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BAŞ VEKiLiMiZ DUN 
A AR YA DÖNDÜ 

MERSİNDE YAPILAN IIARARETLİ UGURLAMA 
Mersin: 19 (Türksözü muhabirinden 

telefonlu) - Bir aydanberi me.ı;unen şeh
rimizd~ bulanan BafVekilimiz Doktor Refik 
Saydum bugün ıaat onbir buçukta hu.su:ıi 

trenlerile Mersinden oyrılmıflardır. Anka
raya dönmekte ola,, Baıvekilimizi Mersin
liler hararetle tefyi etmiılerdir. 

UZAKŞARKTA 

Hong-Kong'a 
dün girilmiş 

Japon asheti dün 
üç noktay9a çıktı 

Malaya'da ve 
Singapur' da 
son durum 

General Veyvl'in 
dünkü beyanatı 

Tokya : 19 (a. a.) - Japon 
kuvvetleri düşmanın şiddetli 

mukavemetine rağmen Hong-
Koıfg adasına çıkmıştır. 

Nevyork : 19 (a. a.) - Tok
'fb ;adyosu demi~tir ki : Japon· 
lar Hong: - Kong'dan üç nokta
da karaya çıkmışlardır. Bunlardan 
ikisi adanın Şimal doğusunda, bi
ri de batı çevresindedir. Mütead· 
did Britanya istihkamlan zaptedil
miştir. Japonlar hareketlerine de· 
vam ediyor. 

Londra : 19 (a. a.) - Malez· 
yadaki lngiliı kıtalarımn yeniden 
geriledikleri haber veriliyor. 

Londra : 19 (ıt. a.) - Japon 
sözcüsü demiştir ki : "Kanton 
Şimalinde ve bahsında general 
Yuhannu kumandası altında on 
kadar Çin tümeni ile bir kaç bin 
komünist çetesinin bulundu~u doğ'· 
rudur. Çin çeteleri Hong - Kong" 
un Şimalinde hareketlerde bulu· 
nuyorlar.,, 

Batavya : 19 (a. a.) - . Res
mi tebliğ : Miri'de yapılan hare· 
.ketlerde tayyarelerimiz bir Japon 
Kruvazörü ile bir torpido muhribi
ne tam isabetler kaydetmişlerdir. 
KruvazöıJerin yandığı görülmüş· 
tür. 

Yenidelhi : 19 (a. a.) - Ge
neral Vt:yvl. Gcll.~tecilere şunla· 

rı söylemiştir : "Jaı-ı:>niar başlan · 
gırı-rta ba7.ı muvaffakiy .. ti ... : elde 
etmişlerse<l... Ma!e.yayi istıiadan 

uzakbrlar. Singapura ise iıenüz 

yaklaşamamışlardır. Malayanın şi· 

mal batısında durum hiç şübhesiz 
endişe vericidir. 

lngilizlerin Petangı kaybetme· 
leri mümkündür. Ve bu sıkınhlı 
bir vaziyet doğurabilir. Fakat bu
nu düzeltmek için gereken tedbir
ler alınıyor.,, 

General Veyvl Hindislanın 
Şimal batı tararıarmın uzun mesa· 
feye ilden tayyarelerin hücumu
na uğrayabileceğini, buna karşı 

tedbirler alındığını söylemiş, Ja· 
ponların yalan haberlerle Hindis
tana karşı açtıkları sinir harbine 
rağmen ortad;ı telaşa düşecek bir 
hal olmadığını bildirmiştir. 

Moskova : 19 (a. a.) - Prav· 
da gazetesi "Pasifik harbi,, baş· 

lıkh yazısında diyorki : Yedi llk 
Kanunda Japon deniz ve hava 
kuvvetleri habersizce pasifikteki 
Amerikan ve logiliı topraklanna 

Japonların asker ilıraç ellikleri Singopurdan bir görünüş 

haince hücum ettiler. doksan milyon, japonyadaki de 
Bu tasaı !anan ve ansızın ya- yedi milyon tondur. 

pılan hücum Japonlara geçici ba- Bundan böyle Japon ihf yal-
şarılar temin ettiği gibi, Amerika- lan tükenecek, Amerikanınkiler 

lılarla lngilizlere kayıplar verdir- ise gittikce artacaktır. Harbin ne-
miştir. Fakat muharebe devam ticesini tayin edecek amil de bu· 
ediyor. Japonların giriştiği mace- dur. 
ra çok tehlikelidir. Ve kendisine Gazete, yazısını birtirirken, 
mağlubiyetten fazla bir şey vade- Japonyamn mağlup olacağını mü· 
demez. Japonya b"r yıldı ım za- nakaşa götürmez bir hakikattir 
feri elde edeceğini zannediyorsa diyor. 

bu hususta uQ-rayaca~ı haya\ su- Rankoni ! 19 ( A. A. ) -
kutu Almanyanın Sovyetler birli- Şimal Malezyada cereyan eden 
~ine karşı yaptığ"ı tecavüzdekin- mu~arebeler Japonlara son dere-
den daha küçük olmayacektır. ce elverişli bir değişim takip et· 

Asker ve iht·yatlar harbi olan mektedir . 

bugünkü mücadelenin neticesini Japon kıtalan bütün Kcdah 
sanayi kudreti, insan ve malzeme suJtanhtım ve Vellcseley eyaletini 
ihtiyatları tayin edecektir. Bu sa- işgal etmiflerdir • Şimdi Japon 
hada birleşik devletlerin Japonya- kuvvetleri Malezyanın bütün batı 
ya karşı pek büyük bir üstünlü- şimaline ve Hint Okyanuşu sahil· 
ğü vardır. lerinde 160 kilometrelik bir saha-

Bu devletlerle kıyaslanırsa Ja- ya hakim bulunuyorlar • Penang 
ponya ham madde itibariyle fa- adasının irtibatı tamamile kesil-
kirdir. Makine yapısı da Arneri· 
kanın ki ile ölçülemez, Amerika· 
nın demir sanayi kudreti yılda 

miştir • 
Japonlar Penang limanından 

tGerW J tlııeü muta.dal 

Milli Korunma 
Kanunumuzda 
tiıdiller yapıldı 

Ankara : 19 ( R. G. ) -
Milli Korunma Kanununun üç 
maddesi tadil edilmektedir . Bun 
lardan b :r kaçı Parti Grubunda 
tetkik edilmektedir . Bir maddeyi 
tadil t:Jen kararı ise meclise ver 

' mi~tir . Buna göre Vdlilere ve 
kay"1akamlara her türlü arama 
selahiycti verilmiştir . Aramada 

. 
, -·-• .; v '.. 

'!>;~~ 

müsbhsilin e ";nce çıkan mahsul , 

toprak mahsu!ü ise derhal vazi

yet edilecek ve o günkü piyasa 

üzerinden satın alınacaktır . Va

liler ve kaymakamlar , mağ'aza , 

dükkan ve bilumum depolan ara

yabileceklerdir . 

Libya harekatından son günlerde lngiliz..lerin çok iyi ilerledikle 
rı' ve bunun ümit verici oldu*u gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 
Yukarıki resim OrtaşaYk cebhesinde Yenizelandalıların ltalyan me"zı'
lerine hüçum ettiklerini gösteriyor. Bu.na ait haberler iç sahi/ emizdt1dir · 

Rus ceblıesinde çalışan 
lngiliz tayyare~i pike halinde ....... . ....... 

: Rus toprağında ı 
• • i Alman i· • . t • : rıca ı : 
!durmadı! • • ı • Rusyadan gelen ı 

1 
ı haberler çok ff · ı ümit verici f 

ı Rus - Japon ı 
f arası vaziyeti : ,• . 

1 i. Almanlar i 
1 i dün de ı 
• . d' ı . ı zayıat ver ı ı • • .... .... ... 

Moıkova : 19 (a. a.) - Dün
kü Sovyet tebliğine ek : Cenup 
cephesinin bir kesiminde asker
lerimiz 3,200 düıman aalcerini 
yok etmiştir. 43 top, 53 mitral· 
yöı., 28 mayin atıcı makine, 105· 
kamyon ve pek çok mühimmat 
alınmıfbr. Moskova ccbheıinde 

dütman bir çok noktalardan feri 
atılmıştır. Diğor bir kesimde kı

talarımız alınanlardan 10 tank, 
10 zırhlı otomobil ve ıair mü· 
bimmat ve harp malzemesi al· 
mııtır . 

Londra : 19 {a. a.) - Rus
yadan gelen haberlere göre, Sov. 
yet kıtaları Alman kuvvetlerini 
geniş bir cebhe üzerinde geı i 
atmaya devam ediyorlar. 

Tokyo : 19 (a. a.) - Japon 
sözcüsü, Sovyetler birliğini Ja
ponyaya karşı harbe sokmak için 
Amerika birleşik de,•letlerile lrı
gilterenin büyük gayretler yap
tıldarına dair haberlerin doğru 

olduğunu söylemiştir. 

Yenidelhi 19 (a. a) - Vey-

<Gerhl 3 iincıi sayfada! 
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Çörçil simdi 
Londrada yok 
Ankara : 19 (R.B.) - Çör 

çll Uç gUnden bari lngllta
reda değildir • Belki ÇBrçll 
•imdi Amarlkadadır. Fakat 
buna dair kat'ı bir ,ey •ÖY • 
lenemez. 
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Sahip ve Başmuharriri 
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1 TÜRK-INGİLİZ GENÇLiGi TEMASI 

lngilızlerle 
Mersinlilerin 
Futbol maçı 

_...---Binler.ce Seyirci Önünde----

Dün Adana stadında yapılan maçı 
2 -6 lngilizler kazandı 

Türkiye takımlariyle futbol temasları yapmak üzere Mısırdan bir 
İngiliz takımının memleketimize geldıği , Ankara ve lstanbulda ki 
Türk takımlarile maçlar yaptığı ve bu takımın evvelki gün şuhrimize 
geldi~i malumdur. Ekseriyetini beynelmilel oyuncular teşkil eden İn
giliz futbol takımi dün saat 14,30 da ilk maçını Mersin muhteliti ile 
Adana stadyomunda yapmııtır. 

Mersinden ve Adanadan ma
çı takibetmek üzere stadyoma 
gelen binlerce halkın huzurunda 
bu futbol .karşılaşması çok hara 
retli ve heyecanlı olmuştur. 

Maç başından sonuna kadar 
candan bir samimiyet havası için· 

de geçmiş ve üstad lngiliz fut
bolcuları g'nçlerimize eyi bir 
oyun göstermişlerdir. 

Birinci (haftayım 1 - 1 bera· 
berlikle bilmif ve ikinçi haftayım
da Mersinlile~ 1 ve İngilizler de 
5 gol atarak maç 6 • 2 lngilizle
rin galibiyeti ile ıona crmiıtir. 

Türk- lngiliı doıtluk teza
hüratına veıile veren bu maçtan 
sonra gençler sürekli ve şiddetli 

alkışlar · arumda sahadan ayrıl· 
mııtardır . Maçı , İngiliı takımı
nın reiıi Bay Lorey çok ıüzel 

idare .etti . 

Kıymetli! miaafirlerimiı, lngi· 
liı futbolcuları buaün de Ada11a 

muhtf\liti iJe karfılaşacaldar ve. 
maçı müteakip Meydanıekbc:ıe 
hareket edeceklerdir. 

Bilindi~i aibi Jngiliı. ıporculart 
Mısıra avdet etmektedir. Bugün· 
kü maç ıaat 13 de başlayacaktır. 

Fransa ile İtalya 
arasında dostluk 

Roma bütün Franaız 
eairlerini bırakıyor 

Ankara : (R. G.) - Şimdiye 
kadar Fransaya so~uk davranan 
ltaıya Fransaya sevgi göstermeğe 
baflamıştır. Hatta bir kaç gün 
evvel verilen bir karara göre, 
ltalya elindeki Frııınsız esirlerini 
serbest bırakmaktadır. 

Diğer taraftan Almanya Fran• 
aaya karfı serb~st davranmağa 
baılamııtır. Eğer Franaada, Al
manyanın hudutsuz kaynaklara 
sahip olduğu hakkında bir kana· 
at vucut bulmamış olsaydı belki 
Fransa Almanyayı karşı harbe 
devam ederdi. İtalyanın ıon gün
lerde Fransaya yakınlık göıter
meıi alaka ile karfılınmaktadır. 

Timora dün 
çıkan kuvvetler" 
Londra : 19 ( A. A. ) -

Müttefik kıtalar Timora mukave· 
met görmeden çıkmışlardır . Bu 
adanın güzel bir limanı ve tay
yare meydanı · vardır • 

Çifte Sevinç 
Evvelki gün lstanbuldan dönen sporcu lngiliı dostlarımız dün bu· 

radaki ilk maçlarını Mersinli gençlerle yaptılar ve bizimkiler i~ ıayıya 
karşı altı sayı ile ma~lup oldu'ar. Her şeyde olduğu gibi spor ifle
rinde de iki tarafın vaziyetlerini göıönünde tutarak netice hakk:ında 

bir tahmin yapmak mümkün ve adettir. Nıte\im misafirlerimizle bu· 
raya gelip maç yapacakları duyulduğu dakikadanberi bu n;ıeşbur 
oyuncular karııaında bizimkilerin kaybedecekleri lçanaati başlamıştı. 

Dik.kat edilirse bu tahmin ve kanaatte dayanılan şey şu idı: lngi
ll1ler futbolun üstadıdırlar. 

Bu kanaat birçok neticeleri itibarile ekseriya doğru çıkmıştır. Es· 
kiden, sulh ı:amanında dünyanıa bir çok yerlerinde yapılan ve hazan 
beynelmilel mahiyet alan futbol maçlarında İngiliz takıf!llarmın ek
seriya galip geldiklerini duyar dururduk . H ıtta bugün bile, içinde 
yuvarlandığımız binbir hadiseler karşısında sporla, futbolla yakın uzak 
alile.alı bir çoklarımızın muhayyelesinde dünyanın m'şhur amatör ve 
prof eıyonel takımlarının isim ve hatıralaıı hala, o günkü taı:eli~ile 

durmaktadır. 

Fakat nede olsa bu de~erli ve istifadeli karııla~maların hasretini 
çekmekteyiz, 

* * * 
Misafir dostlarımızın Ankara ve lstanbulda yaptıldarı maçların 

tafsilAtını okuduk ve dinlerlık. Netice itibarile takımı te§kil eden 
oyuncuların hepsinin hakikaten ayrı ayrı birer kıymeti oldu~unu da 
tahmin etti2'imiz gibi çıktı. . 

Muhterem misafirlerimiz.in bu fırsatlı ziyaret ve karfılaşm~larının 

memleketimizde çok güzel ve iyi intibalar bıraktığını söylemeğe lüzum 
görmüyoruz.. Hepimiz. dostlarımızı karşılamadan ve onları memleke
timizde iyi bir şekilde misafir ettiğimizden sevinç duymaktayız. 

Fakat bu 1.iyaretten en çok s~vinç duyanlarımız her halde bizim 
gibi Z'!Vklo oyunlarını seyrede~lerin değil, a -ıl sporcu ııençlerimiıdir: 

Çünkii onlar çifte bir sevınce kavuşmu~lardır; hem çoktanberı 
haaret ı ni çektikleri maç heyecanını duymuşlar, hem de dostlarının 
oyu 11 tarzlarından ve teknik inceliklerindc11 istifade ctmiflerdir. -8. G. 
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Tabiat içinde Tetkikler 
M~mleket isleri : , 

PİYAS.r4.DA ·------
• 

NiÇiN 
Z elzele ile dünyanın sar

sılmasını biridirinden a· 
yıımak lazımdır. Dünya boşluk
ta dönerken tabii heyeti umumi· 
yeıi biı den sarsılır. Fakat dünya 
o kadar büyüktür ki bir tarafın

dan husule gelr:n bir sarııntının 

•) nı umanda her tarafında his· 
~edilmeıi mümkün, de~ildir. işte 
ıelzele eınasında olan şey de 

Yeni ne,riyat 

RADYO MECMUASI 

R 
adyo son asrın en çok 
yayılan ve hemen her 
yerde aranılan bir neşir 

vasıtası oldu • Her memleket her 
şeyden önce modern bir kültür 
vasıtası olan radyodan türlü şe · 

killerde faydalanmaktadır . Haber 
alma , haber verme , müzik , 
tiyatro , her türlü mevzularda 
konfe~anslariyle radyo bugün me· 
dent ınsanlık topluluğunun belli 
başlı ihtiyaçlarından biri oldu . 

1927 yılındanberi memleketi· 
mizde de başhyan Tür~ çe radyo 
n~şriyatı yalnız yurdumuzda değil 
bır çok yerlerde umumi bir alaka 
ile takip edilmekte ve dinlenil · 
mektedir • 

Bu alaka radyoevimize her 
iÜn gelmekte olan yüzlerce mek· 
tuptan anlaşılmaktadır . 

Bugün dür.yada radyo idare· 
Jcri halkın , dinleyicilerinin bu 
yakın ilgilerine cevap vermek için 
büyük fedakarlıklara katlanmakta 
dırlar . Radyo idaremizin de ken 
di ölçüıünde dinleyicileri için 
yaptı~ı hizmetler herkesçe bilin· 
tnektedir • 

Matbuat umum müdürlüğ'ünün 
dünden itibaren aylık bir radyo 
mec:nuası çıkarmağa baş!ama11 

Türk radyo dinleyicilerini herhal· 
de çok memnun bırakacek olan 
ye 1i ve güzel bir hizmettir • 

iyi bir baskı ve zevkli tertibi 
ile oirinci sayısını ele aldığımız 
( ~ ~yo ) içindeki yazırarla daima 
okunacak ve aranacak bir mec
mua olmuştur • 

Her ayın on beşi ci günü 
çıka~ak olan mecmua kendini oku· 
yuculanna şu suretle takdim et. 
mektedir : 

< Radyo memuası Türk radyo 
idare.;i ile Türk dinleyicilerini bir 
a·aya ıeti ·me'< ve birbirlerini an 
lamalaıını temin etmek üzere çı· 
kıyor . 11 

Radyo mecmuası bu vazifeyi 
birinci adımda yerine getirmedi· 
~i düşüncesindedir . Fakat , < bu 
gayeye her defasında daha çok 
yaklaşmış bulunmak başlıca mak
sadımızdır . > diyen mecmuanın 

ilk sayısında alaka ile okuduğu· 
muz yazılar , dinleyici kütlesi ile 
radyo idaresinin arasındaki derin 
boıluğu oldukça doldurduğunu 
göstermektedir . 

Vedat Nedim Törün Dil ve 
Kültür başlıtt ile geniş yığınlara 

hitap eden radyonun bu sahadaki 
vazifelerini belirten makale , tel
siz telgrafın tarihçesini anlatan 
Fuat Münir Benerin yazı91 , Rü
şen Kam'ın Türk musiki tarihinin 
dikkate değer bir faslı olan meh
terlerden bahseden tetkiki , Me· 
sut Cemilin Kozima Vagner ve . 
limail Dede hakkındaki yazıları 
ilk bakışta mecmuaya bir değer 
vermektedir . 

Bir çok dinleyicilerin takip 
ettikleri , meslekler konu~uyor , 
ziraat takvimi , evin saati , çocuk 
saati , radyofonik tiyatro hakkın-. 
da meraklan çözen yazılar , rad 
yo. tekn!Q-ine ve programlarına 
daır bllgıler , guzel resim ve ka 
rikatürlerle radyo mecmuası , ilk 
sayısında iyi bir e5er o~arak kar 
ıımıza çıkmıttır • On beş yaşına 
basan Türk radyosuna böyle bir 
eser kazandıran Matbuat umum 
ıqijdürlütüne te~ekkür ederiz. 

Zelzele olur 
gülmekteyiz 
ağlamaktayız Adli siciller mü-; Okulların yapacağı 

zede toplamyor yılbaşı tatili 

j DOLAŞIRKEN 

S 
on günlerde .kumo~c ı , tuhafiye
ci ve kunduracı dükkanlarını 

biraz dolaşmak laıını geleli. 
Yılanı dahi yuvas:rıdan dışa-YAZAN : 

P. P. 
bundan ibarettir. Bir zelzele ol
du~u zaman bir dalga başl ar, 
bu dalga dünyayı dolaşır. Sis· 
moğraf aleti denilen bir takım 
aletler vardır ki bu sarsıntı dal
galarını kayd eder, ve bize kilo 
metrolarca uzak mesafede bulu· 
nan bir zelzeleyi bile haber ve
rir. Şu halde sualimizin cevabı 

şudur : Zelzele bütün küreyi sars· 1 

maua da yer yüıünü dolaşan 

dalgalar dünyanın her tarafında 

hissedilir. 

Memnun olduğumuz. zaman 

nifin güleriz. ? 

G ülmek dimağınızın ve vü
cudunuzun yapılışıııa uağ

lıdır: Sizi gıdıkladıkları zarnan 
hoşlanmazsanız bile yine giiler
siııi:ı. Tıpkı buııun gıbi, parlak 
bir ziya birdenbire gözünüte ge· 
lir~e gözünüzü l.amaştıı ırnnız . 

Çüııkü dimaıtınız söyle yapıJ.n ş
tır ki o puvvetli ziyaya ancak 
gözüıılizü kapamd.la cevap ve-
rir. 

Gıdıkland ığınız ıaman &Ü· 

Hince de aynı ş ~y olur. F1tkat o 
zaman yalnız bir şey yerine. bir 
çok fe} leri birden yaparsınız. 

Göı kapaklarınızın yerine } üı.ü 

nüzün bir çok adelelıı:rini bera
ber oynatırsınız. Yüzünüzdeki 
adclclerden maada, nefes almanı · 

za yardım eden adeleleri de hıı· 

reket ettirirsiniz. Bütün bu ada
lelerin "harepetinin hepsine birden 
bi:ı gülmek deriz. Aya~ınııın al· 

tını biri kıdılc:ladıkça ona nasıl 
aya~ınızı çekmekle cevap veri. 
yorsanız, bu adelelerinizi O} nat
malda da gıdıklanmaga cevap 

verirsiniz. 
ıGuis.I 3 üncii aayfadal 

Haber ~alclığıTllıza göre !327 

tarihine. ~ad~r ol n ~er 'iy':_ mah · ı ·ı"•••• .... •o~•••M•• .. ••ı 
keme sıcıllerı mahaıli • • ı:t.elere 1 • Halk yarciımlle Türk ı 
mın~aka itibarile goııderi ! Mc_ek tir. i gen-;-ll~lni kam.tlanclır- ı 
~azı~n~"P'. ıçel, Mara~, U.rfaı Mar· ı mak yolunda Ç3hfan Ha-: 
dın sıcıllerı Adana muıesıne nak· · : va Kurumuna Oyo olu· : 
ledilmek üzeredir . Bu yoldaki ı nuz • Kurban bayramı ı 
hazırlıklara başlanmıştır. ı : bunun için en giJzal bir : 

Adliye Vekaletinin bu yerin· ı vesiledir • : 
de karaı ile adli siciller harap ol · ı Kurbanımızı Hava Ku ı 
maktan kurtulmuş o:acaktır. Bu, ı rumuna verirken hava ı 
bilhdssa ctüd için zengin bir kay ı oıhöımıza , fel3kete uil ı 
nak olacaktır. ı rıyanlara ve kimsesiz ı 

Kız~lay balosu 
Kızılay cemiyeti tarafından 5 

ikinci kanun 942 pazartesi günü 
akşamı için :tıa:mlanı>n c Kurtuluş 

baloııu > ordu evinde verilecektir. 
Da1. etiyelerin bir kaç gün sonra 
da~ıtılmasına başlanacaktır. 

Yar dın' sevenler cemiyetine 
mensup seçgi n bayanlar ta rafın· 
dan bu 1 alo.Ji çh o 'aga r, ü!>tÜ pi· 
yango ve Sürprıı.ler hazırln nınak· 

tadır. 

Tahkik heyetleri 
Maadin r ı izamnameı:ine ve taş 

ocakları :nizatınamesine göre ı.u 
rulan . tahkik heyetlerine valilik 
Nafıa müdürlerinin veya yüksek 
mühendis ve muhendislerin de iş 

tirak etmeleri kararlaşmıştır. 

B. Harun Onuk 
Diyarbakırdaki çeltik işlerini 

ikmal eden bölgemiz çeltik mü· 
tehassısı Harun Onuk Kırı1'han

daki çeltik suları işini intizama 
koymak üzere Ziraat Vekaletince 
memur edıl::ıiş ve Kmlchana ha 
reket etmişlerd : r. 

Arkadafını yaraladı 
Osmaniyeli İbrahim ve arka . 

daşı Mehmet. Hüseyin oğlu Şerif 
Yıtmaıı bir münazaa sonunda ya· 
raladıklarından haklarında taki
bat başlamıştır. 

ı yavrulara ayni %;!! m~n- : , ı da yardım etmiş Olaca· ı 

1 : öımız• unutmıyallm . ı .......................... 
Halkevimizin 
bir büroşörü 
Ôğrenild ij?'iııe göre, Adana 

Halkcvi Be-şkanuıısarıi için bir Lü 
roşür hazırlamıştır. Bu büroşöra 
Beşkanunsııııiye ait tarihi yazıları 
hatıralar ve şiirler vardır. Bu bil · 
toşörler p:lrasız olarak o gün hal 
ka tevzi edilecektir. 
OKULLAR ARASINDA 

VOLEYEOL MAÇI 
Bugün saat 14,30 da 1'ıı ·ens

titüsü ıahasında ticaret li&esi· ö~

retmen okulu · arasında Voleybol 
maçı yapılacaktır. 

Yarın saat 14,30 de da kız 

liaesi • ö~retmen okulu Veleybol 
maçına devam edilecektir. 

ZiRAAT LiSESi 
MÜDÜRÜ 

Bursa Ziraat melHebi müdür 
muavini Ehem Akoren 60 lira 
muallimlik maaşı ve 100 lira mü 
dürlük ücretiyle şchrimiı Ziraat 
lisesi muallım ve müdürlüğüne 

terfıan tayin edilmiştir. 

-------ı~=---u_z~_A_K_L_A_R_D_A_N __ R_A_B_ı_n ___ __.-...... ı------

Yıldız olmanın elli bir şartı var 
1 - Boyum ız 1,85 ten ıızun de~il mi, vücu· 

dunuz ahenkli mi? 

2 - Vücutça hiç bir kuslll'unuz vokmu? 
3 - Sıkletiniz 70 kilodcın a ı :nı ·/ 
4 - Serbe5t ve güzel yürüyebiliyor musunuı? 
5 - Yüzünüz güzel mi? 
6 - Fotoğrafa ıelir mi? 
7 - Çehreniz daha ziyade yuvarlağa yakın 

mı? 
8 - Gözleriniz iri mi? 
9 - Yok.sa çukurda mı? 

10 - Yahut birbirinden çok uzakta mı? 
1 l - Alnınız ne pek i'eniş, ne pek dar değil 

mi? 
12 - Saçlarınız şukaklarınıza kadar iniyor mu? 
13 - Kulaklarınızın biçimi güzel mi? 
14 - 8urnunuzun biçimi güzelmi mi? 
15 - Yoksa fazlaca büyük mü? 
16 - Ağımızın, d ıdaklarınızın çiz~: ıeri rnunta· 

zam mı? 
17 - Gülerken dişleriniz görünüyJr mu? 
18 - Dişleriniz düzgün ve muntaz.ım mı? 
19 - Çeneniz çok g.!niş veya çok ince mi? 

(E•kelc:). 
20 - Çeneniz tabii bir şekilde mi? Yoksa çok 

mu ilerde veya geride? ((adının). 

21 - Çehrenizin yandan görünüşü güzel mi? 
22 - Elleriniz güıel mi? (Kadınlara). 
23 - iyi oturur musunuz ? 
24 - Gazel hareketleriniz. var mı? 

ŞAHSiYET 
25 - Kolayca arkadaş edinilir misiniz? 
26 - Arkadışları .ıız arkıı ::hş olarak devam e· 

derler mi? 
27 - Erkeklerin hoş~na 

dınlara). 

28 - Kadınların ho::ı11a 
keklere). 

g-idiyormusunuz? (Ka-

g:diyonnusunuz? (Er-

29 - T<.ıhsil ve terbiyeniz iyi midir? 
30 - Bilgili misi.ıiz'ı' 
31 - Çok seyahat ettini1. mi? 
32 - işiniz icabı çok kimselerle temasa ieçti· 

niz mi? 
33 - Bir kalabalık içinde bulunduğunuz zaman 

sizi diğerlerinden derhal .ayırdettiren bir hususiye· 
tiniz var mı? 

34 - Zeki misiniz? 
35 - Söylenileni d~rhal anlar mısınız? 
36 - Hatıranız kuvvetli midır? 
37 - Ko.,uşmanız iyi anlaşılır mi? 
38 - Kcndi.ııze mahsus bir ş; veniz var mıdır? 
39 - Sesiniz r,-üzel mi? 
40 - istenildiği şekle girebilir misiniz? 
41 - Deı hal heyecan duyar mısınız? 
42 - Duydui'ıınuzu kola ye\ ifa•ic edebilir ve 

karşınızdakine heyecan verebilir misiniz? 

43 - Başınızdan hiç bir facia geçtimi? 
44- Tıyatro sanatında hiç tecrübeniz var mı? 
45- Ona yakın bir meslekte çalıştınız mı? 
46- Şarkı söyler misiniz? 
47- Dans eder misiniz? 
48- Sahne dansında tecrübeniz var mı? 
49- Sporla uğraşır mısınız? 
50- Hiç bir film tecrübesi yaptınız mı? 

Bu suallerin hangisine müsbet cevap veriyor· 
sanız 2 yazın ve sonra hepsini cemedin. 

Eğer netice 100 çıkarsa mükemmel bir artist 
olabilirsiniz demektir. 

Yekun 80 den yukan çıkarsa yine artist olma· 
ğa istidadınız var sayılır. Hatta 50 den yukarı olur· 
sa bile yine ümit edebilirsiniz. Fakat ondan aşağı· 
sı siıd'! artistliğe hiç bir istidat yok demektir. 

Şunu da hatırlatalım ki, bir stüdyoda bu sual· 
lere tabi tutulan 15 bin kişiden ancctk 30o ü m üs
bet cevap verebil.nişti r. 

Kanaat notu devreleri sonun
da yapılmakta olan di nlenme ta
tilı bu devrede Kurban bayramı 
ve yılbaşı tatilleri ile yakın tesa. 
düf ettiği için bunların birleştiri l · 
mtsi ve aşağı d a gösteı ilen okul· 
larııı 29 önkanun 1941 pazartesi 
sabahı tntil edilerek 8 sonkanun 
1942 perşembe sabahı tt:kra:- ders
lere başlamaları uygun görülmüş· ı 
tür . ı 

1 - Köy enstılüleri hariç ol- 1 

mak üzere . ilk öğretim okulları. 
2 - Orta öğrdim okulları. 
3 - Yüksek dereceli olanla

rıyie yapı uc:ta oktfllaıı hariç ol· 
mak üzere teknik ve mesleki Öğ· 
retim okulları. 

Misafirler şerefine 
verilen ziyafet 

Şehrimiz<leki misafir sporcu 
lar ve Mersinli gençlerimiz şerefi 
rıe dün akşam . saat 17.30 lngi liz 
konsoloshanesinde bir çay ziya. 
feti verilmiştir. 

Ziyafet ~aat 18,30 a kadar de
vam etmiş ve Türk · İngiliz spor 
culllrile _büyüklerimizden bir kıs· 

mı hazır bulunmuştur. Çay :riya
feti çok samimi .bir hava içinde 
geçmiş iki dost millet sporcuları 

birbirile darıa yakından tanışarak 

eğlenmişlerdir. 

ayniyat hesapları 

rıya çıkartırcasına dökülf'n :tatlı 
dillerin tesirile bu c!üHanlardan 
birisinın içerisine alındığım •ıdan 

bira7. sonra .karşılıklı teati edilen 
sual ve cevaplar başlayınca irısn · 

nın hayretinden nasıl donakaldı· 

ğıııı ve isteğinin ancak yüı.de yir 
mi beşini ne ş.;kildctem 'n ede· 
bileceğini, nasil düşünmeğe Laş
ladığırıı, mümkün de~il tarif vera 
izah edemem. 

Yalnız şu kaılarıııı ıöyleye
yim ki , satıc ı larımız, satışa çı· 

kardıklaıı metn'larına talip olan· 
tara , malın zerafetinden, meta· 
netinden ve ucuıluğundan bah
setmeye hiç lüıum görmekaiLin 
derhal dünya siyaset ve iktisadi· 
yatının maruz kaldığı vahim aki
beti · sanki sorulrnuş gibi .. · müş
terilerine ilk hamlede bir apera· 
tif gibi sunmakta ve sonra da • 
çok şükür bunları da arayınca 

bulabiliyoıu:ı teranasiyle asıl sa
dece geçebilmektedirler. 

Ôyle anlaşılıyor ki bu şlerle 
mr:şgul dükktıncılarımı7., alıcıları

na , bu mukaddemeden do~acnk 
gelip, geçici kanaati mallarına 

yaptıkları yüzde } üz zamma bır 
perde gibi lı:u!lanmak emelinde· 
dirler. Fakat çok ya7.ılc ki bu e· 
meller herçe badıabad bir şeyler 
a!mak istirarında bulunan halkın 
kesesine darı ekmekte devam edi· 
yor. 

lhtikarla mücadele komisyo
nunun bu satıcılara; halka ıiyasl 

ve iktisadi konferanslar vermeğe 

değil, sadece mallarını dürüıt bir 
Vil!yet hususi idareleri ay. 

niyat hesapları bundan böyle da
imi encümenlerce ve umumi mec 
lialerce 'incelenecek ve lastik olu. 
naca~, ancak itiraz vukubuldu~u 
zaman hesap divanına yollana. 
caktır. 

ı esnaf gibi satmağa memur olduk· 
tarını hatırlatmak isteyin isteme· 
diğini ve bu busu•la da meşgul 

ohnadı~lnı cidden pek merak edi· 

B. Halim A.zun 
Vnl..ıflar yüksele mima ı B. 

Halim Aıun 12 kanunevvelde 
Konyada kalp ıektesinden vefat 
etmiştir. Muhitimizde de o:ıun ıa· 
man bulunmuş ve kendisini sev
dirmiş olan Halim Aıun'un ölü· 
münden acı duyduk. 

Geride kalanlarına bıışsağlı~ı, 
merhuma Tanrıdan bol rahmet 
dileriı. 

Sarhoşluk yüz.ünden 
bıçaklı bir kav~a 

Ômer oğlu Cumali Büyükgöçcr, 
Ali oğlu Apti Tuğay, Mehmet 
oğlu Mustafa Sanlar, ve Ahmet 
oğlu Mehmet adındaki kimseler 
sarhoşlnk saikasiyle Süleyman oğlu 
Mehmet Yıldın çakı bıçağı ile 
yaraladıklarından yakalanara~ Cum· 
huriyet müddei umumiliğine tes· 
lim edilmi~lerdir. 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Büyük Millet Meclisi bugün 
Şemsettin Günaltayın reisliğinde 

yaptığı toplantıda Buğday koru
ma karşılığı vergisinin kaldırılma· 
sı hakkındaki kanun layihası tet
kik edilmek üzere evyelce teşlcil 

edilmiş olan muvakkat encümene 
havale ve milli korunma 1'anunu
nun bazı maddelerin deıiştiril· 
mesine dair kanun layihası rnü
ıa1'ere ve kabul olunmuş ve bun
dan sonra 27 birinci kanun 1939 
tarihinde ve bunu takip eden 
günlerde vuku bulan zelzelede 
felakete uğrayunların kurtarılma· 

sında fevkalade hizmeti görülen 
bazr mahkumların cezalarının affı 
haklcındnlci kanun layihasının bi
rinci müıakeresi yapılmıştır. 

Meclis pazartesi günü toplana· 
caktır. 

1 
yorum. 

Gıda maddelerine karşı yapı· 
lan ihtikarın verimli ve amanııı 

takibatını aynı şiddet ve hauasi
yetle a-eyim eşyalarını satanlara 
da te~milinin müsbet faidrlerini 
iÖrmeğe susamış bir haldeyiz. 

Yalnız ,u nokta bilha11a kay. 
da fayandır ki, insafsız ve düzen· 
baz muhtekirlerle yapılan bu çe· 
tin mücadeleyi münhasıran zabıta 
kuvvetine bırakmak ta do~ru do· 
ğildir. Zabıta ve ihtikarla milca· 
dele komisyonu mensupları bu 
mücadeleyi halkın menfaati ve 
umumt ihtiyaçlıuın müm1'ü~ mer· 
tebe yerine gelmesi içın yaptı · 
~ına göre, bizzat halkın bunu 
kendi işi gihi benimsemesi ve 
kendi menfaatini baltayanlara 
karşı kanunen bu işlerle mücade
leye memur olanlardan fazla h&1· 
sasiyet göstermesi ve bu suretle 
de aldanmamış olması iktiıa eder. 

Halkın bu sahada hü1'umete 
ıahir olması için bir çok temen· 
nilerde bulunuldutu bir hayii de 
propaganda yapıldığı halde maa
lesef hiç birimiı yerimizdıı-n kı. 

mıldamadık ve böylece de aldan. 
makta ve aldatılmakta devam 
edegittilc. Biraz dikk:at edilirse 
muhtelcirde halkı soyma le ve sö · 
mürmek iştihasının günden ;güne 
artmakta ve kabarmakta oıduğu 
açıkça görülür. Bunları bira:ı. in· 
safa davet etmek ve bu daveti 
kanuni yollara müracaat etmek 
suretile k~ndilerine kabul ettirmek 
guç bir iş değildir. Yeter ki bize 
verilen vazifeler benimsenmiş ve 
tatbikine tevessül edilmif o!urısun. 

Biraz insaf l!ı.ım. 

Türki.ve Cumhuriyetinin ikti· 
Sddi kalkınmada her türlü mütltül 
şartlara ve zorluklara rağmen ileri 
sürdüğü tez, tatbik ettiği şekil 

ve aldığı tedbirlerden do~an mes· 
ud ve müreffeh hayatı henüz 
unutmadık. Dünya buhranınıo bu 
günkü müşkül şartlarını kendi şah
sına haris bir menfaat vaaıtası 

yapmak suretile halkın kesesini 
sömürmek istiyenleri artık ara
mızda tutmamalıyız.. 

Haean SUih 
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SiYASİ ve ASKER/ 
GÖRÜŞLER oe 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Guzelesi 

Mihverin Cenubi 
Amerika fauliyeti 

Uzakşarkta 
Libya barellAtı 

M 
ihverciler şimdi cenubi 
Amerikryı, şinıeli Ame
rika aleyhine kışkırtmaya 

çalışmaktadır. Ve Mihver cenubi 
Amerika) a dcvletleriTlin ıimali A· 
merika iyi politıh takip etmesine 
mani olmaktadır. Bilhassa lmk 
milyon nüfü~'u Breıilya üıerinde 

çalııma çok faal haldedir. 

••• 
Uıakşarkta harekat bütün 

hızı ile devam etmektedir. Uong 
- Kong vnziyeti tchlükelidir. 
Fil:pinlerde i11c Amerikalılar 
vaziyete hakimdir. Bir çok nuk· 
talarda jıtponlar püskürtülmüştür. 
Maamafıh var.iyet ciddidir. Ja· 
poıılar Filipinlere muntazam H· 

ker ihracatına devam etmektedir. 
Borneoya yapılan ihraca ait he· 
rıüı. bir habt.r mevcut değ-ildir. 

• • • 

Uzak şarkta 
<Battarafı Birlncideı 

dört fersah mesafede bulunuyor· 
lar . Muharebeler şimdiye kadar 
bilhassa Bcrak eyaletinde inkişaf 
halindedir . Krian ırmağını geçen 
Japonlar lpot istikametinde ilerli 
yorlar . 

Londra : 19 ( A. A. ) -
Japonlar Hong - Konga çok 
miktarda asker çıkarmışlardır . 
Burada şiddetli bir muharebe 
cereyan ed iyor • Selahiyetli bir 
kaynaktan bildiı ildiğine göre du
rum naziktir . 

Hong - Kong garnizonu ni•· 
beten az mevcutludur ve müda· 
faa edilecek bölge çok geniştir . 
Hong - Kong müdafaa kuvvet· 
!erinin bir kısmı Kanadalılardan 
mürekkeptir . 

Tokyo : 19 ( A. A. ) -
Domei ajansının bildirditine ıöre 
dün akşam Honı - Konı'da 
karaya çıkan Japon bahriye pi· 
yadesi bir çok müdafaa mevziini 
ele geçirmiş ve bu sabah saat 
11 de düşman bataryalarını sus 
turmuştur • 

Japon kuvvetleri filen Honr
Kona-'a hakimdirler . 

Rus toprağında 
(Baıı 1 inci u7/ada) 

Rusyadan gelen haberlerin 

Libyadaki harekat hakkında 

bugün pek aı malumat gelmiıtir. vl 
Londraya göre, Demeye rical 
ed~n Romel kuvvetleri iki k11ma 
ayrılmııtır. Ve takip harekatı de

son derece cesaret verici oldutu· 

nu, Almanluın afır zararlara rıt· 

men hali milthit bir kuvvet · teı· 

kil ettiklerini ıöylemiı ve 1942 
yılının çetin olıcıtını, fakat ma

kul bir ıaman içinde mihver 

devletlerinin ezilmemesi için hiç 
bir sebep elmadıtını ıltve etmif . 

vam etmektedir. 

Tabiat içinde Tetkikler 
( ikinci sahifeden artan ) 

Miı.tce .. ir olJufamn11 .zaman 
nİfİn olları.z ? 

B unun da en iyi cevabı 

yukarıki ıuale verdij'imiı. 

cevaptır. Atlarsınız, ç6nk6 dima 

tınız o suretle yapılmııtır. Dima· 
tımııın niçin böyle yapıldıtını 
bilmiyoruz. Atladıtımı:ı zaman 
yaıların çok faydası var, fakat 
müteessir oldutumuı zaman at· 
lamanın hiç faydası yoktur. 

lnMDlar yqlanınca bunu an· 
ıarrar ve bir ıeye üzfildOkleri H· 

man hiç atlamazlar. Beynimizin 
yulcan k11mı en ehemmiyetli ta. 
rafıdır. Barısı beynimizin ııatı 
k11mına bir feY yapmak veya 
yapmamak için emirler verir. 
tb.Old6tlm0ı zaman beynimizin 
aıatı k11mı bu ilz6nt6ye atla
makla cevap verir. Bunun için 
en kllç6k. bir bebek bile milkem
mel attıyabilir. Fakat bilyüyflnce 
beynimizin qatı luımı yakarıdan 
atlamamak emrini ılır ve •tla
mıyız. 

Sada laaoa oarmıJır ? 

S uda hava mahlul bir hal
de mevcuttur. lçtifimiz 

ıuyı o lezzeti veren bu havadır. 
Kırda bulunduğumuz zaman içe. 
cc:k iyi su bulamaualı:, buldutu· 
muz. fena suyu kaynatır, onu 
mikroplardan temizlemete çalııı
rız. Suyu kaynatmaz.sa içerde bu
lunan hava uçar. İ:ıibe kaynamıf 
bir ıuda hemen hemen hava hiç 
kalmaz. Su ıot"uyunca tekrar bi· 
raı hava ılır. Bununla beraber 
bu ıuda hava az bulundutu için 
kaynamıı su tatsız tuzauz olur. 
Kaynamlf ıu bir kaptan bir ka- • 
ba botaltılaı-ak havalandırılmak 
lazımdır. Çay kahve veya yemek 
ı•ifirmek için auyu kaynattıQ'ımız 
ıaman içiodeki havayı çıkardığı
mıı için hata etmekteyiz. Eter 
suda hava olmaaaydı hayat da 
olmazdı. 

Nlltetçl eoıaı 

f Ol T ECZAHAHESI 
Yeni poatane ıanı 

tir. 
Tahran : J9 (a. a.) - Ame· 

rikan ı•nerallaraodan ~eyDM>nd, 

yanında müteha .. ıalar ve mlhen
diıler oldutu halde Tahrana ıel· 

mittir. Bunlar Rusyaya ıönderi

len harp malzemesinin haıırlan

maıı için tertibat alacaklardır. 

Blyük miktarda Amerikan mal· 
umesi yoldadır. 

Duff Cooper'in 
yeni vazifesi 

ôtrenilditine (Öre Dfuf Co
oper Uzakıark itlerine bakmak 
üzere devlet naıarbtına tayin e· 

dilmiıtir. 

Cooper, Sıngapurdaki harp 
meclisinin toplantılarına riyaset 
edecek. Ve Londradaki harp ka· 
binesine raporlarını dotrudan 
doğruya gönderecektir. Cooperin 
Uzakşarktaki vaziftleri, Lytton'un 
Kahirede gördütü vazifelerin ben· 
zeri olacaktır. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. ı K. S. 

Kou ,~oo.00 " 14,50 
Klevl:ınd Ç. j 00,00 
Klevland_ l_ ~.5<• 70,00 

Klevland ll ~oö.oo 66,50 

M. Parlata - 00.GO , 58,50 

P. Temizi 00,00 j 56,00 

Kaeımab 1 
Y. Çitidi 06,00 
K. _.Çiğidi 6,15 
Susam 

- 52,0Ö 
Butday yerli 8,43 1 

8,75 

~ 6,63 6,75 

1~1 7,SO 

= 
!9. 12 • 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
ı, 6anluuından alınm,,tı,. 

= 
(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz S.24 
(Dolar) Amerikan 132.20 

• 

••••••••••••• 
Libya harekatı 

Veyvlin buna 
dair bey an atı 

Yenideli : 19 ( A.A. ) 
Veyvl , Libya harbi hakkında 

şöyle demiştir : 
• Libya muharebesi iyi gidi 

yor . düşmandan 8 - 10 bin esir 
abnmışbr . Burada Almanlarla 
ltalyanların ergeç haklarından 
relinecetine eminim . > 

• •••••••••••• Yunanistan da 
yiyecek vaziyeti 
Atina : 19 ( A. A. ) - Al· 

manya ve ltalyadan yiyecek mad 
deleri relmesi üzerine Yunanista 
nın iate durumu iylite yüz tul· 
muştur . Bn suretle Atinanın yi· 
yecek ihtiyacı reçici bir zaman 
için temin edilmiştir • 

İngiliz kadınları 
vazife başında 

Londra : 19 (a. a .) - Kral 
dün hususi kabine toplantwnda 
bir beyanname imza etmittir. Bu 
beyanname 20 den 30 yaıına ka· 
dar olan bütün evli kadınlan yar· 
damcı ask.eri kuvvetlerde bir biz· 
met almaya mecbur ediyor. 

Albay Knoks Havai 
adalan harbini anlahyor 

Vafinstoa : 19 (a.a) - Pasi · 
fıkteki Amerikan adalannda yap· 
tıtı teftiı reaisi hakkında Albay 
Knoka l'l beyanattı bulunmuıtur: 

HHara ufnyan ıe•ller ar•
aında kapaklanmıı bir halde bu
lunan Oklabama da Vana da bu 
bu remi .tamir edilebilecektir. 

Görünfite ıöre hiicam tek mo
törltı tayyareler ile yıpılmıı ve 
tayyarelerden hiç biri her hanıi 
bir t~yyare meydanından kılk· 
mam11tır. Elde edilebilen matı. 

mata ıöre tayyarelerden hiç bi· 
rinde Alman pilotu bulunmamak· 
ta idi ve hiç bir yeni ıilah ta 
kullanılmamııtır. 

Arizona'ya ıelince, Albay 
Knoks bu reminin tesad6fe11 al· 
dıtı bir darbe ile battıtını beyan 
etmiftir. 

Albay Knoks, ordunun ut· 
radıtı tayyare kaybının aQu oldu 
tunu beyan etmiftir. 

TORKSôZO 

TÜRKiYE Rad,11osu 
ANKARA Radyosu 

Cumartesi 2J.12.94 l 
7.30 Program ve memleket sa · 

at ayarı 

7.33 Müzık : Hafif Program 

(Pi.) 

7.45 AJANS haberleri 

8.00/ 
8.45 Müzik : Senfonik proıram 

(Pi 

13.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

JJ.33 Müzik : Şarkı Ve Tür 
külcr 

13.45 Ajans Haberleri 
14.00 Müzik : tarkı ve türküler 

Prorramının devamı 

14.30 Ankara sonbahar at yarış 
tarının tahminleri 

14.40 Müzik : Riyaseticumhur 
bandosu 

15.30 Müzik : Riyaseticumhur 

J8.00 

18.03 

18.40 

Filarvonik orkestrasının kon 
seri 

Proıram ve memleket sa• 
at ayan 
Müzik : Fasıl heyeti 

Müz.ik : Radyo (Her tel 

den) orkestrası 

19.00 Konuşma : (Kahramanlar 
saati) 

19.lS Müzik : Radyo (her telden 
Orlieatram pro...-ınm de 
vamı 

19.30 Memleket Saat Ayan , ve 
Ajan1 Haberleri 

t9.4S Serbeat 10 dakika 
19.SS MDzik : Mlzrapb sazlarla 

saz eserleri 
20.11 Radyo Gazetqi 
20.4S Mfizik : Kanıık Şarkı ve 

türküler 
21.00 Ziraat takvimi 

21.10 Müzik : Dinleyici istek 
leri 

22.00 Müzik : Radyo salon or· 
kestrua 

22.30 Memleket saat ayarı ve 

Ajus haberleri Ziraat , 

Esham - Tahvilit , Kam 

biyo - Nukut Borsası 

(Fiyat) 

22.4S Müzik : Radyo salon or 
kestrası Prorramının De 
va mı 

2'.!.SS/ 
23.00 Yarınki program ve kapa 

nı• 

DOBTOB 

Muza/ J er Lokman 
Bırgla llutaıaruu •••r•••lla· 

aıllallı llallal eder. 
.. ................ 

C. H. P. SEYH\H ViLAYET IDlRE HEYEfl REISLIGIHOEI : 
1 - Müteahhidin nam ve hesabına yapbnlmak üzere 15 

gün müddetle açık eksiltmeye konulan ve 29- t 1 -941. C:u· 
martesi günü ihalesi yapılacağı ilan edilen Parti konferans sa· 
lonuna ait sahne teıisatiyle bir kısım noksan inşaat için istekli 
çıkmadığından bu işler yine mütaahhit nam ve hesabına pazar· 
hkla yapbnlacak ve 1-t2-941 tarihinden itibaren bir ay 
zarf anda talibine ihale edilecektir. 

2 - KeJif tutan (6636) lira (28) kunqtan ibaret olan bu 
itleri pazarlıkla yapmak ve buna ait Proje ve ..,mameyi rör· 
mek isteyenlerin her rün Parti reulitine müracaat etaıeleri ve 
bu gibi işleri yapbklarmı bildirir vesilcalannı birlikte getirip ib
raz etmeleri, 

3 - Keıif bedelinin Y. yedi buçutu olan (497) llra (67) 
kuruı muvakkat teminat akçuını Parti kasasına makbuz mu-
kabilinde yatu:malan ilin olunur. 6-16-28 13703 

Sayfa 3 

Matine 

2,30 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

-Bu Kadın 1 
Benimdir-

ilave: Matubat umum müdürlütü tarafından hazırlanan Adana 
AnkaN lzmir letanbal 

18 ncl Cumhriyef Bayramı. 
Ayrıca : Renlıli Milıi Mao• 

..... 1.30 ......... ı nı. 
18 nci Cumhuriyet Bayramı - Bu Kadın Benimd 

1 .................................................. .. 

1 Taltell • Brlıtaı • Belim • Allı ıl 
f LbtllE Mllllr 
ı 
ı 
ı 

p 

İ PAK 1 
ı ı 

1 K 1 
ı ı 

1 ------ 1 
ı Adr•• : Dolruluk Fa!lrlkaaı Civarı No. 59 - Adana 1 
ı Her Tilrlü Sipariş Kabul Edilir. i 
: .. " ............................................ ~ .. 

Bıklteblr Ta11ar1 Fabrlllaıı Dlra~llr· 
llllnden: · 

Fabrika için birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, Tornacı, Fir~ 
zeci, Elektrikçi, lastik tamircisi, Saatçı ve makine ressamı alma· 
cakhr. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere
cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine göre "500" kuruşa kadar 
yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihında mcıvaffa.\c olm:ıları, gelm~, gitme yol 
masraflariyle bilumum zaruri muraflarmm kendilerine aid ol· 
duğun•ın bilinm~si gere!didır. isteklilerin aşağıda yazılı vesaiki 
hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörlüğüne müracaat et· 
meleri. "9568" 

1 Nüfus Hüviyet cüzdanı. 

2 Askerlik veSıkuı. 

3 Emniyet müdürlütünden tasdikli hüsnühal kağıdı. 
4 - Okul şabadetnamesi. 

S - Varsa bonservis. 
16-18-20.25-27-29-10.12-14 13737 
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1 

' \ . . ' ' . . 

R. C. Aa 
B R OD WA ·Y 

R. C. A. · FabrikaSınrtn 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalga 
Brodvey tipi radyoları 

mutlaka görün.üz 
~&· ___ ...... 

Mulıarrem Hilmi RE?ıfO 
ABİDİN PASA CADDESİ HO : 42 - "fEiGRflf : RtMO ADANA - TElEf ON : 110 

• 

ee&•••o•a .. G•••• .. ••••• ee • •••••a •••••• ., 
t.J • • • • • , • • 

ıı 
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ı e •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· 
• • • 

•• •• • • 
TURKS ZU 

Ciazete ve f ~atbaası 

Türksözü 
Ga-zetesi 

OKUYUCUlARINA DOHYANIN ff [R TARA

f INDA VUKU BUlAN HADİSElERi GÜNÜ GÜ

NÜN[ Y[RİR. TÜRKSÖZÜHÜ TAKİP EDİNİZ. 

Kitap, mecmua, çe~, bilet, afiş, 
plin, harita, bilumum matbaa 
işlerini Türkiyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve siiratıe elden çıkarır • 

Türksözü 
Matbaası 

Türksöz·· Cilt Kısmı 
SAGLAM, TEMİZ, ZARif Cil T i~lERİNİZİ ANCAK TORKSôZO 

MOCEllİTHANESİMDE YAPTIRABİLİRSİNİZ 

• • • • • • • • • • 
f) 
c w 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r J. ··, • f . . . . . ' . . . . ·. . 

~~~~~~~~~~_.;_·~······· .. •••••••••••••••••••••••••••••• . ._.....~ ............. ..._...~"""""..-v..-. ~~ ... 

T. İş Bankası l 
&içik tasarral llesapları ~ 

1942 ikramiye plAnı ~ 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiustos, ) 

• 2 lkincitefrin tarihl,rinJe yapılır ~) 

1942 lkram11eıer1 ~ 
ı Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 •• 1000 .. 3,000 ,, 
2 il 750 .. = 1,500 ., 
3 .. 500 .. - 1,500 " 

10 250 .--. 2,500 .. " 
., 

40 .. 100 .. - 4,000 .. 
50 " 

50 •• - 2,500 .. 
200 ,. 25 •• - 5,000 .. 
..:.00 

" 
1(. 

" - 2,000 " 

T'9."k!y :t iş Bankasına para yatırmakla yalnız 
pa:oa ~lr~K\1rml• ve faiz almı, olmaz, ayni ~ 

$ Z6manda talllnlzl de denemlf olursun\.11! ) 
~~ ................... ~ .... ~~~~~· 

TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t 888 

Sarmcıye•i : !00.000.000 Türk Liraıı 

Şube ve aians adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelcl~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

-

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çe~lecek kur•a ile 

asatıdaki plana göre: ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 it 

4 
" 

250 
" 

1000 .. 
40 .. 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 it 5000 .. 
120 .. 40 ti .soo .. 
160 .. 20 

" 
3200 .. . 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşıııiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh'.ll, 11 Birincikanun, 
Mırt v' ll -IHırıı t1·.1 ı ·i·d~ ç~'<ile~ektir. 

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

. 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 

Diş ve adele 
ağnları 

" Jt 

" " n 
A 
ff 
ii 

En seri ve en kati şe· R 
kilde yalnız kaşe " 

" GRIPIN: 
ile geçer 

R 
R 
R 

Hıvaların S.!rinleii?i b1J ff 
günlerde alaca~ınız ilk 't 

h 
R 

tt _ KaH~i bozmadan,-mid~ ve böbrekleri ~ 
N - yormadan ıstırapları dindirir. tt 
M - M 
N L uzuniundd günde ;J cı.det alınır. 'l'aklitlerinden sakınınlz ve JC 

H · her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. = 
H . • . .. • 
•z:KKzaaz:'ICPCSXai;=:X::a:2C11C:ZZXKZ: 

' ................... _ ............ .., ........ ~-ı 
i All~~:t~!.~AD T ?o.~ I~ ?..~Ü ,1 ı Sahi;'t ve Başmuharriri ı 

ıı Senelili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN i 
t 1 Aylılı . . . 125 • -
i _ Umumi Neşriyat Müdıirü 

i #lıanıar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı il mUracaat etmalldlr Bosıldı{lı yer: TORKSOZO Motboosı t 
.. ..-...................................... .!!. ........ .. = 


