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ŞEFiMiZ 
NKARADA 

Ankaralılar Milli Şefi 
Ankara garında 

harat etle karşıladılar 
Aııkara 14 ( füık~özü ıuuhabiıiııden) - Milli 

liıııiı ı eisicuırıtıuı lsıı.et lııüruı lı11susi tı c.-nlr-tiy 1 ı• 
n ~abalı Aııkıır11yıt u ı.: det buyıııınuşlardır. 

Milli Şrf, lstıts} onda, Büy~ Mill~t M"t·li-;i rt'i,,i 
ulhalik Rcı J;ı, Haşvd;il Or. Refik Saydı1111, An- ... _ 

ada bulunan \ekiller, Cumhuriyet lıalk paı tisi 
•el sekreteri Fikri Tüzer, Mebuslar, Ank11ra Vnli 
belediye rei:ıi, mevki ve merkez konıutaıılnrı 
niyet müdürü '~ ıııtllkt, askeri rıkin laıarından 
fılanrnttlardır. 

Millt Ş"fimiz Anknr:ı garında bir kar~ıl:ı.nmncla 

~-------................... ~.----- ·-------------·-· - --
RNJ\ VUllLUKTA 

ftalyanlar 
gerilenıekte 

HanUz teyld etmlyen 
•on )llr h·abere göre 

EPE DELEN 

ON DÜŞTO 

Kahire: l 4 ( a.a. ) - lnıriliz 
umumi kararırafünın tebliği : Lib-

yada vaziyette hiç bir detişiklik 

yoktur. Kasala ve Gaslahat böl

,esinde keşif kollannın harekatı 

devam etmektedir. Düşmana ka-

yıblar verdirdık. Diter cebhelcrde 

kayde değer bir şey yoktur: 

Londra: 14 ( a.a. ) - lnıriliz 
milis ordusunun Libya taarruzu 

esnasında 370 kilometrelik ileri 

harekatınua aldığı mühim g-anaim 

arasında .f 1 i orta ve 162 si ha

fif olmak üzere 203 tank, 589 top, 

300,000 ini mütecaviz lop mermisi 

• 

• 
Afrika' da 
son vaziyet 

Son Libya taarruzunda 
lnglllzler çok mUhlm 
ganalm elde ettiler 

• 
600 ü mütecaviz mitralyöz, 2 mil
yondan fa7.la tüf enk ve mitralyöz 
mermisi, 1700 den faı.la kamyon 
vardır. 

====---E 

Halkevleri inşaat. için 

PARTiMiZiN O 
YILLIK PROGRA 1 

Genel Başkanlık divanı kararının tatbiki 
için hazırlıklara başlandı 

Ankara ı-i ( TUrksözU mu
habirinden) ~ Cumhuriyet halk 
p.ırlisi genel ba~kanlık cfü·:ını halk 
evi hinnlarının biHün memlekette 

011 se~eli'· bir programla inşasın.a 
karar vermiş ve bu kararın tathı· 
katı için derhal hamlıklara girişil· 
miştir. 

Verilen karara göre, inkılabın 
kültür kaynakları olan halkevlerin 
de geniş çalışmalard imkan vere · 
cek olan binalar her sene 40,50 
kaza ve '2-5 vilayet merkezinde 

programlı bir şekilde inşa oluna· 
cak, on senede bütün yurtta halk 

evleri binalarının inşaatı ikmal e 
dilmiş olacaktır. 

Yapılacak binaların inşaatında 

muayyen bir tip değil, mahallin 
ihtiyacı nazan d ıkkate alınacaktır. 

Kazalarda ' nüfus .,. aziyetine göre 
inşaat bedelleri 30-120 bin lirayı 

vilaytt merkezlerindeyse 50 bin 
liradan 250 bin liraya kadar olan 

( Gı•ri ... i ikinci -ıııyf ada ) 

··--·· -··-------------------·· 
* * 
i Atatürk' ün Anıtı 1 
* * i için çalışmalar i 
! Rasattepede toprak tesviyesine başlandı i 
: Ankara : t 4 (TUrksözU muhabirinden) - Ebedi $ 
* Şef Atatürk için yapılması için kararıa,brılan "Anıt- $ 
t Kablr,,:ın bulunacajı Rasattepede toprak dUzeltll· t 
$ meslne ba,ıanmı,tır. $ 

! Hazırlanan projeye nazaran bu tepenin muhtelif * 
elhetlerlnden asfalt yollar geçlrılecek ve etrafı e· $ 
Aaçlandırılacaktır. Partinin kurduAu komisyon Anıt- ! 

$ Kablr'ln her clhetçe mükemmel olması için dUnya • t sanatklrları ile temaslarına devam etmektedir. t 
1 .............. - ..... _._ ...... _____ ................................. --·· 

HAT AYDAKİ SEYLAB 
Alin• : 14 ( "a a ) - Yunan 

i tebliti: Mnht.lııd mahiyette 

kit olmuştur. 1 isi subay ol

ü-z.erc üzere bir mikdar esir 

dı. eJ.miıt dört tank g~çmiştir. 

Atinı : 14 (a.a) - Yunanlılar 
henin merkez mıntakasında ani 

Şehirde 
bir çok 

dünkü 
t:ahribat: 

fırtına 
yapt:ı 

Bir köyfemamen su
lar alllnda bulunuyor 

taarruz yaparak ltalyanları 
kclAde müstahkem mevzilerinin 

'nden atmışlardır. Şimal mınta
ında fena hava tekrar başla
tır. 

Sahilden himıra timalinden ltal
ların kendilerini toplamak için 

Bir fabrikanın ttstii, bir çok evlerin 
da m 1 a ı· ı , peneerelerl uçtu çinko 

HATAY VALlSl SEYLAB MINTAKASINDA EKIBLERLE 
MÜNAKELE TEMiNiNE VE KURTARMA 1ŞINOE ÇALlŞIYOJ{ 

SON IIABERE GôRgSULAR KABARMAKTA DEVAMEDIYOR. 

Antakya : 
14 ( Türksözü 
muhabirinden) 
-Halayda bir 
hartadan beri 
durmadan ya· 
ğan yağmuı· 

lardan seller 
vücuda gelmiş 
ve tahribata 

fcttikleri bütün gayretler Yunan
r tarafından akiın l'-ıraktırılmıı-

Atina: 14 (a a) - rcsmt Yu· 
ıozcüsu, cephede vaziyetin 

nuniyet verici bir tarzda at. 
ettftini bildirmiıtir. YuMn 

riyclerinin halyanlardan aldık. 
cairl,r arasında Kclisuradan 

ılen ltalyanların bıraktıkları ya• 
lar da vardır. 
liunların son nmınlarda 

en takviye lcıtaatını menıup 
utu anlaıılmaktadır. 

Eıirlerin itiroflarına jÖı e, 
kıç hafta cvvtl Yunan harp 

milcri bir ltalıan asker nakli· 

( Gtriıi ikinci sahif~ ) 

Hitler teşebbüsü 
bekleniyor ! 

Londra : 14 ( A. A. ) - lna-i· 
liı harb ekonomi neuıeli kA 
libi beyanatında , Hitlt-rin lnril z 
ablok11ını luı m11k için yeni bir 
teşebbü<ıte bulunacağını ve bu 
teoebbü'iün yalı ında vuhbulaca· 
tını söylemiıtlr. 

lnriliz mali faaliyeti 
Vaşinaton : 14 (a.a.) - Ame

rika Maliye Nazırı Morgntav, Jn. 
iiliz hükumetinin Amerikada bu
lunan kıymetlerini satmak için bor
sacı ıruplariyle müzakere halinde 
bulunduklarını söylemiştir. 

Yeni istasyonda feci bir kaza oldu 

ir vazifıedar Vagon
r arasında can verdi 

Y c-oi istasyonda dun feci bir ltua ncticl'sindc bir gardivagon 

poular araıındıı czilmı-1'. surctiyl• öloıtı?tUr. Salib oglu Ali AJışan 
iodc"i bu knza "urbana gar<Hvagon \'eni istasyonda oıarıevra .> a 

lterı ve iki vatonu Lirbirinc bağlarken t:ımponlar ara,.ıoda kalArak 

u Ye &övılc:si rrı:ilmiıtir. Vazifui lıaşıuda agır surrtte yaralanan 

Adıfııu ha •t•lı ueyc: kaldırılwıf İ•e ele b4u;t•ban•de bayata ıö:ı:l~-

Dün gece yarısından sonra ı 
başlayan şiddetli rüzgar bir fırtına 
şeklini alarak şehri kasub kavur
muş, oldukça ehemmiyetli hasarlar 
yapmıştır. Fırtınanın başladığı sa· 
atten itibaren bir çok evlerde em· 
niyet içinde uyuyabilmek mümkün 
olmamış, fırtına ile birlikte ciddi 
bir endişe hükum sürmüştür. Bil
hassa geceleyin çok şiddetli esen 
rüzgarlar öğleye kadar devam et· 
miş, öğleden sonra yavaş yavaş 

şiddetini kaybetmeğe başlamıştır. 

Bir çok küçük talebeler mek· 
teplerine gidememişlerdir. Tümen 
yanındaki belediye parkından kö· 
künden sökülmek suretiyle devri· 
len büyük bir ağaç elektrik dire· 
ğine rastlıyarak direQ'i de yana 
yatırmış ve elektrik hattını boz· 
muştur. Şehrin muhtelif yerlerinde 
bazı at açlar da fırtınanın şiddetine 
mukavemet edemiyerek devrilmiı
tir. 

Bazı evlerin damları uçmuş, 
bir çok bacalar hasara uğramıştır. 
Sebze hali civarında bir fabrikanm 
damı tamamen uçmuştur. Kenar 
mahallelerde bir kısım köhne ev· 
ler, huğlar yıkılmıştır. Bazı nokta· 
larda elektrik tesisan hasar gör
müştür. insanca zayiat yoktur. 

İNÖN Ü 
ANSll\LOPEDlSl 

Ankara: 1 t ( Tüıksözü mülıa 
biri_ndcn) - Teşekül eden hir lı -
yet 14 - 16 cildlık bir " lrıönü ,, 
Amiklopedisi hazırlamaktadır. 

Yardım Projesi 
tedkike alındı 

Vaşington : 14 (a.a.) - Mebu
san meclisi, lngiltereye ve mütte
fiklerine yardım hakkındaki kanun 
l!yihasının hariciye encümeni ta
rafından tedkikine karar vermiştir. 

Egede dün tütün 

piyases.i açıldı 

lımir : 14 (Türksözü muha

birindeı} - Egede Tütün piya· 

sesi l ugün açılmıştır. 

sebeb olmu~

tur. Defne şel· 
lalelerinde bü· 

yük deponun 
bir kısmı ile 

civardaki ağaç• 

)ar, taşlar ve 
değirme n le r 
seller tarafın· 
dan götürül· 

müştür. 

B . Sök men Su er 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Un satışını of isin 
yapması n1uhtemel 

Halk ekmeği için yapılmakta olan 
tecrübeler sona ermiş gibidir 

ANKARA: 14 (TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN) - YÜZDE 8G 
RANDIMANLI llALK EKMECl lMALl iÇiN TOllU.\\ ISLAll 
iSTASYONLARINDA YAPILMAKTA OLAN T&CRÜBELER SO 
NA ERMlŞ GiBiDiR. TOPRAK OFlSlN BU .EKMJ<;GIN BUG
OAYINl UNA KALBEL>EREK NAZIM SATl!>LARDA liULUN
MASl MÜMKÜNDÜR. 

B. Filof'un son 
akisleri nutku 

Yunan matbuatı 
nutkn iyi karşıladı 

Atina : 14 (a.a) - Yunan ga

zeteleri, Başvekil Filof'un nutkunun 

göze çarpacak bir suretle neşrel
mektedir. 

ı ( Gerisi -
ikinci ~ahif ec.le ) 

1 Amerika Almanyaya 
harp ilan ederse •• 

Londra : 14 (a.a) - Roma
dan gelen haberlere göre , Ame · 
rika ile Almanya arasında harp· 
çıktığı taktirde Amerika ile İtalya
nın biribirlerine harp ilan etmf'me
leri ihtimal dahilindedir. 

Söylendiğine göre, Ruzveltin 
Amerikanın Roma sefiri vasıtasiy
le ltalya kraline gönderditi bir 
mesaj bu yolda bir teklifi ihtiva 
etmektedir. 

Preveze bombardımanı 
Ati na : 14 (a.a) - ltalyan !ar 

Bugün Prevezeyi bombardıman 
etmiştir. Ölü ve yaralı azdır. B:ızı 
binalar yıkılmıştır, 

-



Sayfa 2 

uhariplerin 
HAVADA, KARADA 

V E DENlZLERDE 

aybettikleri 

Almanlar 

8
on dokuz - ı 

harp gemisi kaybc.ttl. l 
ltalyan deniz zayiatı 

ise yirmi bir parça 
hnrp gemi idlr. 

INGILIZ ıs rlHBARAT - - ---
NEZARE I iNiN TEBLlGl 

AVA HARBi : (Norveç 
ve Holanda dohil drğil-

dir.) 
Biiyük Brit .. mya üzerinde :ıayi 

olduklan teeyyiid eden Alman 
tayyareleri 2993. 

Zayi olan lngiliz avcı tayya
releı i 847. 

Almanya ve işgal allında bu
lunan memleketler üzerinde zayi 
olan Alman bombacı tayyareleri 
374. 

Denize düşerek zayi olan lıı· 
giliz bombacı tayyareleri 28. 

YAPTIÖIMIZ KOÇUK ETÜDLER 

İtalya Arnavudlukla beraber 
neler kaybedecek? 

--· SON ONBEŞ SENE İÇİNDE ~=-~~ 

solini rnavudlu
ı ğa Uzlerce milyon 
1 para yallrmışllr 
Arnavudluğun İtalya için iktisadi 

ve stratejik ehemmiyeti 
Elen kıl'alan Arnavutlukta hal

yan ordusuna darbelerini indirmek
le devam côiyor. Denilebilir ki, 
Amavutluğunun dörtte biri Yunan
lıların eline geçmiş ve Arnavud 
halkının üçte biri de Yunan kon 
trolü allına girmiştir. 

Yazan 

1 
P. P. 

ı------..__ı 

ASKER GÖZÜ iLE 

T obruk ne kadar mu

~ avemet edebilir? 

fCS) ir ayd•nbcri devam 
lE3) eden İng&liılerin Lib 

yahartkitı şimdi 
T obrulc önündedir. lngiliz kuv· 
vetlerinin esaslı bir ıekitde ha· 
zırlanarak Se-ydi Barani ve hal· 
yanlaııo 20 sencdenberi müıtah 
kem mevki haline sokdukları · 
Bardiya'ya indirdikleri darbeler 
şimdi buraya inmek üzeredir. 

ltalyanlann gerek St-ydi Bar 
rani de ve gerekse Baıdiyada 
vNmiş oldukları can ve malze· 
me zayiatı pek yükıektir. Bu 
zayiat; Akdenizin lngiliz kontro
lü altında bulunması dolayasiylc 
ve Alman yadan gden 500 UÇf k 
ile telifi edilemez. Halbuki im 
paratorluk 'kuvvetleri Mısır ve 
di~er müstemlekelerdcn her ıün 
gclrn yıpranmamış kuvvetlerle 
takviye edilmektedir. 

Almanyn ve işgal altındaki ı 
menılekctlcr üzerinde İngilizler ta-

Sağdan, soldan gelen bir çok 
telgraf haberleri yakında Ama
vu<llu~uıı ltalyanlar taı afın<lan tah
liyesinin mümkün görüldüğünii bil
dirmektedir. Eğer tahmin edilen 
bu hadise vukua gelirse halya için 
zannedildiğinden daha çok büyük 
bir hezimet olur. 

duku stratejik ehemmiyet yuzun
den ve sonra da Arnavudluğun 
toprnk altı servetlerinin, kendisinde 
bulunmıyı.ın ilk maddeleri - bilhas· 
sa petrol - vereceğini umdu
ğundan. 

Her üç tarafı sarılı bulunan 
ve bir cephede daima İngiliz u· 
çaklarının aseei altında bulunan 
Tohıuktaki martşal Graziyaninin 
kuvvetleri yardım görcmiyccet1 
gibi kuvvci mancviyrsi de bo· 
zuktur. ı afından düşürülen Alman tayya· 

releri 63. 

26.12.940 tarihine kadar hava 
muharebelerinde dü~ürülen İtalyan 
tayyareleri 416. 

Ayni tarihe kadar ltalyanlar 
tarafından düşüriilen lngiliz tayya· 
releri 75. 

lngiltere üzeııude hava dafi 
topları tarafından düşürülen <.liiş 
maıı tayyareleri 444. 

Deniz tayyarclerimizin düşür
müş oldukları düşman tayyareleri : 
52 muhakkak, 10 şiipheli, 49 yn· 
ralı. 

lngiliz sahil tayyarelerinin u 
çuş millerinin yiikunu : 34 milyon 
mil, 

Almanya üzerine yapılan a· 
kınlar mecwuu : 

Hamın 82, Hnnıburg 61, Gel 

senkirschen 39, Berlin 35, Bertin 
35, Wilhelmshaven 35, Soct 35, 

Duisburg 35, Rurohnl 35, Kolon
ya 34, Mannheim 34, Osnabruck 
34, Bremen 32. 

DENiZ HARPLERi : 

lngiliz zayiatı : 1 tayyare ge· 
misi, 3 kruvaıör, 10 müsellah ti· 

caret gemisi, 33 muhrip, 21 de 
ııizaltı. (Hnsarat tebliğ edilmemiş
tir.) 

Alınan zayiatı : 2 kruvazör, 
12 muhrip, 1 E-Bot 1 torpido 
bot, 1 karakol gemisi, 2 refakat 
gemisi. (Batırılan düşman deni7.al · 
tılar Aınirallıkça malı'.'ım olup, il~n 

edilmemiştir. Hasara! dahi malı· 
rem tutulmuştur.) 

ltalyan :ıayiatı : J kruvnzör. 
l 1 denizaltı (Yunanlıların zaptet~ 

ıniş oldııkları bir tane de dahil
dir.) 

Tarantodaki ağır hasaral : 

3 zırhlı, 2 kruvazör, 2 ınua· 

vin gemi. (Hasara uğramış olnn 
diğer 4 kruvazör, 1 zırhlı ve 2 
muhrip vardır. ) 

Norveç seferinde zayi olmuş 
olan İngiliz tayyarelPri 55, Al· 
nıanların 56 dır. 

Fransa harplerinde zayi olan 
Jngiliz tayyareleri 375, Alınan t y
yare leri 951 tür. 

(Birinci snhifcJen arttın) 

ye vapurunu batırmış1ard r. lta!
yanların yeni müdafaa hatları 

tahkim rttikleıini cie 5Öylcınekte 
diri er. 

Londra : 14 ( a) - Henüz 
teyit etmiyen bir habere görr, 
Tcpedelen dü~ınüştür. 

Bu suretle ltalya yalılll aske ı i 
bir hezimete uğramakla kalmıya

cak, ayni 7.amanda muazzam bir 
para ziyanına da uğrayacaktır. 

Çünkü; ltalyn son onheş sene için
de, bir gün büyük karlar yapaca
ğını zanııederek Arnnvudlıığa hii
yük meblağlar yatırmıştır. 

lıalyn 1926 da Arnavudlukla 
bir dostluk paktı yapmış, 1927 de 
ise nskeıi bir ittifak akdetınişli. 

Hu andan itil ıaı en Arnavudlnrın 

sempati<:ini kazanmak iç.in Ama· 
vudlıık üzerine h:ıkiki bir ali ın 
yağ"muru yağdırnıağa başlamıştır. 

Evvela, bir milli banka tesisi 
maksadiyle Arnavııdlcıra 50 milyon 
altın frank borç vermekle işe baş 
lamış ve bu meblağ Drnç limanı

nın derinleştirilmesi işine ve stra
tejik y<ılhır inşasına hasredilmiştir. 

1931 senesinden itibaren de sene· 
de 10 milyon altın fraıık vermek 
şartiyle büyük hir meblağ vermeyi 
taahhüt etmişti. 1933 de zuhur e
den bir ihtilaf yü7.ünden ltalya iki 
yıl taahhüdünü ifa etmemiş fakat 
1935 de Arnavudluğa yeniden pa 
ra vermcğe başlamıştır. 

Bu tarihten :ı;onra küçük' mik
darda borçlar olarak verdi~i para 
25 milyona çıkmaktadır. 

Bu adetler ftalyanın Arnavud
luğa verdiği paranın mikcJarı hak 
kında küçük bir fikir verir. 1936 
da yeni mali ali !aşmalar imza edil· 
diği zaman Arnavudluk ltalyaya 
280 milyon boı çlu bulunuyordu. 

ltalya niçin Arnavu<lluğa bu 
kadar mııazzum bir para yatırı

yoı <lıı? 
iki sebeple : 
Evvelci, Arnavudluğıııı haiz ol-

Arnavudluğ'un stratejik bakı · 
ınında ltalya için haiz olduğu e· 
hemmiyet münakaşa edilemez. 
Arnavudluk dağları Otrant kanalı
nın st"ksan üç kilometrelik bir kıs· 
nıına tcmamiyle hakimdir. Bu, Ar
navudluğun Adriyatik deniı.inin 

kapısına hakimiyeti demektir. Bu 
yüksek dağlar aynı zamanda kar· 
şılarında bulunan engin ltalyan 
sahillerine de hakimdirler. Diter 
taraftan Arnavutluk karaya dotru 
bir hayli u1anmak ve iki taı cıf ırı 
claki ara:.:inin çok girintili, çıkırıtı lı 
olma'>ı sayesin<le taınamiyle rılilh 
f uz olan mükemmel bir limana Ja 
maliktir : 

Bu liman Otrant boğ'azının 
en dar yerinde kaindir. Buadan 
başka daha az derin olmakla be
raber Yugoslav nüfuziyle mücade
leye çok lüzumlu olan Draç lima
nı da büyük bir ehemmiyeti ha
izdir. 

Tabii servet menbaları bakı 
mından ise, ltalya Arnavutluk 
dağlarından bir çok madenlerin 
çıkarılabileceQ'ini daima ümit rt-
rniştir. Fakat bu hususta inkisara 
uğramıştır. Fılhakika Arna'vutluk 
dağları jeologlara büyük ümitler 
veren dağlardır. Çünkü, bu dağ'· 

larda her çeşit maden parçahınna 

te.sadüf edilir. Fakat sonradan an
laşılmıştır ki, bu dağlarda mevcut 
olan madenler işletilmeA"e detmi-
yecek kadar fakirdir. Mesel!; Ar· 
navutlııkta bulunan madenlerin en 
iyisi l•lan krom ve bftkır maden
leri bile büyük ümitler beslenme
~iııe müsnade etrniyecek bir vazi · 
yettcdir. 

ltalya Arnavutluktaki petrol 
hususunda da aşağı yukarı aynı 

inkisnra uğramıştır. 1934 senesinde 
( An~lo · lranian Oil Campany ) 

Fakat bu Şt'hri muhıura e
den kuvvetler canlı, üıtüste ka 
zandıklaıı zaferlerden dolayı kuv 
vei oıineviyıısi yükıt'k ve ıyni 

zamanda ellerinde frnni kıtalar 
bol ve daima takviye edilditin 
dt"n pek yakın fa To',rutun düf 
meıı muhtemel detil muhakkak 
tır. BENGIZ 

- -
BU AKŞAM 

Nöbe içi Eczane 

Toros Eczanesi 
Yeni Cemi Yanında 

-
Ama vutlukta imtiyazını aldıtı bir 
petrol menbaını iyi çins bulmadıtı 
için işletmekten vaz 1reçmişti. Ma· 
mafi Arnavutluk petrollan bu hal 
ile de İtalyayı alakadar ettiti için 
yalnız 1936 yılında 180 milyon 
lireti Arnavutluk kuyularına göm
müştür. 

1ıalya Arnavutluk petrol ku
yularıodan senede 6 - 7 yüz bin 
ton petrol istihraç edebilecej'ini 
umuyordu. ltalyanın normal za· 
mantardaki petrol istihlakinin ~ 
milyon: ton oldutu düşünültcek 
olursa Arnavutluk petrollerine ver· 
diği ehemmiyeti anlamak kolayca 
mümkün olur. Fakat Arnavutluk 
kuyuları ltalya tarafından umulan 
mikdan vermekten uzaktır. Ma· 
mafih sanayide ltalya için büyük 
bir kayıb olacak derecede ohern
miyeti haizdir. 

DUY O U KL AR 1M1 Z 

Grevcilere viski 
,.\rnwknnıo Ohiomn vil8yet:ndek i bir fuhı il: ada 

• ameleler yevmı\ elerinin nrttııılrnasını isleyeıel< grtv 
v pnıışlnrdır Grev ihtimal ki uzun sürebilir ve 
mües ıf bir ııetic rr vaırıbilircli . Fııknt açı' göz 
bir 7 <ı t ol n fab il.a dırektörii Misler Edvard Con
son şu şekilde harekl t ederek grevin önüne ıreç· 

nı 'ştir. 

Direktör iık iş olarak ameleyi toplamış ve 
onlara en munis srsiyle hi t l1b cdeı ek demiştir ki : 

- Çocuklar , 'cvm iyelerin arttır ılme sını isti
yoı sunuz belki haklısınız .. Fl'kat ne yapallm ki 
bu bir meclisi idnre işidir . Ben şahsen karar ve 
remeın .. Söz veriyorum, ~izin için elimden gel· 
dıQ-i kcıdaı çfllışacn~ım .. Amnıu , si;(leri böyle 

• 
da ı ı.rın görmek istemem . . Htr ne olur se olsı,ın 
in11an lit§'c:li durmalıdır • 

Ve bu söılerini 1 it'rince direktör am~lere 

dethJI viski d• tatmış ve iyice tQlcnslnier d:yc bir 
müddet sonra da aralarına biıkaç yOz kadın l>at
mı~tır . 

Amele etlcnC'eye daldı2ı bir sırada da dirtk· 
tör derhal işçilerin kaıılarını vaıiyctıcn hııberdıır 
etmiş ve vaka yerine toplamıştır. 

Tabit vaziyetin ne olacaA-ını takdir edersiniz . 
Bir cuıcunadır kopmuş, kopmuı ama bütün ame· 
le de : 

- Şu direktörün şerrine lanet 1 . 
Diyerek cı irsi iÜnü işlerine baılanııvlar , 

15• 

Is 
}.kır 

.. .._ _____ .ia r. 

Gençlerin Sakar!"'· 
kır koşusuna hazırlı' 

H 
Lik Maçlarının İkinci Devreside Başlıyor 

Seri kır koıuların ın üçüncü· 
ıü "Sakarya Koşusu,, adı altın
dı pazar gi.inü yapılacıkt.r. 

Bu koşu da bcrmutad saat 
10 da baş lıyacak, küçükler ve 
büyükler arasında olmak üzere 
iki devreli olacaktır. 

Küçükler 3500, büyükltr 
7000 metre koşacaklardır. 

Pazar günü ayni zamanda 
lig maçlarına btışlarken ilk kar
şılaşmayı Mitli Mensucıt ve Zi 
raat Liıcsi takımları yapacak
tır. 

Müteılcibcn Erktk Liseıi
Scybao, idman Yurdu - Demir
ıpor, Toros -· Muallim Mtktf'bi 
takımları sahaya çıkac .. klardır. 

Pazar günü yapılacak koşu 
vı: maçlardan önce, yani-cumu
teai günü Toıos - Demirspor 
ve Muallim mektebi - Malatya 
mensucat takımları ırasında iki 
maç idare edilecektir.Cumartesi 
gunu yapılacak maçlara da 
ehemmiyet atfedebiliriz . 

" Haber ,, arkadaşımız 
on bir yaşında 

lstanLulda çıkmakta olan 
" Haber ,, arkaJaşımız on bi· 
rinci intişar yılını idrik etmiştir. 
Arkadaşımıza faydalı nefriyatındı 
çok yıllat dileriz . • 

Antakya Kız Sanat 

okulu faaliyete geçti 

Antakya : 14 ( Türksöıü 
muhabiı inden ) - Hazırlıkları 
sona t'rtn Akfl'll Kız Sanat 
okulunun açılma töreni dün ak· 
şam saat 17 de yapılmış ve 
okul bu sabahtan itiharen tedri· 
sata başlamıştır . 

Bir kadının sandığını 

karıştırırken yakalandı 

Aptulaıiz otlu Hasan At
yürddiler adında biri Ahmet 
kızı Hatice Yeterin tvine gire· 
re k sandıtını karıthrırken ya· 
kalanmıştır. 

Yakalanan hırsızlar 

Hasan Hüseyirı otlu Osman 
Bu Jak ve Şaban o~lu Alı Dal 

gıç adh kimseler M .. h net ofu 
Rahim Batmaz ve fbrah:m o~lu 
Oiysp Antalcyalı'nın s .. bze dük-

kanlarından para çalmıtı tc· 
şcbbüs ettikleri sırada suç üstü 
yakalan •tak A ili yeye ver il mi~· 
lerdır. 

Halkevleri 
inşaatı için 

( Birinci ~•yf adan - artan ) 
miktarı geçmiyecektir. 

Halkevlerinin • inşaat tahsi atı 
mahallr idarei hususiyeler, beledi
yeler bütçelerinden ayrılacak pft· 
ra ve parti genci sckreterliQ'ince 
verilecek tahsisatla klrşılanacaktır. 

Hataydaki seyl H 
( Birinci sabif edcn artan 

Anlakya iki gündenbcfl 
kalmıştır . Harbiye - Ya an 
şosesi harap olmuş, köpriil kad 
zulmuştur. Bir çok yerlerle yen 
sale kesilmiş ir. Hatay valiS mız 
telif bölgelere tamirat için ' tindı 
göndermiş ve lüzumlu teC 
almıştır. Kuseyir ve denı' ter 
civarında da mühim tahrib' yorl 
dır. Cilli köyü sular altınd• rahı 
mıştır. Bu köylerle münak1 zıfe 
minine ve kurtarma ameli 
devam olunmaktadır. Yağ!O- hı ~ 
vam etmekte ve sular gltli~ 
barmaktadır. onlı 

He 

B. Filofun 
nutku akisle ıitı 

( Birinci sayfadan artan) 
Estin gazetesi , nutku 
efk!rıumumiyesince büyük 

da 
ka 
da 

ile karşılandıA-ını :ve YuneC 
tinin komşusunun müşkil .. 1 s~t 
siyasi vaziyetini anlıyabifee' eh 
recede siyasi görüşe malı~ 
2unu kaydetmektedir. 

işte bunun içindir ki 
milleti Bulgar hükOmctiıı 
di~i harici .siyasetinin bÜ 
güçlükler içinde koruy•t 
üzere urfctti~i ımlafılın t 
ıayretlcri bilhas11 takdir 

Yunan milleti şun• t 
nidir ki Bulraristan bu ' Ye 

ile hürriyetini en iyi bir b" 
müd.faa etmekte ve e.ı~· k o 
!etlerinin istikbalde işbir .• 
ahenkli vaziyete hissedilİ' aırı 
cede hizmet eylemekted Ye! 

Budapeşte : 14 (ı ı) m 

car mathuatı fılof'un ıı9 y 
uzun uzadıya tıh'il etmt~ • 
has11 Bu'garistının aske1 , 

lıklan ile tldilci emelleriıı' 
lu~ eden k ısımları üzeri~ 
maktadırlar. 

15-1-941 Çarşarıı~ 

8.00 Program, saat ayafl 
8.0 3 AJANS haberleri 
8.18 Müı.ik : Hafif pro~ 
8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yc:lfl' 

12.30 Program, Saaı a)'111 

12.33 Müzik : Şarkılar 
12.50 AJANS habcıleri 
13.05 Müzik : Türküler 
13.20/ 
14.00 Müzik : Radyo or~ 
18.00 Program, saat a'f" 
18.03 Müıik : Dans 
18.30 Konuşma (Dış ı>o~ 
18.45 

19.15 
19.30 
19.4.5 

:?0.15 
20.45 

Çocıık saati 
Müzik : Çocuklar i 
Saat ayarı, AJA~5 
Mü2ik : Geçit korı 

RADYO GAZE'l'6S 
l\\iizik : Fasıl he)"rl 

21. 10 Konuşma 

21.25 Müzik : Semailer 
21.45 Müzik : Riyascticıl 
:.!2.30 . Saat aynrı. AJA~S!l 
25.50 Müzik : Dans mOı 
23.25/ 
23.30 Yarırı~i Pı ograffl 

panı, 

12 

... 



15 İkinci Ktnun 941 
1 L! &LE 

BORSA 
Pamuk - Huuubat _ 

KlLO FlATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s 

TÜRKSÔZU 

Milli Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

iplik Fiatları: 

Sayfa 3 -
ı • • 
l ASRİ SİNEMA 

1Co-ıa= 12 d a 

ıt 
Hududlardaki 

yor Arslanları 
Düşünelim! 

y\ Hemşeri ! 

Numaı a : 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 

Kuruş 315 335 470 490 530 565 585 610 635 

·Ma. patlat! 48,75 49 
\1a. temizi 47,00 48,25 
Kapımalı 

Susaam -24 
~d~ 5 1 

u~d7e~o· ı l~= 1 
Arpa 5,00 1_2~ ı 
Yulaf 1 6,25 

Bez Fiyatları: 
fip: E. 85 E. 90 B. 75 B. 90 

Kuruş : 854 891 825 945 

Yukarıdaki Fiatlar iktisat Vekaletince Tubit edilen satış ı 
Sipariş Sevk ve Kalı u\ü Fabrikamızın 1. Mayls 938 hıih ve 
fıatlaıı.lır. 6 s-ayılı tamimi esasına müstenittir. 12380 

Y. Pamuğu 35 
Klevland 1 55,50 60 

14 1 1 1 19-41 ı·---------------------Kambiyo ve para 
lş Bankasından alınmıştır 

SUVARE 

8.30 BU AKŞAM MATlN'E 

2.30 
Şaheserler serisinden 

PIERRE ANNIE - -
RICHARD WILM VERNAY 

ın yarattıkları 

an ~ Kar ve yaA-mur altmda, fır· 
berı tına içinde hayatlarını her 
Ya an fedaya hazır bir halde, mu• 
prii~ kaddes yurt hududlarını bekli· lirtl ==-ı 

Rayişmark ____ -,.------------------------
TARAKANOVA 

Kadınlar Saltanatı rle yen kahramanları bir an hatm· 
vali51 mızdan çıkarmamak mecburiye· 
çin ~ tindeyiz. 
ıJ Onlar, müşterek malın, müş-

eıiı terek şerefin bekçiliQ'ini yapı· 
hrii>I yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
tınd' rahatlarını arkada bırakarak va
ünak• 2ifc başına koşmuşlardır. 
ameli! Bitim de onlara karşı borç· 
ağıo' lu olduQ'umuz vazife vardır: 
ıtti~ Elimizden iClditi kadar 

onlarm vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye cdecc~foiz bir yün el
diven, bir yün kazak, bir yün s çorap, bir pamuklu römlekle 
onları sevindirebiliriz. 

}e . . Ad~na her zaman olduıu 
S tıbı bu ışte de hamiyet ve fe· 

J dakirlık yarışma çıkmıştır. Buna 
tao katılmakla vatan müdafaasına 
u d ' t' kd dk " .. ~ a ış ıra c iyoruz eme tir. 

uyu B · 1 K 1 ' una~ u ış c u~raşan ııı ay ın 
k'I ~' 5~na uzattıtı müşfik ve şifaklr 
~iled elini bot döndürme 1 

mali~ 

Frank (Fransız) 1 

Sterlin {iOiillir - - 5- 2 ı 
Dolar (Amerika) l32 20 

.....f.rank (isvi re 

İş arıyor -
Yüksek tahsil görmüş 

iyi bir muhasebeci ıünün 

muayyen saatleri iç.in it an· 
yor. 

Muhasebenin her şekil 

ve usuluna vakıf ve her nevi 
mürssesc muhas~besini idare 
edebilir. Şrrait chvrndir. 
Türkıözünün (ccımi) remzi 
ne tahriren müracaat edil
mesi. 4- 4 G. 12596 

Her 

Asfalt 
Akşam 

Caddede 

ÇAGLAYAN Salonunda 

Tamamen yeni kadro 
lstanbulun en güzide san'atkarları 

Okuyucu bayan Altınay - Varyete san' at
karları bayan Sevim • Süreyya - Cemile 

Sabahat - Leyla Çift yıldazlar 

12626 4-5 

, 

! L A V E T E N : Umumi' istek üzerine 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

T arzan ve Oğlu 

1 

1 

Bugün gündüz matinede son defa olarak 

Lekeli kadın - T arzan ve oğlu 

Pek Yakında Pek Yakında 

CLAUDETTE COLBERT - OARY COOPER 

SEKİZİNCİ 

: 

,l 
' 

r ki 
etiııl 

n ba lıan . r- ~ı 
1 Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 1 Vurddaş !. 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzerel>ir mürettibe 
ihtiyaç vardır . idare hanemize 
müracaatları. 

ruy' 
ılan' 

Zayi vesika 

kdir Bor kaıa11 nüfus memurlu 
ıun• tundan ıldıtım nüfus cüzdanımı 
bu '- ve içerisinde 12 inci alay 8 inci 

i bir b- '~ kt ld Balk' o.u en ı ığım Hkerlik vui· 
. bi~ k•mla Ariana Hususi Muhasebe 
,, • .J 

edilİ' ım1.1cn ıldıtıın 940 sencıi yol 
kted verrisine ait 6 liralık makbuzu. 

(ı a) mu ıayi ctfün. lıbu vcıikıların 
pf · • • L n Ytrıısım ÇJuncagımdın ukile-

etme~ ı ·ı . h-k .. 1 
nın u oıu o ınadıtına i in 

11k'' d . . ..ı' crım, 
ellcrıv 

zeri,,d 

ay•'' 
rleri 
prol~ 

y c:llle 

ı ayıı' 

tar 
ıleri 

üler 

uklor iı 

Bor lc.azaaı Ortaköy 
nıhiyrsinde Dede· 
be91 otlu 1ım .. il oilu 

329 do~umlu 
Mchmed Tözon 

Çocuk insanlano çiçeQ'idir. Se· 
viniı okşa1mız fakat öpmeyiniz 

Çocuk Ealrgeme Kurmu 
Genel Merkezi 

Gaip Anahtar Kılıfı 
lçujsin(e ytdi Analılar asılı 

zincirli Anahtar Kı lıfını gaıp 
tttim. 

Bulup fürk Sözü Mat•'aasıoı 
teslim edeni dtrhal memnun 
~dt'Cl"iİmi ilio r:deıim . 

İlan 

Adana Mensu_cat fabrikası müdürlüğünden: j 

lktisad Vekaletinin 24- 9-940 tarihti umumi tebli~inc istinaden -· 

plik fiyatlarımız aşatıdald şekilde tubit edihniştir: 

No: 4 6 8 10 12 14 ~.:.._ __ __;::_. __ _;:__; __ _.;;;. ______ ~--~-------
K u ı u ş 315 335 470 490 530 565 

1- Beş balyadan fazla siparit kabul edilmez. 
2- fi dokumıcılarının siparişi krcihan scvkcdilir . 
3- Yapılan siparişler sıraya ithal edilmek suretiyle ırönderilir. 
4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tahmilİ)'e 

müıteriyeaittir. 12373 1-15 1-15 

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

HER AYIN YEDİSiNDE 
• 

1 

Hava kurumuna aza ol 

y 

' ı ı 

1 L D 

Zarif Ev 

1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları ,, 

Mutedil Fiyatlar 
Salon Taknnları, gar.1roplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabnre, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 
JAf-1$ 

t korı; 
ZE.T~9 
1 heyt1 

Bir muhasebeci alına· 
caktır . Y 1 L D 1 Z Ate 1 y e-s i n d e 

36~6 ve 3659 sayılı kanun· 
lır ıürnu!ürıe gırrn müessesat 

ailer ,,, Ye d 1 t . 1 . ·cıl" ev e f'mmurıyet trınde bu 
sctı I . 
JAf'lS unmu~ btr muhasebeci alma· 

ı muıil cıkbr. Taliblt-rin d"hel Toprak 
s Mahsulleri Ofısi Aôana Ajaosına 
?graffl müracaatları 12639 8- 12-14

4 

,.. 

MiLLi 
~IYANGO 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde'li Vakıflar Apartmanı Altında "YlLDlZ,, Moble Evi 

12546 

l 



TORKSôZO 

adyo Satm k 
çok kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo ahrken, 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 

şudur •• muessese 

r ilmi 
Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 

ilan 
Seyhan Vilayeti Daimi 

ı Encümenind en : 
Adan, Meml~lct t hestahanesi 

1 , hıiyacı 494 liıa 40 kuruş mu· 
l lıAm rn r n br:ddli bir k ı sını i!ic; 

ve ma l ıeme-i tıbb i ye ihtiyacı pıı · 

zar !ıkla aç ı k eksiltml"y~ konul · 
muştur . 

Eksılt ıne '.l 'i - 1--941 p, r 

ş• ın b~ günü saat 10 da Vilaytt 
Dd ni EncÜrr·erin le yapılacakt ı r . 

Ta ipltrirı liste muhteviyatını 

gö~m~ k üuı ~ lı~r gü'l haı.ta. 

h~ııc idn rrsinr: rnüraca r. t ları \.'~ 
f'bi lt ın e günii de 1 ild iı il~n sa
at ta Vi a>•rt D.ı i ıı.i Encümerıin .Je 
ha21r 1 ulunnıa la rı i 'arı o!utı ur. 
12633 5 - 8 - 12 15 

İlan 
C. Müddei Umu

miliğinden : 
20 lira ücretle Adanı cuı 

evi gardiyenlı$?ı ıçı lmı ş tır, Müı· 

tah·tem olal:Jilmck şuaiı i ni haiz 

olanların "vrakı müsbitderiyle 
birlik le Adliye Encümtni r~iı · 
li ği ne mürıcaatıırıi lan olunur. 
__ llliliı _______ _ 

Yurddaş! .. 
Kızılaya üye ol 

15 ikinci Kanun ~ 

Her Eczahanede bulunur. 
'j 

T. İŞ BAN 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
i kr am i ye P ı a nı 

KEŞlOELER: 

4 Şulıat, 2 May11, 1 Ağusto~, 3 lkincit .. şrin 
tarihler inde yapılır. 

i9 4 1 I KRA Ml Y ELERl 1 
1 Adet ~000 Liralık - 2.000 Lira 
8 ti 1000 il - 3.000 " 
2 ti 750 il - 1.500 " 
4 000 ' - 2.000 " 

ti ' 

8 " 2~0 il - 2.000 " 
Si> ,. l 00 ,, - S .!"1')0 11 

80 il 50 " - 4 .000 " 
300 ti 20 " 6 .000 " 

Türkiye· iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriklirmiı 
olmaı, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

G _ f • • Okuyucularınat dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

======================= ı . -l'ORKIYE CUMHURiYETi 

11 Zi raK~u!. ~~ı~akası 
1 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiı, Plan Ha
T ür kSÖZÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
=:=:=::!:::=:=:=:=:==;r:;;;:=;;;ı=::==::= mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

----- -· 

TlÜlırksöz(Jı CüDt kosmo: -

: 
i t 
• ' . : .; ., 
: ı 
• ı •• . ~ 
e ! • ' l i 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) : ' 
Mücellithanesinde Yapılır. 1 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Devlet Demiıyolları 6. ncı işlet· ' 

me Satinalma komisyonundan : 
Muhammen bedeli 2.ıQO lira elaD 300 ten lcuru mtp odunu 

31-1- 941 cuma aiinil ıaat 1 1 de ıçılc eksiltme suretilc Adana
dı idare bin11ında 11tanalınıcaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyenJerin 1S7.SO liralık muvıklcat teminat ık· 
~ıları ile kanunun tayin eltili vuili.ları bımilen komiıyon reiıli · 
tioe müracaatlan lizımdır. 

Bu ite ait ıartnımelcr Komiıyona mürıcaıtla bed,fıiz olarak 
Frülür. 12642 15-li 25-~0 

' . ( 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Adana Mensucat Fabrikası müdürlüğünden: 

Muhterem Çiftçilerimize : 
Tohumluk için iyi evufta klevland çiğidimiz vardır. Arzu e· 

denlerin Fabrikamıza Müracaat etmelerini rica ederiz. 
8 -- 12 - 14-16 12637 

Sermayesi : 100.000.000 Türk birası 

Şube ve ajını ade-di : 265 

Zirai ve ticari her ntvi banka .rouamelderi 

Para birik tirenle re 28.800 lii a 
ikramiye veriyor 

Ziraat Benkesınd:ı kumbeuil ı ve ihbaısız tasarruf heaeplırına 
en at. 50 lirası bulunanlari senede 4 d t!fa çckilcccLı 
~ur'a ile aptıdak i pli na t<)rc ikı amiyc da2'ıtıla~ktır . 

4 :Ada 1000 Liralık 4000 Lira 

4 500 il :..ooo il .. 
4 " 250 ,. 1000 " 

40 " 100 .. 4000 il 

ı 00 " 50 " sooo ti 

120 •• 40 " 4800 " 
160 .. 20 " 3200 it 

DiKKAT : HeHplırındaki paralar bit s c: ne içinde SO Jj. 
ıradan at•t• düşmiyeınluc ik r•miye çıktı~ ı takdirde ) Üzde 
·-ıo f aılosile verilecektir. 

Kuralar senede 4 Cit fa, 1 EyylOI, 1 Biriııckinun, 1 Mett 
...,,., 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ---------........ --~~-------------------
Abone ve İlan 

Şar t ları 
SeneliQ'i 1200 Kr. 
Altı -ayhtı 600 " 

Sahip ve Başmuhnrriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

(Jç aylttı '.300 " Umumi Neşriyat Müdürü 
Aylık ta ~e edilir. MACiD GÜÇLÜ 

lllnlar için idareye 1 Ba'llldığ_ı ·yer : TÜRKSÔZÜ Ma. tba.~~ 
.mUrecaat etmelldlr. • . .~ _:=:::==:..:.::.:.:.:.:.:;:.:..:_~_....,------~....-----


