan 
' semtlere gör~ t .. Jim ve terbiye . 

ye <levanı edectklerdir. 

Havalar müsait olunca be
den terbiyesi mükellef l eı i yine 
açık havada çalışacaklardır. Bu 
hususta tatbikata geçilmek üze· 
redir. 

raber, Amerikaya gitmiş olan 
meşhur iktisatçı Ashton G. Val· 
kins bulunmak tadır. 

Uıun zıı mandaııberi haı ' c R • 
1 

es1m 
hazırlanan Almanya, s11rı s neler 

sergisi hazu lığı , 

p ropaganda nezaretinin mü zarfın Ja ordu için çalışan ıaı 0 
tehas.sısları da hayli kaba 

rık bir yekun tutar . Bunlar Al- r tuvarlann adedini arttırmış , 
bılhassa Heligoland' da denizaltı 

manya ve lhlyada halka hakiki harbine dair ara ~tırma lar yapan 
vaziyeti anlatmaya yarıyacak bir m•rkez viicu fa gelirmiş,mik· 
yeni fıkirler bulmaya çalışırlar . natisli mayn orada icat cdılmiş· 

Bu ırıütehassıslardan biri lngil- tir . 

2 Kanur san ide Halkevinde 
nçılac ... k ol 11 büyük R"sim ve 
Fotoğr af se ı gisi için yap lm;;k 
ta olan hazırlıklar hayli i le ı le 
miştir. Sergiye iştirak f:tmd: ü· 
zere Ha kwine bi!' çok es ı ler 
verilmi tir. 

terenin Berlindeki son elçisi Sir ~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a 
l yetler · tesbit edildi 

Nevi! Henderson'dur. Alm~nya- 1 B ı d ı • • f 
yı ve Almanların ekseriyetiııin e e ıye erın ımar 
haleti rubiyesini, orada senelrrce l 
olurmuş olmak h ~sebiyle çok 
iyi bilen lu zat Almanyaya mil ı 
yonlarca beyannameler atılması 

fikrini ortaya koymuş , bu be· I 
Ankara : 26 (Türksözü mu· 

hahirinden) - Dahiliye vekal ti 

yannam•lerden ço~unun mrtnini belediyelerin imar faaliyetlerini 

bizzat yazmıştır • ı 
• * • 1 

A lmany;;nın da İngilizlerin · 
kine benzer bu nevi teşki· 

litı vardır. Bu teşkilalta çalışan

lar isimleri gazetclue hemen 

h"men hiç geçmemiş kimseler 
dir . 

Meseli, Hitlerin şımdiye ka 

tesbite karar vnmiştir. Bu cüm· 

iden olarak V r lıta let vi ı ayetle· 

rin m rkez ve mülhakat heledi
yclerinin 1940 m li ) ı lına c: it 

bü t çcı., v.ı ri dat ve m srnf yekun· 
lariyle su, elektrik, har ta Vf'S<ıire 

gi i belediyelerin imar program 
)arına göre umumi vı:ız'iyet l erini 
iraç edecek malumatı istemiştir. 

---~= - D U Y D U K L A R 1 

Pan1uk kongresine 
gidecek hey'et 

2 Kaou rı . aniJe An kar ada 
toplanacak ol n Büyük Pan uk 
Kongresirıde Adanayı temsil e

decek olan altı kişi l k mur hhas 
bey' tle birlikte Zirnat Mü Jı.i Ü 

rüınüz B<> y Nuri Avcı'rı ın da An 
karaya gi decııoği habtr alır. mış 

tır. Bu suretle Adana murah 
haslan y diye ib lağ edi Jm:ş ol· 
maktadır 

Körün istediği ve doğramacı 
Körün istediği bir göz yerine Allahın hazan 

iki göz vcrdi~ini söyliyen bir darbımeselimiz var
dır. 

Nevyorkta doğramacı Yudson isminde 64 ya· 
şında bir ihtiyar, darbımeseldeki kör gibi bir yeri· 
ne iki... Durun, baştan anlatalım : 

mayınca, 1 numaralı talibin sabn tükenmiş, herhal
de kendisinin seçildiğine emin, pılısını pırtısını top
layıp, evlenme muamelesini de hazırladıktan sonra 
doğramacının evine gitmiş Fakat kapı açılıp da 1 
numaralı talip, ayni fikirle ve ayni kararla oraya ge
len 2 numaralı ile karşıloşınca ikisinde de hoşafın 
yağı kesilmiştir. 

t 

ı 

1 

danımızın Kurtuluş 

bayramı için hazırlık 
Adananın Kurtu'uş bayramı 

o an Br·ş Kinunıani için Parti 
Viliyt t idare Hey'cti ve Hal
kevi tarafından büyi k bir kut· 
lama proğramı hazırlanmakta
dır. Bı ş Kanunsaninin her S<'ne 
olduğu iibi l:u sene de layıkı 
veçhile kut lanmasına hilhassa 
gayret edilrnf ktedir. Hava yağ
muı suz oldugu takdirde fevka
lade tezahürat yapılacaktır. 

Halkevimizin ve-
"' . .. 

recegı musamere 
Halkevi So,yal Yardım ~u· 

besi menfaatına ve hasılatı ile 
Askerlerimize kışlık hediyeler 
alınmak üzere Halkevi Temsil 

ve Ar şubeleri tarafından hazır· 
lanmakta olan temsil ve konse-

r in bütün hazırlıklıkları ikmal 

edilmirtir. Müsqmerc pazartesi 
günü akşamı Asri Sinr mada ve
rilecektir. Gerek temsil şubesi 

gençleri, gerek halk türküleri 
ekibi provalarını tamamla
mışlardır. Halkevinin bu müsa· 
meresi mevsimin en büyük mü· 
sameresi olacaktır. 

Dil kavgasından sonra 

bıçaklar çekildi 
Hayri Sarpkaya, Sabri Ô· 

zcllon ve Nıhat .Evgen adında 

üç kişi arasında çıkan dil kav-
' gası sonuodaN ihat Evgen, Sl b 'ı 

ri Ôzt"l l•n'un hıkaretine ma ı uz 

Bir dolandırıcı 

yakalandı 
Halil oğlu İsmail Dab· noğlıl 

isminr'e biri polise müracaat c: 
derele şahsen tanıyab ileceği b~· 
viyeti meçhul bir adam tarafııı· 
dan ooyedi huçuk lirasının ce 
binden ç~'rndığırıı iddia ve şiki 
yet t-tmi~ir . Pofüçe ytı pılan ,. 
raştırma ' ~eticesinde Urfalı I~· 
mail oğllJ D. vu J Yoki adınd• 
birisi deı dt"st edi'm ş ve lsın•il 
Dabano§'u'nun te şhisi üzeri11e 
yankesiciqio bu adam oldul11 

anlaşılmıştır. Davu t Yoki adlı' 
yeye ve(ilmişt•r. 

Gençlil< Kulübleri rnll" 
rahhaslarının toplantı 

Beden Terbiye~i bölge bİ: 
nasında dün Gençlik Kulübltr1 
murahhasları ile mahalle aıiİ 
messilleri bir toplantı yapfJll~ 
tır. Bu top1antıda Beden Terbi 
yesi mükellefleri meselesi korııı • 
şulmuş , mahalle mümrssiller İll, 
bu meseleye dair vazifeleri bir 
kere daha etraflıca anla tılmıştı' 
Toplantı Beden Terbiyesi böl$~ 
Reisinin Başk11nl1Aında yapıllfl1ş 
tır . 

Bir eczacımızın 
muvaffakiyeti 

kalarak Hayri Sarpkaya trsufın- : ( Birinci sabifedcn artan ) 
dan da haccı~ından hıç.ıklan- ı bulmak için bir muddetteıılı' 
mıştır. Hayri Sarpkaya ve Nıhat cmtk sarfeden N<'jad Eczııcıbş 
Evgen yakalanarak Adli} e;re 1 mUııbet nrtic ler elde etnıişt' 

• Nejad Eczacıbaşı, Ecz:Cıbaşı Sil 
verilmiş ltrd ir . f leyman Ft:ridin oğludur. 

d d • • k 1 Nejad Eczacıha~ınm yıııP11 
A eg"' ıştırme om is- ııı tetkikler netice.,.inılc buldulU 

yo r. U çalışma!liı 1 <lenin, tavşanlar uıcrinde te.cfd 
be<ıi yapı lrnış ve Umidiı:ı fevk•~ 

8- ı · d h'I" d k" k"" muvaffakıyet hıısıl olmuştur. o gemız a ı ın t ı oy Jji 
. rUbclere, profe~ör Burbıınt0 

adlarının yahancı olanları yerme 0 t • lt d Jc'' 
<ımanın nl"zarl· ı a ın n 

Tü· kçesioin Lulunması etrafında olunmaktadır. 
çalışmak içira teşt kkül eden ad En .. ulin zikredilen tnvş•ııl' 
de~iştirme komisyonu faaliyetine da şekerin vUcuddan tamaaıe11 1 

devam etmektedir. rabındRn ileri ıelcn alarnetıer 

Bu meyanda hir çok köy 
adla rının Türkçe fcarşıhkları tts· 
bit edil miştir. Yakında bu ko 
misyon umumi bi.r toplantı ya· 
parak bu1unan }'erri ad lar üze· 
rinde tt'dkikler yapacaktır 

Mersinden pamuk 

kongresine gidecekler 

Mersin : 26 (Hususi) - An 
karada toplrınacak olan Pamuk 
kongresine Mersiı1den murah 
has olarak Mersin Çtftçilcr bir
liği reisi Ali Fırat seçi lmişti r. 

YaJ.<alanian kumarcı 

Mustafa oğlu Salih Cirid 
isminde bir tertip dti~i numa· 
ra'ı* fış l t ·ıle eşya ınukabili ku· 
mar oynatırken yAkalil rımış, Ad 
liyey~ teslim edilmiftİr. 

Teşekkür 

şabade edilm iştir. 

Ntj:ııl Ecxac1başıoın tetki~ 
ot"ticesinde elde edilen yeni 
sUlin, ltalyadaı:ı son zamanl• 
gelen En .. ulinden çok dnhn ıtı 11j 
sirdir. Bu muvaffak •.>·<-tindett 

6) layı Nt>jnd Eezacıbaşıyı ve b 
kıyımtli c:vlı'it yetiştiren fc 
Fczacıbat•Jı hbrik ed~riz, 

Zayi senet 

Büyük Dikili köyürıdeo ~ 
se)in kızı Emincnin bana üÇ! 
lira borcuna dair olan Bir1 

Noterlikten musaddak 935 t• 
rihli scrcti zayi eylediği"1 
ve yc:nioen hir sureti musad 
kasını aliJCdğım cihetle bıJ 
nedin namıma muamele edil 

mrsini ilan edeı iw. dt 
Bü)ük Dıkili köy~rı. 

12606 Demir o~lu f l.uıt~ 

BU AKŞAM W Bu Yudson, çoktanberi bekarlığm sultanlığ~na 
karşı duyduğ-u inanı kaybettiği içio, dünya evıne 
girmiye karar vermiş. Bu niyetini gazetelerle ilan 
etmiş, gelen cevaplan sıraya koymuş, en münasip 
iki talibi seçmiş. 1 numaralısını bir mektupla çağı-
rıp bir hafta evinde misafir etmiş. Sonra, 2 numa
ralıyı çağırmış, bir hafta da onu alıkoymuş. 

işte, o iÜn bugün, 1 numaralı taliple 2 numa
ralı talip ihtiyarlığında tam manasile rahata kavu
şan doğramacının etrafında birer pervane. Biri 
mutfakta yemekle, bulaşıkla, çamaşırla meşgul; öte· 
ki, evin içinde harıl harıl silip süpürüyor. Kıyasıya 
bir müsabakaya girişmişler, bakalım hangisi kendi
ni dıtha fazla beğendirecek. 

/ Nöbetçi Eczane 
Benzinci Mehmt:t pişmiş kur· 

1 
• • M ı:: 

1 ban bedeli olarak kurumumuza ı J S T J K A f;J 
on beş lira vnmiştir. Kendisine 1' 

Aradan 10 ıün reçmiş, doğramacıdan ses çık 
J teş~k kür eder iz. iiim.;;;;;;;;;;;;:iiii:i;;;iiiiiİİjjiiıll"" 

Türk Hava Kurumu -
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lnızasız ınuahede 
oel iÜnÜ için İngiliz, Al· 
man tayyarelt'rinin imzasız 

ll'ıütarcke akdettikleri anla· 

-nkü Alman tayyareleri in· 
cı re üzerinde ' ne de lngiliz 

ı. •releri Almanya üzerinde 
~rnrı ve her iki memlekete 

ltk bomba düşmemiştir. 

oğlıı Uzveltio teklifleri 
t t' 

biİ' Amerika nH c ;s; topl<'nmak 

8f1rı· ~dir . Bır' eşik Aıner i~ a cum· 
ce 1eisi Ruzveltin kongr~ye mii 

şiki· tekliflerde bulunacağı söy 
,. Yor. 

it· Bu tcklifltr, Amerikanın mü· 
tlat hatların•, Elektrik lesi· 
ı, diğer husu i lt şekkülleri· 

rrirıe ükumetin m r&kabesi altına 
uJLI k ve fngi!taeye tmanet si · 

8dlı' ~t vermek ke)'fiyctlerini ih· 
ttmektedir. 

Jllll" ~nlaşılıyoı ki Bay Ruzvelt 
tıd4k Amerikayı harp halinde 

0 "lkki ederek l\Zami hazırlığa 

Knoksun Alek
sandr' a gönder

diği gediye 
Londra : 26 (a .aU) - Birle· 

şile Amerika devletleri babı iye 
nazıra Albay Knoks lngiliz bah· 
riyc nazırı Alcksaodr'a, birleşik 
devletlerin eski reislerinden Ab
rahim Linkoln'ün iki portrrsini 
göndermiştir. Knuks lıu müna 
sebetle Aleksandr'a gön Jerdiği 
mektubta ~öyle <leın"kkılir: 

1
' Bugün İogiliz filosuna il· 

tıhak etmiş bulunan Amerikan 
torpido muhriplerindm birine 
Linkoln adının verildiğini büyük 
bir memnuniyetıe öğrendim. Bu 

vesile ile size Abraham Lioko!n
Ün portrcııini gönderiyorum. 

Bunların birdanesi sizin şah 
smıza mahsustur. Dığerinin Lin
koln torpido muhribinin ~ubav 
lar salonuna asılmasını tensip 
edect:ğinizi ümid ediyorum 

İngiliz 
• 

rıne 

kuvvetle
mesajlar 

Londra: 26 ( A. A. )- Bah· 
riye, harbiye, ha va nazırları düıı 
Noel münısP.bctiyle hava, deniz 
\fe kara kuvve tlcrine birer MI!· 
saj göndermi~lerdir . 

Bahriye nazırı Aleksandr 
meseıjınJa nemiştir ki: Gayrt t!e 
rimiz z&frr yo'urıu f' ÇOH!ld:\dır. 

Harbiye nazırı Morrison; Or
du hazırlığını bitirmiştir . Li\·.ya· 
da l i aly:ınlarn vuıulan darbe 
lngiliz ordusunun nder yapmaya 
kadir ol:ıcakrnı gö . t c·rıııiştir. 

Havil nazırı Sincle\r ise ha 
va kuvv, t'erimiz v ı.. zife!erioi h:ık · 
kıyle )ap·yorkr drmekt t' rlir. 

Zayi tezkere 
Beşinci Kafkas fırkası, alay 

9, tatur 2, bölük 5 tP.n aldığım 
teıkert m zayi ettim. Yer.isini 
alac<tğım'Jan e"kisinin hiıkmü 
yoktur. 

Ceyhcnın Y t Ilı bel köyünden 

8.00 

8.01 

8.18 

8.45/ 

21 xıı 9rn Cuma 

Program, saat ayarı, 

AJANS 

Müzik : Hafif program 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

12 30 Program, Saa• ayarı 

12.33 Müzik : Seçi lmiş şarkılar 

12.50 AJANS 

13.05 Müzik : Türküler 
13.20/ 

14.00 Müzik : Karışık proırnm 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo swing 
18.30 Müzik : Saz 

19.00 Müzik : İstanbul kantoları 
19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 

20.15 

20.45 

Müzik : Şarkılar 

RADYO GAZETESi 

TEMSiL 

21.30 Konuşma {iktisat) 

21.45 

22.30 

22.45 

23.00 

23.25/ 

23.30 

Müzik : Radyo orkestrası 

Saat ayarı, AJANS 
Müzik : Radyo orkestrası 

Müzik : Cazband 

Program ve Kapanış. 

Sayfa ~ 

• 

ı I A INE1\1A 
d a ı --

SUVARE 

BU 
,l\.'lATlNE 

AKŞAM 8.45 2.30 
Dans galası!. 

Caz festivalı!. 
Şarkı zaf eril. 

BAŞROLLERDE : 

Alice Fay - Don Ameche 

1 1 
HOLiVUT 
RESfVIİGECİDİ . ' 

Yıld ızlar Memleketinde : Göz kamaştırıcı dekorlar arasında en 
cazip musiki parçaları içinde haş 
döndürücü bir aşk macera:-;ı 

iLAVETEN : 

Ankaranın 17 nci Cumhuriyet bayramı 
resmigeçidi 

Pek Yakmda Pek Yakanda 

:!I 

re bi:;;ıniş bufurıuyor. 
·blerl 

avutluk themmiyeti 
Elen cepesinde Süleyman oğlu 3 l 2 do~umlu •••-=--111 • an•-rni•mm••s~s 

11605 H cı Ahın< t 1 
Pek Yak1nda 

1116 

prı>I~ Unan kıhl.,rınm Arnavut· 
erb1 lukta il er len- ekte olduau 
onu· 'ılıyor. İtalyanın mağlup o· 
e!iıı~ tına bir tür:ü ihtimal ver· 
- ., 
ı bl trı Arnavu dların artık halci-
ı~tıf· görmete başladıkları anla· I 
ölf~ Or, 

1lııı1f· Malumdur ki , Arnavutlar, ı· 
~leketleıi :müdafaa etmeden 
n-aya tt'slim etmişlerdi Bunun ~ 

ıtl bi, Feıt;..!~t!·:--: ., uçurduğu 1 
lzam balonlara Arna\Utların 

İ cak kanmış ol nalarıdır. Fa. 
ıımdi Arnavutlar ltalyaoın 

~~iizünü, ltalyan ku lret ve 
eııb' ~etini anlamış olacaklar ki 

ac.•b;., 1Yetler ini dt'A'iştiı miş bulunu· 
ın•f r So • 
ş• Yunanlılar cenub cephesiade 

)'•l'tı dfakiyetle ileri harekete 
au rıı cvamdır. Son günlerdrki 

tec d kattan anlaşıldığına görı"", 
vkif 'nlılar muharebeyi me > zıi 
r. dd) de dt·vam ettirmek arzusun 

ane it 
de(' ' 

1,!panya vaziyeti 
ş•" eıı 1 Uoner Tancaya gidi)Or is-
le' Panya hariciye ı ı azırının l u 

( Birinci sayfadan arttın ) 

mucibince Korfo şehrine hiç bir 
tehlike mevcut olmadıkından ve 
bu şehir hiç bir suretle bir askeri 
hedef teşkil etmediğinden ltalyan 
tayyarecilerinin hücumları hiç bir 
tehlike hissetmeden yalnız sivil 
halka müteveccih bulunmaktadır. 

Noel günü Lefka adası da 
bombardıman edilmiştir. Burada 
hasar ve zayiat yoktur. 

Londra: 26 (a.a.) - Arnavut
luktan alınan haberlere göre, Ar
navut çeteleri ltalyan hatlarının ar-
kasında büyük faaliyette bulun· 
makta. münakale yollarını kesmek
te ve bozmakta ve münferid ltal
yan kıtalarını dehşet içinde bırak
maktadır. 

Bazı çete grııplan Tirana da· 
hi girme~e muvaffak olmuşlar ve 
ltalyan umumi valili~i sarayı da da· 
hil olmak üzere bütün umumi bi
nalara ltalyanları Arnavutluğu tah 
!iyeye davet eden beyannameler 
yapıştırmaktadırlar. 

Atina: 26 (ru.) - Atina a
jansı bildiriyor: Hür Elen ahalisi 
tarafından meskun bulunan Himara 
ve bu kasabaya ait 13 köy kurlu · r 
luşunu kutlamaktadır. 1 

- İş arıyor 
Yüksek tahsil görmüş 

ıyı bir muh1'sebeci gürıün 

muayytn saatleri İ\ in iş i'ıt· 
yor. 

Muhasebenin her şrkil 

ve usuluna v~kıf v~ her nevi 
rnÜı>ss r- se nıuhasr brsini idart 
~debilir. Ş rait chvrndir. 
TüritSÖzünün (cnmi) remzi 
ne t•ıhrirtn mür:ıcaat tdil· 
mesı. 3-4 G. 12596 

Gaip t-. nc. htar Kılıfı 
lçerisinrf e yrdi Anahtar asılı 

zincirli Anahtar Kı'ıfını g.ıip 

ettim. 

Bulı ıp fürk Sözü Mat' aasma 
tt's!im edeni derhal memnun 
tdrcı ğimi ilaı1 rdeıi . ı. 

BORSA 
Pamuk - Huhııb;;t 

Çocuk insanların çiçeğidir. Se 
viniz okşayınız fakat öprmyiniz 

Çocuk Esirgeme Kurmu 
Genel Merkezi 

l 11w1111ımm1a•em:M11ımı • 11 • •pMTS;ı;•a
ı 

1 

Vurddaş !. 

Türkçe sözlü," Arapça şarkılı 

LEKELİ KADIN 

l 
1 
ı 

Hava kurumuna aza ol 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da plışmak üıerebir mürettil>e 

ihtiyaç vardır . ldarehanemize 

müracaatları. 

y L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

Ot.ti şayanı <'ikkattiı; ve ba 
-~ı ~h 

tk• • iın mcs .. lelerle ala kadar· 

Himaraya ilk olarak pazar sa
bahı Yunan jandarması girmiştir. - - -· 

• 
YILDIZ'I 

~i lspmya henüz mihverin te· 
•01'11 ı altındadır. Bunun içindir ki "' . c:" d iller lsp nya ile olan ticaret 
e b6! h .. dt:sİ tntuikatmı şiındılik 

fc ctınişlerdir. 

iıı1 

llazıları. lspırıya meselesin· 
ihverin geniş bir tabiyesini 
'ktedir . Aimanyanın İngil· 
· istila emeli tahakkuk edc
f'~;ne göre, Almanya,Fran· 

'le ispanya vasıt~ siyle bir 
yapmağa kalkışacaktır. 

ibyadaki harekat 
d 58 d- l bil ardiyaya karşı topçu ue · 

dillfl' . losu devam ediyor .. F~ka~ 
e 1t piyade kıtaları cıddı bır 

k,tc geçmiş değillerdir. :-la· 
lar devam ediyor . Çünkü, 
trıberi hazırlanmış olan Bar· 
tibi müstahkem bir üsse 
Qıda istical etmemek ve 
· buırlıklı h:uckete geçmek 
dır 

~llh~kkak ki Bardiya müs
~ltı mevkiinin husu'i bir 
ltıiyeti vardır . Ve BarJiya 

:Ü gün Libya kapısı açıldı 
tir, 

1 

Himara halkı gelen Yunan 
kıtalarını göz yaşlariyle dolu ola. 
rak karşılamış ve hep birlikte ki · 
liseye gidilerek dua edilmiştir. 

ltalyanlar Hımarayı yağma ve 
tahrip etmişlerdir. 

Hiınaraya giden yollar ltalyan 
ölü eriyle doludur. Yollarda her 
türlü harp malzemesi vardır. 

Amerikalılar Naziler
den asla korkmaz 

( Birinci sayfadan artan ) 

meydan muherebesinde galib gel· 
melidir . 

CiNSI 

\ ı)-.:a 

'A a t v da~ ı 
\ota. •cmi:r. i 
!\-ap;ma-ıı-

KiLO FIATI 

49 
47,l o 

En çok 
1 ı( " 

1 l '.l 
50 
48,25 

v. Paruu~u --- 3:1 
Klevland l 59]_5_1_ 6.,...0--

s~.mı:ım 19,SO - 2'1,75 
1 K.bugd:ıy 
ı fof'day To. 
1 ., yerli 

1 

~rpc:l 
..l,nlar 

5,00 

7,75 

5,675 
6,25 

26 ! 11 1940 
Kambiyo ve para 

I" R<ln kaımıdan almmı~tır 

1 Buna Amerika azami yaıdım 
1 etmelidir. Eğer Amerika limanla 

I Jr.•f 

Rayişmark 

Frank (Fransız) 
1 ==-

ı1 nnda Alman vapurları varsa bun I 
!arı h:ırb sah a sına göndermeliyiz. i 

1 
Haro ıeh:lidleri bizi } o1umuzdan 
durdurmamalıdır . 

Sterlin (İngiliz) 

DOiar (Amerika) 
Frnnk (İsviçre) 

_5 ___ 2_1_ 

132 20-

1 

1
.--~~~~~~~ 

....................... ...,.....,.....,..... ........ .-.. ....... _..,._.........,.,__._...._......_... ................... ~---

1 . 
1 

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nez·h, en kibar ba\osudur 

Davetiyeler Kızılay Merkezinde de satılmaktadır. 
12600 3-5 

Ziyaret Ediniz 

-------

1 

ı ı -
ı;aşyaları 1 ıll Za 

---iiiiıiimj---m;;:~~~~--------------i---iiiiiiii 
Mutedil Fiyatlar 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro tal<ımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Etliğiniz Şekilde Yapılır 

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

125~6 



Sayfa 4 TORKSôZO 

' 
f 

' r 

Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor 

M h rrem ıl ı RE O 
Abidinpaşa Caddesi No : 112 Telgraf : Remo - Adana - Telefon: 110 

llan 
Seyhan defter darlığın· 
dan : 

Kazanç kanunu mucibince 
ikinci taksit ka:zanç ver gisirıin 
Kanunuevvel ayı içinde veril· 
mt'si mukte:zidir. Binaenaleyh bu 
ay içinde kazanç vergisini ver· 
miyenlerin borçları % 10 zamla 
ve tahsili emval kanunu hüküm· · 
leri dahilinde tahsil o'unacaktır . 
Alakalıl;fın malu~ıu olmak üze· 
re ilan olunur. 

12564 12-17- 23-275 ,_._ 

İlan 
- c:-

Halkevi reisliğinden: 

İ Mükafatlı sokak 
koşusu 

27-12-940 Cuma günü 
Halkevi tar afmdan mükafatlı bir 
so'cak koşusu tertib edilmiştir. 

Şeraiti anlamak isteyeonlerin 

kayıt olup numara almak üzeri 

ne geç 26-12-940 akşamına 

kadar halkevi bürosuna müracat 
lan ilan olunur. 

Kayıtsızlar koşuya iştirak et 
titiltmrzler. 20-24-27 

_·: Yurddaş !.. 
Kızılaya üye ol 

: .. ••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••• •••ase••••: : ~ • •• •• •• • i TURK OZ 1 • • • • : GAZETE ve MATBAA 1 1 

Her Eczahanede bulunur. 

ikramiye p 1 anı 

KEŞIDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Alustos, 3 lk\ııcitt>şr-in 

tarihlerinde yapılır. 

1941 IKRl\MIYELERI 

1 Adet 2000 
s " 1000 
2 " 750 
4 " 500 
8 

80 
800 

.. 
" 
" 
" 

250 
100 
6u 
20 

Liralık 

" 
" 
" 
" 
" 
il 

" 

2.000 Lil'a 
3.000 

" 1.500 ,, 
2.000 ,, 
2.000 

" 3.500 ,, 
4.000 

" o.GVO H 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

• • . . _______________ _,, 

• • ı : Tu··rkso··zu·· Gazet' esı· ·. Okuyucularına, dünyanın her tarafında : 
• vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. e ' • .1 
• • • • • • • • • • e l : : ı • Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- • 

1 : Türksözü Matbaası: rita, Bilı'.imum Matbaa işlerini Türkiyede : 1 

• mev~ut matbaalara rekabet eder derece- e 1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor . • ' • de tabeder. • ! Ziraat Barıkasınd~ kurnbaı alı ve ihbarsız tasarruf hesaplarıo• • • : 1 en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

• • • lcur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• e 4 Adet 1000 Llrahk 4000 Lira 

i Tüırk~ö~lUı CüDt ko~mo : i. 4~ ~ ~E .: !~E :: 
• - • 100 " 50 " 5000 " 
• • 120 ., 40 ,, 4800 ,. 

1 
ıtıa 

:. Sag"'lam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) .: : 160 
.. 

20 
• 

3200 
• ~·1ı.e~t

1 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir s~nc içinde 50 li· .. • M .. rıı. h . d y 1 • radan aşa~ı düşmiyenlere ikramiye çıktı~ı takdirde )'üzde Yt.nı : uce ıl . anesın e apı ır. : 1,. 20 fazlasile verilecektir. ~~e 
• • Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinckanun, 1 Matt 

....................................................... ı' "~ l Haziran tarihlerinde çekilecektir. . _-/ ta; 

İ - ::/1-· lr J~~ 12 ye kadar açık arbrma suretile icra kıhna~ktı~ Şayet eski bir I ~L·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q 
dönüm 919 M on beş lira muhammen kıym !'.t biçilmiş olduğundan _ ~iJ.~ 

Cebelibereket İcra memurluğundan:ı bunan yüzde yetmiş l:eşioi bulmadığı takdirde on gün temdit edi· Abone ve İlan TiiH.K.SöZ,Y~~:~ 
lerek 7-2 941 günü ayni saatte ihalesinin icrası yapılacağından Şart 1 a r ı , ~ GAZm - AOAl«A 

Açlk artırma ile paraya çcvrilecdc ıayrimcnkulün ne olduğu : gayri menkul üzerinde bir hak iddia eden ve rüçhan alacaklılar Senelix.i 1200 Kr. 
Tarlanın 48 ıehim itibarile 8 achmi l§ Sahip ve Başmuharriri 

varsa bu günden itibaren on beş gün iç.nde müracaatlara ve aksi Altı aylığı 600 ,, FERiD CELAL GUVEfıl 
Gayrimenkulün yeri : Kötü Köy Karaçay mahı11esi, dotusu tat halde hakları tapu sicilile s:ıbit olmadıkça satış bedelinden istifade Üç aylığı 300 " 

lık, batısı Rcıit, kuzayı Hüsam, güneyi Aylık ta abone edilir. Umumi Neşriyat MüdürÜ ~ 
d cdemiyecekleri ve artırmanın Cebelibereket icra Dairesinde icra - MACiD GUÇLU .-

etirmen ocıtı ile çt. vriJi lllnlar için idareye ô .. M tb"· t.,il 
Bir . borç tan dolayı yukarda evsafı lizımesi yazılı (2757) M. edilecctinden taliplerin yevmi mezkurda hazır bulunmaları ilan o· müracaat etmelidir. Basıld1tı yer : TÜRKS ZU 

8 
~, d 

tİrlamn altı hi11ede bir hi11uinin 28 - 1-941 11h aünü Hat 9- lunur. 
12607 ~ \:~-il 


