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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunda 1 ı 

Başvekilimizle Hariciye 1 

Vekilimiz iz hat verdiler 

Tü1-k T arilı kurumu 
umumi lıeyeti 

bugün toplanıyor 
Ankara : 13 ( Türksözü Mu

habirinden) - Tiir.k Tarih Kuru- KNOKSUN BEY A Ti 

Şef /erimizin izalıatını umumi 
lıeyet alkışlarla tasvip etti 

Ankara : 13 (Türluözü muhabirinden) - Cum· 
huriyet Halk Partisi mecli• grupu umumi heyeti 
bugün saat 15 de reisvekili Trabzon Mebusu Hasan 
Sakanın ReisliAinde toplanmıştır. ilk defa söz ala
rak kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saracol· 
lu Türkiyeyi Alaka/andıran Dünya oo.ziyeti halckın· 
~ izahat vermiştir. 

Hariciye Veküimizin bu izahatı alcilca ile ta/cip 
edilmiş ue bir saat kadar dn1am etmiştir. Şülcrü 
Saracollunu müteakip Bawekilimiz Doktor Re/ile 
Saydam kürsüye gelmiş ve Hariciye Vekilimizin 
izahatını teyid eder .beyanatta hulunmuıtur. Bu iza
hat alkışlar arasında ve ittifakla tasvip olunmuı· 
tur. 

Ege bölgesinde 
. 

- Bir yıltla 35,892,808 liralı/, 

ihracat yapıldı 

.. 
Amiral Darlan 

Uer - Darıaa 
MEÇHUL BiR.YERDE=== 

Llllzalleriıerde-
rrıaıo ondra : 13 (A.A) - Alınan 
liitt rnata göre, Amiral Darlan 
Bu ~~btarafından Jcabul edilmittir. 
c·ıy uı esnasında Alman hari· 

cna R • Bu ıı ıbentropta bulunmuştur. 
dutiÜIAkatın nerede vuku bul-

Bc trıalürn detildir. 
bıt b· rrı : 13 (A.A)-Paristen res· 
ll'ıllrı 1Jı ~e!1hadan bildiriliyor: Al
F"rllrıa aııcıye nezareti, Alman ve 
\'lltiy ~. nı6nasebetlerinin bugünkü 
tecile~ ı hakkında yabancı gaı.e
l"rıınd taf af ından sorulan sualler 
tllrırrı a evlcal&de ihtiyatkir dav
lcreı~f~ır, Yalınız Vişi ile mü.ıa
~u rn~tın henüz bitmemiş oldu-: 
~de edilmektedir. 

Ankara : 13 ( Türlcsözü- mu
habirinden ) - lımirden bildiril
dikine göre, t940:senesinde Ege
de dıf memleketlere yapılan ih
racat:mühim ~ .bi(yckün ,tutmak
tadır. lzmir istatistik bürosunun 
verdikP•malumata~ göre mezkur 
yıl i ç i n d e~Ege_.bölgesinden 
35,892,808 lira le ı y m e t i n d e 
189,840,375 ldlo muhtelif cins 
mahsul ve 103019 bat hayvan 
ihraç cdilmiftir. 

Af rikadaki ileri 
hareketler 

Kahire: 13 (a.ı.) - Kalıirede

ki askeri ma,bfillere röre, sıcak

lann şiddetine ratmen rarp çö
lünde lnıiliz imparatorluk kuvvet· 
leri teşebbüsü clltrinde bulundur
makta ve mütemadi hücumlar ya
parak memnuniyet verici neticeler 
istihsal etmektedirler. Tobruk ve 
Sollum etrafında cereyan eden 
muharebeler şiddetli olmakla be
raber mahalli mahiyetlerini muha-
faza ediyorlar. Habetistanda Am· 
~balagi civarındaki vaziyetin ç~k 
memnuniyet verici oldutu tahmın 
kdilmektedir. Hem timaJdan hem 
de cenubtan ilerlenildiainden düş-

:man mevzileri gittikçe daralmak· 
tadı~ 1 

görllnüı 

dudları çiıilmiıtir. 
lıAve edildiA"ine gö• 

re bu yeni hudud
la;ın resmen ilin 
edilmesi beklen • 
mektedir • 

Hit lerin muavini 
lngilf ere de 

Naıroaaı lo.,.Ult 
partisi 11Derl 
aramada çok 
lev11aıa•e Itır 
VnlJet Yari 

B. Ç6rf ilin B. RotloU H•• 
İfİn hyanalı h ltl•niyor 

HESIH GEÇIRDIGI 

MACERA VE DONYA 
Londra : 13 ( A. A. ) - Al· 

man devlet reiıi Hitlerin Muavini 
Hes bir tayyare ile lneiltereye 
gitmiştir . Bir avcı tayyaresiyle 
harekJl eden Hes lslcoçya üze
rinde parqütle yere atlamıt ve 
bir çiftçi tarafından eörillmfittür. 
Çiftçi Heı'i evine götürmüt ve 
keyfiyetten jandarmayı haberdar 
etmiftir. Neticede Hes üzerindeki 
fotoıraflarla hüviyetiui isbat et· 
mittir. Kendisini tanıyan hariciye 
memurlarından bir zat tayyare 
ile Hesin bulundutu mahalle gel· 
mit ve kendisini tefhis eylelJ\İf
tir. 

Londra ; 13 ( A. A. )- Sa
IAhiyetli bir kaynaktan ötrenil· 
diA"ine göre, Rodolf Hes'in ruhen 
ve bedenen sa~lam oldutunu tes
bit ctmitlerdir. Hes barış teklif· 
leri ıetirmemiftir. lneiltereye Na
ı.i makamlarının arzuları hillhna 
gelm"tir . 

Londra : 13 ( A. A. )- Ro
dolf Heı Glaakov hutahanesin· 
den çıkarak ismi iffa edilmiyen 
bir mahalle hareket etmittir . 

Novyork : 13 ( A. A. ) -

...... 
Garp Ç&lünde ve::t'-tabetlatond.Wc•· 
reyon ecfen muharebelere dolr ho· 
berlerlmla GçGncu Mlyfadoclar. yulıan· 
dokl resim Afrikoclokl düvnan toyya • 

' relerin• lıo"I' meni almut Hlntll -
lıerlerl g6sterl,or. ·---------.. -· 

IRAK'OA . ................ _ ..., .. 
Batdad : 13 ( Berut radyosu 

saat 18,10 serviıinden ) - Resmi 
teblit: Garb cephesinde hiç bir 
detif iklik olmamııtır . Kıtaatımıı 
vaziyete htkimdir. Bir lngiliı tay
yaresi Kral sarayı civarına bir 
bomba atmıftır • Kıtıatımıı 18· 

rayı muhafaıı etmektedir. 

Ankara : 13 (Radyo Gazeteıi)
Baıı haberlere göre, lralctki hare
ketler butırılmak ilıeredir. ln
eiliıler Irak vaziyetini o kadar 
ehemmiyetli görmüyor, Diter ta· 
raftan Almanlar Irak vaziyetine 
ehemmiyet atfetmektedir. 

mu nmumi heyti yarın saat on 
bcıte dil tarih f akültcsinde top
lanacaktır. Bu toplantının ruı.na
met.i zabtın okunması, 1939 mu
rakabe heyeti ve idare h~yetinin 

ibra11 ve 941 mesaisi hakkında 
aıA teldiflerınin müzakeresidir. 

Yalıın Şarlıa ••l•n 
Amailıan tayyar.Jui 
Londra : 13 (AA) - Büyük 

1 
milcdarda Amerikan avcı ve bom 
bardıman tayyareleri yakın farka 
aelmiftir. 

AMERllA AlMANY 1 YA 

IARSI BiR DOlAR 

HARBi AÇIYO R ------Ankara : 13 (Radyo Gazete· 
sinden) - lngiltereye Amerikan 
yardımı devam etruektedir. Bu 
yardımın tüccari ve malt sahadada 

(Gerisi üçüncü aayf ada) 

Amerllla i ç 
roldan blrlllal 
ıeç•ell ıornda 

Vaşington : 13 (A. A.)-Bah
riye nazırı Knoks bir toplanbda 
demif ir. ki: Amerika şimdi önün
deki üç tYoldan birini seçmek 
mecburiyetindedir. 

1 - Mütecaviz.le boy ölçüş· 
mek; 2 - Dünyanın diter kısım· 
!arından tecrid edilmek; 3 - Tes· 
lim olmak. biz t ci ııkkı kabul et· 
tik. Mütecavizi korkutmak veya 
matlup etmek için ona, karşı 
koyacağız. 

Kafileler meselesine temas e
den nazır gönderdiğimiz. mallann 
öbür kıyıya yarmasını temin için 
yeni bir müdafaa sistemini geniş· 
lctip tekamül dtlrmerniı. ihtimala 
vardır. Dcmittir. 

Sovyet Ruayanın 

Ticaret Komİ••rİ 
Moskova : 13 (A.A) - Ber

linde bulunmakta olan Sovyet 
harici ticaret komiseri Moskovaya 
avdet etmiştir. 

Adana - Ankara Ar.asmdl 
Taygare Postaları 
Yarın Başlıyor 

Adana - Ankara arasında 
tayyare postaıannın ıeçen yıl ol· 

dutu ribi bu aene de itliyecetini 
bir kaç l'iln evvel' bildirilmitlik. 
pevlet hava yollan idaresinin bu 

husustaki bütün haıırlaklan tamam· 
lanmıfbr. Yann aabahtan itibaren 
bava postası Ankaraya fidecek 

ve ötleden sonra da Adanaya 
bir tayyare tahrik edilcteklir. Pa· 
zar müstesna olmak üzere Adana-

Ankara hava poıta• herrGn mun
tuaman sefer yapacaktır. 

TOKYODAN YÜKSELEN SES 

BiR SOVYET - AlMAI 
PAITINA KiRSi JAPONYA 
A iman ~elerinin Pa•ililıf* 

. SuU.un tleoamını ta2am• 
mun • tl•c•ii yolunda 
lıarar oamelı telalilıelitlir 

Pirede ·zayi 
o.lan paramız 

Tokyo : 13 (A. A.) - Japon 
ordusunun ıazetesi olan Kokoni 
Şimbun bq makalbinde diyor 
ki: Sovyetler birlitinin Almanya· 
ya verditi malzemenin artanlma· 
ıına mukabil ;Almanyanın Sovyet· 
lcr birlitinl Asyada serbest bırak· 
ması suretiyle bir Sovyet - Al· 
man anlatması yapıldıtı taktirde 
Japonya kollan batla duramıya· 
caktır. 

Bazı kimseler yeni banknotlanmızı 
EOe havalisinde sürmeğe kalkışı ı 
Nevyork Taymiı gazetesine ıöre, 
Heıin .Naıi partisi ne atır bir dar
be indirditi kanaatindedir • Ga. 
ıete Alaıanyaya kur yapan me111-
l~etlerin bundan vaı eeçecek
len ıannolunmakta ve :ira dtln
yanın Almanlarda alcaaklık oldu
funu anlamakta bulundutunu yaz. 
maktadır. 

Bertin : 13 (A.A) - Nuyo. 
nal Snsyalist partisil\den bil-
dirilıyor: Buailn Fuhrerin neadi~e 
Nasyonal SoayaJiet partiıinin bfl-

(Gcria Gçlacl •hilede ) 

Ankara: 13 (Tilrlcsöıü muha
birinden) - Buaiin Merkeı Ban
kası halkımızı ikaı için tebliaatta 
bulunmUftur. Bu teblieata eöre, 
ıeçenlerde Pire limanında bir de· 
niz kaı.uı f neticesinde ıiyaa ut
radıtı anlatılan yilı. liralık ve elli 
kuruıluk yeni banknotlarımJııo el-
lere ıeçtili ve bu paraların eıe 
bölaelerinde piyJ1Sya ailrillmcte 
çat11ıldıtı anlqılm11tır. Merkez 
Bankuı balkaauaın bu aeçmjye
cek paralan kabul etmemesi için 
milteyaldu& bulunmuını tavıiye 
etmiftir, 

Bu gazete şunu ilive ediyor: 
•zamanın icababndan olmak üze
re yapılacak bir tarafb araı.i de· 
tiştirmelerine dünyada yeni niza-

(Geriıi ikinci aahifede) 

........ ..... .......... .... "P ll: T T I Y K 111: I 

- -~ -- ....-....- --
lçıalDI 

~ 

• . ~ •• . ~ • • 
Güli Vesailci :ı·u t ..... ~ 
yutan Gentral 

• 
.Adalet balıçeıi 

BAÔDAT 

• 
Yüzen bir ha-
fla meydanı 

• 
Molg•rln sırrı .. .... ... - - - - -

.. JIE z: .. ı . ...... ,, 
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t Tarihten Yapra k l ar ~ 
~ ~ 

Gizli vesaiki 
yutan Gene al 

~ ... -.'R L 

KLEOPATRA'NIN SUVARISI 

Köylüye yedek 
tezgah aleti 

IKTISAD YEKALETIMIZIN 
YE Ni BiR TEŞEBBÜSÜ 

Vilayet P. T. T. 
teşkilatı f aaligeti 

Telefon 
bale 

şeBekeslnln 
sokulmasına 

muntazam 
çabşılıyor 

bir 
İngiltere harbi mevı.uubehis ol· 

duğu her zaman, derhal " ablu· 
im kendini göstermiştir. Her harp· 
te her millet, İngiltere adasını 
abluka ile mağlup etmek ister, 
fakat tarih l-u ablukaların İngil
tereyi mağlup erlemediğini de 
gösteriyor. Burada İngiltere ile 
Fransa arasında bir harp başlan· 
gıcının ve bir Fransız denizcisi 
ni n kahramanlığına misal olacak 
vak'asının hikayesini vereceğiz: 

İngiliz Başvekili Pit, şu beya-
natta bulunmuştur: 

- Fransa ticaret aleminden 
t ecrit edilmeli ve kendisine yalnız 
bir şehir, yalnız bir limandan iba
retmiş gibi muamele edilmeli.Ka
radan ve denizden muhasaraya 
alınmalıdır. 

Fransız ricalinden Bar er, milli 
mecli ı;te, bu sözleri tekrarlıyarak 

Memleketler: 

Adalet bahçesi: 

BAGDAD 
Bağdad şehri Abbasi hali

felerinin ikinci~i olan 
Ebu Caferi Mansur tarafından bina 
edilmiştir. Tesisine hicri 145 se
nesinde başlanmış, ilk şekil 149 
da nihayet bulmuştur. 

Med6yin isimli eski bir şehrin 
harabeleri yeni Bağdadda mal
zeme olaral: kullanılmıştır. 

ilk kasaba Didenin ancak sağ 
tarafındaydı. Adı Darüsselaın'dı. 

Bağdadsa, farisi bir kelimedir. Bir 
rivayete göre, orada bulunmuş 

o lan bir bahçenin ismidir. Jştikakı 
hakkında rivayetler muhteliftir. 
cAdalet Bahçesi> demek olan 
cBağ'dad> manasına :ımiş. Bu ri 
vayet ihtimale yakın gelmektedir. 

Harunürreşid Didenin sol ta
rafında bir saray yaptırdı. Orada 
ikamete başladı. Az zaman sonra 
nehrin sol tarafındaki binalar ço
ğaldı . Bu kısım daha ziyade ge
nişledi. 

Reşidle Memun zamanında 

Bağdad bütün İslamın merkezi 
haline geldi. Maddi tezyinatından 
başka rasadhaneleri kütüphaneleri 
medreseleri ve sair ilim müesse
seleri şöhret sıtldı. O sıralarda 

Bağdadın ahalisi iki milyonu te
cavüz et ti. Civardaki kasaba ve 
köyler birbirlerine birleştiler. Öy
le ki, Bağdad son zamanların ls 
tanbuluna benzedi. Lakin bir ta
rafından öbür tarafına gidilse üç 
gün müddetle bir mamurenin için
den geçilirdi. 

Bağdad tedenni ettiği vakit 
bile 30 medresesile İslam alemine 
şBhret salıyordu. Bunlar arasında 
Nizamülmülkün tesis ettiği en 
meşhurdu. Keza meşhur hastaha
neleri vardı.! 

Abbasi hilaf etinin sonu olan 
hicri 656 ncı senesine kadar Bag
dad mamurluğunu muhafaza et
miştir. Ali Büveyh ve Selçuk ~o
ğullarile muharebeler esnasında, 
su basmalarile, muhtelif yangın

larla, t aunlarla, kıtlıklarla, darbe
lendi. 

Hulagu buranın nüfusundan 
700,000 kişi kesti diye iddia e· 
derler. Cengiz ve Timur muha
rebelerinde de Bağdad harap ol
muştur. Hicrt 906 da İsmail saf evi 
ve 940 da kanuni Süleyman bu
rasını aldı. Yine muhtelif seferler-

de İranlılar aldılarsa da hicri 1048 
de geçen harbin sonuna kadar 
Bağdad Osmanlılarda kaldı. Sultan 
Hamid zamanında 130,000 nüfusu 
vardı. 

YAZAN 

P.P. 
şöyle sôyledi: 

- Muhasara edilmiş Fransanın 
kuvvetini göstermek için bir sey
risefain kanunu tanzim edelim. 
Deniz ticareti sayesinde hayatını 

temin eden ac'.a (yani lngiltere) 
bu suretle derhal balar. 

Tarihte Romalıların söyledik
leri gibi (Kartaca tahrip edilmeli!) 
İngiltere mahvolmalıdır. Bu söz. 
ler, meclisin her bir kanununda 
son cümleyi teşkil etmelidir. 

Bunun üzerine Pit, Fransa 
aleyhindeki teşebbüslerini bir kat 
daha artırdı. Fransı1. muhacirle
rine ve ecnebilere, 50.000 İngiliz 
lirası maaş tahsis etti. Prusyaya 
ve Fransaya karşı harbeden ordu
sunu 62.000 ki§İye çıkarmak için 
bütçesine 150 000 İngiliz lirası tah 
<1isat koydu. lspan} a başvekili 
Godova'} ı servete boğdu . 

Muvaffakıyetsizliklerde artık 

bezmiş olan Avusturyayı, Piemon
te'yi, Holandayı can landırdı. 

İngiltere , bundan başka da , 
Cenova, Floransa , Napoli hüku
metlerini harbe iştirak ettirdi . 

işi denizlerde olan lngiltereye 
karşı koymak istiyen Fransanın 

bahriye vaziyeti hiç de iyi değil
di. Bahriye zabitleri, inkılap kor
kusuyla öteye beriye cıığılmış 1 

bunların yerine tarlasından henüz 
ayrılan köylüler kalmıştı . 

Holanda , Portekiz. , ispanya 
donanmalarının iltihakiylc 115 harp 
gemisinden mürekkep bir cephe 
teşkil eden lngiltereye , derme 
çatma Fransız donanması muka
vemet edebilecek va1iyette de· 
ğildi. 

Buna ra~men , Fransızlar de
nizcilikte hayli varlık göstermiş

tir. Bu 1793 harbinin P.nteresan 
bir vakası vardır. 

Kteopatra isimli Fransız ge
misinin süvarisi Mölon , sancak 

İktisad Vekaletinin köylüye 
meccanen tevzi eti.iği ve etmekte 
olduğu te1.gahlar için evvelce alı

nan tamamlayıcı aksamdan madii 
yeni bir takım levazımın müba
yaa olunması takarrür etmiştir . 
Bunlar da en nihayet bu ay ni
hayetine kadar alınıp evvelce 
tezgah verilmiş veya tezgahı olup 
da bu aksamın mevcud olmama
sından dolayı işliyemiyen köylü
lerimize meccanen tevzi oluna
caktır . 

Vilayette dün yapılan toplantı 

19 Mayıs törenine hazırlık ya 
pılmaktadır . Vilayette Vali B. 
Faik Üstün'ün riyasetinde dün 
yapılan toplantıda program tes
bit edilmiştir. 

yerine bayrak direğine hürrİ) et 
takkesini çekmiştı. Üç saat süren 
çetin bir harpte ağır surette ya
ralandı. Düşman gemileri hücum 
etmişti. Muhasara ederek Kleo
patraya asker çıkardılar . Mecal -

siz bir halde bulunan Mölon ya
kalanacaktı. Süvari , güvertede , 
İngilizlerin dolaştıklarını seslerin
den anlay ınca, ölüm halinde ya
ralı bulunmasına rağmen , yata
ğından yere indi. Sürünerek çek
mesine yaklaştı. 

Tam bu esnada kapı açıldı . 
Düşmanlar, kamaraya girdiler . 

Mölon, son bir gayretle, çek·· 
meden bir iki parç~ kağıt çıkar

dı. Bunları ağıma atarak, yuttu . 
Kağıtlar , Fransız sahillerinin 

işaretlerini gösteren bahri esrar
dı . İngilizler şayet bunları ele 
geçirebilselerdi , pelC kolaylıkla 

mücadele edeceklerdi. 
Bugünkü harpte imha edile

miyen bir çok vesikalar düşma

nın elinde kuvvetli bir silah ola
rak kaldı. Eğer bu defineleri mu
hafaza edenler , Kleopatra gemi 
sinin süvarisi Mölon gibi yapa
bilselerdi, hiç şüphesiz vatanlarına 

büyük hizmetlerde bulunmuş o
lurlardı . 

UZAKTAN =====· 
MOL YER'İN SIRRI 

Meşhur Fransız komedi muharriri Moliere'in hayatına ait bir sır 
şimdi tesadüfen ele geçen bir muhtıra defterinin tedkikinden anlaşılmış
tır. Frasız muharriri yazdıtı piyesleri sahneye vazelmezden evvel evi· 
nin müdiresi ihtiyar kadına okurmuş. 

Kadın belendili takdirde muvaffak olacalına emin o/dut undan sah 
neye konulmasında hiç tereddüt etmezmiş. Kadının beRenmediti parça
ları da deliştirirmiş. 

Bir gün Mo/iere kadına yeni bir manzum piyes okumuştur, Ka
dın her beyit okunup bittinçe çehresini buruşturmuş sonunda bu µzges 
hiç de Moliere'in kaleminden çıkmışa benzemediUini söylemiştir. Bu 
hüküm muharririn kadına itimadını bir kat dalıa artırmıştır. Çünkü 
okuduUu piyes kendisinin degil arkadaşlarından birinin yazdıtı bir eser· 
di. Muharrir kadını tecrıibe ııe imtihan etmek istemiş. 

Bir kasa 
hırsızhğı 

Bir diş tabibinin 
bin beş yaz 

llrallk aıtmı çalındı 
Antakya : 13 (Türksö:ıü Mu

habirinden) - Dün akşam şehı i
m izde mühim bir kasa hırsızlığı 

olmuş ve Diş Tabibi Zübeyir Göç
menin muayenehanesindeki kasa 
meçhul hırsızlar tarafından kırı

larak içinde bulunan bin beş) üz 
lira kıymetindeki külçe ultııılar 

çalınmıştır.: 

Sabahleyin muayenehanesine 
gelen Zübeyir Göçmen kasasının 
kırıldığını görmüş ve derhal ha
diseden polisi haberdar eylt>miş

tir. Tahkikata başlıyan polis ilk 
iş olarak şüpheli gördüğü iki ki
şiyi tevkif eylemiştir. 

Zabıta tahkikatını işkal etme
mek için ' şimdilik bundan fazla 
tafsilat vermiyoruı .. 

Enstitü kadrosunda 

Adana Kız Enstitüsü Öğret
meni ismet Bnltacıoğlu Ceyhan 
Hususi Orta okulu biçki dikiş 
Öğretmenliğine ta) in edilmiştir. 

Batan iki lngiliz 

balıkcı gemiai • 
Lon<lra : 13 ( A. A. )- Ko

den ve Roçiyon adlı iki İngiliz 
balıkçı gemisi batmıştır. 

Harmanda bir yangın 

Madama köyünde Hüseyin ve 
Mustafa Ağbanın makas tarla mev· 
kiinde ki arpa harmanı civarında, 

keçi otlatan bu köy halkından 

Bekir oğlu Ahmet lbrahim kızı A· 
ziıne ve Mustafa oğlu Alinin buğ· 
day kavurmak için yaktıkları a
teşten çıkan kıvılcımlar haımanı 

atcşliyerek 320 gülek arpanın yan
mış olduğu haber alınmıştır. 

Sada boğulan 
bir köylü 

Köylüoğlu köyünde bağlı Kam
bera kö) ünde bir akar, suya } ı 
kanmaya giren Kemal Köylüog
lunun tutması Ulukışla kasabıı 

mahallesindc:n Eşrefoğlu Mustafa 
bo~ulnıuşlur. 

Sorgu Hakimliği 

Kırk lira maaşla Adana sorgu 
hakimliğine Hafik sorgu hakimi 
Şemsettin Demiröz tayin edilmiş
tir. 

lııııııı ........................ uu .. :ı ...... u ............. •ıııııı ............ ı .. u.......................... .. ................... :: .......... .. .................. ıı · U" tt•••• ....... . .............. ~........ .. ...... ı:ı":::::ııı:ı:ı:ı:::ı AN ilARA RADYO GAZETESi tt~.:ıı+:::ı:::ııı:ı 
ii;ı:ı:ı:ı;;ııııııııııııııııııııııııııııııı;;;;:;;;;;:ı:::ı:::ı:ı;:;;!tiıııııı;; 

Japony a • Almany a ve 
S ovyetler vaz iyeti 

japonyanın Almanya ile Sov
yetler arasındaki yakın münase
betlerinden memnun ka lmadığına 

dair bazı emmareler belirmiştir . 
Uzak şarktaki ortakla Şarki Av
rupadaki ortakla Almanyanın sıkı 
münasebat idamesi pek kolay 
olmıyacağa benziyor . 

Almanya ve Japonya Sov-
yetlerin dostluğunu kazanmak için 
adeta rakabete girişm iş gibi gö
rünmektediı . 

Şimdi Moskova ile Berlin ara· 

sında daha yakın münasebetler 
kurulması ihtimali Japonyayı en
dişeye düşürmüş gibi görünüyor. 

Darlan - B itler miılakutı 

Alınan ma!Umata göre , Dar
lan ile Hitler bilinmeyen bir yer
de görüşmüş ve bu mülakatta 
Ribbentrop da bulunmuştur . Bu 
konuşmanın mahiyeti hakkında 

henüz malumat yoktur . 

Çin • Japon Harbi 
Japon ordusu büyük kuvvet

lerle Çinde yeniden harekata geç
miş ve bazı yerleri işgal eylemiş · 

tir. Askeri sevkıyatın devam 
etmekte olduğu bildiriliyor. 

Yunan Deniz Zayiatı 
Yunan f ılosu İngiliz deniı. fi. 

lolariyle kahramanca teşriki me
sai etmektedir. Deniz çarpışma

kırında Yunan bahriyesi büyük 
zayiat vermiştir. Bir 1.1rhlı, on 
destroyer v~ denizaltı gemilerin
den şimdi Yunanlılar elinde ancak 
bir zıt hlı ve bir kaç destroyer 
kalmıştır. Bir kaç parçada küçük 
torpita vardır. Görülüyorki Yu
nan deniz kuvvetleri zayıatı bir 
az fazla olmuştur. 

i Gerek kazamızda gerekse vila-
yette Posta telgraf ve Telefon işleri 

1 
niıı daha intizamlı gitmesine vilayet 

müdüriyetinin sonderece ehemmiyet 
verdigi anlaşılmaktadır Bılhassa te-
lefon şebekesinin daha muntazam 
bir şekle sokulmasına çalışılmak
tadır. 

Adana vilayet P. T. T. mü
dürlüğüne yakın bir zaman evvel 
gelen müdür vilayet işlerini 

hallettikten sonra kazaları teftiş 
edecektir. 

Posta, Telgraf , Telefon işle
rinin pek yakında normal bir ha
le gireceğini kuvvetle ümid ede
riz 

Tarsus yolanda 
lacı bir kaza 

Mersin : 13 (Türksözü Muha
birinden) - Geçen cumartesi ak· 
şamı Tarsustan Mersine gelen Bay 
Bürhaııettin Kara Mehmet Akif 
Tarsusi Şahap Okcu gece yarı

sından sonra saat iki buçuk rad
delerinde Tarsusa dönerken Hacı 
Talip istasyonu ile Rasim Bey 
fabrikası <trasında otomobil dev
rilmiş içinde bulunanlardan Bay 
Akif ve Bay Bürhane<lclin ağır, 
Ba} Şahap ise göğsünden kısmen 
hafif surette yaralanmıştır. 

Yaralılar Tarsustan celbedilen 
otomobille şehre getirilmiş isede 
Akif aldığı yara tesiriyle hasta
nede vefat etmiş diğer yaralılar 

evlerinde tedavi altına alınmış
lardır. 

Adana gençlik 
kal1lbfl içtimaı 
Dürı Adana gençlik kulubü 

toplantısı yapılmış mesai prog
ramı ve Bütçe üzerinde konuş. 

mal ar yapılmıştır. 

Batayda pasif 
korunma denemesi 

Antakya : 12 (Türksözü mu
habirinden) - Bu sabah saat 8.15 
te Süveydıycden telefonla tayya
relerin göründüğü haber _verilmiş 
ve derhal şehrimizdeki canavar 
düdüğü tehlike işareti çekmiştir. 
Düdük sesile beraber bombardı
man tayyarelerimizde şehir üze
rine gelmiş bulunuyorlardı. 

Ansızın verilen bu tehlike işa
reti üzerine halk derhal sığınak

lara koşmuş ve ekiplerde va1.ifesi 
olanlar yerlerini almak üzere 
süratle mürettep mahallerine git
mişlerdir. Polis ve b~kçi teşkilatı 
bir anda faaliyete geçerek halkın 
sıgınaklara girmesine yardım ey
lemiş ve intizamı temin eylemiş

tir. 
Tehlike işareti tam yarım sa-

at sürmüş ve saat 8,45 te cana
var düdüğü tehlikenin geçtiğini 

ilan ederek herkes 1işinin başına 

dönmüştür. 

TOKYODAN YÜKSVl[N SES 
(Birinci sahifeden artan) 

mın kurulması için esas temeller 
atılmadan evvel her hangi bir ya
bancı devlet veya devlet grupu 
tarafından hakimiyetin başka bir 
devlete intikaline karşı Japonya 
tedbirli bulunmak mecbilriyetinde
dir,, Şugayi Şugyoda şöyle de· 
mektedir: 

- "Aklıselim gösteriyor ki 
Avrupa harbi uzun müddet sür
düğü taktirde Amerika lngilterc
ye iltihak edecektir. Alman zafe · 
rinin P csifikte sulhun devamını 

tazammun edeceği yolunda isli· 
cal ile karar vermek tehlikeli O· 

lur. 

DUYDUK LA RIMIZ 

Yeni bir 
f plik maklnaSJ 

B inmirıglıaın şehrinde b~· 
) ük bir dokuma fobrı · 

katörünün zevcesi madam Van°P• 

i 
bir makina icad etmiştir. Bu ırı•· 
kineyi tedkik eden eksperler, 
bu makinenin dokumacılığın te· 
rakld ve inkişafında 'bü) ük ) 8

1° ı 
' e. 

rarlığı dokunacağını beyan 
mişlerdir. ~ ıt 

Madam V anop, icad ettiği 1118' i li 
kine sayesinde. koyuıılard~ ll .k'~~ 
palan yünlerden derhal iplık 1~ r. 
etmiştir. Maldna biraz karışık 1

11 
Fakat meziyetleri çoktur. Ye, 
makine, kırpı!an yünleri, aralıı~~ıı 
girmiş olan ecnebi maddeler f11' 
temizleyip, yıkıyor, derhal ı.u ,. 
tup ipliğe tahvil ediyor. Bu ~11• 
kine sayesinde bir koyunun )~P• 
leri, birkaç dakika içinde kırP1 

ipliğe çevrilmektedir. 

Yüzen tayyare meyda11' 
· tS)' 

A merikada } üzen bır ·çıll 
yare meydanı inşası 1

8
re 

bir proje hazırlanmıştır. Ta)) ııı· 
·1 . • x bO 

gemı erı, son sıı.tem a~ır ber· , 
bardıman tayyarelerini bers eıer 
terinde götürmemekte, g~t~'518~· 
bile, kendileri torpillendığı bst· 
dirde içindeki tayyarelerde 

maktadır. ),,pı· Gd 
Halbuki kalın çelikten d•' U~ 

lacak olan bu sahih hava rııe~ ,e raı 
· ter"' nı, yalnız torpillere, mayın bil' isi 

en ağır bombalara değil, en 111,ı itle 
yük top güllelerine ınukavetsl' l\u 
edecek ve açık denizler~e. k • • b 
) are gemilerinin vazifelerını ırı~ 
la}'laştıracaktır. h 

dsıı' 
Bu .>Üzen tan·ıır~ rııc}\ e tl' 

dörder .>üz metre genışlıl. 
1.unlukta olacaktır •. 

TÜRK 1 YE Rad.11osu 

ANKARA Radlsd 

Çarşamba 14.5.19
41 

8.00 Program 
at ayan 

8.03 AJANS haberleri ıı> 
8.18 Müzik: Hafif progfll 

8.45/ 
y n1e1' 

9.00 Ev kadını - e t 5' 
ı.e 

12.30 Program ve rııeınle 

at ayarı ·ıl•' 
12.33 Müzik : Hafif şar1' 
12.50 AJANS haberlefİ 

•t 
\a 
lca 
'rı 

'· 
13.05 Müzik : Türküler ~tı 

ı3.2sı 
5
,1011 ar <>t 

14.00 Müzik : Radyo ta• 
1 ıllrı 

kestrası Jet-el ~tı 
18 00 Program ve rııerTI 

•aı 
at ayarı i1'isİ ~' ıtı i 

18.03 Müzik : OJa rııu~titı1'8 
18.30 Konuşma (Dış P 

<liseleri) :ık 
18.45 Çocuk saati jçitl 1 

19.00 Müzik : Çocuıdar a)şı1 
19.30 Memleket saat . 

AJANS haberlerı 1•~ 
Z. aal .ıı 

19.45 Konuşma : ır fil~ 
19.50 Müzik : Kad1018~~5l 
20. ı 5 RADYO GAZE 1'1111' 
20.45 Müzik : Solo şar 
20.1 O Konuşma 5,ıl' 
21.25 Müıik : MııraPlı 

•saz eserleri ·cıı~ııt 
- . R' asetı 21.45 Muzık : ıy 

8 
Bandosu 8yafl• ~-

22.30 Memleket saat f,Sb 
h b 1 • Ziraat, / 

a er en; bi)'o 
Tahvilat, Ka~iysl) 
kut borsası ( 

22.50 Müzik : Dans ~ 
23.25/ \'e 
23.30 Yarınki prografll 

nış ' 

- NObetçl ecı, ~ 
TAHSİN [ClAHI~, 

1•"" Yeni Otel 



'!: itlerin muavini 
;: lnoilterede 

~Birinci sayfadan artan) 
ı zırnamd l ar arının bir toplan-
1 vukua g ı . t · . 
ır 

1 
e mış ıştır. Rayıştag 

aşa 1 c ·· . 
11· ır orıngde iştirak et-

ır. 
ır• 

al Londra : 1J (A A) B -" ıa K . - ugun 
1r. it: amarasında Çörçil Hes 
ııi ı~da bir beyanatta buıun-

tsı ısten . t · ô 
ıı• itsek ve mış _ıhr: örçil. (bu_ çok 
tll r mu ım nau ıımam

rıı· 1~nın memleketimize gelişi hak
s• ld: ~uhakkak yakın bir istik-
ıı· . bır beyan 'lt yapılacaktır)de· 

ltııştir. 
ıP• V 

1 
l aşington : 13 (A.A) - He· 

ıh ~ko~yaya gitmesi Vaşington 
ı d fılle.ı nde, nazi parti idarele· 
B)' ~ e_ nifak çıktı~ı vardır. Bir çok 
çili trıınlere yol açmıştır. Vaşing-
8,e 1~~~.ki kanaata göre hadiselerin 
ııı· lrrı 1 mahiyeti ne olursa olsun 
er· , ~n milleti için büyük bir dar
ıer ·h 0 . ?1uştur. Bu mahfiller Hesin 

8~· t ~ıt<1n 1934 temizliğine benzer 
8t· rle areketten kaçtığı fikrinde-

r. 

1• Qd ~~ndra: 13 (a.a) - Hıtler'in 
ı. U:ı 0 

Hes'in lskoçyaya gelişi In-
,oe fataR"a:ıetelcrinde heyecanlı neş

!JU• İsindes~b~b olmuştur. Sabahın 
Jlltt tle I k ıstıhbarat nezareti para. 
ts'' rıun ~ oçyaye inen Alman pilo
k~' : b 1 es olduğunda hiç bir şüp-

ınuu unınadığ-ını bildirmiş oldu
h Yazan Taymis gazetesi böy

s0': !Yaayret verici bir tarzda İskoç• 
11 bıe/elen Hes'in senelerdenberi 

~ille~~ S~ğ kolu olduğunu kay
ırıaı S edır .. Diğer gazeteler Nas
llıd· . osyalıst partinin tebliğinde 
Uıc ısıne akli bir hastalık isnad 

n Hes'i b .. 1 b' lluı n oy e ır hastalıkla 
>'i t olsaydı 800 millik bir mesa
lla ayyare ile katetmesine imkan 
tle;•Yacajtını ileri .ı;ürmekte-

)'y~eyli Herald diyor ki: Hes'in 
ıver~e~e binmesine mani olacak 

~· Utdi;.rın me, cudiyetine telmih 
S~d ıne bakılırsa Hes'in esasen 

en d .. 
ıvcrle . uşmüş olmasına ve bu 
ili\ tın hakikatta Hes'in kaçma

ı.t an· lltet 
1 

ı olacak muhafızlardan 
\ada 

0 du~unu ' e Hitler'in eski 
şı Röh ,_ k'b . ~· •c,~10 n un a ı etme ukra· 

!tı ı. 1 Sezerek efendisinin elin-
1\Uttulın k · . . 

~stemıştır. 

a. 1-iıtı kırrıdı 7 ı B. Rudolf Hes 
~ Nazi partisinin en 
•Uer p Ş~flerinden birisi idi. B. 
trıdi·ı· 0 

.. onya seferine çıkarken 
" Old .... or oÔtin ,. U~u takdirde yerine 

ea'j ~ ı,I 0 da öldüğü takdirde 
l 'ln a _ef olarak seçmiş ve Al· 

erıd·ı . rnılletinden bu şeflere de 
sıne 1 

•aııe b 0 duA-u !(ibi mutlak bir 
P1 rtıişlj a~Jı kalmalarını talep 

a. Hes 18 
:>~llluşt 94 de iskenderiyede 
e M ur. Babası Alman annesi 

,~ l ısırlıd K ' 
J let'in ır . endisi 1923 de 
•ttisind hususi katibi olarak Nazi 
tn 80 e mevki almıı ve 1935 
•uştur nra Hıtlerin muavini ol· 

· S. lies'i . , 
it ba~lıhk n Hıtler e karşı derin ' 

,1 l'oı ve sadakatı vardı. 
11111 onya Başvekil 

, L avını yaralandı 
' ondra . 13 (A 

./ Başvek'l. .A) - Polon· 
J iiııu Lo d 1 muavini cumartesi 

&ısında n ra bombardımanı es-
f'l' 1llavin· . Yarat anmıştır. Başvekil 

lrtıba ıpnın ellerine ve ensesine 
'a arçalar · b 
~ tatı tedavi :t ısa et etmiştir. 

I 
ıay a ına alınmıştır. 

Hal'" . 
•erıi... in tıcaref encü-.. e .. d 
• Vaş:ngt i'on erdiği mektub 
•Otdelhaıo~ : 13 ( A. A. ) -
•ne oônd Yan ticaret encüme-
\.... • Ctd'ı<.• 

"
1Ctika B' 1

&
1 bir mektupta 

°'ld ırle 'k ' an trıü şı devletleri tara-
'Pu sadere d'l tl11rın e ı en yabancı 
lhcıiclat kullanılması bahsinde 
aı .. t. Yapı im . "' ır asını tavsıye et-

ı ........................ ı 
ı Bavayl adalarında f 
ı11ayB.11 manevraıarf 
ı Va•lngton : t3 (AA)- ı 
ı Amerikan kar a ve hava ı 
ı ku vvetler l Havayı ada- ı 
ı larmda bUyUk mana v- ı 
ı ralara baflamı,tar. Bu ı 
ı manevralara 40.000 kı,ıı 
ı lftlrak e tmektedir . ı 
:.. ...................... : 

AVUSTRAl YA BA~VEKİ lİ 
RUZVElTlf GORO~TO 
Vaşington : 13 ( A. P.. ) -

Avustralya Başvekili Bay Menzis 
Amerika Cümhurreisi Bay Ruz
veltle bir saat kadar süren bir 
görüşme yapmıştır. Mülalcatı mü
tea'kib Metıis beyanatta buluna
rak Çörçilden Ruzvelte hiç bir 
mesaj getirmediğini yalnız Çör
çilin selamını tebli~ et~i~ini , ~ir
leşik Amerika devlet reısıyle dun-
yayı alakadar eden bütün meraklı 
meseleler etrafında konuştuğunu 

bildirmiştir . 

İngllterede 
bombardımanların 
yaptıll tahribat 
Londra: 13 .(A. A.) - Cu· 

martesi günü Londraya yapılan 
akınlar mühim tarihi abidelere, 
evlere, büyük hasar yapmıştır. 
Fakat bu akın İngiliz gece av
cılı~ının şimdi ne derecede mü
essir bir raddeyi bulduğunu da 
göstermiştir. O gece 33 düşman 
tayyaresinin düşürülmüş olması 
bu akının Alman hava kuvvetle-
rine neye mal olduğu hakkında 
kısmen bir fikir vermektedir, 
Marjester Gardiyan gazetesi, dü
şen 33 tayyarenin hücum eden 
düşman hava kuvvetlerinin onda 
biri kadar olduğunu tahmin et
mekte ve sözlerini yapılan ha
sarlara naklederek şöyle devam 
etmektedir. Parlamento ile Ves
minister kilisesinin uğradığı zarar 
Taymis nehrinin bu köıesini te
melleri yeis ve fütura düşürmüş
tür. Fakat harap olmak tehlike
sinden kurtulan ve sesini lngiliz 
radyosiyle bütün lmparatorluğa 
duyuran Veıminista çanı tunç se
ıini yine dinletecektir. Bu sabah 
her ne kadar bazı yolların kapalı 
bulunması yüzünden otobüsler 
dolaşarak seferlerine devam et
meğe mecbur kalmışlarsa da iş 
hayatına normal şartlar içinde 
başlenmıstır. 

Lord Balllaks 
beyanatta bulunda 

Kati neticeyi biz 
istihsal edeceğiz 

Vaşington : 13 ( A. A. ) -
Merkez harb kaynakları meclis 
huıurunda bir nutuk söyliyen 
Lord Ha lif aks : 

_ < Atlantik muharebesi ka· 
zanıldığı zaman Amerik~nın d~i: 
ma adedini arttırarak gonderdığı 
hava kuvvetleri teraziyi lehimize 
meylettirecektir . Deniz ve hava 
kuvvetlerimizin kati neticeyi istih
~al edeceğinden şüphe etmiyo· 
rum. Nazi tahakkümü lngilterede 
ve Dominyonlarda teessüs eder
se ve lngiliz deniz kuvvetleri im· 
ha edilirse Amerikanın eski ha
yat tarzlarını muhafaza edebile
ceğini düşünmek bahsolunduğu 
gibi, Hitler Avrupaya ~akim ol
duğu takdirde lngilterenın de ~a
şayabileceğini kabul etmek mum-
kün olamaz · 

Z ayi iıraz koÇanı 
Üç camusuma ait 2-5-941 ta

rihinde aldığım ifraz kağıdı ile 
vergi makbuzunu kaybettim. Su
retlerini alacağımdan kayıpların 
hükmü yoktur. 1300l 

Gümürdili köyünden lb-
rahim otlu izzet Koyuncu 

TORKSôZO 

-
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

:= K]LO FlATJ ı 
CiNSi En az En çok 

AMERİKA AlMANYAYA KAR;l 1 

BİR DOlAR HARBİ A~ACA 

K. S. 1 K. S. 

(Birinci sahifeden artan) 
artacağı söylenmekte ve bazı kay
naklara göre bir dolor muhare· 
besi açılacağı illve olunmaktadır. 

Şimali Amerika hükumeti, ce
nubi Amerikadan Almanyanm ik
tisadi alakasını kesmek gayesiyle 
dolar muharebesi denen tüccari 
ve mali harbin ilk hamlesi cenubi 

-ı;:... -
Koza 
Klevland 1 
Klevland ll 
M. Parlağı 

P. Temizi 
Kapı malı 
Y. Çiğidi 

K. Çi~di 5,00 
Susam--
Buğday 

Bu~day To. 
Buğday yerli 
Arpa 
Yulaf 

--

4,00 
5,00 

--

~ 
Amerikada, müesseselerde bulu
nan bütüu Alman hisselerini satın 
almak ve Alman cemiyetlerini şir· 

ketlerden, ticaret sahasından uzak
laştırmak olacaktır. 

13- 5 - 1941 
KAMBlYO VE BORSA 

Sovyet Ru•yanın 
Berlin Elfi•i 

__!! bankasından alınmı~tır. 1 

(Frank) Fransı~ 
Berlin : 13 (A.A) - Sovyet 

Rusyanın Bertin Elçisi Moskova
dan Beı !ine avdet etmiştir. 

(Frank) İsviçre ı 
~Sterlin) ingfüz 5.24 

(Dola!) A~erikan 132.20 1 -
İLAN 

ADANA BElEDİYE RİYASETİNDEN · 
1 - 29.4.941 tarihinde ihalesi mukarrer Adanada Mirza 

Çelebi - Sebze Pazan - Hacı Bayram arası yolu inşaatına 
müddeti muayyenesi zarfmda talip çıkmadıkından mezkur yolun 
inşaatı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 üncü madde
sine tevfikan bir ay içerisinde ve pazarlıkla talibine verilecek

tir. 
2 işin keşif bedeli 311/.74 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 383.83 liradır. 
4 Pazarlık Adana Belediye binasında Belediye Encü-

meni tarafından yapılacaktır. 
5 - lstakliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı A· 

dana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 26 kuruş mukabi

linde alabilirler. 
6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Ada· 

na Belediye Fen işleri Dairesine ve pazarlığa girmek isteyen
lerin de her hafta sah ve cuma günleri saat 15 de Belediye En-
cümenine müracaatları ilan olunur. 13009 

1 LAN 
ADANA BElEDİYE RİYASETİNDEN : 

1 - 29/4;941 tarihinde ihalesi mukarrer A danada taı ka· 
rakolu-askeri depo arası yol inşaatına müddeti muayyenesi 
zarfında talip çıkmadı~ından mezkür yol inşaatı artırma, eksilt· 
me ve iha1e kanununun 43 ncü maddesine tevfikan bir ay içer· 
sinde ve pazarlıkla talibine verilecekdir. 

2 - işin keşif bedeli 5764.90 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 427.86 liradır. 
4 - Pazarlık Adana belediye binasında belediye oncüme· 

ni tarafından yapılacakdır. 
5 - istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı Ada

na Belediyesi Fen işleri müdürlüğünden 29 kuruş mukabilinde 

alabiıir'er. 
6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak isteyenlerin adana 

belediyesi fen işleri dairesine ve pazarlığa girmek isteyenlerin 
de her hafta Sah ve Cuma günleri saat lS de Belediye enoüme· 
nine müracaatlara ilan olunur. 13010 

I LAN 

ADANA BElEDİYE RİYASETİNDEN · 
1 - Yeni Askeri Hastahane ile Kanal köprüsü arasında 

müceddeden inşası lazımgelen şosa, açık olarak eksiltmeye ko

nulmuştur. 

2 - işin keşif bedeli 3281.25 liradır. 
3 - Muvakkat teminah 396. tO liradır. 
4 - lstekli '.er bu işe ait şartname, proje vesair evrakı A

dana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 26 kuruş mukabi
linde alabilir lor. 

5 - İhale 16.5.941 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 
da Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni tarafın
dan yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihinden 
en az dört gün evvel Belediye Fen ~şleri Müdürlüğüne müra
caatla bu işin ehli olduklannı dair ehlıyet vesikası almaları şart· 

br. 
7 - Bu iş hakkında fazla malfimat almak istiyenlerin A-

dana Belediyesi Fen İşleri Dairesine ve münakasaya girm•k 
istiyenlerin de ihale gününde muayyen saatte Belediye Encü-

menine müracaatlan ilin olunur. 
1-5-9- 14 12983 

Sayla 3 

........................... • • : Dahili, mlteaddlt vantllatirlerıe 1 
1 yayla gibi serlnlettlrllen • 

1 ASRi SiNEMA 1 
1 N!N VASi SALONUNDA 1 
• SUVARE SUVARE • 

1 8.4s B U AK Ş A M 8.4s : 

1 Sezonda Bile Tesadüf Edilemiyen iki büyük 1 
• Şaheser Birden • 

1 
_,_ • •• 

1 
Dünya Sinemacılıgının En 1 

• Parlak lki Yıldızı • 

: BEDY ROBERT 1 
1 Ta~a~m~a~ ~ah~ne Bir Surelte Yaral~a~ y L o R 1 
i 1 Seven Kadın 1 ! 
• Büyük aşk ve hakiki hayal filmi : •· . 
ı. İLAHI o -2

t- L 1 
1 

YıLnız oro y amo ur ! 
I ~ 

1 
RAY MlllAKD - AKIM TAMIROf ,,, 1 

• DiŞi T ARZAN : 1 ı - 1 1 Tflrkçe Sizli 1 
• Afrikanın balta girmemi' ormanlarında binbirheyecan, 1 
• bin bir macera içinde geçen bir a,k efsanesi 1 Bugün gündüz matinada iki film birden : 

1 1 - (SEVEN KADIN) 2 - ( Oi~i TARZAN l I • • ........................... 
ff#U**A#AUA##AA**::U::U:AAAAAA:U:**Alt 

Devlet Havayolları Umum A 

Müdürlüğünden " 
15 mayıs 1941 gününden itibaren Ankara - Adana 

arasında yolcu, posta ve Bagaj nakliyatına başlanacaktır. 
Tayyarelerimiz aşağıda yazıh saatlerde hareket ve 

muvasalat edeceklerdir. 1 
(Pazardan maada ber gln) 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 

Saat Dakika Saat - -15 30 17 

Adanadan hareket 

Saat Dakika -8 30 

Ankara ya 

Saat -10 

Dakika 

45 

muvasalat 

Dakika 

45 

Tayyare yolcalarmı meydanlara 
nakledecek otobüslerin hareket tt 

edeceıı mahal ve saat " 
ANKARADA : Adana yolcuları Merkez P. T. T. 

Binası önünden saat 15 de 

ADANADA : Yeni Otel önünden saat 8. 10 da 
hareket edecek otobüslerle meydanlara gideceklerdir. (2478) 

12999 10-13-14 

lllnl•r l9ln ld•r•Y• 
müracaat etm•lldlr BoaıldıQı yer : TURKSOZO Malbaası 



Sayfe 4 

.J 

'\ 

TÜRKSÖZÜ 

ADANA İf lAS MEMURlU

GUNDAN: 
Adana ocak mahallesinde 4. 

ci Seyhan geçidinde 25 numaralı 
evde mürlis Mustafa Ertekine ait 
ve şimdi belediye maal salonun· 
da bulunan bir adet müccddet 
eleklirit marka radyo ile rus ma
mulatı ayaklı dikiş ın;ıkinesi sa
tılacakhr. Birinci artırma 2 l ·5-9-11 1 
çarşanba günü saat 10 - 12 de ----~ .. ii 
ve takdir edilen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmazsa ikinci ar· 
tırması 26-5-941 pazartesi günü 
ayni saatte belediye mezad salo
nurıd~ yapılacağından taliplerin 

14 mayıs 1~ 
i 1 --

mezkı1r saatte orada bulunmaları DER . A 1~ 
ilan olunur. • 1301~ H.,,,.. L I"\ ES ER • 

ilin 

3. ~~~~~~~R~~~~~~t~~: . ~=e:=::~~~=~=:~:=~~ 
t~pr~0::u~~=1~ c~~::~e :~~~; i E. n Bu·. y u·· k Ha k· ı kat pavyonları yanında bulunan iki Ü 
adet çinko baraka ve tahtaları n 
mahallinde satılacaktır. Birinci N ~ 
artırma 19-5-941 Pazarte- " "' -~ 
si saat 10-12 de ve ikinci ar- " 
tırma 22 - 5 - 941 Perşenbe M 
günü aynı saatta yapılacağın- " 
dan taliplerin oraya gelecek N · D 
memurumuza müracaatları ilan H 

Kalitesiyle ve sesinin temizlillyle ber kesi hayrete 
düşüren radyo 

olunur. 13013 R 
ı ........................ ı ~ y 
f Hizmetçi Aranıyor i n 

MUHARREM HiLMi REMO ı E · l . . " b·ı k ı ~ : v ış erını gore ı ece ı 

ı bir kadın hizmetçi ara- ı M 

ı yor. Matbaamıza mıira- ı C Ticaretbaneslnden abnız 

ABİOİHPAŞA CADDESİ NO. 112 - TELGRAf : REMO ADANA - J[lEfON : 112 ı ........................ ı ı caat etmeleri ı ·ı". 

~~-~D-iş~T-......a ......... bi~bi~~ 

Celô.l Çalapöver 
ASKERİ HASTAHANE Oi~ TABİBİ 

Her gOn öftleden sonra diş . tabibi 
lımaıı Hakkı Somayın muayenehane· ı 
sinde hastalarını kabul eder. 13· 15 

w;w . , 

FEMiL ~ 
Bayanlarıın sıhhi arkadaşı 

Bitçok bayaııların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gö.:.terdikleri a· 
lakasızlık, mühim ra· 
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı, her sa· 
ym bayan, adet za~ 

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız B 
(FEM/l ) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi. pratik, bir kolay
lıktır. (FEM/L) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANELERDEN VE TUHAf İYE, ITRİYAT 
MAGAZALARINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai 
Yağcamii civarı N o. 711 

L~-
• 
iş Bankası 

Kttçtlk tasarruf hesapları 

1941 
İkramiye plinı 

KEŞİDELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincite,rin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri · ,__,__._ 
1 A det 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > ,1000 > 3,000 , 
2 > 750 > 1,500 :ti 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 ;; 

80 > 50 ;; 4,000 :> 

300 ) 20 > 6,000 ) 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalmz pa r a 
' biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

· · denemlf olursunuz 

L 
• 

4' 

N Di~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHllı 

ı 
ı 
ı 
ı 
t 

CAZİBE V[ GÜZElLİKTİR l , eı d 

"Ra,1; olin,, harikulade mücs 
sit terkibi, daima t a zeliği ile 
temayüz < tmiş ve onbinlerce 
kişinin tercih ettiği yega:ıe diş 
macunu Jınfıo e g imiştir. Di.ş 

hıfzıssıbhasında ve güzelliğin· 

de p arlak ne .icclcr. f1le ç 
"Rady "'Iİn sizi terı.:ibl •• t le 

v ., . eı7 a 
ve birkaç mis li paıı·ı lı rıst f 

1 

müstahzaıkı r ın lan da ı1I 
ni kılmıştır. 


