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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Parti grupunda dün 
yapılan görüşmeler 

Alman üsleri 
bombalandı 

Londr.ı: 11 ( a. a. ) · 
DUn gece lnglllz bom
bardıman tayyarelerln
den mürekkep kUçUk 
bir teşekkül grupu Al · 
manyada hedeflere taar
ruz eylemlştlr. Diğer ı 
tayyareler de dUşman 

ı,gall alhnda bulunan 
topraklardakl lstllA 11-
manlarma taarruzda bu
lunmuşlardır. 

Başvekilimiz ve vekillerimiz
in izahall tasvip olundu· 

1 
f RANSlNIN A~llGl 

Nevzad GÜVEN 

8 
<ılıura ya/../aştıkça Alman • 
yarım da bir taraftan as • 

J.eri lıazırlı/.:lon, tfigu laro/· 
lun diplomrılik faaliyeileri artıyor. 
Amenkanın Demokrasilere .ııardım 
kanununu kabul etmesi Almanyayı 

or artık ö11iirıde bulunduğu muazzam 
ıluı•a,ııı bir an ı•tnıel iıal/t'lm~te 

ıarı' lııisbı1tün mec:bıır bırakmıştır· Çıın
r'• kıi . Amerikan !}tırtlımının biiliin 

imkci11ları ile /11gillue!fe aJ..nıattı 
başludı~ı zaman, Almanya J ngilte· 
r-el/İ mağlUh etmek sevdasından 
"rlt/..: lamamiyle 11arıeçmeRt'. n_ıec
lıur J..alacak t•e bittabi lıarbı de 
ka.ı;helmiş olacaktır. Btınun içi~t!i~ 
ki, 1'1lmanqcınm 1941 yaz.,mclu kal 
nelic:eı;i aİabilmek makıadigle ha
rıl lıa.rıl lıazrrlcırıdığına şalıi<I. olıı
ııoruz . Yalnız , Her Hitler lngil-

~ t~reye bıiyiik trwrruzuna başlama-
j~ rlcm et•ı•el. bazc mı11ıim dmıalan 
e lıa/letnıek nıe:rburiyeliyle /..arşı kar-

ııyaılır. Bunlardan /Jirisi de, zeçen 
, yaz nıC1ğ/ıib ettip,i fak.al! Mi/n.ı~r 

ortağı lialyanm miilemadı maRlu-
bil)elleri ve İngillerenin sarsılma· 
!}un mukavemeti ile l/eniclen hatırı 
sayılır bir kuvvet halini alan Fran
sanın tıazi9eticlir. Filhakika, Fran
sanın bugıin ne yapacağı belli de· 
RilJir. 

Fransanın mukadderatını ia
rilıinin erı karanlık günlerinde eli
,, ,. rılan ihtiyar Mareşal vt'kor ve 
kiııaselli bir siyasetle onun ga-

V libiııbı lıer M:wsıırıa ho.IJUll el
miyecek bir nıevkie çr/..arnıaJ.:.ia 
~eril..:nıt'r/i. B. fiillerin biiWrı tuz· 
1/İI.: ve ısrarlar uw rağmen, Alman· 
l/rı ile kayitsiz, şartsız bir i~hirliği 
politika.çınm miimessili sayılan H. 
liit•ali ikliılar meııkiitıJerı uzak: 

1· laştırmrsı, <ıe sonra yine şiddetlı 
lıir Almarı iuzyi:..ine ı ağ men• onu 

5 k <ı Lhıe!,·e sokmaması lıurıa güzel 
lıir 111is11lc1ir . FaJ..ul . Almanya 
Frarısaclatı ıimiclini kesmemiştir · 
Frunsanm Akdenizdef..i ı1slerinden, 
Fransız clonanmasınclan istifade 
etmek, Almanycının biran gözden 

Ankara: 11 (a. a.) Cumhuri
yet halk partisi meclis grupu bu
gün 14,30 da reis vekilinin baş 
kanlığında toplandı. Evvela sÖLe
lan başvekilimiz rlünya vazi}t'ti 
karşısındaki durumumuzu anlat
mıştır. müteakiben söz illan me
busların111n Baş\.·ekil ve alaJ.:adar 
vekiller tararıııclıuı izııhat \ieril
miştit. 

l fükl'ımetin h.ütı hart"J.:cti u
mumi heyetçe las\'İp edilmiştiı. 

AlMAH - YUGOSlAV 

PAKTI İMZASI 
V.ı~ıııgton: 11 (a. a.) ~ Ofi 

Ajaıısından: Almnn - Yugusla\· 
pal.:tı im:tıtsı cumark!-.İ ~ünüııe 
tehir edilmiştir. 

SOVEV~E DÜN BIH 
· AKiK 1 AP-llDI 

Kahire: 11 {a. n.ı ..._ Bu :;a
balı ,iive) 1 kanalı nııııtıkasınu 
bir kaç bomba düşmüş fal.at ha
:.ar olmamıştır. 

Kahire: 11 ta. a.ı Bugüu Cep
lıelenle fevkalade bir hareket ol
mamıştır. 

avininin 'beyanalt yakanda söyle
di~imiz şekilde ise , Almanyanın 
Vichq Jıiikıimeti üurirıdeki taz!ıiki 
neliı:e 71eı 111Pf/P haşlamış demektir. 
Çürıkii, lrıgilf eı P.nin cıbloka hıısu
surıda rıe kudur filiz ı/mıromlığı 
11ıalü111Jıır . A/111(111yarım lıçık cle
nizlere bir kupu;ı lıulimle bulunan 
Fra11sız lim01ılar11ıa girer.ek mal 
ı•e eşya.ı;ı l..a_qitsiz ı•I' /,_onlrolsıız 
bırakmasına iml..<in yo/,_tur . Hul
huki. Fransız ticurel gemilerine 
donanmasının rr'f a/.:.a/ t-lmesi.Fran
sanın abloka kon/rol t1e mıidaha

lıalesinı reıl t•e icahettiği zaman 
siltilıltı mukabele <e.dt•reği manasın
dadır. Ve bıı t•aziy~I er ge.ç.Fran
sız deniz kuın•etluıyle J ngılız do-
nanması arasında bir çalışn!a91 
m11cih olacak fır. Almany<mın ıste-

Amerikan 'iyan meclisi de ıızun müzakere t•e nıılnakaşalardan son
ra hıi!tiik bir eheriye!le demokrasilere yardım kanımımıı kabul elli. 
Rıı suretle Amerika bitmek, tiikenmek bilmez parası, ilk madde men
huları tıe muazzam endiislrisi ile lngilterenfo .l/ant başında lıarbe girdi 
dnnektir. Amerika lngiltere.IJe böyle bir .ııardımı yapmayı l..ufml eder
ken bunun kendisirıi bir gün filen de lıarbe siiriikliyelıilereğirıj tliişiin· 
müş tıe kub!Jl elnıişlir. Şimdilik İngiltereııin sil<ilıtan başka bir şe.tJe 
ilıtigacı yoklıır. flıt(ı;acı olclıığıı giinii Amerikunm, ordu (ıl! clonanmu.siy· 
le ele lngilterenin yardımına koşmak içİlı lıurbe girmf'si çok kuvtıet/e 
u nw labilir. 

Yııkarı.IJa koydu~unıuı. resim kendi silah tıe nıalzemeleriııle İngiliz 
ordusuna Jt;;nıillii yazrlan Amcrilwlrları lalim g<ıpar~ f'11 g<i.~lt:rm<·f..lrdir. 
Ellerim!P. hıılunarı silcilı lıiç bir ordunun sahip olmaclıRı 111! t!iirıymwı e11 

mükemnıf'.{ lıarp silôhı olan / Kolt J makineli iiif~nklc•riclir. 

DARlAHIN f AAlİYf Tİ 

Amlrd Dt:rlıın 

GEN(RAl KATRO DON 
BEYANATTA BUlUNDU 
Lonrlra ; 11 ( a. a. )- Yal.:ııı 

Şarktaki Hür Frnnsıı kıtalaıı ku-

man<iaııı Gt'neru 1 Kat r u F.lhelii~ 
gatetesi ıııulrnhiriıw elemiştir ki : 
c Hiir Fı aıısıı kıtnlıır 111111 Tııııus 

hududuıın kadnr ~iıleı ek Genemi 
Veygandııı kunı;ırı,dası ııltııı<lııJ.:i 

askerlerin dleriııi sıkacııklıırıııı 
üınid edİ.) orum. Geııeı al,Mcı ıuk 
ve Kuma \"ahulaı 111111 işgaliııdd..i 

ehemmiyeti tchaı iiz el tirmiş w 

Habt·şistaııda Jla lyıııılarııı nıugltıb 

oldugu 300 hoınhıırdımuıı tav} a
rt>siııin yüze iııdiııiııi süylt•ıni.5tir. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : t Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 4975 

Karabük'ün işçi 
kadrosu genişletildi 

MCHTElif ~UBElERE BİN KADAR USTA AllNOI 
Ankara : 11 ( Tür ksfoü mu

habirinden )- Karnbiik demir ve 
çelik fabıilrnlarıııın .} en iden fnn
liyete geçt•cek kısımlarını takviv<> 
etmek ÜJ.ere 1000 kndnr nıula
ha;o,sıs eleman .nlınıııışlır. 

Böylece .) eni lıaddelıaııeııin 
usta ve ustabaşı ilıt iyacı kaı şı. 

lanmış bulunmaktadır . Şimdi) c 
kadar et:nehi ınulahassıslar tara
fıncian işletilen makine , luıııiral, 
elektrik kısımlarına <la Türk us
tabaşıları alınmıştır . 

• •• 
Yunuı hlm ın her 

gi.ın ltolyonlurdun bir 

çok e1ir cldıgı ha · 

b~rlui v>!rılnıclı.lcdır. 

Yandaki rcmrııml• hir 

Yunu:-ı osl<e.rının c .ır 

ltaıyanl c ro ~19 , ,,. ık-

t:dir..inı 

lt>dır . 

90 lernıek -

•• • 
Vunanhların 
yeni akınları 

ltafyanlardan bir cok . 
esirler alındı 

BÜTÜN ITALYAN 

TAARRUZLAR! KIRILDI 

Loıırlra : 11 ( A. A. l - Tıı\'
misiıı Aliııa ıııulıııhiıiıırlt•rı : Ft>ııa 

havalar \ iiıüııdt"ıı ıııı·l'lıur i lıiı it'· 
vakkuf gc~~ireıı Yuıınıılılıııııı lt-k
rar luarı unı haşlnmnları iizr-ı iııc 

parlak nıuvııffokıydler elde dtil
lt·ı iııi ve İlalvnn mukabil tcııırrııı
laı 111111 Yuıııııılılnrııı nrnlıiıııııc hiı 

lllflııt•vra ile diişıııııııııı gt·ı ısıne 
gt•çt·rck ltalyanlnrı k liıııe mrc
bur dmd: sureli~ le ııkiııı bıı tıkıl
dığını kııydetııwktt'dir. Yuıınıılılııı 

dag 1 aı dal..i nı(blalıkı·nı ltal) aıı 
(Gri.si ikinci 'iil\'fada) 

lngiliz Gazetetelerine göre 

Balkan vaziyeti 

Almanların yeni 
f aaliyefleri 

( Yaııı;ı ikinci sahifede) 

- -

Dtİ K KAT l ER 

TOPLANTI YERLERiNDE 
MÜNASEBETS}ZL}K 

YAPANLAR 

S. Cerl'ıı imnısıııı taşı)nn çok 
lıaklı hir şikii.> el ınt'ltuhu ııldık . 
Bu meklubla dcııili.>or ki: Gt·ç<>n 
giin Hulkcvi temsil kolu gt'ıı~·k
ı inin binhir t·ınel v~ fc-rlukfıı lıklu 
verdikleı i t(•msili St\} rdıııe11t' git
miştim . Gt·ııçlcıinıitiıı muvaffn
krydkri bii) ük oldu . Faknt ıııa
ult•scf bur numu;rdıın gt idi . Çün
kü , st') ir l·ilcr arrısıııdn buluııllrı 
bir lakıın kcndiııi bilıne:.ı:ler ınii
kınaıli) C'll gürültü ) apl\ or , uı
ıııansıı ) t'l ele krıhkııhalnr sa~·uı u
\ or, halla dnha ileri girlt"rek ter. 
hiyesin·c bir laühalilikle .ılıııc-
dckilt•rlt' konuşıııega ug-ıaşı) or
larılı. Orada bıılıınaıı hiİ\ ük kiit
lt-nin rahat ve iikiıııu 1111111111.t 

(Gerisi üçüncü 11ayfaıla ) 

lltak. lmlundııramıytıcağı kadar ehem
mi9ei/i bir kazançtır . Bilhassa, 
ltcıl9anırı Afrika tıe Akdenizdeki 
Tıcıziyeti perişan bir şekil aldıktan 
sonra .. 

Araba Fransa Almanya -

diti de bum/an başJ..a bir şey de-

ğildir . b . 
Alman propagandası. ıı nelz~ 

cegi elde etmek için ~ ;ansada/.. ı 
ı i ecek bıılıranına lngılız abloka-
9 y ı·ı . .. ·ı . 

DARLAN ALMANLAR! 
METHEDİYOR 

Vişi : 11 ( A. A. ) - Veygand 
Ceıaire dönmüştür. General Vey
gandin Af ı ika va avdetinrlen biraz 
sonra Fransız Afrikası namına 
ana vatana baglılık deklarasyonu 
yapması beklenm~kteclir. Havas 
ajansının Vişiden bildirildiğine 
göre, anıir;ıl Darlan bugün Parise 
hareket edecektir. Darlan Paris
teki son ikameti esnasında işgal 
altınrlaki Fransaıian ı;crbest mın
lalaya 2,000,000 kental buğday 
gönderilmesi için Alman makam
larından müsaade almıştır. Yine 
Vişiden bilclirildiRine göre, Ce:zair 
umumi valisi amiral Abrial clün 
Vişiye gelmiştir. Amiral Abrial, 
Darlan ve diğer füası ile te01as
larda bulunacaktır. 

--lı Ankara Radyo Gazetesi 
nın tazyikİeri karşısında mııka
'lıern,._fini gevşetip, yarınki kurlu
luşunıı da onun zaferine bağlı bu
lunan dıznkıi müttefiki lnkiltereye 
karşı kullanmak üzere tıasrta ve im· 
kônlarını Alrnanyanm emrine ı•e· 
rccek. midir? 

Ortada lıenüz , bunu zannet
tirecek: kat'i ammareler yok • 
l~r . Yalnız diin gelen haberler 
l· ransız 'BaŞ1ıekil muavini Amiral 

jl. Darlan' ın be1Janatından balısefti • 
1 l~r. Tamamiy.le Alnıovyarrın em· 

rınde olan Paris rmlyosurıun t1er
ıJ di~; tıe işgal altıncla. bulunmayan 

Fr · h' ansız radyo nıerkezlerinm ıç 

l>aJısetmedi~i bu beyarıatmda Ami
ral Dcırlcın güya ; bundan sonra • 
Frunsız tfraret gemilerine Fransız 
lıurb gemilerinin re/ ak al edece
~İni -~öylemışlir . Bu lıabnin ne 
rler,.ceye kadar dof ru oldugıınu 
biim.iyorıız . Londra sal<ilıiyellar 
ltıcıfillerinin J ikrine gifre,Paris rad· 
!Josıı Anıirnli11 beııanatmı talırif 
eclerek l . . . 

neşrt rıııştır. 

Fit!ıukika, Fransız Başvekil mu· 

nın sebeb oldıığıı ııaını ı erı 
;~rmüşiür. Jngilizl~r. i:;e, Fransaya 

i ecek maddelermı bıralcnwm'!· 
·j Y nın sebebini bu madclelerın 
;;~nsız... Jıalkının elimle kalmapz~ 
doğrudan do.~rıı.ııa Alman:qaya ger-

i "lf •.• '·/inde izalıetmel..tedırler.Bun-
151 ~di. k" l ·ı· l dan şu anlaşılıyor ı . ngı ız er 

bu yiyecek maddelerinin Fransada 
kcılacatıno <ıe Fransız h~l~ını~ 
ihtiyaç/arma tahsis edilecel!nı en~ın 
oldukları takdirde böyle bır mıı_
sa(/(leyi t1ermekte it'reddüd etme· 

ııeceklerdir. . 
· /ngillerenirı f ransız don~~ma· 

. l rnrpışmalJı arzu etmedilı mıı
sııı e ~- · ~ . 
Jı~kkakiır. Fran~ız ef~urı umu:rı.ı-

.. kaııbetmek de lngillere ıçın 
qesını :J •• 

· ·dı"lir bir şelj olmadıtına go
arzu ~ • . k 

/ngiltereni11 iddiasına ınanma 

;;;,m gelmektedir . Bu tczkdirde 
Fromwnın bugiinkü sefalet ve aç· 
bğından / rıgillere~i ~esul tuimot~ 

ı.. yaklıır Nıtekım bazı lngı-im,..,rn · . 

/
. leleri Amiral Darları ın bıı 
ız gaze / k 

b alıatını meıızıııı balısec ere son ey 
öyle diyor/ur : . . 

ş • ( Geritii 68~ fa ıl.:ı sütun üç ) 

Nevyork: 11 (a. a.) - Ame
rikan ga1.ete muhabirinden bildir
dı~inc göre: Amiral darlan liizumu 
takdirinde Fransı1 vapurlarını, 
harp gemilerinin koruyacağıııı 
söylİ\ eı ek şunları iliivt• etmiştir. 

"İngillert·, hala, Alman) a} ı 
maglub etmek ümidiyle mubala-
ğalı hir abluka han·ketirıdc de
vam edi} or. Alman işgali kuvvet
lerine verdig"İnli7. iki) Ü;r. bin ton 
bugda) ı iade eden Almaıılurın 

alicenap lıan·ketiııi mukayese 
yapmuk lazımdır. 

G~ lt'n haberler. Vişi .le Lond

ra nıüııac;ebellerinin gerginleştiğini 

anlatmaktadır. Esasen bu nıiina

scbi\t Dakar lıadiseleı inden sonra 

gevşemeğe başlamıştı. 

Almarıyanın yegane gayesi, 
Fransa ile lngiltere nrasında bir 

harp çıkarmak ve neticcrfe .Fran

sa donoııııınsını <'ide etınckkdir 

* 
Ameı ik<:ıda yardım lfıyılıasının 

kabulü lııgiltı·n• de biiyiik bil' se

vinç tevlit etmiştir. Bugün, dünya 

daki en bitaraf ve büyük bir dev
letin bütün vasıt,ılaı iylc lngiltercye 

yardıma koşmakta olduğu görülü
yor. Yardım kanunu lasdiklen ge

çer gt>çınez Aııınikadıın lngiltrıe

ye sel gibi mal:tenıe akacaktır. 

Japon hnridye narn ı Mıısuo-

1..a Beı liııe ıııuvıumlnt cdel' dıııet. 

Londra -VİŞİ 
gerginliği 

AMER/KADA HAZIRLIK 

ALMANYA JAPONYAYA BAZt 
TEKLiFLER YAPACAK 

YUGOSlAVYA AlMANYA İlE 
ANtAŞMAYA VARACAKMI~ 
BULG.\R MİLLET! YURDUN 
ISTILASINDAN MÜ rEESSlR 

/ngiliz deniz zayiatını 
San - Fra11sisko tezgahlan 

süratle telafi edecek 

mihverin daha cııerjiJ.: biı şekilılı· 

çıılı~ııut:.ı lıuııuıwııda Alınunva Ju-

ponyayn ban teklifler }apaecıklır. 

Bu günlerde Yugoslrıvya - Al
manya ınevzuuııd,ı muhtelif rha
)'t'tler vardır. Bir hrıbeı c görı•, 
Yugıısla\'ya ile Alnıaııya ıııılnş

ınaya vnı acnkınış. 

* 
Dün ikı Bulgar alayının Yu

goslav hudududlnııııdnıı gt·Çt'rek 
ksliın nlduklurı, ve bu iki suv.1-
ri ala} ıııın, meınlekt·tleriııi Alnıdn 
iı.tilasıııclu görmekten müteesiren 
hu han· keti ) aptıkları ka}) dedıl
nıel..te idi. Biitiiıı bulg:ıri-.;tnııcln 
v.ıtaııpt•rverfıne haı t•kı•lleı ~iisl w• 

ı ilmektc<iir. 

• 
'frııi lıir haber, 
Saıı-Fı arısİ!-.ko 'da bü) ük ılt•ııiı. 

harp iıışııat tt"zv..1hlmı kurulılu
ı.:ııııu ve hurnda inşa ı·dilc<'ı·k 
harp gt·milt·ı inin şimdiye kadar 
olıııı İngiliz gemi i'fl) iıılıııı kapıı
yacugını aıılutmaktcıdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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· .. -----------··-------··--· i HAB 
Macera arayan güzel kadmlar 

DÜŞES DÔ ŞEVRÔZ 
duduna ne kadar mesafe olduğu
nu sormuştur. Ancak iki fersahlık 

mesare olduğunu öğrenince subay
dan kendisine yolu göstermesini 
rica etmiş ve beraber yola düzül
n.üştür. Yolda genç kadına bakan 
subay, şiipheli bir tavırla "eğer 
üzrrinde erkek elbisesi olmasa 
kendisini Dü~es Şevröz sanacağı· 
nı" söyleyince kadın yine soğuk

kanlılığını bo2mamış ve "bülün 
arkadaşlarım ayni şeyi söylüyor 
lar . ., Cevabını vnnıiştir, Düşes 
hududa yaklaşınca beygiı lt-ı ini bir
denbire dört nala kald ırarak lspan 
ya hududunu asmış ve huduttaki 
lspanyol subayına "rica ederim, 
bana bir kadın elbisesi bulunuz,. 
dedikten sonra bu ani hudut geç 
me hadisesi karşısında şa~ıran 

Fransız subayına haykırmıştır: 

Kadm çorapları Toprak ve Ağaç b 
üç cinse ayrıldı ramı hazırhklar 

Fransıı. Başvekili Kardinal Ma
zaren, lspanyol başvekili Lui. clö 
Harbo'ya yazdığı bir mektupta 
kadını devlet işlerine karıştırmı

) aıı İspanyaya gıpta cttigiııi aıı
lutıı ken: 

"Bizde maalesef böyle olmu
yor. elemiştir. Şimdi Fransada iiç 
kadın vardır ki üç büyük clevldi 
devirmek kendileri için işteıı bile 
değildir. Bunlar Düşes dö Lang
vil Prenses Palatin ve Düşes <lö ! 

Şevröı.dür .,, 
Maıaren 'İn bahsettiği kadınla

rın üçüncüsü en yaşlısıdır. Başve
kil bu mektubu yazmadan çok 
evvel siyaset sahnesine atılmıştır. 
kişliyö zamanında Başvekil aley
hinde h:ı.z.ırlanan bütün entrika
larda bu kadının parmagı vanlır. 
Rişliyö bu kadını Bastil'e attır

mayınca rahat edemiyecegini an
ladığı için 1637 eylülünde bu ka
dııu yakalamak için dört senedir 
menfi olarak oturduğu Tur ş eh
rine bir heyd gön<lerdi. Fakat 
madam Şevrözü yakalamak müm
L.ün olmadı. Zira Düşes ispanya
ya iltica etmek fikriyle kaı.;ınış 

bulunuyordu. 
Düşes kaçmak için Tur piskopo

suna başvurmuş, Piskoposun araba
sını almış ve bir tenezıühe gidi
yormuş gibi şehirden kaçmıştır. 

Düşes şehir civarında Montbazon 
şatosuna ug-ramış, akşam yemeği

ni şatoda yemiş sonı a erkek el
bisesi giyerek karanlıkta şatoclan 

ayrılmıştır. Bir gece içerııinde 

Tur ile Rüfek arasındaki uzun yo
lu alan Düşes bu lasabadan bir 
fersah u1.akta oturan meşhur La
roşf oko 'ya şu mektubu gönder
miştir. 

"Mösyö, ben hürriyetim ve 
belki de canım pahasına siıden 

bir yardım bekliycn bir Fransız 

a ilzadesi) im. Tanınmış bir Sin
yoru düelloda öldür<lüğüm için 
şiddetle takip ediliyorum. Bu yüı.
den Fransayı derhal terketnıeğe 

mecburum, size kim olduğumu 

ö~retmeğe lüı.um görmeden ba
na yardım edecek kadar meıt 

v~ asil bir insan olarak tanıyo

ı uın . Bir um haya ve bana hiıınd 
edel"t·k hir iki uşağa ihtiya<'ım 

vur . ., 

Laroşroka Düşt sin el ya11sını 

tanımış fakat onun kendini belli 
uı wsuna hürmet edt'rek kenılisi
ııc yardım etmek üıere maivGti 
~ı kanından Pute isminde birisini 
lıöndermiştir. Pote şatodan } üz 
adım kadar ileride arkasında atlı 

iki uşak bulunan kumral perukalı 
lıiı delikanlı ile karşılaşmıştır. 

Pote bu delikanlının Düşes dö 
Şevröı. olabileceğiııılen şüpheleıı
miş ise de erkek elbisesi içersin
de onu tamamile teşhis edeme
miştir. Ddikanlı Poteyi görünce 
ttk bir kelime söylemeden göz
lcı i.> le yt":re bakmış ve k ılıcının 
uciyle çirn1elerine vurmuştur. 

Derhal Laroşfokonun arabasına 

hayvanlar koşulmuş, Düşes ara
haya girerek bitkin bir. halde 
uzanmış ve üç atlının muhafa:rn~ 
altında araba hareket etmiştir. / 

Sabahın saat üçünde araba 
Laroşfoko'nun başka bir evine 
gelmiştir. Burada ?ek~i . olarak 
karısiyle beraber hır ıhtıyar o
turmaktadır. Pote kapıyı çalmış, 
kapıyı açan ihtiyar bekçiye iki 
kdiıne ile düello masalını anlat
mıştır. İhtiyar bekçi bu asilrnde~ 
nin ismini öğrenmek istemiş fa
kat ona "bu ismi yarın öğreııirsi

ııiı, şimdi hareket ediyoruz,, ce
ct":vabını alınca susmuştur. 

Burada Loroşfokonun iki uşa
ğıyle beraber geri gönderilmiş ve 
hu evin ahırında bulunan bir at 
egerlenerek bu serer Düşes, Pote 
ve ihtiyardan ibaret üç kişilik bir 
kafile halinde tekrar yola çıkıl
mıştır. 

Mad.ım Şevröz siyah bir mit
ler rıyordu, ba41nı mitferin üze-

YAZAN J 
P. P. 

rinden renkli bir sargı ile sarmış· 
tı. Bu miğferini çıkarmamak ıçın 

uydurulmuş güzel bir vesile idi, 
"düelloda ben de yaralandım." di· 
yerek yüzünü miğferin ve sargıla· 
rın gölgesi altında gizleniyordu. 

Madam Şevröz o gün akşam 

36 saatlik araba ve altı saatlik 
hayvan yolculuğundan sonra çok 
bitkin bir halde bir hana gelmişti. 
Artık ayakta duracak hali kalma· 
mıştı. Hancıdan bir yatak istedi. 
Handa bir kişilik yatak yokhı. O 
tarihte Fransız hanlarında tek ve 
gc=niş bir yalak bulunur, biribiı ini 
ister tanısın, ister tanımasın, on, 
on iki yolcu ayni yatakta koyun 
koyuna yatarlardı. Düşes bu yala· 
ğa girmektense anbarda bir kuru 
ot yığını üzerinde yatmayı tercih 
etli; yc:mek olarak önüne bir par
ça gaz haşlaması getirdiler. Fakat 
Düşes bir lokma bile yemedi. 

Erkek elbisesi giymiş olması· 

na rağmen düşes bütün güzelliği
ııi muhafaza ediyordu. Onu gören 
bütün kadınlar derhal aşık oluyor 
du. Onun saman üzerinde yattığı· 
nı gören bir kadın güzelliğine vu
ruldu ve evine gelerek i .. tirahat 
etmesini teklif etti. Düşes sesini 
belli etmemeğe çalışarak: "Teşek
kür ederim, dedi, işlerim acele, 
uzun z .. man dinlenmeğe vaktim 
yok .,, 

Kadın bu yorgun sesi işitince: 

"Aman yarabbi, diye haykırmıştır. 
Siz fena halde nezle olmuşsum•z" 
kadın derhal evine koşarak taze 
yumurta getirmiş ve Düşese bu 

yurmurlalardan dört tanesinin sa
ı ısını adeta zorla içirmiştir. 

Ertesi gün emektar uşak tek -

rar Düşe~in ne olduğunu Öğ· 

renmek istemiş, o vakıt kadın bir 
yalan daha uydurmağa mecbur 
olmuştur: 

"Ben Dük Eugiyen'im, gizli 
bir seb p yüzünden bir müddet 
Fransa dışında kalmağa ınecbu-

rum.,, 

O akşam sı~ındıklaıı başka 
bir handa bir oda bulabilen Dü-

şt-s, günlerce başından çıkarmadı· 
~ı miğferini çıkarmış ve aynanın 
k:ırşısına oturarak kendisine bak
mağa başlamıştır. Fakat bu sırada 
birdenbire aynanın içerisinde ikin
ci bir kadın başı görmüştür. Bu 
sessizce oda kapısını açan hizmet
çidir. içeride bir kadın görünce 
derhal dışarı fırlamı ş ır. Bu kadının 
muhakkak gevezelik edeceğini dü
şiinen madam dö Şevröz derhel 
mi2ferini giymiş, adamlarını der
hal sofra başındao kaldırılmış, he
men atlJra biner k yola çıkmış'ar
dır. 

Nihayet Pirene da~lanna e
rişen kafile burada yeni bir müş
külle karşılaşmıştır. Burada yolu 
btklemek ve geçen yolculaıın hü
viyetini tetkik etmek vazifesiyle 
mükellef bir subay vardır. Burada 
ancak lür'etten fayda . geleceğini 
l;;k "i ir eden Düşes , tereddütsüz 
subaya yanaşmış ve ispanya hu· 

"Aziıim tahmininizde yanılma
dınız. Ben Düşes dö ŞevrÖ7.iiın . ., 

BIÇllll BİR KAVGA 
Mustafa oğlu Hakkı Ulu türk 

ve Mehmed oğlu Osman a<lmda 
iki kişi arasında çıkan bir kavga 
sonunda birbirlerini bıçakla yara
lamışlardır. Tedavi altına alınan 

yaralılar hakkmda kanuni uıua

mele yapılmaktarlır. 

f RANSANIN AÇLIGI 
(Birinci sayfadan artan) 

c Almanya Fransı1. halkının 
aç kalmasındaki mes'uliyeti lngil
tereye yüklemek ve bu suretle 
Fransayı lngiltere aleyhine ayak
landırmak arzusundadır . Fransız. 

milletine ve dünya efkarı umumi
yesine bunun doğru olmadıgını 

isbat için , bitaraf ajanların kon
trolü altında Fransaya gıda maıl
clt·lerinin gelmesine müsaade ede
lim. Bu ne netice veriı se versin 
Frtlıısa 2elecek gıda mad<leleriııiıı 
ııe olduğunu anlayacaktır. > 

Bu da gösteriyor ki , Almarı
yanın eline geçmiyeceğiııe emin 

buda güsterizörl...i, Alnıaııyaııın 

eline geçmi) eceğine enıin oldugu 
takdirde İngiltereııin Fransaya 
hariçten g ıcla maddesi gelme)>iııe 

müsade etmel..te hiç bir mt'nfaa
ti olanını.. Vichy dirijonlaı 111111 

hakiki vaziyeti herkesten iyi bil
diğine şüphe yoktur . Bu takdirde 
İngiltere ile Fransa arasında bir 
çatışmıya mutlaka seheb o lacak 
böyle hir karan vermelt-riııde 

başka amiller aramuk lbım ge
lecektir. 

Acaba Almanlar B. Laval va 
sıta:.ıyle yaptıı madıklurı şeyi ami
ral Darlan eli ilemi yaptırmağa 

muvafff ak olmuşlardır? Amiral 
Darlan'ın lngiliz dostu olmadığını 
biliyoruz. Fakat, memlekettiııiıı 

tam bir Alman esareti altına 

düşmesine raı.ı olmayacak kadar 
vatanperver olduğu da malumdur. 

Elhasıl, ma~lub Fransanın ala
cağı vaziyet, verecegi karar bu
gün de bir ehemmiyeti hai1.dir. 
Ve bu vaziyet bugün mübhemiyeti
ni muhafaı.a etmektedir. Yalnız bel
li olan bir şey varsa Frans11. mil
letinin büyük kısmı İngiliz zafe
rinin duacısıdır. Ve bu, Vichy 
hükümetiııin kararlaı ı üzeriııt": çok 
müessir olacak bir faktördür. 

Ankara : 11 ( Türksözü Muha
birinden ) - lktisat Vekaleti ta
rafından hazırlanan ve Vekiller 
heyetince kabul edilen ipek ve 
suııi ipekten mamul kadın çarap
ları standardı nizamnamesi merİ· 

yet mevkiine girmiştir. 
Bu nizamnameye göre kadın 

çorapları aşağıdaki şeki ide üç sı
nıfa ayrılmıştır : 

Saton çorabı, in<'e çorap, gün
delik çorap. 

Her bir çeşid çorabın üzerin
de çorabı yapan fabrikanın veya 
müessesenin ünvanını haiz damga 
bulunacak ve bu çoraplar için fi
yatlar tesbit edilecektir. 

Çif TE TEDRİSAT 
KALotRILACAK 

Maarif Vekaleti çifte tedrisat 
usulüne önümüı.deki clers seneııin
deıı itibaren imkan nisbetincle ni
hayet vermek kararıncladtr. Mem
leketimizin bazı kısımlarında ta
lebe miktarının fazla olması, buna 
mukabil de bina bulunmaması gi
bi bir zaruretten doğan bu usül 
muallim adedi arttıkça ve bina 

temin eclilclikçe peyderpey kalciırı
lacaktır. 

Beden Terbiyesi Ceyhan 
mükellef /eri 

Beden Terbiyesi bölgemiz. Di
rektörlüğü tarafından Ceyhana 
gönderilen Orta okul cimrıastik 
ögretmeni Bay Ferid Savul şeh
rimize dönmüştür. Cimnastik öğ
retmeni Ceyhan Beden Terbiyesi 
mükelleHerine müteacklid nümune 
dersler göstermiş, 200 den fazla 
mükellefin dikkat ve alakasınclan 

memnun kalmıştır. 

Bez ve kınnap 

hıraız.ları 

Halil oglu Mevlüd Ôzdemir 
ile İsmai l oğlu Mehme<I Altıntaş 
2 numaralı çırçır fabrikasından 
7 parça bez. ve 1 kilo kınnap 
çaldıklarından adli) eye sevked il
mişlerdir. 

Ceyhanda k öy okulları 

İnfa faaliy eti 

Ceyhan : 11 ( Türksözü Mu
habirinden Telefonla ) - Kaıa
mıza bağlı köylerden Aı.iziy e l...ö
} ü ilkokulunun temel atma mera
simi yapılmıştır. Te- mel atma 
merasiminde kaymaka mımız 

Bay Bekir Suphi Aktan, as: 
kerlik şubesi reisi Yarbay Alı 
Okandan, bütün kaza öğretmen

leri ve eşleri, Aclanaclan davet 
edilen güzide zevat ve yütlerce 
köy halkı hazır bulunmuştur. Te
mt:le ilk taşı koyan kaymakamı· 
mız özlü bir nutuk söylemiş, bir 
çok kurbanlar kesilmiştir. Bu ara
da bir de :ı.iyafet verilmıştir. Mek
tep Salihiye ve Aziziye köylüleri 
tarafından müştereken yaptırıl· 

maktadır. 

Diğer taraftan duvar inşaatı 

ikmal edilen Sirkeli köyü ilkoku
lunun da marar\gozluk işle• i mü
teahhidine bugün verilmiştir. -
M. Selçuk 

1111-B-IJo2]:u!v!DLlU~K[b:L~A!RLlı]M~l]z~ii•= 
lnsanlarm gülmeğe başladığı tarih 

B~se gibi gülmek de beşeriyet hayatının nis 
belen yeni bir devrinin icadlarıdır. insanlara benzi
yen maymunlar nasıl gülmüyorlarsa ilk insanlar da 
gül müyorlardı. insanlar, bazı ef'alin, kendi malü
matları sahasını tecavüz etmekte bulunduğunu an
ladıkları zaman gülmeğe başlamışlardır. lhtimalki 
ilk handeler, birer hayret ve taaccüblin ifadesi idi. 
lnsaniyıt mütehassısı Morrisonun mütıliuı budur. 

Zira ağzın açılması ile beraber sık sık soluk alın· 

rnası başka bir şekilde ifade edilemez. insan, bir 

hemcinsini, bir derenin kenarından öbür kenara at

lamağa çalışırken suya düştüğünü göıüııce, ayni 

tarzda başka bir insanın boğulduğunu görmüş ol

duğu cihelle gülınü)' yani hayretini endişe ile ifa

de etmitlir. 

CEYHANDA Y APJLMASJ 
LAZIMGELEN BiR YOL 
Ceyhan~ ( TürksÖ7Ü muhabiri 

bildiri} or ) - Bundan evvelce de 
bir kaç defa işaret ettigiınİl. veç· 
hile istasyon caddesinin sağ ta
rafında ve istasyon civnrıııda, bü 
.} ük, okaliptüs ağaçları yanında 

ve iki yerden yüklü ve boş ara
baların ve hayvanatın geçerek 
eaddenirı bu kısımlarının bowl
duğuııu ve cadde keııarlarınclaki 

betonlarında parçalandı\!ını yaı.
mışdım. 

Nitekim, bu pazar günü } ük
lü bir araba }Ukarda yaı.dı~ını 
yerden geçmek iskrkt-ıı, cadde
nin kenarlarındaki betonlara çarp· 

mış ve bu "üz.den saatlar<'a ug
raşmaılan sonra ve arabaclal...i .} ü
künrle bir kısmı yere indirilmesi 
suretiyle geçebildiği görülmüştür. 

Halbuki, buradan bir yolak açıl

mış olsa hem vesaiti nakli} e müş
kilat \ekmeı ve hemde cadrle 
bowlmazdı. Bu işin derhal halli 
liizımdır. - M. Selçuk 

İş Bankası 
mukavelesi - -

Bazı tadlller yapllacak, 
ikramiyeler, hakkı hu
zurlar tenkis edilecek 

Ankara : 11 (Türksöıü muha
birinden) - iş Baı.k s nın bu a
yın 27 ~inde Ankarada yapılacak 

senelik Toplantısından sonra f ev-

kalade b r heyeti umumiye iç
timaı yapılıp banka esas mukave· 
lenamesinin mühim maddelerinde 
tadilat yapılması tekarrür etmiştir. 
Tadil edilecek olan maddeler, mu 
kavelena nenin en mühim hüküm 
lerini teşkil eden 12, 24, 33, 36, 
42 ve 58 inci maddeleridir. 

Yeni yapılacak tadilat ile ban 
kanın nama muharrer hisse senet
leri ferağ ve intikali meclisi idaı e
den salahiyet ve imza hakkı olan 
iki kişinin huzuriyle yapılacaktır. 

Meclisi idareye aza olmak için ev
velce yüz hisse sahibi olmak kafi 
iken bu m•klar 250 hısseye çıka· 

rılmıştır. 

idare meclisi azalaıının alabil
dikleri temetıü hisseleri ve hakkı 

huzurlar kaldırılmaktadır. Meclis 
balaıtna bankalar baremi muci 
bince alabilecekleri miktar dahilin 
de aylık verilecektir. Bu ayl k ta
yini hakkı heydi umumiyeden a · 
lınmakta, Vekiller Heyetine veril
mektedir. Umum müdür de hiç 
bir temetıu alamıyacak kendisine 
bankalar bareminde alabileceği 

miktar kadar maaş verilecektir. 
ihtiyat akçeleriyle birinci te

mettü hissesinin tevziinden sonra 
~afi temettüdan kalacak bakivye
den evvelce yüzde 60 ı ikinci le· 
mettıl hissesi namı altında hisse 
dıtrlara. yüzde 15 i meclisi idare 
azasına yüzde 5 i banka memur· 
larına, yüzde 10 u mümessil his
sedarlara ve yüzde onu da fevka
lade ihtiyat akçesine ayrılırdı. Ye 
ni şekilde evvela yüzde 10 ikinci 
tertip fevkalade ihtiyat akçesi ve 
yüzde on mürn . ssillere ayrıldıktan 
sonra, yüzde beş vukuu muhtemel 
zarar karşı'ığı ayrılacak ve bakiy
ye miktarın yüzde beşini geçme
mek üzere ve birer aylığı tecavür. 
etmemek şaıtiyle müdiri muavin
leri, banka memur ve müstahdem· 
terine ikramiye verilecek geriye 
~alan kısım da hissedarlara tevzi 
olunacaktır. 

Hissedarlara tevzi edilecek O· 

lan esas temettü ve ikinci teınettu 
hisseleri miktarı tediye edilmiş 

olan sermayenin yüzde 15 ini ge· 
çerse fazla miktar tediye olunma 
yacak ve fevkaliide ihtiyat akçe· 
sine ilave edilecektir. 

Vilayet idare Hey'eti 
şartlaı ı . nazarı diHate rt 
A~aç Bayramıııın 21 Ma 
günü yapılması kararlaştı 
Beynelmilel Toprak Ba) 
ayni tnrihte kutlanacağın 
Bayramının daha büyü~' 
ka göreceği tahmin cdı 

Vali muavini Ba) 
Tarhanın reisliğinde dün 
toplanan bir komisyon 
ve hu usi muhasebece bıl 
rik edilen tahsisat ile ıJ1 
yapılmasına ve fidsn telll 
rar verilmiştir. Ağaç -1e 
lıa} ramı 21 Mart cuma 
rü kô) ündeki ilk okul b8 
\ apılacnk, bu münasebt 
~dilecek hitabeyi n1iil 
ve erkek talebeler tar . ·ı .;e irler okunacaktır. Sıvı 
rüesanın davet cdilıneı;İ 

1 
evi bando unun ba) raıJ1 
de karara geçirilmiş! ir. 

Halkımwn geniş ını 
bayrama alakasını çekfll 
sadi) le Beden Terbi) ı:_sıd 
direktörlüğünce de gur r 
bakaları tertip edilecekl1 

lıklara şimdiden bıışlanfll 

INGILIZ GAZE1 
GÖRE BALKAN V 

( Baştaraf ı birinci saJ 

Londra : 11 ( A. A·) 
misin diplomatik muh• 
kaıılnr va:t.iyeti hakkınd• 
bir } azıda Alınanların 
claki planlarını tatbike 
tiklerini kaydettikten 
yor ki : 

- - c Almanlar, 8&I 
daki vaziyetini takviye! 
Nazi diplomasisi de Bıl,r 
komşularında entirik81 

mekle meşguldür. Bu 
Türkleri okşamak ve '{ıJ 
awıini kırmak için YıJll 
bir tul.ıın Şii) ialar çı 

rdi) le yapılıyor . yuı, 
da bir taıı ik ) npıtınıı1't 
muhakkak. . Yıl 

Politika gnzcte)>ı Je 
elada vaziyetin f ev kala 
suz olduğunu faknt Y~ 

h . . 0ctı" 
11111 sul Si} a etme s # 2 I 
harb~ iştirak etmi)ec 21 
rüı cttiı mektt<dir. 

l~oııdra : 11 ( A. A_· 
misin Rdgrad muhabir• 

h . • i) il goslavyaııın arıcı s 1 
henüı. bir beyanat .Y~ 
Umumi kanaat Yug 
metinin Tiiı ki} e Baş\' 
pacağ ı beyanatı beki 
ı iııd~dir . J1I 

iyi haber alan 
Yugoslav be) annan1eS

1 

!~kelin kati bitaraflığın~ 
rek tecavÜLe uğrııd~ 
kt'nclisini müdafaa ed (!ıl 
retle bildirildiği 7.anoe 

YUNANLJLA Rlfl/ 
AKINLAfl 

(Birinci saı fadan art 
mevzilerini ıaptetmişl~ 

Atiııa : 11 ( A. A·. 
resmi tebliği : Şiddeti• 
reheden sonra cliişlllsJI 
mevzilerini 1.aptettik· 
başlayan taarruı .. h•'°' 
cephesini genişletrnıŞ 
taarruzlarda bulunınıl., 
uğradığı çok ağır za) 1 

hiç bir muvaffakıyet~ 
ınemiştir . Bir çoğu su 

Öl.ere 300 esir al~•";, 
tanklarla yaptığı bır 

kü rttük. Ve bir tank• .• 
· ı11•" tik. Hava kuvvetıerı 

11
, 

kat esnasında ordurıl 
1 yapmış, düşman ı.~tll 

balarnış ve mitraıyo:ı. 
muştur. Bütün ta)yart 
!erine dönmüşlerdir. 

1 
( 

A . At· . 1 tına : ına · 
Emniyet nezareti met• 
kün hüküm ııürmc:'
teblii t:tmektc:diı • 

s 

t 



DİKKATLER 
(Birinci 8) fadan artan) 

lıs bu gibi \Cü tahlıldara nıüda· 
le edemez mi ? 

Oku) ucumuıa çok hak veri
ruı. . Her toplantı ) erinde bu 

bi münasebetsizlerin terbiyesiz
leri halL:m huzurunu maalesef 
lal ediyor. Yalnız kabul etmek 
ımdır. ki, bu gibi nahoş hadi -

ler gittikçe u:almaktadır . Bil -
s a halkın toplantı terbiyesi ve 
vk seviyesini ) ükseltmek için 
ütemadi.> en uğraşmakta olan 
lkevlerirniıin işe başlamasın
nberi . Şiddetli müdahaleler 
seriye menfi tesir yapar. Yavaş 
vaş, toplantılar arttıkça ve bu 
şid insanlar toplantı yerlerine 
!dikçe kendi kendilerini terbiye 

e ta hih etmekte gecil.:mi ·ecek
rdıı . 

EYHAN HUSUS. MUHASEBE 
OEORLOGONDEN : 

Hususi muhasebede ( 15 ) 
"ra maaşlı ve ( 40 ) lira üc

tli vazifeler münhaldır . 
Martın 13 ünde saat 14 le 

tihan yapılacaktır . Kanuni 
rtları haiz isteklilerin müra-

aatlan . 12796 

12.3.1941 ' ÇARŞAMBA 

Program ve memleket saat 
ayarı 

Ajans hnberleri 
Müzik : H&fif parçalar (Pi.) 
Konuşma : Ziraat takvimi 
Müzik programının devamı 

Ev kadını - Yemek listesi 

Program, ve memleket saat 
ayarı 

Müzık : Köy Türküleri 
Ajans haberleri 

Müzık: H,ıfif Şarkılar 

Mülik: Radyo salon orkest· 

rası 

iLAN 
ADANA TİCARE f VE SANAYİ 

ODASINDAN 
Adanada Abidin paşa cad

desinde ve Ziraat Bankası kar
şısındaki Mağazada Radyo. 
Mobilye. Otomobil ve levazı
mı vesaire üzerine icrayı tica
ret etmekte olan odamıza ikin
ci sınıfta kayıtlı (Tahsin Salih 
Bosna) nın tevdi ettiği Birinci 
Noterlikten tasdikli 28/2/1941 
tarihli mektubu üzerine Tica
ret Kanununun 42 inci mad
desine tevfikan unvanının sicil 
ticarete kaydedildiği ilin olu-
nur. Sicil No. 84 

Tescil tarihi: 8 - 3 - 1941 

12797 
-----------
SATILIK TARLA, BAG. YAYLA 

YURDU. 
ı - Abdi oğlunda iyi bir 

mevkide 150 dönüm tarla var. 
2 - Yı1aıılı mezrasır.da Kurt· 

tepesi şosası üzerinde 15 döuüın 
bağ vt: ınep:e ağaçları Baıt evi 
ve müştemilatı. 

3 - Büı ürektc Yo2'urlçu yur
dunda müftü yurdu yolu Üleriııde 

parscll~re ayrılınış haritası mucİ· 
bince menba suları evleriyle gerek 
ayrı ayrı gtrek toptan salılık!ır. 
Almak istiyenler sıhhat vekaletın· 
de doktor A. Remzi güvence mü 

racaatları. 12771 5- 15 
~ 

AT YARIŞLARI 
Adana Atll Spor KulU

bU adm• 30- 3 - 941 ve 
20- 4 - 941 Pazar gUnlerl 
At Yarı,ıarı yapılacaktlr. 

12784 3 - 15 
• 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

TORKSôZO 

ll
00

P
0

A
0

f i
0

LAff 0°
0

I 
o o 
o o 
g RADVOLA~O g 
g İSYİ~Rl MAMUliTI OlAN BU RADYOURIN ğ 
g 1 - ( 11 O - 220 Voltluk şehir cereyan ile işleyenleri 1 g 
0 2 - Hem şehir cereyanlarile hem de yalnız 6 voltluk 

0 
O akkümilatörle işleyenleri. O 
O 3 Hem mütemadi hem mütenavip. cereyanla hem de O 
O batarya ile çalışan portatif cinsleri O 

g 6 l l M İ ~ T i R. ~ 
o o 
O Çok hassas V<" zarif olmasına rağmen ernsalleriııc O 
O göre çok ucuz olan bu radyoları sayııı müşterilerimize O 
O tavsiye ederiz. O 
o o 
g EVRENDİLEK Kitabevi g 
o o 
O Osmanlı BanJ..ası karşısı Kuyumcu/ar pascı~ı köşesi. O 

o 12 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23 12795 o 
o o 
000000000000000000000000000 

1 L A N 
DÜZİ~İ KÖY ENSTİTÜSÜ MUD0Rl060NDEN : 

Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedeli 

Grızet 2000 90 1800 Oo 

1 - Yukarıda yazılı gırzet 20- 3 - 941 
saat 10 da Bahçe Malıııüdürlüğünde açık 
muştur. 

O/o 7.5 teminat 
Tutan 

135 00 

Perşembe günü 
eksiltmeye kon-

2 - Şartname Düziçi Köy Enstitüsü Mudürlüğüı1de gö
ü lebilir. 

3 - Talip olanların ihale saatıııa k.ıcl.ır teminat akçasını 
yatırabılirler . 

4 - Taliplerin ikametgah ve lıüviy~tleriııi gösteı ir birer 
vesika ile gelmeleri iazııııdu-... 

12765 4-8-12 18 

:··········· .. ••••••• .... ·ı 1 ASRi SiNEMA f 
il SU\'AR& Bu AK ş A M SUVARF. 1 

8.30 8.30 : 1 iKi GÜZEL FiLM BiRDEN •• 

• -1 - • 

: Sinema Aleminin ... Genç ... s~uimli ..• Şık.. Çift Aıtisli. •

1 1 Robert Montgomery - Rosalind Russell'in • 

1 YARATTIKLAR/ 1 

1 Y A Ş A ve S E V ! 1 
• 1 : 

1 Gihcl \ e Eğlt·rıl'clİ Mevzııu ... Nt'ı/e Vl' Sevimli S.ılı nclı·ı le • 
l olıı Nefıs Bıı E'it'r • ı 

1 -2 - •• 

1 Umumi Arzu Üzerine • 

/)ıinııamn KnmiHer Kralı (HAROl.D LO}'D) Tarafrmlnrı ı 
• Göriilmemiş Dt recede Zengin ~ıe Harikulıide SC1lmr/,-rle Dolıı 

1 Bugün Gündüz Matinede iki Film Birden 1 
f IRAVHIN KIZl- HATA 1 

1 
K A ~ ü~çf ~

1

i ve6"0k~ EL 1 1 
Pek yakonda 

12754 1 
• •••••••••••••••••••••• 

Program, ve menılt:ket saat 
ayan 
Müz.ik: Bir Konçcrti (Pi) 

KiLO FlATI ....................................................... 
CiNSi En aı En çok • • 

!~:·P•<I•*' !~:~J ~._:_: =.· T o R K s ö z o i. K onuşııın : Oıı; poliliku ha
diseleri 
<;ocuk Saatı: 

Ma. T,.miı.i Mii7jk : Çocuklar için 
Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

--
ı ~Kapımalı ' • 

Y. Pamu~u ~ --- • 

Müzık : Radyo Küme San Klevlancl ı _ _ _ : : 

t:~;;ı;~~-"-. ~- 5 GAZETEveMATBAASI ! Radyo gazetesi 
Müzik : Radyo fasıl heyeti 
Konuşma 
Müzik: Unutulmuş şarkılar 
Müzik : Riyasrti Cııınhıır 
Bandosu 

,. Yerli ,_ • • 

Arpa- • • 
Yulaf-•----.-ı--- • 

---------~~--------·· Memleket saat ayaıı, ajans 
haberleri, Ziraat, Esham, 
tahvila•, Kambiyo· Nukut 
Borsa ı (fiyat) 

Ro}~--=:~:-
1

J:.~:1~0-1_
1

::ı:t=-" ! T ü ksözü Gazetesi :~~Wc:}:r~:laEei0~~~~N~~Nı~nE ı~~t~~HDA vuKu i 
-Frank (fransıı) ---- • • Müzik : Cazbant (Pi.) 
'Sferlin (ingiliı:) "ı.24 • • 

Dolar (Amerıka) =: 132.20 w • 
Yarınki program ve kapa-
nış 

frank {iıviçre) ı _ • • • 

• • - - --------=-............... ~ ............................ ... 
~·~·-·~· .... -. ... . ... . ........ ~ ... 

~İf~İLERİN NAZARI DİKKATİN( 
1 E k l lnız bir sene çalışmış çifte mib-

- n mü emme , ya 
zerli altı hat götürür. çapasile birlikte yirmi beygir kuvve-
tinde işler bir halde bir adet F ARMUL satılıktır. 

2 - Her tarafı temam az çalışmış bir adet Fordson ~ 
markalı BIÇERDÔ VER satılıktır. Görmek istiyenler Ye-

u··racaat edebilirler. 12784 1! ııi Otelde lsmail Çor af a m 
G-A 2 - 5 ! 

-·-·stYH-Ai'HUSuSf 'i'ôHSEif MO-ôöRff GöNDf f '-' 
ı f ılı gryri menkul açık artırma ile 

- Aşağıda evsa ı yaz 

satışa çıkarılmıştır. ( 13 \ üncü perşembe günü sa-
2 - Artırma 941 Narlının ı 

t onda yapılacaklar. . . M h sebe kaleminde görebile-
3 - Şartnameyı Hususı u a .. · d b l 

cek isteklilerin ihale saatinde vilayet daimi encuıneııııı e ıı ıın-

Cinsı No. Muhammen B. Pey P. tnaları ilan olunur. 
Mahalle ve mevkii 

Tepebağ Ka)alıbağ Medrese 160 

28-4-8-12 

Lira 

700 

Lira 

53 

12784 

• • • • 
! T ürksözü Matbası :iİ~:~u:l~~~~A~l~~l:~\~1· ~~~~·iv~~:" ~~:~r:ı ! • y • 

: MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER : 
• • • • • • • • • • • ! Tüırlk.~özü ~üD'lt lko~mo : • 
• • ı • ,• •• 

ıı 
• • 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. 

• 

: .................................................... . 



Sayfa 4 
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Dikkat - Dikkat 

1941 MOO[lİ DÜRKOPP BİSİKlETlERİNİN 
İngiliz ve Fransız tipleri gelmiştir. Bunlar hakiki krom 
olup katiycn paslanmaz. Tercih menfaatiniz iktizasıdır. 

1 
Umumi Satış r'eri: NECiP ÖZYAZGAN - Asfalt Cad- • 

12790 3-6 de Dörtyol aOzı No. 94 - Adana • 

; .. .;- .: ·:. : • : ı ı ! . r ; : ·: + : .. ı : . : . ... 
~DOKTOR ~~~~..,,..,._,..> 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAllKLARI MÜTEHASSISI 

Refadbey mahallesi Savatlı Bay 

12678 

Halil evi 

28-30 

-- -·-zi;; Rif ;:KT~~~~ö;~~--..... l 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ELEKTRİK 

TEDAVİSİ MÜT[HASSISI i Her gün hastalarını Abidinpaşa caddesi 125 

ı 
numaralı muayenehanesinde kabul ile 

26-30 tefhiı ve tedavi eder. 12681 ~ 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... .. .. .. . 

~~~~~ 

Yalçm Mustafa özel 
ı Dahiliye Mütehauısı l 
~ Kızılay Ulucanıi caddesi istiklal lıkokulu karşısında 
~ Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muayenehanede her 

~ güıı lıustalannı kabul eder. 12762 ~~ 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehassısı 

: DR.DPERATOR Saim Erkun • 4 
( 

• i 

• Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, mesane ve erkek ~ 
' tena&ül ha&talıklarını) ( 

Kızılay Caddesinde, istiklal Okulu kar,ısmdakl \ 
muayenehanesinde tedaviye ba,ladı. 

12778 5-30 Teldoıı : 183 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HlSTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 

........................................ ...-..-. ..... . 

Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye Mütehauısı 

HASTAlARINI H(R GÜN MAVENEHANESİNOE 
KABUL EDER 

o 00 •• 00 ............. o· •••••••••••• on ne •••• et o· •• ., •• o 

TORKSOZO 

+o~••~•~•~+o-o+++++ot~•~•ı 
~ . 
~ ~ 

1 i Uzun zamandan ı 
Jberi beklenen'yeniJ 
• • ı radyolarımız ı . ~ 

i gelmiştir J 
~ . • • i 1 RADYO ME$HERİMİZİ MUTUKA GORONOZ 1 i 
• • i En iyi radyo ile en ıyı servısı bulacağınız ı 

i --====müessese şudur-:====---

J ·-M-u_h_a-rr_e_m_H-ilm-i R·-em_o_1 .ı 
ıı 
• • -Ot 

Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adarıa + 
-Ot • Telefon: 110 : 

• 12755 • 

ı •• ~+++-o.+++++••···~·······= - -----------, ................... -. .... -............. . 
FEMiL 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık mühim ra
hatsızlık ve hastalık

lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı. her sa· 
yın bayan. adet za-

• manlarında bu gibi hastalıklardan korunması içi" yalmz I 
(FEMIL) kullanmalıdır .• Rahat, sıhhi. pratik. bi( kolay
lıktır. (FEMIL) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

c~ııup Mıntakası deposu flahri Diril Ticarethanesi L Yağcamii civarı No. 71 .J 

• 

12567 H[R [CZAHANEOE BUlUNUR 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Banka 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi,: 100.000.000 Türk lira•• 

Şuhe ve ttjrıns adedi : 265 

Zirai ve· tiraı i ht' r nevi banka muaınelel<"r 

Para biriktin·ıılere 28.800 lira ikramiye veri 

Ziraat Bankasında kumbıralı ve ihbarsız tac;arrur tıesapl, 
nz 50 lirası bulunanlara senede 4 df'fa çekıl• c~k kıır 

~şağıdaki plana güre ikramiye d.ığıtılaeaJ.:tır. 

4 Add 1000 Liralık 4000 f.ira 
4 .. 500 2000 •• 
• .. 2511 .. 1000 

40 .. 100 .. 40110 .. 
ıon .. 50 .. 5000 .. 
1W " 

40 .. 48'10 •• 
160 20 3200 •• 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene İ 
liradan aşağı düşmiyeıılt>re ikramiye çıktığı takdi 
20 fazlasilc verilecektir. 

Kuralar St>nede 4 <lefa. 1 - Eylul. 1 Biriııc' 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilt>cektir. 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Pilim 

1 Şııltnl 1 2 \h.) ıs, 1 Ag•ıstos, 3 lkincib şrirı 

larihlı·r-indc :, :ıp . lır, 

i 9 4 ı iKRAMiYELERi 
l Adet ~1100 Liralık 2.UUO Lira 

3 •• 11100 ,, 3.000 •• 
2 

" 
1;;0 

" 
1.500 il 

4 
" 

f'ıOll ,, 2.000 " R .. 250 il 2.000 
" a:; .. 100 .. R.500 ıı 

80 
" 

!j() 

" 
4.000 " 300 .. ::!O .. (j. 000 

Türkiye I~ Bankasına par ı 

olmaz, aynı zamand.ı tnlil.inizi tle denemiş ohıı sufl 

Umumi Neşriyat 
MACiD oOCi 

Basıldığı yer : TÜRKSÔ 


