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1 

ınre· Ueflere ödeme hususunda i 1 Mütetebbi• bir heyet 
f 1 bu İJle meı.ıul 

ban lar kolaylıklar gösterecek .: linin~·~a;a~ ~i~au:.i>oıan ~;: 
nin yaktnda açalacatı ümit edil 

ı f mektcdir. Bilhaua son villyet 

ı deme - ddetinin uzatılacağı hakkındaki : ~~cı: ... m:~:.~~ko:":O 
• 

. lar taılıamı·ıe asılsızdır :· vilAyet merkezi olın Mersinde bir lise açılmasa en mtlhim yer tut· 
maktadır. 

Ankara: 24 (RedJO gezetmlJ - lleliye Vek-Afetinden bildirildifine göre , Varhk verriıi mi· ı Bu vaziyet karıııanda Parti 
lceı&eflerine tahıil ufhasanda bankalar tarafmdan kolaylıklar göllerilmuine karar verllmittir. vilıyet idare heyeti de konırede 

1- Bankalar Verri mtlkeUeflerine eYnlee taltıiı Glunan krediler fevkinde her tirli kredi açmakta ı ~krarlanan dilekleri yerine rtir· 

terbeıt olacaldardar. ,aek için derhal tqebbhe firiı 
2 _ Tlrld,Je Cumhuriyeti Ziraat bankaıa , iş hankasa ve Oımanh bankası varhk verstlerinin yüa · ı miftir. 

de yirrniılai '6Aleeiı olanlara menkul mal rehini mukabilinde ikraıda baluomak ilzere tertibat almıtler· Esasen evvelce de yazdatımız 
dır. Bu bankalar yapacakları ilcraılar mekabilinde aydı yllzde yaram faiz alacaklard.r. ı ı.ft>i Mersin liaeıi açmak ınaku· 

3 - Emllk ve Eytam bankua tabelori Varlık verıilorinin yü&de yirmılioi ödemiı olen mikellefle- dile baıa mütqebbialer de faali· 
f re ra'- ri menkul mal mukabilinde ikraz y..,mata amadedir. Bu banka da yapacatı ikraı makabılinde f 

J f ,eıette bulunmaktad,rlar. Ancak 
ayda yibde yarım faı& alacaktır. a.AL·"'-- ta f d b' 

4- Silmer 811nk fabrıkalannan ima&atta rmiktni Pamuk, deri ribi iptidai maddeleri ve menauc:atla f -.•UUK:t r• ın an resmen ır 
t di"'er lilzumlu mamulAtı 11tın almata taliptir. T. C. Ziraat banlc111 da Toprak m•la•14lleri ofni .. amana f tile açıl~sa bufiinkü durum kar· • t •nda müıkül oldutundan müte· 

ııhire anübayusına devam edecektir. bb"-• b b b" ı· h 
5 '- Mti:kn baüası, ZttMt bukaaı, it banka11 clahili iıtikra~ tahvillerini eskiden old1ı1tu ııbi t • ıaaer unu usuıi ır aıe a· 

•tan almeta tfe9am ettıkılerı tfbi 6erek bu bankalar. gerek Oımanla bankHı bu tahviUer ve haıine bo f liaıde açmata karar vermitler ve 
Qolan mukabilinde yihde 90 avanı vermete amade•lirler. Kezalik taıarruf bonoları bilumum bankalar f bu huıuı&aki formaliteyi ötren· 
tarafaoda-ı eıkiden otdufu ribi iıkonto edilmekte benlevamd ı rlar. Varlık verıiıi tarhiyatının tekrar t •k ve hükUnıetle temas etmek 
tôdide ttbi tutulacftı ve verıinin ödeme müddetinin uzatılacıtı ııyıalarının asıl ve cıaıı olmadıfı f Üj&tre Orta okul müdürü Ferit 
•aliye mahfıtlerinde temin olunmaktadır. f Kuran'• m .. ur etmitler ve Aoka-

ftlkHIMIZ llSISIMI tlGllU MlTltTI 

Şimdiden 925 bara
ka in asına başlandı 

.... .-.•••••• ... .,. •• ., ..... ,. • .,... •••••••••••••.. raya ıöndermilferdi. 
B. Ferit Kuran Aakar.ada te- '-llllUJI YtllAlltl tll-1",.•• 

tı•t•• ......... ...... ., ....... 
Anglo · Saksonlar 
Fransız orduaunu 
teçhiz ediyorlar 

llaltaya _,., tllltril7• 

A.taları n m\11almnea pldi 

~lsara: 24 (RedJO G•u ... l)
aar1Ualer-UIA Mllt"" :ktawetle 
rlai lıo•.Wıklaraaı iddia ecli1or· 
'-· loadrMlaa plea diler ha· 
berıere tire, toprell• armalı ol· 
..... Jldadea , kowalamaaaa 1•· 
Yafladıtı bildlrlll1or • 

Afrilwlaa ıelea hıheı1•.M 
b•racla baluaaa Fraaaıal•ıa la· 
•alclaamata bafladıkları aaı...ıı 
Jor. Aaılo • Saldo8iann Gene · 
rat J1ro 1na.....a.aJ111.tıi Fııa11& 
ortlaaan tqlalsle 11MffUI olduk· 

.. Al•ıktllllr. 
Berat : 24 ( Racl10 ) - Ro· 

-• ı•rbe dotru ricahı deH• 
•t.ektedir. 

Millurw f81ariali .... •••• Al· 
..... lar bu tebria milclafauaaı 
lt.ı1aalara barakm .... rdır • Ricat 
... iade bulwaaa dlfmanıa bazı 
ldtalara Slrte'ala 1inai bet ki· 
lo.ıtre prbi•d•~1talaaa1or. 

Berat ı 2' ( RU,o ) - Ta· 
._ ••••• : 'Şimalde F....-z .......... ._._..tu ban.de ta• 

-....~ ........ mlfreseleri 
._Nıılllaılttir . Dlfmaadaa esir 
Y1 .. ıaeme alıamlflar • 

Daba fimalde f raaııa kata· 
lan dlfmaam ileri bareketiae 
~ti• mlial olmaktadır . 

C.aupta H merkeacle mit· 
tefik lıuyyetJeriaia 1eni bir ta· 
•rruzu baber Yerllmektedir . 

Buat : 24: ~IWJO )- '1'ek· 
•111 krtaları •• mlbim miktarda 
•llaimmat Ye _.IH•e etirea 
'-i11k bir kafile Malbı1a •ar· -..... 

LIUe,. ............. . 
..... .Wr .... aa alealllaltqa ltir 
~...... to..piclo malaribi tarafla· 
... hatanl•ııtar. 

Amerikan kıtalerı 
Dakar'da v....,._ : 24 ( a. a. )- A· 

... rlkaa kltalara Daker'da kar•J• 
•1ak baunflatdır . 

Rus taarrUlu inkişaf ediyor 
...... .... alta ,.. .... • ....... tep 

at ,az em tanlı aldılar 

qtaalanadan buıuıt lieenin ferma· 
lfı-iai &eabit etaıif ve bükOmet· 

r.-=·ubaret vaadini ele almıı 
k tehrimize avdet etmif· 

t . 
B. Ferit temaaından elde etti· 

il neticeyi bir rapor halinde ha· 
*iılDlf olup mltetebbiller ~ 
yetine vermittir. 

Ôfreadifimiae pe , müte· 
fel>biller heyeti bu rapora f6re 
bütGn lçel vilAJetioe pqıil olmak 
üzere bir kel kültilr yayma kuru· 
mu teflcil edeceklerdir. 

Bu kurumun teıkili için yakın· 
da Halkevinde bir toplanb yapı· 
lacak yaymı kurumunu teıkil e 
decek zevat seçilecek ve yeni 
idare heyeti de ha11rlanarak bu 
zevata formaliteyi tan;aamlaıgak ve 
okulu ıçmak ~ için ıeniı salJhiyet 
verilecektir. Toplanbıun buıünler
de yapalacaf ı ümit edilm~kledir. 

~kara: 24 ~d'o .-. .... 1)
Memlc;ketimiJde V\lkua ,elen yer 
depreıuoeleri yurdun içinde oldu
tu a-ibi ~mqı 4a büyük teessür 
ve allk.a ux~ndırmııbr. 

Lw.~•'sk ...... ~ •• _.. 
ze~ Janlırı JU~•dir: 

.. Oç nae içinde ikinci defa 
olar•k fe,lkete \ltrey.JQ Tür~iye' • 
ye k,arıı metnle\etlmizin her fer 
di ayn ayrı allka pıtermektedir. 

Anadolu halkına candan teeuür
lerimiıi ıunınz. 

Bu sefer de felllcet pren yer· 
tere acil yardımlar yapaldıtını 
memnqniyeUe ıörmekteyiı. Fell· 
ket anında metanet riıtermek an
cak Türk halkına has bir hulettir 

Voroıilof ıehri Ruslar tarafından geri alındı 

-Beıiktq Ankaraya 
teli yor 

Anlıara .: (a. a.) - Erbu ve 
Nikaardan relen haberlerde , ııb· 
ht ekiplerin köylerde faaliyette 
oldukları bildirilmekt~r. An~ara 
dan fiden ekipler de felaket ye· 
rine varmıılarchr • 

-Yakılan binaların ker-.tetiyle 
925 bırakanın intamna bıflanmıı· 
tar. Ekmek ihtiyacı karıalaııapıtır. Bent : 24 ( Rad10 )-t So•· 1 

yet la~ teblifWea : S.•1et 
kataltıra tarlfaaaa orta Doo mm 
takuıacla OD fehir ...... e&lllmif· 
tir. Ayrıca içinde iki mlhim en· 
4111ri ... ı...ı olu tllter aelds 
pltir 4e iallrdat ola==ntfur. 

Bazı bllıelerde KısİJordu 
115 - 160 kilometre derinlitinde 
bir terakki 1apmaftar . 

Yalaıa clla 30 kilometre iler · 
leamiftlr. Yalaa& tek bir muba · 
rebede cllfmaaden 36,600 ,eıir 
alaamlfhr. 3'5 ta•k ittiaam olun· 
mut,2000 top t•rip yeya ittin•• 

edilmiftir f>Otmaa Doaı. Staliaıracl 
arat1adalti Volp eadGıtri Wlılıe · 
ıiade son kurtuluf fADalar1nı da 
kaybetmek eseredlrler. Storme•ik 
dandaki maruf So•1•t bombar. 

: aa tanareleri 4G1lk bir fa· 
•• 1e • rrik t aliyetle mabanbe re lf 1 e 

mekted& • 
Koreao~ıka Wlpıiadeki Al· 

.-an teWitli t .... ile ortadan 

k.Waralmlflır • . 
Kırım - StaJ•ırad .domır . 

1olu Ru kıtalanaıa eliae ıeç 

mittir • b·--1. 
Slaffa,.._.,a fhaalincle ... ~ 

........ enüerl ele ıeçiril~· 
•ta• bloldau Ye .... ..., .. = 
Wirip , ltir .. ,,.,. • .,-.. ok 
dlpauıa 7 aaldlJ• upit 1 
edilmiftlr. 

Bayık u1ıplar••• ratm•• 

• 

Mibyer, Kıaderduaua ilerle .. ıiae Aabra : 24 ( a. a. )- latan · 
mlai olamamaftır . 1-ul ... plJo.u IJ.ti~laf ku • 

Kafkas balıeaiade yeal•eu llbl 1ana ..-ımiae f~• 
3000 Almaa .. Romen mdilrGI· -.arteti ahi Geaçler birfiti 
mlfllr . ve paur tbG •e Demir ı"orla 
Ankara: 24 (RadJo aeze ... 1)- birer maç J•1N1cakt1r. Pa .. r slal 
ı.,ıuz radya.u Ruı taarruaanua 1 yapılacak iNÇ rad10 i.le 1a1ıla· 
o.ta Doa bllreaiade beıladafıaıa ' catır • 
doku1:uacu ,O.Gnde iyi haberler 

ıe&.ete -- •lt.iti•i ..,ıemif . 8.lalllTOJlll-
tir . !llllt • • 

Vorotilof tehri zaptNilea İstanbu}a tayin edildi 
1erler ........... r • 

Bir balta itillde Miltwer ku•· 
.etleri 43 bia llfl 36 bia eair 
•el'llliflerdir. Yualalar yedi , ae· 
lr.iz time.tik allser mikta.uaU· 
4ar. 250 - faala tak, 4000 tıep 
ve mitralylz, 80 üa .. ,.... ypk 
altaaa.,tır. 

Bu malOmat Raıraclaa ıelea 
haMrlere iltinadea Lo11dra rad 
yoau tarafıaclaa verilmlftır. Mib 
•eru~ ....... ..,. 
Raa taarruzuna iaMr etmemekle 
beraber taarruaua S..yetler le· 
hiae iakifaf ını iakb etmektedir· 
ler • 

Uıun aa,.an mentleketimiade 
Devlet Demiryolları ltletme Mü
dürHltlnft blyük bir muvaffaki
yetle yepan ve temiz ahlikı ile 
kendiıiııi laerkrse sevdirme e mu· 
vutak olan B. Said TO)'dtmir 
Sirk~ci· .Jtıetme DirektörHltlne ta· 
yin edilmiftir. Kel\diıi buıQnkü 
tre,ple yeni 'la1ife1i bı11na ritaııek 
flıere lıtınbula hareket edecek· 
tir. 

8. Said Toydemire uturlu bir 
yolculuk ve yeni itinde biJ6k 
bııırılar dileriz. 

Dahiliye Vekaleti derhal fell
ket yerine koıarak vazifeleıini 
yapan Tokat , Samı&Jn ve Sivas 
valilerini takdir etmiıtir . 

Ye .. llaede 

Japonların 
vaziyeti ümitsiz 

Londra : 24 ( a..,. ) -
Paaifik mltteftlder u•a...ı ka 
rarı'banıa ret1DI tebliti : Japea • 
lana Y eai GlaNekl nai,etJeri 
Gmitlia bir laaW..Ur. Jqoa .... 
tahkem aae.•kileri bir tok •Okta 
lar.. dellamlftir. 

Milt•enı tire, R..ıar Ml,tk 
bir taarruza riritmltler 'fakat, ilk 
ham~ Ruıların:iddia ettiti ıibi 
....... ,... ....... .._it 

Por.tekiz • lspanyol 
anlaıması ve Amerika 
Ankarı:24 (ll•dJo Gaz•al)
Pertekiz - lalNlaJol aaı.....,.. 
aıa Amerlka tarafmtlaa .. iyi 
bir ıuretle kar11laadafı A .. rikaa 
haberler ltlrcMa tefi tanfaHaı. 
•erilen bir demettu aalAfllmals· 

1Gera l>IJlk lalr Pel049a 4lffle · t,dır • 
tiala .... tlandı taa11acapı , Mtue' .Mwletleri ita •alat 

tir. 
Ankara:24 [R•dJO 8ezeteal)
Bpata Ru11.adaa .plea bir ha· 
bere tir• , Sovyetler barptea 

Poloa1a Bapekili Geaeral Si· •ayı iyi bir ,.kilde U.W.k 
._...,,,. W ........... r . laraaı idaar ' .. etmifltNl. Fakat, 

Poloa1a B .. .Uili tillMli A· demokratlar -:ltir .. y : llya...· 
meal • 'iı,. Bu..U•~WH •itti· Şimdi alrlll1or ki, !me· 
,,_,. '.._..,. 1 Plwk H rika da bu anlatmayı tu.tp et· 
StaUale ,aıtlteeektir • ı mektedir . 

1 ...................... .. 
ı •n•ı 111 1 
iAN••ı• 1 
-1 ~: ,24(a.a.)
•I ~14;0.-.r " M.1111 lfıl Ja· 
4 -"9t ,la.fal b.-Oa IMt Niz· 
ı ti• ........... .......ur . 
1 llilll Şef pnla BOJjlı Millet 1 

1 Meeliıl Rew Abcllllaallk a.·ı 
h, Bapeldl ~a , Ge· 1 
ael Kurmay Batbiaı BJ-repl ı 

1 FeYSI Çüiaak, Vekiller, Par- 1 
ı ti Umaml Lta.,. He1et1 W· ı 
S lan , Meba.ıu , Parti P.'IP ~ 
ı reiai yeldJleri, mtbtakll pup 1 
1 reial, Geael Karmay ye lllW ı 
ı MtWafaa VeUleti erk&aı, Aa· S 
1 ka,. V .. 111 , Vell&letler er· 1 
ı """' • Me.U. ıKoa .... ı Ye ı 
ı Emai1•t DiNktlrl ...... , 
, .......... a •• .......... ~~ ..... ,,,. .. 
•HIT•Hll 

Ankara : 24 ( a.a. ) - Alman· 
lar Yunaniataada bir tehre ltet 
vermiılerdir. 

Berut : 24 ( Rıdyô ) - AlmaD 
fiıli polis teıkillb Y~an çeteci
lerinin bulundufu y~ri haber ve· 
renlere 30 milyon drahpıi müka
fat veriltcefini vaadetmiftir. Bu 
tehirin Yunan vatapperverleripiD 
fittikçe artmakta Qfıan büylk fa
•liyetieri ka111ıındı alıncbta flpbe 
sizdir. 

Berut : 24 ( Radyo ) - Vu
naniat,.Qda iatill kuvveUerinekar· 
ıı ıelmek suçuyla otuz kiti "t 
ku!"fU'1• dizilmittir. l~am eda 
Yunan~lar 16-17 yaflannd~ ~nç 
lerd.,n mürekkeptir. -

Adana Kulübiinün 
yılbaıı 2eceıi 

Haber ıldıtımua ıöre, /!Hja
na k~llbl llu 1eae de 89.el ~'\ir 
yılbatı ~esi tertip et.,iftir. 
. . Ku16p u•larıaıa ve .. ~ le· 
rının .aerbeıtıee ıirebi~,l by•· 
ceye hariçten de Rt1Hflr ~yak 
!elinebilecektir. '8•un \9la a;fba 
once milracaat ederek yer •11rt-
10ak lkımdır. 

O ı~ce caıbınd d• ba~b•· 
c:Utar. 



Japonyanın hakiıµleri _______ ...,. ___ . __ _ 

5 Yaman adam 
•• 

Japonyada bugün tek bir 
diktatör değil, birbirile uyuşan 

diktatörler vardır 

Mihver adları ve taraf tar· 
ları içinde, başında bir tek dik 
tatar olmayan~ rbiricik memleket 
jaf onyadır. Japon hükumeti kud· 
retli ve hakikaten kabiliyetli 1: eş 
insandan mürekkeptir. Bunlardan 
ilk: üçii Japonyanın ordu , deniz 
kuvvetleri ve politikasının şaf 
leridir. Diğer ikisi de umumi cf · 
karı kontrol ve elinde tutmak 
vaı.ifesilc mükelleftir . 

Eskiden 1 Japooyada iktidarı 

1 
Yamamota 

Japon deniz kuv · 
vetlerl başkuman -
danı Amerlknlllara 
karşı Pearl·Harbor 
taarruzunu idare et 
mlştt. 

Aweriknlıların en çok kız· 
dığ'ı Japon devlet adamı budur . 
Bu tatlı ve yıımşak meşrebli, iti 
mat verici Japon deniz subayı 

uzun yıllar garp devletlerile Ja· paylaşan iş adamları bugün :oah
neden uzaklaştırılmış vaziyette
dirler. Japon parlimentosu olan I 
Diet uıeclisi sükutB mahküm edil·! 

mİftir. ı 

ı ponya arasmdnki temas vazife 
sini görmüştü Tokyodaki Ame· 
rikan sefareti erkanının en büyük 
dostlarmdan biri olmuştu. Ecnebi 
diplomatlarından bir çoğu onu 
bir [ Mutedil 1 olarak kabul et· 
ınişti. Fakat, Japonlar onu çok 
iyi tauıyorlardı.:Yawamota!oolar 
içiu [ Güvercin :1eslir..Kaplan ] dı. 

Bizzat imparator Hiro!.ito : 

bile siyasi ve dini bir sembol j' 
olmakla iktifa etoıelııtedir. 

Tojo 1 

Jap on Bafveklll, Da· 
hlllyo ve Harbiye 
Naz•rı , Monçurl iş 
lerl bUrosu Şefi : 

Hideki Tojo inatçı ve zeki 
bir adamdır. Elinde hiç bir Ja 
pon devlet adamının sahip olm:\
dığı bir kuvvet vardır • 

Fakat , Japon milletinin ne 
ıevgisioe ve ne de itimadına dn-
yanamaz. 

Bazı kimseler onun diııauıizi · 

wine lıayraodır, bazıları da onun 
Japon orduıundaki adı [ Uıtura ] 
dır . Orduda disiplini kendi tara· 
fından seçilmiş adamları ve dost 
ları sayesinde temin etruektedir . 

Nazilerden daha Nazi 

Kendisi yirmi yedi seneden· 

beri asker oldutu halde ancak 
bir sene askeri vazife görmüş · 
tür. Tojo masaaınıo üzerindeki 
dosyaların kağıt hışırtısını , top· 
)arın botuk homurtularına tercih 
eder. 

Mutaassıp bir Alman dos · 
tudur 1919 da Berliue ateşemi· 

liter olarak gönderilmiştir. 

Hitler iktidar mevkiinc geçer 
feçmu T ojo Nazilere karşı olan 
sevgisini açıkça iı.bar etmiştir. 

Nihnyet 1935 de çok batlı 
oldutu Nazi prensiplerini Japon· 
yada tatbik fırsatını bulmuş , 
Mauçuri ordusu askeri - polis şef· 
litine tayin edilmiştir . 

Rus ve:Çin budutları~üı.erin 

' 1 

! 

1 

Pearl • Harbor taarruzundan 
bir sene evvel o dostlarından bi 
rine şunları yazmıştı: 

" Hakiki arzum şudur : Va · 
şingtonda [ Beyazsaray ] daki 
masamın başına l oturarakıaAmc 
rikalı!ara istediğimiz sulhu em· 
retmek ·,, 

Yawamota bugün dünyanın 

en kudretli aıoirallerindeo biri· 
dir. Ayni .Pzamanda1: büyük .bir 
fabiyeci, cesur bir , kumandan ve 

büyük bir:mütehassıstır J.:Japoo· 
!arın bugün şöhreti her tarafta 
duyulauJjCüceldenizaltı ıemisi ] 
ııi düşüueulerden • ve torpil .. tay
yarelerinin sırrını keşif 've teka · 
mül ettirenlerdeu::biriıidir . 

-.SONU VAR .. -

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 25. 12.19-12 

7 30 Program ve memleket sual 
ayarı. 

7 .3l Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

• 7.55-
8.30 Müzik : Seııfonik parçalar 

(Pi) 
12.30 

12.33 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzık : Karışık Program 
(Pi.) 

12 45 Ajans haberleri. 
13 oo·-
13.30 Müıik : Kar ışık Makam

lardan Şarkılar. 

l8.00 

18.03 
18.40 

Program ve Memleket saat 
A}arı. 

de badiselerio amili odur. Bu va· 
zifesindeki muvaffakıyetini Man 
çuri içlerine salıverdiği binlerce 
casusaiborçludur • Tojo hiç bir 
zaman [ Yeni fütuhat fikri ] ne 
muhalefet etmemiştir. Yalnız~di· 
ter mııtaassıp milliyetperver ar 
kadaşlamıdan daha kurnaz ve 
daba İnce bir adamdır . Büyük 
ölçüde bir taarruz hareketinin 
bu uğurda seferber edilmiş bir 
ekonomiye dayanmadıkça büyük 
muvaffakıyet şansı oluı.ayacağını 

biliyordu • 

1 19.00 

Müz.ık:: Fasıl Heyeti. 

Müıık : Oans_Müziği (Pi) 

Koı uşmn. (lktisııt saati). 

Müzık ·: Oyun Havaları 

program, Memleket Saat 

Ayarı ve Ajanı Haberleıi. 

Müzik : Kla11k Türk mü-

l 19.15 

19.30 

j 
O, bu fikri Mançuride tatbik 

saha1ına koydu . Burada yalnız 

serbestçe ticaret yapmak değil , 

serbestçe düşünmek bile mene · 
dilmifti . 

1 19.45 

Geçeu sonbaharda , Tojo- Me 
lankolik Prens Konoye'yi ikti 
dardan uzaklaştırmağa muvaffak 
oldu ve yeri~e kendi geçti~. Ha 
yatta hiç bir zevki ve , neşesi 
olmayan, çelik karakterli bu adam · 
hiç şüphe yok ki ~harbi kazanın 

caya veya alünceye kadar iktidar 
mevkiinde kalacaktır . 

Yalnız ölümün mü yoksa za 
ferin •ı.ni daha CSnce geleceti belli 

olawaı. · 

'20.15 
20.45 

ği programı . (Şef: :. Me:sud 
Cemil.) 

Rad} o gaıeteıi. 

Müzik .. : Haydn 
Sazlar~Kuartet'i, 
No. 1 ). ( Pi. ) 

- Yaylı 

(Üp. 76, 

21.00 Konuşma 

21.15 Temsil 

(Evin saati). 

22.00 Müıik : Radyo ıalon Or· 
kcstrası. Necip Aşlı:•n) 

22.3tl Memleket Saat Ayarı, Ajamı 
haberleri ve Boı salar 

22.45/ 
21.50 Yanrıki Program ve Ka· 

panış . 

TÜRKSOZO 

Duyduklarımız 

Lüzumsuz saatte 
doğmuşlar 

Geçen Teşrinisani ayının 1 ve ' göre goyri menkul 8atış ilanı 
'2 ııci gur unu bağlıyan gecede ı 

saat 2 ile üç nrasıııda yeni doğan 
15 çocuk tescil ettirilmiştir Do 
ğanların bir çe}·rrği "lüzumsuz 
saatte.. doğnıuşl:ır denilebilir , 
çünkü bu stuıttc yaz saati kış sa. 
atine çe\'rilirken saatler bir .saat · 
geri alınmıştır. 

Bombalar yüzünden tavuklar 
fazla yumurtluyorlarmıf 

İngilteredc yapılan bazı tet
kiklerden anlaşıldığına göre hava 
hombardınıanhırı ta\i ııklann yu 
murtlanıasına sebep oluyormuş. 
Bu \ uınurtalarııı kabukları tama· 
meıı St"rl değilmiş. Bu sebeple ta
vukların koı kurfan , vaktindrrı ~v· 
vel yumurtladıkları anlaşılmakta-

dır. Mamafih hu } unıurtalardan 
pek gii7.el ıstifade edilmektedir. 

Ba11 tnvuk yetiştirenler sulh 
zamanında bundan istifade etme
ği düşünüyotlar .• Buııhır sulh le· 
t'ssüs edince kümesler yaloııınrla 
bombalar patlatarak tavukları } u-
murtlatmı:ık istiyorlar. 

Ateıe dayanan boya 
Bir ls\·eçli muhcndis , geçen 

lerde hadise teşkil rden keşfıııi 

mütehassıslar huzurunda göster· 
miştir. Keşfettiği şey , ateşe kar
şı dayanan bir boyadıı. Mühc;ıdis 
keşfini şöyle ispat etmiştir : Kıy
metli t"Vt ak , hoııolar ve c.11.:stc , 
deste kağıl paıa ve kibı it kutu
ları doldurulan iki tahta sandık 

keşfettiği husu i boya ile boyan
dıktan sonrn nteşe atılmıştır. San
dıkların etrafında_ her şey yanmış, 
sandı~ lar ynıımamıştır 

Sandıklar 20 dakika ateşte 

kaldıktan sonra açılmış , muhtevi · 
yat hiç deği~memiş, bulunmuştur. 
Hatta sandıgın tahtalarının iç kı· 
sımları da beyaz kalmıştır. Demek 
ki keşfolunaıı yt:ni boya ateşı 

1 gayri nakil'. kılmıştır. Keşif , yarı

~ınlarda kıymetli t:vrnk. ve bank
ı otların muhafazası işme yarıya· 

caktır. 

Beyaz karacalar . 
Çaslan hayvanat . bahçesinde 

bir beyaz karacalar sürüsü bulun· 
maktadır. ilk beyaz çift karacalar, 
imparatoriçe Mariya Tereı.i'nin 
baş avcılarından kont l un tara· 
fından Hindistandan getirilmi~tir. 

Bunların kahve renkli kaı i1Calarla 
birleşnıesi:ıden IB)ISı 80 i bulan 
bir sürü beyaz. karaca yetiştiril · 
miştir. Beya1 .• karacalar hayvanat 
bahçesinde kafeslerde olmayıp 

scrbes ııerbc>s bahçede dolaşıyor 
lar. Fakat karacalnr çok saf ve 
korkaktırlar. 

Satıhk ev 
Mermerii mahııllesiude 36 

N şıh gııripler solcakdıı :i6,58 
numaralı evim satlıktır. Talip 
olanlar 8Ş:ı~ıdaki ariresinıe 

müracaatları ilan olııııur. 

2-3 

Sc-bzr. halı karşısında 

şekeıci ve bakkal 
Cunıeli Büyülıdeni7. 

14905 

D. No. 142-1110 
Halil oğlu Mustafa'd11n temli

ken Derviş Bahriye borçlu küpeli 
Hacı Mustafa oğlu Ramazana ait 
mahcuz ve tapunun Meııtanzade 

mahallesinde kain Mııyıs 928 ttl· 
rih ve '207 No. ve 19 ada ve 15 
parsel No. da kayıtlı yüz metre 
ınurnbbaındıski arsa 23-1-943 
Cumartesi snal 11-12 de ;ışıığı
daki şortlar dniresinde satılacak· 
tır : Kıymet 90 liradır. 

1 - işbu gayri menkullin ar 
tıt ma şart nanı esi 3/1/941 tarihinden 
ıtibaren 942/J 120 ournııra ile Ad:ına 

İkinci icra Dairesinin muayyen nu· 
marasında heıkesin görebilmesi 
için açıktır. 

2 - Artırrrııya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetfo 0 o7,5 nisbe-

tinde pey nkçasiyle veya milli bir 
bnnkanın lemiııat mektubu tevdi 

edilecek lir. 
3 - ipotek sııhibi alacaklılarla 

diğer alakndarlnnn ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayı i menkul üze

rindf"ki haklanııı hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren 15 gün 

içinde evrakı müsbitelcriyle birlik· 
te memuriyetimiz<: bildirmeleri ica-

bedcr. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bede 

linin paylnşınasından hariç kalırlar. 

'1 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul uç defa bagnldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen· 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 

ya salış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alncaklılar bulunupta 

bedel bunlanrı o gayri menkul ile 

temin edilmiş ;ılacaklarımn mecmu
ıından fo1layıı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü bakikalmak 

üzere artırma 10 gün daha temdit ve 
onuncu 2 - 2 - 943 Salı 
günü ayni saatte yapılacak ar-

tırmada bedeli satış istiyenin ala

cağına rüchan\ olan diğer alacak
lıların o gayri rncnkııl ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan faz 

laya çıkmak \ e yü1dc yetmiş be
şini geçmek şartiyle, en çok artı · 

rana ihale edilir. 

5 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
nıezse ihale kararı fesholunarak 

kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetrniş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olma7., veya bulunmazsa he· 

mE'n 7 gün müddetle artırmaya 

çıkımhp en çok artırana ihale 
edilır. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 

sil olunacağı ve satışın 2 ci icra 
dairr.sinde yapılacağı ilan olunur. 

14909 

MUHARR[M HilMİ REMO TİCARETHANESİNOEN . 
Müessesemizde mevcut bilcümle mallar Varlık vergisi do 

lay1sile Maliye taraf111dan haczedilmiştir . Tarhedilen vergiyi ö
dememi:l imkan haricinde olduğundan muayyen müddet geç
tikten sonra mallar müzayede ile satılacaktır. 

Bizde emanet yahut tamir edilmek üzere malt bulunan kim
selerin Defterdarlığa müracaat ederek haklarını aramalarını özür 
dileyerek rica ederiz . 23-25 14904 __ _ 
;i""~:::::~:a:::::::z::: 

~ DOlTOR tt 
tt 

~Muza/fer Lokman 
n Bergin baataıarını maayeaeba· ~ 
~ nesinde llabnl eder. ~ 
Lx::::::z~~::::::zz::::s: 

3 Ytlllıek Evsal 

1. Metanet 
il. Zerafet 

111. Hassasiyet 

...... 

25 Birincik8nun 1942 

DE C C A Marka ~ 
Amerikan mamu- ~ 
latı 1 BAT ABY ALI " 
radyolarıınız ve on ~ 
p;lak çalan OTO· 
MATIK pikapları

rımız, Ucuz SOBA 
ve YEMEK:OCAK· 
LABIMIZ yüksek 
evsaflı ·SGT MAKi· 
NANALABIMIZ,ve 
iNŞAAT MALZE· ı 
MESI gelmiştir. 5J 

1 
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Omer Başeğmez ve Şeriki 
MÜSSESESİ 

I Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMFZ 

(iWWWW~W~~~WwW~~~~ 

•••••••••••••••••••••••••• 
f Bayanlara Müjde . : 
t Yeni Açılan f 

f ÖZEN i 
: Biçki - Dikiş Evi : 
f latanbul :Modern Dilıiı Yurdu mezunu f 
: Diploma No : 135 : 

• Seher Göker • 
f 1 - Bayan elbise ve çamaşırları , Manto , Tayyör, Ropla- : 
f nn muhtelif şekiıleri, Pijama, Tuvalet, düz ve işlemeli BuluLlar. f 
f JI - Her nevi fantazi ve Vazo çiçekleri, f 
f ili - Her nevi Erkek ve Kadın Yürı i~leri, f 
f iV - Erkek pijama ve Gömlekleri f 
: Bütün işler dikkat ve itina ile yap>hr. ı 
ff Fiallar mütedildir. f 

Sayın müşterilerinin siparişleri vaktinde hazırlanır. 

f Adres : Müze karşısında 4 No: evde : 
f 4-8 14875 C. S. ADANA f 
•••••••••••••••••••••••••• 

ilan 
T. C. Ticaret Vekaleti İç Ticaret Uınum Mü
dürlüğünden : 

Türkiyede yangın, hayat , nakliyat ve kaza sigorta işlerile 
me_şgul olmak üzere kanuni hükümler duir~sinde tesçil edilerek 
bugün faaliyet : halinde bulunan Doğan sigorta Anonim şirketi 
bu ker~ müracaatla Adana mülki hudutları dahilinde kain ma· 
hallerin acentnlığına, şirke(namına ffangm , hayat , nakliyat ve 
kaza sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doA-acak da· 
valardn, bütün mahkemelerde müddei ve müddealeyh üçüncü 
şah\s sıfatile hazır bulunmak üzere Süleyman Kıvancı tayin ey
lediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki 25 - 6 - 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık 
görülmüş olmakla.ilan olunur:. 14910 

Satıhk un değirmeni ve 
masara taşları 

Tam takım ç:tkmak , tabii zımpara ve olkaniz taşlarımız
gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile taşlarının 
satışlarma başlanmıştır. Taşların kutru 60 .santimden 130 san· 
time kadardır. Sayın müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Adre• : lnönü caddesi Mermerci 
lbrahim Cavlaz numara 219 12-15 

Adreae:dikkat_edilmtsi sayın miifterilerdea ayrıca rica olunur 

• 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer : Türksöıü Matbaası . 


