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AFRIKADA 
ZAFERLER 

BlR ÇOK E.SlR ALINDI 

BAZI YERLER ZAPTEDILDI 

Londra: 26 (a. a.) - Taymis 
ıaıetesinin Mersataklaideki husu
ıi muhabiri lıildiriyor: Hür Fran
ııı ordusuna mensup askerler 23 
tubatta lngiliz nakliye gemileri 
ile Mersatnklai, .\ e çıkarılmıştır. 
Bu a kerler ricat eden italyanla
rı takip etmeldedirlcr. 

Kahire: 26 (a. a.) - Eritrerle 
kıtalar ımıım ileri hareketi devam 
etmektedir. 23 şubatta 400 esir 
ve üç top alınmıştır. juba ırmağın
daki hareket muvaffakiyetle de
vam etmeldedir. 

SOVYET BÜTÇESi 

Moskova : 26 (a. a.)- D.N.B. 
bildiriyor: Yüksek Sovyct Meclisi 

plantnmda Maliye halk komise
ri bütçe hakkında izahat vermiştir 

939 - 940 senesi bütçesi 18'2,6 
milyar ruble iken 951 yılı bütçesi 
205,4 milyar ruble olmuştur. 

lngiliz Hariciye Nazmnm Ankara Ziyareti 

B. EDEN ANKARADA 
Başvekilimiz Doktor Refik Saydam İngiliz 

Hariciye Nazırını Dün Kabul Ettiler 
Ankara : 26 ( Tür/...sözü Mu

habid bildiriyor) - lngiliz Ha
riciye Nazırı Bay Antony Eden 

-
1 -

ve Genel Kurmay Başkanı Dil ve 
re/ akatlerindeki zevatı getiren tren 

Kıymetli mi•alirlerimiz Hariciye V•kilimizi, Mar•fal 

Çak~aiı v• Eb•di Şefin muvakkat kabrini ziyaret 

bugün saat lam 10,30 da Ankara· 
ya muvasalat etmiştir. Saat do
kuzdan itibaren istasyonun içini ve 

ettiler. Eden ferefine dün gece Anluua Pala•la par· 

lak bir •uvare verildi. Eden Rendayı da ziy aret etti. 

dışını kalabalık bir halk doldur
muştu. istasyon Türk ve lngiliz 
bayrak/arife donatılmıştı. Saat 

------------------~,-----------------
10,15 de Hariciye Vekilimiz Şük
rü Saraçof lu, General Asım Gün-

Ceyhanda alarm 
Pasif korunma tecrübesi 
muvaffakıyetle neticelendi 
Ceyhan: 26 (TUrkallzU muhabirinden) - BugUn •e•t 

1 &,45 de beledlyenln yeni getirtti il can•var dUdUIUnUn 
çalm••ll• verllen alarm lfaretl Uzerln• bUtUn dUkkln ve 
malazalar bir anda klmllen kapanma,, dıfarde kalen 
halk ev ve kahvehanelere glrmlfler. 1~ d•klka devem eden 
bu paalf korunma denemeal.muv•ffakıyetle •ona ermlttlr. 
Kaymakam Bekir Suphl Aktan, belediye relal, . J9n 
derma komutanı, emniyet komlaerl tecrUbenln devam 
ettljl mUddetçe çarfı ve mahalleleri gezerek eklp lerln 
vazHeleı-lnl ıa,lkt,le ••P•P yapntalıh .. rw o;ltl ol ... 
mlfler, tecrUbenln muv•ffakıyette •••11r11ch11111 .mu,...._ 
de etmlflerdlr. Yalnız, canaYllr dOdUIUnlln k• .... •nm 
fark tarafında oturan vebldafl•r tar•fından duyutmadılr 
allylenmektedlr. M. SELÇUK 

düz, büyük elçi Numan Menemen· 
(Gerhıi ikinci sayfada) 

lngiltereye 
Japon notası 

Batler Avam Kamar••ında 
mUhlm beyanatta bulundu 

Londra : 26 ( a. a. )- İngiltere 
hariciye müsteşarı Batler Avam 
Kamaraıında Matsuokanın Edrne 
göndermif olduğu nota hakkında 
ıu beyanatta bulunmuştur: ' 

- c Matsuo'ka hariciye nazırı 

E.dene göndermiş olduğu son 
mektubunda umumiyet itibariyle 
Avrupa harbine telmih ettikten 
.,nta "' aheti kaydcylemi§tir ki, 
jjpony& yalnız Şarki Asyada de

P._H fakat dünyada her nerede o
' lursa olıun sulhun ve normal şe-

ISTANBULDA YENi BiR SIGINAK 
DAHA MEYDANA ÇIKARILDI 

ROMANYA DA 

REYIAM 

BUkre, : 26 ( a.a. ) -
General Antoneaku rea
men, mllletlnl 2 Mantta 

pleblalt• c;alıracaktır. 

Bu pleblaltt• Antoneeku 
rejiminin kabul edlllp 
edllmlyecell aorulacak· 
tır. Cevaplar evet veya 
hayır olacak, 21 Y•••n· 
da her _Romen alenl ol•· 
r•k rey verecektir. Ya· 
hudller vermlye-

rait in yeniden tesisi için her han
gi b ir harekette bulunmata ve 
yahut mutavassıt rolü oynama~a 
tamamiyle hazırdır . 

Mansuoka bilahare Almanya ile 
görüştükten sonra yaptı~ı aleni 
beyanatında bu ıöı.lerinin Avrupa 
harbinde bir tavassut teklifi gibi 
telakki edilmemesi tazım geldi
ğini bildirmiştir. 

İNGİLTERE 
SPANYA iLE 
ÜN ANLAŞTI 

A vam kamara•ında 

TORKIYEYE İTİMAT 
BEl AH EDiLDİ 

Londra: 26 (a. a.) ....: Avam 
kamarasında Hariciye ·müsteşarı 
Tanen hakkında lngiltere ile is
panya arasında bir anlasma imza 
edilditidi bildirmiştir. Müsteşar, 

1ürkiycnin taahhütlerine tama
lllen sadık kaldığını Türkiyenin 
bu vaziyetinden çok memnun ol
du~unu ilave etmiştir. 

YUGOSLAV HARlClYE NAZIRI 

BUDAPE.ŞTE.YE. GE.LDl 

Budapefle: 24 ( a. a. ) 
Yuloalavya h•rlcly• nazırı 
lau ••b•h buraya gelmlfllr. 
ÖirenHdllln• glSre bu zl· 
raret eaneaınd• aon defa 
ll•h .. dHen doatluk muah•· 
•••inin mu-ddak nUeha
lart 1••11 edllecektlr. 

••••••••••••• 

İstanbul : 26 ( Türksöıü Mu

habirinden ) - Devlet Demiryol

ları dokuzuncu işletme müdürlü~ 

yeni bir sı~nak keşfetmiştir. Bu 
sı~nak Topkapı sarayının altına 
isabet etmekte ve birçok geniş 

daireleri muhtevi bulunmaktad ı r. 

Alakadarlar, böyle bir sıtnatın 

yeniden yapılacak olursa onbeı 

yirmi bin liradan aşa~ıya mal 

olmıyacağ-ını söylemektedirler. 

. •"" 

Bir yunon eri o6ır makine li 'batında 

MEIS ADASI i~6Al EDİLDi 
Londra: 26 (a. a.) - lngilizler 

Meis adasını 25 şubatta işgal et

tiler. 

Arnavutlukta 
son harekat 

Belgrad : 26 ( a. a .' )- Roy
terin A rnavudluktaki hususi mu
habirinden : Havaların fenalıA'tna 
rağmen hava faaliyeti f aı.lalq
malı:tadır . İtalyan tet ekküllerinin 

(Geriıi üçüncü sayfada) 

Her halde Japan hariciye na
:mı lnailte re Başvekili tarafından 
bundan haberdar edilmiştir. Çar
pışmakta olduğumuz dava nevin
den hiç bir araıi kazancı ve ya
hut maddi ve ticari kazanç he
defi görüşmeyen fakat bütün in
ıaniyetin istikbalini alakadar eden 
bir dava da müzakere bahis mev-
zuu olamaz. Batlerin bu beyanatı 
Avam Kamarası azAsı tarafından 
şiddetle alk ıılanmıştır . 

Sovyet-Japon 
anlaşması 

Japon h a r 1 c 1 y e nazırı 

Moakove, Berllne gidiyor 

Londra: 26 (a . a.) - Müstakil 
Frahsız ajansına göre yakında bir 
ıovyet-japon ademi tecavüz pak
tı yapılacak ve Japon Hariciye 
nazı rı Moıkova'ya bilahare Ber
linc gidccelctir. 

lngi/i~ hava na.zırının 
beyan ah 

Londra: 26 ( a. a. ) - İngiliz 
hava nazırı bir nutuk söyleyerek 
hava harbinin Almanları Alman
y a 'da vurma" demek oldu~unu 
aöylemiı, bugünkü hava harbi ü
zerindeki kanaatların ı izhar etmiş
tir . 

Amerikanın /ngiltereye yardımları devam etmekte ve art· 
maktadır . Yukarıdaki reımimiz Amerikadan /ngiltereye 

teberrü edilen sıhhiye otor obillerini gÖ•termek tedir. 

Umumi Mecliste 
Vilayetimiz bütçesi 908.735 

lira olarak tesbit edildi 
GEÇEN YIL BÜTÇESiNE NAZARAM 126.193 LiRA FAZLA 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat 15 de Vali Bay Faik Üstün'ün 
başkanlı~nda mutad toplantısını 

yapmıştır. Meclisin dünkü ruzna· 
mesinde muhtelif encümen ve de
vairdcn gelen cvrl!k ve bilhassa 
941 mali yılı varidat bütçesiyle 
Karataş yolu meselesi vardı. 

Ruzname mucibince müzake· 
relerden sonra daimi encümen ta· 
rafından hazırlanan 941 yılı varidat 
bütçesi birer birer tetkik edilerek 
ittifakla kabul olunmuştur. VıUiyet 
varidat bütçesi yekünu 908.735 
lira olarak tesbit edilmi~tir. Bu ra
kama nazaran 941 varidatı geçen 
940 yılı varidatından 126 193 lira 
fazladır. Bu vaziyet memleketimi· 
zin, içinde bulundutumuz fevkala
de ahval karşısında mazhar oldu
ğu refahın açık bir delilidir. Vari
dat bütçesinin en kabarık kısmı 

arazi, bina ve bina buhran vergi· 
!erinde göze çarpmaktadır. Varidat 
bütçesinin kabulünden sonra top· 
lantının en hararetli mevzuu Kara· 
taş yolu meselesi olmuştur. 

1940 yılında Karataş yolu üze· 
rinde yapılan ve yapılacak işler 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Misafirlerimize gö.tecilen 
büyük tezahürat 

ANKARA Edenle Con Dil 
RADYO 

GAZETESi 
bugün Ankara
mızın misafiri 

bulunuyor. Muhterem misafirleri· 
miz gerek Adanada , yollarda ve 
gerek Ankarada büyük te:ıahÜ· 
rat içind karşılanmıştır . Bu te
uıhürat tabii karşılama hududunu 
aşmıştır . Bundan da anlaşıyor ki 
Türk-İngiliz. dostlu~unu Türk milleti 
benimsemiştir. 

Eden lngillercnin çok kuvvetli, 
sevilen bir şahsiyettir. E.den Çör
çilin tam itimadını kaz.anmış bir 
devlet adamı olarak görülmekte
dir. 

Uzakfark vaziyeti 
Geçen hafta japonyanın Mih

ver lehine yaptığı nümayiş Al
manya - Jtalya için iyi neticeler 

Gerisi uçüncü:sayfada ) 

BİR KURTLA 
BOGUŞMA 

----~~------· ·--------~---
GÜZELOLUK KÖYÜNDE GEÇEN HEYCCANLI SAHNE 

EMİNE BABASINI KANlAR i~ERİSİNDE 6ÖR0HCE SillHI 
KAPTI, KURTLARDAN İNTİKAM AlMAGA KOŞTU VE ... 

Mersin : 26 {Türksöıü muha
birinden) - Vilayetimize bağlı 

Silifke kazasının Güzeloluk kö· 
yünden Durmuı oğlu Mchmed 
Topal, köyüne bir saat mesafede 
Pınaıbaşı mevkiioe kurduğu kurd 
tuzağına bir av düşüp düşmediQ'i 
ni anlamaya gitıiQ-i vakıt tuzaği ye· 
rinde bulamayınca etrafta aramaya 
koyuluyor ve nihayet bir fun
dalık arasında tuzağı ve tuzağı 
yakalanmış olan bir kurdu bulu
yor. 

Kurd avcısı Mehmed Topal 
sevinerek tuzağa yakla~tıQı sırada 
çalılıklar arasında arkadaşının aki
betinin ne olacatını anlamak için 
saklanmış olan diter bir kurdun 

ani saldırışiyle karşılaşıyor. 
Kaçmak imkAnını bulamıyan. 

Mehmed kurdla saatlerce botut
tuktan sonra yorgun düşen kur· 
dun elinden canını kurtararak kan· 
Jar içinde evine dönüyor. 

Hadiseden haberdar olan kızı 
Emine duvarda asılı bulunan çifte
yi omuz.layınca Pınarbaşı mevki
ne koşuyor, yolda mütecaviz kurt
la karşılaşıyor. 

Soğukkanlılığını kaybetmiyen 
Emine derhal tüfeğini kurda tev· 
cih ederek babasını al kanlar içe
risine koyan kurdu cansız olarak 
yere seriyor. Orada tuzağı da bu
larak tuzaktaki ve öldürdüğü kur
du sürüye sürüye köye ietiriyor. 



POLiTiK BAHiSLER 

Fransa ve 
Almanya 

YOŞİMKO i HAB 
V 

işi üzerine yapılmakta olan 

tazyik, şiddetini kaybetmeden 
devam etmektedir . Mamafih 

bunların ne gibi ahval ve şerait 
altında devam ettiklerine dair 
Londraya katı haberler gelme
melctedir. Mutat olan Alman tabi
yesi berdevam olmakla beraber, 
Fransız efldlrı umumiyesi üzerinde 
yapılmakta olan sinir bozucu ha
vadisler dahi kemali faaliyetle 

dağıtılmaktadırlar . < Manchester 
Guardian > bir başmakalesinde , 

şu sözleri yazmaktadır : < Ma
reşal Peteni ele geçirebilmek için, 
mutad olan tekniğini kullanmak
tadır. 

' Hitler ihtiyar askere karşı bir 
tareftan beşinci kolunu sevket-

mekte, ertesi günü de, Paris mat
buatı marifetiyle bir okşama ve 
bir de korkutma oyunları yap-

maktadır. Mamafi Hitler bu su
retle Fransada kendine tabi bir 
parti yaratmaya muvaffak olup 
bunu da bugünün muhalefeti ve 

yarının iktidar mevkiindeki par
tisi gibi kullanmaktadır . Bu işler 
tamamiyle hileye istinad ederek 

başarılmaktadır. Her halde bütün 
Alman gayesi Fransızların mane
viyatır ı bozmak keyfiyetidir . 

< Mamafi Alman siyaseti, ara
sıra pek garip hatalı yollara sap-

maktadır. Nitekim buna bir mis1l 
olarak , geçenlerde , Alman rad-

yosunun , Fransız milletine hita
ben, kendilerinin bir lngiliz za

ferine istinad etmemeleri lazım 

eeldiğini söylemiş olması zikro
lunabilir. Bu sözler, Petenin elin

de oldukça mühim bir iktidar bu
lunduğunu göstermeye Hfidirler. 

Peten bazı şeraite nazaran tesli
miyete baş eğmiyecektir . Diger 
cihetten Hitler bu şeraiti , ken-

disine muU olan bir hükumet 
marifetiyle Fransaya kabul ettir
diği takdirde , çok mühim müş

külatla karşılaşacaktır. Fransa da

hilindeki muhalefet , yabana atı
lacak bir muhalefet değildir. Hat
tA bu mu halef etin hariçte de 
ehemmiyeti büyüktür . Hitlerin , 
Fransız donanması ile deniz üs
lerini eline alarak , bu suretle Ak
deniz işlerine mfülaheleye teşne 
olduğunu herkes bilir . Hitler bu 

arzusunu açıktan açığa ilan ettiği 
takdiı de, Fransız donanması ilt" 
Fransız imparatorlu~nda müthiş 
bir mukavemete tesadüf edebilir. 

< Mahaza Hitlerin bu teklifi, 
dolambaçlı bir yoldan yapması 

dahi muhtemel olup, bu da La
valı Fransız kabinesine sokmakla 

kabil olabilecektir. Bu suretle La

valin kabineqeki mevkii mühim 
olacak ve binnetice kendisi Fran-

sız siyasetine hakim bulunacaktır. 
Petenin bunu kabul etmesile, Hit
ler her istedi~ine mazhar olacak 

ve planının Fransanın halen ba

şında bulunan şahsiyet tarafıııdan 
tasdik edilmiş olmasını temin 
etmiş bulunacaktır. > 

< Manchester Guardian > şu 

sözleri dahi ilave etmektedir : 
c Bugünkü şaşırmış ve şahsiyetini 

kaybetmiş bulunan Fransanın, 
Pruııyanın Tilsitten sonra kendisi-

ni toplayabilmek için sarfetmiş 

olduğu gayretten daha az bir gay
retle kendisini toplayabilmeye 

muvaffak olabilecektir. Fransada 

en ziyaye hlkim bulunan zihni

yet, memleketin Alman boyun• 

duru~undan kurtulması lazımgel

diği mahiyetindedir. Bu fikire 
sahip olan kütle muazzam bir 

ekseriyet teşkil ettiği gibi, pek 
allkalı bir nazarla takip eder. 

c Herkesin kanaati şu merkez
dedir: Fransa an'anesine IAyik 

bir surette Naı.i esaret sisteminin 
yaratacak olduğu < Yeni nizam > 

da değil, fakat hür milletlerin teş
kil edecek oldukları A vrupada 

-~ - . -. .., ____ _ 
Son senelerin en meşhur kadm 
casusunun şayam dikkat hayatı 

Bu harpte büyük casuslar te
barüz etmemiştir. Bu mülahazayı 
yapan yüksek Amerikan askeri 
mütehassıslardır. 

1941-1918 de mühim rol oy
namış olan Mata - Hari, Fröylayn 
Doktor ve Mart Rişar'a 1939 ve 
1940 senesinde rakip çıkmamıştır. 

Bugünkü harpte büyük rol oy
nıyan casus şebekeleri ancak se
nelerden sonra malum olacaktır. 
Bu harbin son on sekiz ayı zar
fında çalışan kadın ajanlar şefle

rini sukutu hayale uğratmış bu
lunmaktadır. 

Teknik sebebi gayet basittir; 
Almanya, İtalya, Fransa ve lngil
terede faaliyet gösteren gizli ser
visler bunu pek iyi biliyarlar. Zi
ıa casusluk, her modern silah gi
bi, modernleşmek zaruretindedir. 

Bugün, iyi bir ajan, yani ca
sus, paraşütle atlamasını becerme
li, motosikletle atlamayı bilmeli , 
sabotaj yapmasını bilmeli, iyi bir 
radyo telgrafçısı, yani bir kelıme 
ile ilmi ve .... a~ır vazifeler başara
cak kabiliyette:oımalıdır. 

Bugün her hangi bir casusta 
aranan evsaf, kurnazlıktan fazla 
cesaret ve atletik meziyetlerdir . 

Kadmlar: 
Kadınlara gelince, onların fa

aliyat gösterecekleri yerler, siyasi 
ve diplomatik sahalardır. Vazife
leri, erkeği teshir etmek ve onu 
avucunun içine almaktır. Halbuki 
kadınlar bu harpte şeflerini mem
nun bırakmamışlardır. 

Vasi bir casusluk ve propa
ğanda şebekesinin transatlantikte 
berberlik yapan güzel bir kadının 
acemiliği yüzünden meydana çık
tığı henüz unutulmamıştır. 

Asya; 
Casusların en ziyade faaliyet 

gösterdıkleri yer bugün Asyadır. 

Kadın casusların en parlak devre
leri bu kıtada geçiyor. 

Şanghay, Pekin, Viladivo:stok , 
Singapur, Tokyo, muhtelif millet~ 
Jere mensup kadın casuslarının 

sığındıkları yerlerdir. 
Muhtelif devlr.tler hesabına 

GÜNÜN VODViLi 

YAZAN 

P. P. l 
Asya kıtasında-çalışan yirmi ka
dın arasında (Japon, Çin, U.R.S.S., 
lngiltere ve Amerika hesabına) 
bir tek İngiliz kadını, iki Fran!>ız, 
üç Balkanlı, bir Koreli, bir Japon 
bir Çin ve on bir Rus vardır. Bu 
kadınlar arasında bulunan Japon
yalı kadın, casusluk tarihinin en 
son kahraman simasıdır. 

Son kahraman: 

Bu kahraman kadın 30 ilkka 
nun 1939 da Tiençinde Japonya 
hizmetinde ölmüştür. 

ismi Yoşimko Kvaşima idi. 
Mesleğinin İcab ettiği kadar gü
zeldi. Sabık Çin imparatoru Pu 
Yiyi tahtından indirmek için şe
fine yardım etti. Japonyanın en 
nüfuzlu ve esrarlı şahsiyeti olan 
Doiharanın hizmetindeydi. 

Milli Çin erkanıharbiyesinin 

gizli evrakım, Şanghayda bir çin 
zabiti kıyafetine girerek çaldı. 9n
giliz polisi onu Hong . Kong'da 
boşuna aradı. 

Kendisine "Kaplan" lakabını 
takmışlardı. Kendisini sevmek ve 
görüşmek gafletinde bulunanlar 
görüşüşlerinin ertesi günü ölmüş 

bulunuyorlardı. 
Çin milliyetçileri onu öldür

meğe ancl içerek senelerce peşini 
kovaladılar. Fakat öldürmek isti
yenlerden ölenler çok oldu. 

Doihara, kıymetli bir mesai 
arkadaşı kaybetmek istemediği 

için, muayyen bk zaman için or
tada göıükmemesini tenbih etti. 

Yoşimko, Doiharanın ısrarı ü
zerine, müstear bir isim altında 

Tiençinde yerleşti. Lakin Çin mil
liyetçilerinin intikamından kurtu
lamadı ve 30 ilkkanun 1939 da 
Çin "Sentril Niyüs" ajanı meşhur 

casus Yoşimko Kvaşimanın kat
ledildiğini bildirdi. 

Bütün Çin, bu hadiseyi, bü
} ük bir zafer gibi karşıladı. 

M(~HUR AVUKATIN MODAf AASI 
Meşhur Fransız avukatlarından Berr.1Jer btr davayı üzerine almış 

fakat mevzuu ehemmiyetsiz addettitinden dosyayı tetkik etmek ihtiya
cını hissetmemişti, Muhakeme günü dosyayı katibinin elinden alıp şöy
le bir göz gezdirdikten sonra müdafaaya başladı. Büyük bir talakatla 
fJe birçok ezici deliller ileri sürerek müdafaasını yaptıtı sırada eteti
nin ucunun çeki/dilini hissetti, Katibi pürtelaş kulatına fısıldadı. 

- Üstad, siz mukabil tarafın iddiasını müdafaa ediyorsunuz! Fa
kat Berryer'in kuvvetli bir avukat o/dutunu söylemiştik. işin içinden 
sıyrılmakta güçlük çekmedi ve dalgınlıtını şu güzel buluşla telôf i etti: 

- işte, Baylar, muhterem meslektaşım karşı taraf afJukatının 
yapabileceti en kuvvetli müdafaa ancak bu olabilir! 

Ve bunları söyledikten sonra ayni ikna kudretiyle, bir az evtJel 
tesis etmiş oldutu talukat abidesini on beş dakikalık bir zaman içinde 
yıkıp tJe daha kutJtJetli sözler kullanarak müdafaasını bitirdi. Ve neti
cede davayı kazandı. 

YE Ni FUTBOl f AAlİYET 
PROGRAMI 

Ankara : 26 (Türksözü mu
habirinden) - lzmir bölgesine 
mensup kulüblerin bölgelerinden 
mil'i kümeye dahil olan teşekkül 

adedinin dörde çıkanlması hak
kında bir teşebbüste bulundukla
ri haber verilmişti. Öğrendiğimize 
göre; lzmir bölge başkanlı~ ku· 
lüblerin bu müracaatını hiç bir 
mlıtalca ilAve etmeden genel di
rektörlü~e göndermiştir. 

Ankara kulübleri de aynı şe

kilde bir müracaatta bulunmuşlar 

ve müştereken imzaladıktan bir 
mazbatayı bölge başkanlı~na ver
mişlerdir. Ankara bölgesi başkan
lığı da keyfiyeti ıenel direktörlü
~e arzedecektir. 

Beden terbiyesi genel direk
törlüğünün kulÜJllerin bu arzusu
nu dikkat ve alaka ile tetkik e
deceği ve hale uygun kararı vere
ceği tabıtdir. Bu arada aldığım 

malumata nazaran, futbol fcderas· 
yonu bu sene. yalnız milli küme
ye dahil bölgeleri değil, memle
ketimizde fut bolla meşgul bütün 
kulübleri allkalandıracak yeni bir 
faali> et programı tanzim etmekte
dir. 

Türkiye grup birincilikleriyle 
beraber milli küme maçlarını ve 
Türkiye şampiyonasını gayet pra
tik usullerle mezç ve bölgeler a
rasında şimdikinden daha geniç 
mikyasta müsabakalar yapmak 
imkanını bahşeden bu yeni pı og
ram kısa bir zaman sonra tama
miyle tanzim ve neşredilmiş ola
caktır. 

B. Remzi Oiuz Arık 

Diyarbakırda yaptığı kısa bir 
tetkikden Malatya yoliyle Ankara
ya dönerken fehrimize de inen 
kıymetli arkcolotumuz, hemşcrimiz 
Bay Remzi Oğuz Aı ık iki günden
heri aramn:da bulunmaktadır. Es
ki Yunan, Roma ve Bizans eser
leri alimi ve Ankara dil, tarih ve 
coğrafya fakültesi profesörlerin 
den arkadaşımız Remzi Oğuz A-
rık buradaki tetkiklerini de ikm.ıl 

etmiş olduğundan bugün Ankara 
ya hareket edecektir. Uğurlu yol
culuklar dileriz. 

incirlik köyü genfleri mafı 
incirlik köyü gençlik grupu 

futbol takımının şehrimiz Seyhan 
Gençlik Kulübü futbol takımiyle 
Pazar günü şehir stadında bir 
maç yapaca~ı haber alınmıştır. 

Beden Terbiyesi lstlfare 
heyeti toplandı 

Beden Terbiyesi Seyhan böl
gesi istişare heyeti dün saat on
yedide bölge başkanı Seyhan va
lisinin riyasetinde toplanarak muh
telif mevzular üzerinde kararlar 
vermişlerdir. 

Halkevlnde lntlhaplar 

Halkevimizde 4 Marttan itiba 
ren şubeler komite iotihabları ya
pılacaktır. Üç gün devam edecek 
olan bu intihablar için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

DUYDUKLARIMIZ 

Bir h1rsızm başma gelenler 
Romanyanın maruf berberlerinden Sigimonda 

garip bir hadise ile karşılaşmıştır. 

Taşradan gelen en iyi müşterilerinden Donna 
Celia ismindeki kibar, güzel ve sevimli bir kadın 
Kermanente yaptırmak için muntazaman buraya 
devam etmekte imiş. Kırk yaşlarında bulunan bu 
kadının saçı çok bol olduğu gibi, kendisi de güçlü 
kuvvetlidir. 

Bir gün gene işkence koltuğuna oturmuş, için
de hayli para bulunan çantasını da arkasındaki el 
yetişecek kadar yakın olan bir masaya bırakmış, 
berber devamlı ondülasyon yapmak üzere bir çok 
elektrik telleri bulunan korkunç tacı kadının başına 

koymuştur. Tam ameliyat başlıyacağı sırada kadın 
aynadan, arkasındaki masada bulunan çantasını bir 
adamın el çabukluğu ile aşırdığını görmüştür. 

Birdenbire yerinden kalkan şeridi prizden çı
kardığı gibi caddeye fırlamıştır. Başında müthiş bir 
şeyler bulunan iri kadının koştuğunu gören ahali 
"deli,, var diyerek kaçışmıştır. 

Zebella gibi koşan kadının halinden harsız da
ha ziyade korkmuş ve çantayı yere atarak kaçmlf' 

tır. 

Kadın çantasını aldıktan sonra sotukkanlılığını 

muhafaza ederek berber salonuna dönmüş, berber 
·---~-----~----~-..___~--.-...'"---6---Jı..--.. .A · ini karsılamıs 

Dünkü kır [koşus 
KO~UYA BOYOK BİR ATl[T GRUPU iSTiRAK ·---- .... ··-- ..... . • 

HALKEVIMIZDE DEGERLI 
BİR KONFERANS 

DUnakfam Halkevl 
salonunda Ankara Siya· 
aal Bllgller Okuln profe· 
sörlerlnden • Bay Ethem 
Menemenclojlu tarafm· 
dan~ ""içtimai Dlslplln" 
mevzulu bir konferans 
verllmlfllr. Salonu dol-

i 
duran yUzlerce:vatanda
fımız konferansı bUyUk 
bir •ilk• ve zevkle dln
lemlftlr. 

' ........ ______ ......_._. 
Güreıfilerİmİz Çalıııyor 
Türkiye Güreş birincilikleri 

Nisan ayında Adanada yapılaca

ğından güreşçilerimiz haftada üç 
gün bölge binası altındaki güreş 
5alonunda:güreş ajanı ılaya.Şeref 
Çetinle birlikte çalışmalarına de
vam etmektedirler. 

BiR ÜNiVERSiTELi 
GRUPUN TETKiKLER/ 

Tarsus : 26 (Türksözü muha
birinden) - Dün şehrimize lstan
bul Üniversitesi Arkeoloji Enstitü
sünden 12 kişilik bir falebe grupu 
başta profesörleri olduğu halde 
9.30 trenile Tarsusa gelmişlerdir. 

istasyonda Parti, Halkevi, Be
lediye reisleriyle umumi mec.js i
za1arı tarafından karşılandılar. 

Halkevine indirilen misafirlere 
Halkevi tarafından çay ikram edil
di. Halkevi delaletiyle şehirdeki 

eski asarı ırezen misafirler saat 
18 30 trenile Mersine hareket et
mişlerdir. 

Doktor Bay Zakir 
Ankara Nümune Hastahanesi 

doktorlarından dahi iye mutahas
sısı heıoşerımiz Bay Zakir (Yalçın 
Mustafa Özel) şehrimize gelerek 
lstiklil ilk okulu karşısında muaç· 
yenehanesini açmıştır. Adanalı gen 
dahiliye mutahassısı hemşerimize 

muvaffakıyttler dileriz. 

Bir kız kaçırma dlvası sonu 
Terliksiz köyünden Ahmed kızı 

Nafia Akı rızasiyle ve evlenmek 
maksadiyle ay'ni köyde amele Ha
san o~lu Mustafa Gözüsulunun 
kaçırıldığını ve Nafia Akın kar-
deşi Hayrettin Akın da Mustafa 
Gözüsuluyu öldürmek teşebbü

sünde bulunduğunu daha evvelce 
yazmıştık . 

Şehrimiz ağırceı.a mahkeme
sinde mevkufsuz olarak yapılan 
duruşmaları dün sona eren suç
lulardan Mustafa Gözüsulunun be-
raetine, Hayrettin Akın da suçu
nun cezayı müstelzim olmadığına 

karar verilmiştir. 

YENi NEŞRi YAT 

"GÔRÜŞLER,, ÇIKTI 
Halkevimiz tarafından her ay 

çıkarılan "Görüşler., mecmuasının 

32 nci sayısı, güzel bir kapak i
çinde çıkmıştır. 

Bu sayıda Cavid Oral'ın 

"Halkevlerinin inkılap Vazifesi., 
mevzulu bir yazısı, Müze müdürü 
Naci Kum'un Uludafdan Çuku
rova'ya bir yolculuk hatırası var
dır. 

Bundan başka izzet Bilsrer'in 
Trahom ve neticderi hakkında il-
mi bir yazısı, mecmuaya alınmış
tır. Nasip Çilotlu'nun 17 nci A
sırda Türk sazlarına dair etüdü, 
Türkan Türkmenoğlu'nun "Türk 
Kadını., başb~na taşıyan makalesi, 
Cemal Otuz Öcal'ın Folklor De
nemeleri, mecmuanın mündereca
tını zenginleştirmektedir. 

Bazı resimlerle süslenen "Gö
rüşler,, in bu sayısında lbrahim 
Zeki, Sabri Dil, Süleyman Şahin 

1 Tar, Cengiz Turhan, Yusuf Gü
len, Fuad Kutbay, Bekir Sayın, 
M. Galip Güvendik, M. Dctiıönül 

ve Kemal Sadık'ın ~iirleri vardır. 

Dün saat 17 de büyük bi 
let grupunun iştirakiyle 35()0 
re üzerine teşvik mahiY 
büyük bir kır kOŞUSU yapı . 
Atletizm ajanının idare etl 
koşuda birinciliği 6 dakikada 
san Erecekler almıştır . lkinCl 
üçüncü gelen gençler 
mektebi talebelerinden Eıııi' 
raz ve T. Demirellidir . G 
tebrik ederiz . 

(Birinci sayfadan artall 
ciollu, Yunanistan, Polotıf' 
f irleri, bir askeri kıta fJe 
garda yer almıştı. Saat /O, 
Bay Eden fJagonunun salı 
kendini alkışlıyan, "Yaşa, 
ddiye haykıran halkı, müte 
mütehassis bir çehre ile ser 
Trenden inince Hariciye Ilı 
fJe Eden, iki taraf heyet/eri 
bir/erile tanıştı. Bay Eden 
kıtayı teftiş ederek Türçt • 
haha asker ! • dedi. Bu 
halk coşkun tezahürat !I 
giliz Hariciye Nazırı istas~ 
şındaki halkı da yürüyerek 
ladı. Meydanın nihayetinde 
lngiliz Hariciye Nazırları el 
Gündüz ile General Dil fJl 

misafirler birer otomobile 
Ankara Palasa gittiler. 

Bir müddet istirahattefl 
Bay Eden lngiliz sefaret 
gitmiş, bir müddet burada 
olmuştur. 

Ankara : 26 ( Türksöıl 
hahirinden ) - Büyük B 
Hariciye f'vazırı Bay Edetı 
giltere Genel Kurmay 
General Dil bugün saat 15 
türkün muvakkat kabrini 
etmişlerdir. Saat 15 de de 8 
Hariciye Vekilimiz Şük.riJ 
oğlunu ziyaret etmiş tJe 
ben BaştJekilimiz Doktor 
Saydam tarafından kabul . 
ferdir. Diler tara/lan in 
nel Kurmay Başkanı Dil J;, 
Kurmay Başkanımız Martl 
Çakmatı ziyarette hulunfTf 

Bu akşam asil miso/it 
şerefine Ankara Palasta~~ 
re tJerilmektedir. - Ad 

AAnkara : 26 ( SürksÖ 
habirinden) - Hariciye 
miz lngiliz Harici Nazırı 
bir ziyafet fJermektedir. 
ziyafeti bir sutJare takibe~~ 

Ankara : 26 ( TürksOV 
lıabirinden ) - Bay Edefl 
saat T 5 de Çankaya'ya 
defleri muhsusu imzala~: il 

Ankara : 26 ( Türıcsoı 
habirinden ) - Bay Edel1 
Millet Meclisi Reisimiz. A 
Rendayı ziyaret etmişlerdi' 

Başvek;limiz ve Meclif 
bugün Edenin ziyaretıerirı' 
etmişlerdir. General Dil ti 
liz büyük Elçisi ve ref6 
zevat ile birlikte Genel 
giderelc Maresal Fev:r.i 
ve ikinci Başkan Asım . 
ziyaret eylemiş ve bu ' 1 

kendisine iade olunmuştıır· 
Angara : 26 ( Türk• 

habirinden )- Con Dil A 
muvakkat kabrini ıiyar' 
muhteıem bir çelenk 
ve Ebedi Şef in manevi h 
e~ilmişdir . Bu esnaci8 ·ıı
lerimiıe Y akınşark lrı11 

vetleri Başkumandanı Ge 
vel'in Kurmay Başkarı1 

Arthur Simith ile 1\1 
Meileri ve hava Vis Mar 
hörst ile mihmandarlar• 
eylemekte idi . 

N6betfi Ec~ah""'1 

fUAT ECZAM 



UMUMİ M[ClİSTE 
Birinci s ıyfadan artan 

akkında nafia müdürlüğü tarafın
Jan tanzim edilen rapor üzerine 
ıa fia endimeninin hazırladığı ve 
neclise arzetti~i rapor meclis aza 
arı arasında layık olduğu ehem
niyeti bulmuştur. 

Rapor üzerine nafia encüme· 
inin adına söz alan azadan Sabri 
.JÜI, bu yolun bugünkü halinin 
~akikaten acınacak şekilde oldu· 

nu ve bugün için ne otomobil 
'le araba ile rahaıça gidiş gelişin 
ıf.1kanı olmadığını, merkez kazanın 

1r çok bakımdan en mühim ve 
an daman olan bu yolun şimdiye 
adar muhtelif sebı b ve mi!talea
rla ihmal ed ildiğini ve 1940 yılı 

.;inde bazı çukurlann doldurul
rıası için sarfedilen paraların boşa 
itmiş olduğunu binaenaleyh, hal-
ımızın hiç olmazsa rahat ve em
iyetle köylerine gidip gelmesi 
~in yeni inşaat değil, esaslı tami-
Jlhn yapılmasını istemiştir. 

Azadan Feyzi Oldaç ta söz 
•arak bu yolun hakikaten kötü 
lduğunu ve esaslı tamir yapılma
nı ve bu mevzuun yarınki top 

/ntıda masraf bütçesi tetkik 
fil irken yeniden görüşülmesini 

ri sürmüştür. 
Reis, yapılması program ve 

rara bağlanmış yollara bu sene 
1_zla para konmuş olmakla bera
/.r bu yolun esaslı tamiralına ar

•cak para bulunabileceğini ve 
rıümüzdeki yıl içinde bilhassa 
arataş yolunun esaslı tamiratına 

lemmiyet verileceğini söylemiştir. 
Meclis bu kararı da memnu· 

yctlc kabul etmiş, yarınki mas-
• f bütçesi müzakeresi sırasında 

krar görüşülmesine karar ver
iştir. Meclis bugün tekrar saat 

le toplanmak üzere içtimaa 
n vermiştir. 

HADİSELERİN i~YÜZÜ 
( Birinci sayfac!an artan ) 

rmedi. 
e Şimdiye kadar Amerika lngil
. reye karşı platoııik bir alala 

»stermekte idi . Fakat Japonya 
ıe atılınca Amerikanın İngiltere
. karşı vaziyeti de~işti ve Va-
1gton, Londraya filen yardıma 

şladı; ve bu yardım her gün 
il maktadır . 

Japon Başvekili dün beyanatla 
lunarak, vaziyetten bedbin ol
ıdığını, Amerikanın Japonyayı 
layamadığını söyledi . Halbuki 
nerika japonyaııın emellerini 
lctaıı anlamış bulunuyor. 

Markovi<;in seyahati 

Yugoslav hariciye na1.1rı Mar
ı viç Peşteye gitti . Yugoslavya 

Macaristan arasındaki müna
etler ötedenberi normal gö 

lnıekte idi . Şimdi de bu ınü
aebatın samimi bir şekil aldı~ı 

ıl :ulıyor . 

~ Afrika harekatı 
a ~ngiliı. kuvvetlerinin bugünkü 
hşlerine bakılırsa 2200 kilo
-lre olan ltalyan somalisi bir 

1 
gibi bir zaman içinde tama-

e ~ lngilizler eline geçecektir. , 
ARNAVUOlUKTA 
SON HAREKAT 

(Birinci sayfadan artan) 

Z gün takviye edilmekte olduk
ı görülüyor . 
İtalyan tayyareleri Göriceden 

orinaya giden yol üzerindeki 
ırıan mevzilerini bombalamış-

• dır. lngiliz ve Yunan tayyare-
1 Moskopolis ve Elbasan Be
., De.veli vadisi ve Gostr~viça 
.>elerınde şiddetli hücumlarla 
tlcabele etmişlerdir . 

Bu esnada bir ltalyan bom-
rdıman tayyaresi düşürülmüş
. Pek aı. kara harekatı olmuş· 
· Bazı mıntakalarda llaiyanhı.
~ukabil hücumları püskürtül-
~ur · Yuı1anlılar TeP.edelen 
~ra ceph sinde hücuına ge

~ dijşmana zayiat verdirmiş
ır. 

ViŞI HOKOMETi 

VE MATBUAT 

ı ı·--.... --.... -..... .__ .. 
A VUSTRAL YANIN 

VfLKIYI DAVETi 

Londra : 26 ( A. A. ) - Fran
sız kabinesinin kat 'i surette bir 
Fransız - Alman işbirliği siyaseti 
takip etmek kararında olduğu 
hakkında Vişide neşredilen be
yannameyi bahis mevzuu eden 
matbuat, Fransanın Hindiçinide 
aldığı metin tavur ve harekete 
işaret etmektedir. 

Deyli Meyil Fransız filosunun 
Saygondan meçhul bir tarafa ha
reket ettiğini ve Hindiçini ordu
sunda bütün izinlerin kaldırıldığını 
bildirmektedir. 

Deyli Telgraf dün cereyan e
den mühim hadiselerden birinin 
de Fransız harp gemilerinin ha
reketi ve Hindiçini ile Siyam ara
sındaki' mütarekenin yedi marta 
kadar temdidi olduğunu yazmak
tadır. 

Gazeteye gö;e, - amiral Lihi 
Fransanın Uzak Şarktaki ihtiyaç
larını Vaşingtona bildirmiştir. Fa
kat hadiseler çabukt ilerlemekte
dir. Japonyanın Singapurda, Hol
landa Hindistanın~ ve Pasifikteki 
adalara karşı kullanılmak üzere 
Hindiçinide üsler elde etmek 
için yaptığı teklifleri Fransızlar 

reddetmişlerdir. Hindiçini hüku
meti buhranın otuz saat kadar 
patlak verebilecegini bildiren bir 
ihtarname neşretmiştir. 

Pariste bir 
haydutluk 
A'ırılan milyonlar 

Paris : 26 ( a. a. ) - Bugün 
Parisin ortasında bir hırsızlık vçık
ası olmuş, 3 milyon 700 bin frank 
çalınmıştır . 

Kredilyon bankasından parayı 
alıp, FransıL bankasına götüren 
3 memur, yolda bir otomobilin 
taarruzuna uğramışlar , memur un 
birisi ölmüş, digeri yaralanmıştır. 
Üçüncüsü kaçmaya muvaffak ol
muştur. Hırsızlar parayı alıp kaç
mışlardır. 

İlan 

1 

Sldney: 26 (a.a.)-A· 
vuatralya bafvaklHne va
kllet eden Faden Vlllkl· ! 
yl Avustralyaya davet 

t~·:· .~·:~:::·:·:· ., .. 4 

Lindberg'e 
nefret hissi 

Batavya 26: (a. a.) - Cavada 
bulunan danimarkalılar, Albay 
Linderberge bir telgraf çekerek 
şunları söylemişlerdir: 

" - Hattı hareketiniz, Biz 
yabancı memleketlerdeki Dani-

. markalılar üzerinde bir nefret his
si yarattı. lskandinavyalılar daima 
düıüst ve kahraman olurlar. Siz
ed lskandinav kanı bulunduğu 
halde, Naıi gangsterlerinin hu
duduna giriyoı sunuz. Yeni bir 
dünya kurulacaktır. Fakat bu dün
ya Nazi hırsının değil, lngiltere 
ve Amerikanın kuruldu~u dünya 
olacaktır.,, 

Norveç ordusunda izin,ler 
geri alındı 

Berlin : 26 (a. a.) - D. N. B 
Bildiriyor: Alman gazetelerindekı 
bir ilan, Norveç ordusuna mensup 
izinlilerin derhal kıtalarına gitme
lerini bildirmektedir. 

/NG}L/Z KRALININ 
KABULLER} 

Londra : 26 (a. a.) -- Kral, 
Vatingham sarayında Mısır elçisi 
ni ve sonra Başvekil Çörçılli ka
bul etmiştir. 

KIZILAY CEMiYETİ SEYHAN 
MERKEZİ RİYASETİNDEM: 

Cemiyetimizin senelik kon-
gresi 5 Mart 941 çarşamba 
günü saat 16 da Halkevi sa
lonunda toplanacağından Ce
miyetimize kayıtlı ve senelik 
taahhüdatım ödemiş bulunan 
sayın azamızın" gösterilen gün 
ve saatte kongrede hazır bu
lunmaları rica olunur. 12741 

• 

TÜRKİYE - fRANSA 

VAZİYETİNİN MUKAYESESİ 
Londra : 26 ( a. a. ) - Deyi 

meyil Türkiye ile Fransanın va
ziyetini mukayese ederek bu iki 
memleketin elinde mühim koı.lar 
bulunduğunu bildirmekte, 4: Hitler 
bu kozlara kendisi malik olmayı 
çok isterdi > demektedir. Gazete 
bu iki memleketin ne berinin ne 
de ötekinin Hitlerin tehdidlerine 
boyun eğmediklerini ve bu metin 
hareketin cesaret verici bir şey 
olduğunu bildiriyor. 

- ·-------------

OÜZElTME 
25 Şubat 941 tarih ve 4962 

numaralı gazetemizin dördüncü 
sahifesindeki Seyhan Posta Tel
graf ve Telefon Müdürlüğünün 

tlegraf direği alınacağı hakkında
ki illnın direk adet )ekunu 2250 
olacağı yerde tertip hatası olarak 
2205 adet çıkmıştır. Özür diliye
rek düıeltiriz. '. 

ilan 
1 

C(BElİBEREKET SULH HU
KUK MAHK[M[SİNDEN : 

Davacı Karaboyunlu ma
hallesinden Hamza oğlu Müs
lüm kansı Zeliha Kaya mahal
lei mezkurede kain taşlık ve 
çalılıktan imar ve ihya ederek 
bahçe haline getirdiği, şarka'n 
Fakı oğlu İbrahim ve Fadıl 
bahçesi, garben Erzin caddesi 
ve Dere Obası köyü yolu, şi
malen yol, cenuben ark ve 
Kürt Mehmet bahçesi ile mah

dut mahallin namına tescilini 
talep etmiş ve Cebelibereket 
Sulh Hukuk Mahkemesinde 
cereyan eden duruşmada müd
deabih mahalle alakası olan
ların ba istida 14.3.941 tari
hinden evvel müracaat etme-
leri ilan olunur. 12742 

ZAYİ VESİKA 
Mersin 23 üncü Alay 3 cü 

ADANA ASKERLİK ŞUBESİ 
REiSUGiNDEN : tJI~:=~;:::=:~::;:::::• . Tabur 9 uncu Bölükten almış 

olduğum askerlik vesikamı za· 
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eski vesikanın hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

ı - Adana mahalleler ve 
köylerinde oturan ve şubemiz· 
de kayıtlı bilumum malul, e
rat, şehit yetimlerin"n yokla
malarına 1 Mart 941 gunun
den başhyarak 15 Mayıs 941 
gününde hitama ermiş bulu
nacaktır. 

2 - Yoklamaya gelecek
ler Üzerlerinde hüviyet cüzda
nı, rapor, resmi senetlerile tü
tün. ikramiye cüzdanlarile bir
likte aşağıda yazılı günlerde 
geleceklerdir : 

A - Mahallelerde bulu
nan maluller bahanın pazarte
si. salı günleri öğleden sonra 
saat 14 te, 

B - Maha1lelerde şehit 
yeti!Illeri ise . h~ftanm çarşam
ba, perşembe günleri öğleden 
sonra 14 te. 

C - Köylerde bulunan 
malUller ve şehit yetimleri de 
cuma ve cumartesi günleri 
öğleden sonra saat 14 te Şu
beye galeceklerdir, 

3 - Yukanda birinci mad
dede yazılı 15 Mayıs 941 gü
nüne kadar yoklamaya gelmi
yenler 941 yılına ait tütün . ik
ramiyesinin verilemiyeciği i

lan olunur. 

26-2-941. Perşenbe 

8.00 Program, saat ayan 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif Parçalar 
8.45/ 
9.00 Ev kadını-Konuşma 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Küçük Fasıl. 

12.50 AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Küçük Fasıl Prog· 
ramının devamı. 

13.20/ 
14.00 

, 
Müzik : Kanşık Pragram 

(Pi.) 

18.00 Program, saat ayarı 

1803 Müzik: Radyo Caz orkest
rası (lbrahim Özgür idare 
sinde) 

18.40 Müzik : Kanşık şarkılar. 

19. 10 Konuşma (Karadeniz Rö 
portajları). 

19.30 Saat ayarı, AJANS 
20.~5 Müıik : Radyo İnce Saz 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müıi: Şan soloları - Bed~ 

riye Tüzün (Soprano). 

21.00 Müzik : Dinleyici istekleri. 

21.30 Konuşma : Sıhhat Saati). 

21.45 Müıik : Radyo Salon Or 
.,. kestrası 

22.30 Saat ayarı, AJANS 
23 .. ~5 Müzik : Dans Müıi~i (Pi.) 

23.251 
23.30 Yarmki Prorram ve Ka-

P!Ullf ~ -u 

Köprü Sokağı mahalle
sinden Yusuf oğlu 

12743 Mehmet Rasim Akçimen 

BORSA 
Pamuk - Hububat ---

KiLO FIATI 
CİNSi En az 

K. S. 
En çok 

K. S 
Ko1.a 
-Ma. Parlağı ~ı~ _sı,oo 
-Ma. Temizi - -
-Kapımah 
-y-: Pamug-u , 
Rlevland C •-~62=-,""'"oo~-ı--6-2-,0-0__. 
Susam 27,75 
K.BuğdaY- •----ı----.1 
Buğday T'~o-. :-----~--·
- ,.- Yerli •----

Arpa • 2 60 , 
-y-uııı-•-__.:,. __ , ____ • 
------~------.!------· 26 / 2 / 1941 

Kambiyo va Borsa 
İş Bankasından alınmıştıe 

Uret -- - - -

~§mark ı-----
Frank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz) 5 24 

129 20 

l 
Dolar (Amerika) 
Frank üıv içre) 

·~"~--~- 1;1,,;.,;,ı.;.~. ----~--.ı...-.--~ 

:··· ...................... : 
İ ASRi SiNEMA İ 
:SUVARE BU AKŞAM SUVARE: 1 8.45 8.45 : 

1 Şaheserler serisinden bir inci daha sunar i 
1 DON : 

1 AMECHE ı•. 
LORETTE HENRY 

1 1
• 

YOUNG f OHOA 

1 
• 

1 
Gibi 3 Büyük Yıldır Tarafından Nefis Bir 1 

Surette ibda Edilen 1 j. . • 

liŞEREF YOLUI l. • l. 1 
4 • Seven bir erkeğin yükselişi ... 1 Sevilen kadının fedakarlığı • 
e Fransızca sözlü aşk ve vazife hislermi h • 

• mükemmel bir şekilde gösteren şaheser 1 
ı. 01.KKAT Bu filmde (Loretta Young) un üç .ı 

kızkardefi de rol almıfhr. • • 1 • : 
• • • l?e~ ya~on©la 1 
İ HATA 1 1 • ......................... .! 

iŞ BANKASI 
KOÇOK TASARRUf HESAPlARI .. 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlOELER: 

4 Şubat, 2 Mnyı~, 1 Agu<;tos, 3 lkincitl"şrin 

tarilılcrinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELER' 
1 Adc•t 2000 Llrnt.k 2.000 Lira 
s " 

1000 
" 3.000 il 

2 
" 

750 ,, 1.500 ,, 
4 ,, o O O 

" - 2.000 
" 8 .. 250 il 2.000 ti 

:15 il 100 
" 

:1.500 
" 80 " 

50 ,, 4.üOO il 

300 tt 20 tt ü.000 il 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biri~tirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihiniz! de denemiş olursunuz. 

·-·- ·- ·-·-·-·-·- ·-·-· DOKTOR ·-·-·-·-·~·-·-···-··· 

Ziya Rif at Tümgören l 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ElEKTRİK 

TEDAVİSi MOTEHASSISI 
Her gün hastalarını Abidinpafa caddesi 125 

nıımaralr muayenehanesinde kabul ile 
30-17 tefhis ve tedavi eder. 12681 



,. 

Sayfa 4 TORKSôZO . 

ıı 
Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi ı 

ABiOiNPAŞA CAOOESiNOE e -- , ·. -

VAKlflAR APARTIMANI 

AlTINOA 

• 
VILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

27 şubat 194 

Uzun zamandan beri 
beklenen yeni radyo· 

Iarımız gelmiştir 

Radyo meşherimizi 
mutlaka görünüz 

1 

1 1 ZARiF EV EŞYASI ı ı En iyi radyo ile en iyi servisi ~~raber 
' , 
bulacağınız müessese şudur 

MUTEDİL fİYATLAR 
Salon Takımları, garJroplar, yatak takıml1rı, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 
MUHARREM HİLMi REMO . ~ 

ZEVKİNİZE UYGUN H(R TORlÜ MOOEl 
ABIDİNPASA CADDESİ NO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TEl[f OH : 1 

YILDIZ Atelyesinde 
1 il ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~ 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

•w•••••+woooooo+woooowwoo•ooooooooocooouoww+ 

., 

D. Muzaffer lokman 
TAŞRADAN SİPARİŞ KABUl EDİlİR Dahiliye Mütehaaaıaı 

. • ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ., Moble Evi 

Sahibi: Kadri • Talip 
12546 

HASTALARIHI HER GOH MAYENEHANESINDE 

KABUL EDER 
'\ t Ot Ot ·e e • ee ·o 00 00 °6 e* .. *t •• e· ce e· et cc #t ee #O ** *O a· • 

ÇOCUK İNSANLARIN 
GiOiR SEVİNİZ OK~ 

FAKAT ÖPMEYİN 
Çocuk Esirgeme 

Oenel Mark 

....................................................... 1 ~.......,... _ _...._.._...... _______ ..._.._ 
• ·~ • MUTEHASS/S 

İ T 0 R K S o·· z 0 İ Dr.EkremBalta 
1 • HASTALARINI HER GON MUSTAfA Rif 
İ İ ECZAHANESI OSTONOEKI MUAYENEHANESİN 
i GAZETEveMATBAASI 1 KABUl EDER 

• • • • • • J 

1 Türks.özü Gazetesi ~~rı:c:~:rJ:tERı0~;~~"~~:0E:E ı~~t:~NoAv~ıu 1 -
• • : 1 
: • · i -
l : ~ 
: T .. k il . •• M tb KİTAP, MECMUA ~EK, BilET, Afi~, PllN HA~TA, 1 _...._ 
: ur sozu a ası BİLÜMUM MATBAA iSURİNİ TORKİYEDE MEVCUT· : 

ı. MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER İ 
1 1 
1• • •• 
• . • HER ECZAHAHEDE BUlUNUR • 1':"üırks©~lb!ı ~üOt kosmo: • ________ ___, i - 1 r---------------_..., 
i Sağl~m, Temiz, Zarif Cilt '( Türksözü) 1 s:~}:~ıl:~~a:r. T~=~~h~' 
: Mücellithanesinde yapılır. ~~baiıı1t : :: FUE=~=iCNEe~n·ylat:: 
• Aylık ta abone edilir. y 

• - MACiD OUÇL 
• l&lnlar için idareye 

......................................... mUracaat etmelldlr. 

) 

DERHAL f<ES~A. 


