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Milli Şef dün havacı 
Gençleri Ziyaret Etti 

lnönü hava tesislerimizi tetkik etti; 
· gördüklerinden pek memnun oldu 

ve talebe vaziyeti halilıında kurum bafka- · 
nı Şülıriı lıoçalıtan izahat almıılar ve gör
düklerinden memnuniyet ve takdirleri.,i i
zah ve ifade buyurmu,lardır. Milli Şef bu
radan yine halkın büyük tezahürleri i~inde 

Ankara: 16 ( Türlı•6z.a muhabirinden) 
~Afilli Şefimiz. l•m•t /ni>nfJ. Bu.ün hava 

'lı ~mu te•i•laini ziyaret oe tetlıilı etmİf· 
er vrr R . . h lr r ı ı. _ • •••ı cumhurumuzu ava o uıa tar 
•ueler· k to lı r arıılamıf ue bu e•nada civar~a 
re~l onan ltalabalılr hallı lritleleri feli lapra- ayrılmıılardır. 

• alkıflamı,lardır. Milli Şefimiz ten•ler 
""'.:::::----_ 

v•PJellta BÜll)Üll ___ _...,___- .... ---------~· 
•al •lmaelllll de ı 

Biz Verecelb 1 
. 1 

Neu~ad GUV~I 

Topyelcün lınrp.. Alman 
harp nazartyeciluinin icat 

1 
t'lliRi hir şey dt'fildir. 

Opgek • Jı • 
bir ."" arp/en maksad: eler 
tlar/~ılletira maddi. manet1i bütün 
rrıa /arını, t•asıtalarını giriıtili 

cadeJ 1 le 6u eye ıarcaması Jeme u. 
111111 ilk 11 • • I ik.l "I ~ Cad l . umunesını si a mu· 

O e tmızle dün.11aya biz vermiştik. 
gat''""an, Tıirk milletinin çok 

•ek m • 1. I . L.. "İ•be llnt!tıı 1.:11vt•et erı fit uu 
._ ile :aı•rf olan maddi <•a•ıla· 
.. ,.ı bi 
,.,. ~ td f'" e uf runda se/er· 

e;.,•lmişti: Milli Kurtuluş. 
,.__ ilrlc l.ö lüsQ, ,.Airlisi mıJ 
-~•erı . 1. ' "'il~ nesı t:ar, ntsı yoııı.sa ou. 

Ta ki harhinira emrine /..nı muştu. 
ta r "'1dını sırtında top meı misi 

,,,,.,~ "l . 1 

11111 
• • 1 ıtıgar Türk J:öylüsü 1ı.0A· 
ı/e ord h" . • . biitıı unun ızmelıne gırmış. 

/11 • 1."ı· mılleı güt•desini N~ l.albini 
•111; al t

0
,. ı . • •avuşına hafış/amıştı. Hu, 
,...,e._.u,. lı b" h b" .. ,.,
11 

• aı ın şu eser ır ru-
tıesı idi. 

4;
11 

!~ııin de /...endimiıi telıli~ede 
sö e ı1orııı. Milletler arasında 

z, 'l•ail . . . . k 6
1
, 

1 
• ı,enım gıbı ıe!,lerın artı 

lıcıı· "datma t,. O!,'alama f•osıtası 
ıtıe a ld" . I <IQ"1 6,. ı~ı ıu günlerdt' bliy e 

e,.,,. ~mek en iptidai bir ilıtiı, at ı e 
••ıeı tedbiridir. . 

,.,,. ['ilrlc milleti böyle bir telılU e
bil enr!isir.i bir gü11 tehdit/ ede· 

eeeı· . 
Orıo ~tıı fo/..tan düşünmüş t•e 

haz,,.';;;/ de hazırlanmıştır. Artık 
irrı1 ~ •ız ve ıa/il avlaıımamıza 

"QI) y k U11· 0 tur. Türk milleti icabet· 
•' ııe m l/o 

/ 
ecbur olduıu gün dünya-

/ . opyekün h b' . b' . •tıi d lı ar ın yenı ır mısa-
!Jetıt!tJ~ a tıerme~e lıazır bir vazi· 

ır. 

~ lııJıQI. aPa~afımız harp, ne bir fü· 
•i b;,. tıe ıhtiras lıarbi, ne Je siya· 
lif; h fırkanın açtıfı ve idare et· 

&,,~P olacaktır. 
to~ek ~ilet mücadelesi yopacafu. 
1'a,.lc "~1 harp .ııapacaıız. Bı7tün 
dele mı letı niçin yeni bir miica
,,,_,,,Ye girecef ini çok iyi anla· 

ır. 

Ö/ctız'je~h~da köylülerin en iyi 
, er1111 d r11a; " or uya teberru ıttikle· 

. 1'ad" l" 

Muttefllı.ler• yardım hcrelıeti devem etınelı.tedlr, yukarıdolıl resim Avuslurolyodan gelen 
aslıer lıofılesinl g6stermelıtedir. 

aaııar llrab we 
'l'lrll ate11ll 
Sofya : 16 ( A. A. ) - Yu

nan ajanıından : \(ral Boris dün 
ötleden aonra kendisi~e. ar~ıve~a 
eyleyen Türk Ateıemılıteı ı Bın· 
başı illeri kabul etmittir . 

Müttefiklere 
yeni yardımlar 

AMERiKANIN MÜTTE· 
FIKLFRE VE Ç/NE 

YARDIM/ 

• ŞU LE!&&L 

ı ...................... "ı 

İ MiLLi SEFiN İ 
i KABOLLERI 1 
ı Ankara: 16 ( A. A}-Re· ı 
ı isicümhur ismet lnönri bugün ı 
ı saat 16 da Çankaya'da Por· ı 

l ıeliz hükumetinin Ankara el- ı 
çisini kabulelmi$lir. Elçi Re· ı 
isicümhura ilimadnamesini tak ı 

i 
dim eylemiştir. Kabulcla Hari- ı 
ciye Umumi katibi Numan ı 
Menemenciof lu hazır bulun· ı 
muıtur. ı 

ı ...................... ..ı 

Yeni şehirler 
inşa ediyoruz 
BOYOK MiLLET MECLiSiNE VERiLEN PROJELER 

Yenıll<urulmoyo boılayon Erzlncardon bır görünüı 

Şehir Meclisind 
Ankara: 16 {Türksö7.ii muha 

birinden) - Erzincan 'da yeni ku
rulmak lft olan şehre ait .) erin 
parseller halinde istimlaki.) le hal
ka tev~ii hakkındaki kanuna mu-

va1i olarar hc.)Clfin vaki olan ·-·tem mau ı·•er 11, 1, 11 ~. 
Gördes kazasında da bu kanun uu .,. • 
tatbik edılmesine ve ) apılan tat- Şehır Meclısi dün saat 14.30 1 
k.kat neticesinde gprcles kasaba- da topldr d Eski zabtın hulasası Habeşistanda-
sının başka ) ere nakline lüzum okundu~ t ~ sonra Kanaranın 9U ı 1 
ve ın urd hasıl olduğundan .)eni mali yılı • tıiclat ve masraf bütçe· ki talyan ordu• 
hır kııııu:ı proj sı haıırlanarak si hakkın~a biıt~e encümenı maz- 1 
Bu\ iik Mı ilet Meclisine takrlim o- batası, Mıdrk ve Akkapıdaki me· I SU tesıı•m oldu 
lunmı;ştur . Bu proje) e gore bun- zarlıklarla Bey mahallesi ve gılan 
dan s mı a her nevı afetler dola- otlu ç'"tftlifri mümessillikleri hak· Kudüs : 16 (Saat ~ de) -
yı•ıyl talmp edilen ı h·t ...... cm"'-,...1tM11B"iiwillftltr'WllliilM'ı"'tılittıJltlı~- ~-ı •Witi·Hwt ı Pi1Ud

1

fd lw. 
saba ar n yeni bır kanun çıkarıl- sı, Emllk verriai maddesine di2'er ban orduları tMı kumandanı Dik 
masına lüzum kalmadan bqlca {asıllardan münakale yıpılma.a. 'oata tealim olmak ~ 
yerlere naldı de imUn dahiline hakkında riyaset tezkeresı rörü· 1 1"5-lermİf, tulün .. rtlanm ~ 
gırmış olmalctadır. şulmüş, tetkık için alakalı cncü mek için lnfiltz ordusu bqkumaa• r--;;;;;; .. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -, menler< terk edılmiftir. ; :.":r,ti~ıdine bir murııhhaıı fila· 

IBBlkan cephesi 1 Bir köylümüzün 
ıi YUKAHISTAIA YHI i vatanperverliği 
ı KU

VVETLER GELDi ıı KADiRLi KÖYLÜLERiNDEN BIRISt YElll AllABASMI JI BiR ÇiFT ATIYLE ORDUYA Tl!Bl!llllO Eni 

ı w ı 

1
: OUmpoı battmda J 
i mallavemet i 
i lNGILlZ - YUNAN ı 
ı 1AHKIMATI j 
ı...... .. .. 

B. Hacı Abdullah Demiray Orduya hediye •ffi6l arabası ve-oiloriyle IMrcıW 

zın takdirini ve alluılarmı tQPl8· 
mıftır. Yfikeek duygulu ve hami
yet sahibi olan bu yurddqamazm 
zenginlerimize bir örnek olmamı 
dileriz . - ISMAIL TOK 

riıtdelc. ır ide yüzlerce lira defe· 
d ı at h iye ed ve arabasını orduya e• 
liyoru e" köylrJler çıldıfını ili· 

z. 
Bu "e aua,. '°"uncu köylünün araba 

ect11- ."'"' teberru olarak kabul 
:vrıesr11i • . ~ıag01111110 rıca ıçin milbayaa ko· 

Grrı ş- I gazılıfı istidayı gör· 
:. oy e diyor: 

PANAMERIKEN 
YILDÔNÜMÜ 

Vatington : 16 ( A. A. ) -
Amerika devletleri bugün Pana
meriken BirliQ'i yıldönümilnü kut
lamıtlardır. Bu münaaebetle Rok
feller bir nutuk ıö~lcmiftir. 

Vatington: 16 ( A. A. )- A· 
merika Bahriye nazırı albay Knokı 
dünya harbininin kati bir devre
sinde bulunrluğunu, eğer müttefik
lere hir felaket gelirse Amerika• 
nın düşmanlarla mahsur kalacağı· 
nı sôylemiıtir. 

Atina : 16 ( A. A ) - Atina 
radyosunun harekat hakkındaki 
beyanatında, şimali Yunanistan
da ve Arnavutlup cephesinde 
İtalyanlar ve Almanlar tarafından 
yapılan harekit esnasında Yuııan
lıların dört subay ile yüz esir al· 
dıldarı bildirilmelı.tedir . Matbuat 
nezareti sözcüsü Alman zırhlı kı
talannın pazartesi günü Sellnik 
körfezi ile Arnavutluk hududunun 
yarı yolunda bulunan Kozali'ye 
doğru ilerlediklerini ve Kozalinin 
yirmi kilometre kadar cenubu gar· 
bisinde Siatiıta geçidinin garp 
kısmına vardıklarını söylemiş ve 
düıman kuvvetlerinin ayni mıntı
kada Kilisura geçidini de işgal 
elliklerini bildirmiştir. 

Atina : 16 ( A. A. ) - Arna
vutluk cepheıinde ltılyan kıtala
rının mahalli taarruı. hareketleri 
İtalyanlara ciddi kayıplar verdiri
lerek tardedilmiıtir. Garbt Make
dodyada kıtalarımııın yeni mev
zilere doğru emir mucibince ha
reketleri ıcra edilmiıtir. Bugün 

Kadirli : 16 ( Türksöıü mu
habirinden ) - Kaıamızın Kara 
bacak köyünden Abdullah Qtlu 
Hacı Abdullah Demiray Ordu· 
muza takriben ( 800 ) lira kıy
metinde bir çif At , bir çift ko
şum ve hiç kullanılmamıı yep 
yeni bir araba hediye etmiıtir . 

Bu hamiyetli yurddatımız öte· 
dcnberi ha)Ur cemiyetlerine ve 
hayır itlerine en büyük ve en 
yükaek yardımlariyle kuamıı.da 
tanınmıştır . Geçen aene Kadirli 
Ceyhan yolu (berindeki, yatmur-

••••••••••••• Malledo•r•••• 
t'ü .. •1 ...... .. 

Berlln : t e (A.A.) _ Al· 
~n H•rlclJ• nezaretinde 
M•k•donr•n1n takalml •• 
•••••inin bugUnUn m••· 
ı .. ı olm•dllı luıfdedllm9k
tedlr. Bul11•rtatand• ••ld 
emellerın fenlden canlan• 
dırılma• talln gBrDlmek ... 
dlr. F•k.. llU, •m•Uerln 
tatmin edllecell demek .... 
itidir. lhUtafln nlhafellnl 
beklemek llzımdır. 

'r Aslı erlılı I '-do bllllll h Çcılıntın geçmesi doloyısil• 
"'lılaa ,, lanet etmelıten mah"""""'· 
""-ı lı e tefellml:ıl heme bohcısano alutscı 
~ :""'ata o:ımetmlı lıahroman or· 
~.ı. "''~de 1 . lı blrlllıt ço 11tırılmalı ii:ı- lıotUfll• 
~ii • hediye •ffl61m ot ve orabon1n 

I 
IOygılorımlo rica ederim 

Çl ... 
..,. 6u en fe/en, t1e gönillden ko-
ltıcla,. : kilçük hedigelerin mand11 

.,;ar1c. köylilıil ütiklôl "' .. un ,,.,.,.., ~ 

malını, oarını gofunu istemeden 
fJermefe hazu olacalc lcaJar yapa· 
cafı mlcaıI.lenin lcudıiyetini ve 

elı~mmigetini anlQlnıPlr. 
Topgekün seferber/ilimiz ta· 

mamtlu. Sildlı baıı borusu çaldııı 
giln topyekun harbin mucidi.eri ol
dufunu iddia edenler bu nazariye· 
nin talıoilak sahasına nasıl lco
~ lbM• ,,,,,..kltrtlir. 

Amerika harbiye müsteıarı 

da beyanatta bulunarak, .) üksek 
vasıflı tanklardan ve Amcrıkan 
tayyarelerinden daha bir kısmının 
müttefiklere gönderilebileceğini 
ima etmiştir. 

DiQ'er taraftan Ruzvelt mecliae 
yeni bir proie sevketmiflir. Bu 
proje 200,000- tonluk gemi mil· 
bayaası ve bahriye orduıunu teı
yid için reiıi çumhurı l&Nbiyet 

(Gerisi ikinci sahifede) 

talep etmektedir. 
Bay Ruıvelt de vaki beyana· 

tanda Çin ihtiyaç liıteıinin tetkik 
edilmekte olduiUDU töyleoaiftir. 

lu ve çamurlu havalarda ıeçil
meı. bir hal alan derelerden bi
rinin tııerine, sırf insani ve yilk
ıek duygular tahtı tesirinde bir 
de köprü yaplırmıt ve halkımızın 
bOyük bir ihtiyacını kartılımıt· 
lardır • 

Bu kerre de kahraman Ordu-
muza ktlçilk bir yardımda bulun
mak kayguıiyle tam takım bir 
araba hediye •tlDİf ve halkama· 



TÜRKSôZO 

A RİKA'DA 
EY EiLGISI 

· Batnbe ·ıı evıı:r · i ·. HAB 
/ ngiltere vE Almanya B uluı.ı' u ı : ııuz s ·lir ' ., a küv 

rutubt ;lı olul;ilir. Cıvaı 1111/ 

da sular Vt') a ba\akl ldar r!oiayısi} le
lıava daima rutuhetlHir ve bil
hassa Sivrisinekler etrara Sıtm~ 
sa.;mak tehlikesini göstererek cio
laşabilirler. 

Ceyhan köprüsünün 
demir montajı A. 

YAZAN ~ 

ş. ESM~I 
zayıf gördü~üncJen süralle ilnl ye
rek lıalyanları Ri gııi'ııin öt si. e 
kadnr kovdu. Hun••n bir hala ol
duğu ~iındi anfilşı'ınak tadır. V ~ Al· 
maıı ileı i hart: ke iııi koldylaşlı• an 

ltalya, Afrilca kıtıtınndnn tac;
fiye edilmişti:. Kış ayları i~incle 
Şimali Afrikarla başlıyan taarruz 
logiliı.leri Bingaıi Heris ine kadar 
gölürmÜ$ ve bundan son· a lngi
lizler, Şarki Afrika imparalorlu
ğunun tasfiyec;ine haş'amış'ardır. 
Bu amellveniıı ,ıe tamam:cınm:ş 

o!duğu artık sÖ} lent'hiıir. ltalya · 
ŞarL.i Afrıka inıparatorlu~u Ü; 

kısımdan t~rekküp t>diyor<lu: Şi · 
maide Kıı.ıldeııiı üzerinde E.ritre, 
ltalyanlaı ın en tski miistemlt'ke 
siydi. Cenupta Hindistan denizi 
sahillerinde bulunan Somali müs
temlt:kesi Öt! ltalyaııların ellı rine 
aşağı yukaı ı aynı zamanda geç 
mişti. Ve nihayet ü:;üncü olarak 
Habcş:stnn beş st'ne kadar evvel 
ltalyanların istilalarına uğramıştı. 
Bundan başka geı;en ) a1. ayları 
i.;inde ltalyanlar, lngili1. Somali
!lini de işgalleri altına almışlar. 

Ve Fransız Somalisınin Cibuti li
mani) le Fransı1.\ara ait Cıbuti -
Adis - Ababa şimendifer hattın
dan istif ad~ etmekte ol iuldarına 
göre bu mü~lt:mleke de f ıkrı ltal 
)an r.üfuzu altında buluı.maktn 
i li. B ş parçadan ibaret olan 
bu geniş imp ratorluk tasfi) ~ye 
uğramış bulun_u) or. Cer-ri Habe
şistanın şurasın<la burasın<la bazı 
ltalvan J.ataları, Gerilla muhar,·
besinde ıl.:vam etm:kte iı.eler de 
bu harekatın mukarider olan ne
tice} i ılegiştirmesine ufak bir ih
timal yoktur. 

, amil de şüphesil budur. 

Fakat lngiltere Afrika kııası 
üıerindeki ltalyan alakalarııil tas
fi) e dtini hir sundu bu J.ıta •l a 

başka hi • t'.üşmaııla karşılaşmak
tadır : İngilizlerin Libya mu hare -
besi ne <le rece büyük bir sürpriz 
olmuşsa, Almanların Libya seferi 
<le öyle bir sürpriz ııyan<lırmıştır. 
Gerçi lngiliıler Bingaziye vardık
tan bir ka; gün sonra. Alman 
motörlü kıtalariye lngili7. kuvvet
leri arasın<la haf ıf müsademe terin 
vukuhulcluğu Alman \;C ltalyan 
lca} nakferı tarafından hilciirilmiş 
ve İngiliz kaynak!a1 ı da bu habe
ri te)id etmişlerdi. Fakat bu kuv
vetlerin Şimaıi Afrıkn"daki lngiliı. 
vaziyeti için ciddi bir tehlike teşkil 
edebileCeğine ihtimal Vt"rilmemiş 

ti. lngitiı.ler Akdeni:1.e hakimdir
ler. Bingazinin cenubunda lngiliz
lerle karşılaşan Alman kuvvetleri 
nin L:ısmen Sicilya yoliy~e ve ge
cenin karaıı lı~ınclan istifade ede
rek geçtikleri, kısmen de tayyare
lerle naklcôildikleri meydanda 
olmakla beraber, Jngilizler deniz 
bAkimiyetini ellerinde bulundur
dukça, bu kuvvetlerin Şimali Af
rikeda :lngilizlere karşı harekete 
geçebilmeleri muhtemel görün
müyordu. Almanların Şimali Af
rika) a geçişleri olsı olsa, lngiliz 
kuvvetlerinin bu sahadan çekilerek 
başka sahalarda kullanılmalarına 

matuf olabilirdi. ilk günler ve 
halta hBftalar zarfında Alman 
kuvvetleriyle lııgilizler arasındaki 
müsaclemeler bu yolda tefs'ir edil
mişti. 

E~er bıı c"r hede Almanlar 
vazife almamış ol!;alardı, belki de . 
maı eviyalı bc•:wlan ltalyan kııv· 
vt t•erin n mııkabil laaı ruza g~çe· 

bilmeleri kol •Y hir iş olmıyac 1kıı. 
wavell de ş.iphesiı. ltaıyan maı e
viyatıuııı sarsılmış bt>lunduğuııu 

dü?ünerrk, Bırıguıye kadar yü• Ü· 

müştür. Fakat şimdi görürlüyor ki 
düşmanı huı .ıya kııd .. r kovaladık · 

tan sonıa i~i lamaıTlamiik ya i 
ltalyaııları Trabl .ı.sgdrt:J°d kadar t ı
kip edrrek hu cepht"d • askeri ha 
rekatı kali neticeye vardırmak ıa
z mdı. Bıınıı yap na} ınc ı, Alman 
kılalarııııo da ı .$1 rdkiyle g rek ma.J 
dtkıı ve gr:rek maııı ıı takviye 
t'(j l " lıaıyarrlar mıık, b•I ı.rnrruza 
geçm 1lt:r ve lng.lızlt-ı i Libya'dan 
alnı şıaıdır. 

Hıı Alman "ileri har keti, b:rnı 
lngili~ ileri haıekeline hrn1f'rnt>k
ted•r. Yani lı~ıy ın ınırkaveaıf'li• i 
zayıf gört"n lııgiliıler, hedt f ··riııi 
aşarak düşma• ı koğ larlıklaıı gıbi, 

şimdi de lngi i1. n ıukavemctini za
yıf gören Alrnanldr. Hed fleriııi 

aşmış gibi giiı ü ıüyoıl .r. 
Şıınu hiilırl<ıınök lazımdır ki 

va1. yet ve şaı tar a imanlara ddha 
az t'lveı i:alıd r. Çün~ ü lı giliı.ler, 
deııiz'ere ha kimdıler Biıı<ıenale} h 
~ara kııvv. tlerine deniıden de yar
dımda bı.l nabilıneı..te idiler. Al· 
maııların c: liııde bu deı İt. hakimi· 
.veti }O'dur. · Afııko'ya gı-çirilen kı· 

talar he h ide mahdutıur. Teçhiıat· 
laıı uzun yollarda çabuk yıpranır. 
Bö}le grniş hareket y<ıpan ~ ıtala

rın rr.ütı madiyen arlaclan ı rslen
melt ri lazımdır. 

lı,gilizlrr Şarki Arr.ka hartka· 
tırı ı etice!N d rmişlrrdir. Ve ora 
dan <ılc-lac• le bu cı phc·ye kuvvet 
~r' 1 rebilt'C• k vaıiyettf'd. rlt'r. Al
man ilt'ı leyışiııi kolayı . ştıı an ehe -
miyt'tli hır amil de logiliılerin 
~iııg3ıi'} i iş~al tlliH .. n sonra bu 
cepheden askerleı ini geıi çekme
leri idi. Bu a«kerlrrin vı rinc: So
mali'de ve Hııbt'~ista ."da trcrübe 
görmüş olan Cenubi Afrika kıla1 a

rı g• lebilir. Bu sebepledır ki Al
manlar bu çöl harh r i yaparken, 
heııaplı hareket etmek mrcburiye
tin Jed r~r. Çöl haıbi bir !-Ürpriz• 
ler sı ıisi olmu~lut: Ôı ce Grani
yanı' ı in ilerleyişi bir ~ürpı İ7. o'dıı. 

Sonra r catı daha büyük bır ~ürp 

riz te~kil elli. Şimdi lPgili1.lerin 
.seri ricatlcı i) le h11111 lanan sürpri1-
ler kar~ısınrlayıı. Fakat galiba bu 
da hu• çöl ha ı binin sonur.cu sürp 

riıi de~ildir. - ULUSTAN 

KABATAŞ yoıu 

Adana Karataş } olu için la1ım 
olan taş'ar Hacıkırıdan getirilmek
tedir . Bu ~uretle Karataş yolu 
çukurlar>nll\ bir an evvel doldu· 
rulması hmin ecl ılıniş olacaktır. 

Buna karşı siıin eliı.iı.<len bir 
şey gelmiyece~ini 1annediyorsanı1. 

aldanıyorsunuz . Zira • gayet a1. 
bir zahmetle, kenclı evinizi civa
rın rutubetinden ve Sıtmalı .hava
sında kurtarabilirsini1 .. 8akını1. na
sıl : 

Bahç~niıe • }Oksa evin önün· 
deki bir sahaya bir kaç ay çiçe· 
gi veya defne fiôanı dikersiniz . 
Bunlar ne kadar a1. miktarda o
lursa olsun eviniı.in ve civarının 

havasını derhal <leğiştirir ve ha· 
vanın temizligini \'e kuruluğunu 

temin eder. 
Rutubetli yerlerde oturanların 

odalarını yazın iyice havalandır 
maya, kışın da daima sıcak bu
lundurmaya dikkat etmeleri la-
1.1mdır . 

Yüzümüzün cildi 

Y ü1ün güıelligi yalnıı. hatla

rının inceli~i veya ahengi 
ile kaim değildir . Hatta diyebi
liri1. ki esas olaıı Ş:!)', yüı. cildinin 
parlaklık ve beya1.lığıdır. lhtimam 
edilmemiş ve ihmal olunmuş bir 
çehre , hatları ne kadar munta
ıam olursa olsun güı.el görünme:r.. 

Yüzü beyazlatmak ve parlak 
göstermek için , herkesin tatbik 
edebileceği bir usul vardır. Bunu 
öğrenip tatbik eôen kadınlar gü
zelliklerinin j üı.de seksenini te
min etmiş sayılabilirler: 

Ecı.aneden c Kükürt çiçeği ' 
denilen Kükürtten bir miktar alır

sınıı .. Bunu hiraı. süt içine karış· 
tırıp bırakırsınız. Bir iki saat rlur
duktan sonra, Kükürdü bulandır
malcsızın sütü alır ve ) üıüı.üıe 
!-.Ürersiııiı .. 

Bu, j üı. ) ıkanmarlan yapıla 

caJ..: ve ondan sonra yıkanacaktır 
Yalnız, dikkat edeceğiniz mü

him hir nokta var : Kükürtlü süt 
taı.e taze kullanılmalıdır. Bir kap 
içinde saklamak ve ııonra vakıt 
vakıt kullanmak doğru de~ildir . 
Mesela, Kükürtle karıştıraralı: ak
Ş imdan ha:mladığınıı. sütü ertesi 
sabah kullanabilirsiniı, fakat riaha 
geç k.u llanamaı.sınıı . 

YurJda Kahve 

artık bollaıtı 

Ankara: 16 \Hususi) - Mem
ltketlmize gelen bü)ük hir ~ahve 
partisinden ş~hriıniıe de 460 çu
val ayrıldığını geçenler<le geçen
lerde haher vermistik. Ankara'ya 
gelen J,;ahvenin esnafa eağıtılarak 
satılmasına dünden itibaren baş
lanmıştır. Tevzi işleri Ankara 
valiliğ-i tatafınctan yapılmaktadır. 

Dün piyasaya 40 çuval kahve çı
karılmış ve bu kahve çekilmiş o
larak 250 şer aramlık 10 bin pa· 
ket haline konularak satılmıştır. 
Hober aldığımıza göre bugün <le 
54 çuval kahve satışa çıkarılacak 
ve bunlar da gene 250 şer g.am
lık pa~etler halinde halka satıla
caktır. Herğesin kolayca kahve 
alabilmesini temin için bu tarz 
satış uygun görülmüştür. ' 

Şehrimi1.in ihtiyaçları göz ö
nünde tutularak kahve getirilmiş 
bulunuyor. E.l<le mevcut mal u-

Bütün malzeme hazırlandı 
Ceyhan köprüsünün demir 

montajı için ·} apılması ta1.ım ge
len ahşap iskele dün ıkmal 
edilmiş bulunmakta<lır. Demir mal
zemesi tamamen mevcud ve köp
rü başuıda hazır oldu~undan mon 
taj işine başlanmak üzeredir . Bu 
ameli\:atın <la takriben üç aya ka· 
dar bitirileceği ümicl eclilmekte

dir . 

Barlclye Veklletl 
tebUI ediyor 

Romanya'da ahiren neşredi· 
len bir kararname mucibince, ec· 
nebılerin Mil i lktiscıt Nezaretin
den verilnıış bir müsaade olma· 
dıkça Romanyadakı emlak, 
hukuk ve menafıine aıl tasarruf 
muamt:lelerınde bulıınamıyacakları, 
böyle: bir müsaade istihsal cuıı· 

meksiziıı yapılacak tasarruf mua
mclelt'ri ııc: normal ıdare muame· 
leleri ve bar.kalarda mevdu kıy·. 
me tere müteallık tasarruf muame-
leleriııin hııkukan batıl addedilt'· 
ceğı ; Romanyada ikamet etme
mekle beraber orada bu gibi em
lak, hukuk· ve menaf ie malik bu-

lunan ecnebilerin ise, Romanya 
arazisinda tedavüle çıkartılmış bu
lunan bilumum tahvillerle nama 
muharrer olmıyan kıymetli senet· 
teri hamil oldukları takdirde bun-
lar hakkında Nisan J 941 ııihaye
tine kadar, Romanya Sefareti ile 
konsolosluklarına bir beyanname 
vermekle mükellef oldukları, ayni 
mükellefiyetin bu gibi esham, tah-
vilat ve senetleri mevduat olarak 
kabul etmiş bulunan bankalara da 
şamil old'uğu Ankaradaki Roman
ya Sdareti tarafından bildirilmiş

tir. 
Keyfiyet alakadar Türk va

andaşlannın ıttıl fıına vazolun11r. 

Kayıp askerlik 
vesikası 

1342 de Adana Jandarma 
Alayından aldığım askerlik 
terhis vesikamı kaybettim. Ye· 
nisini çıkaracağ11&1dan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Adananın Kayalıbağ ına~ 
hallesinde Tahir oğlu 

318 Doğumlu 
c ŞÜKRÜ 

1.un müddet Aııkara'nın ihiyaçla
rına yetecek kadar çoktur. Bu 
itibarla, lıalkımıı. ın kalıved <lük
kanları önündeki izdihamı ve is
ticali beyhude bir telaş eseri ve 
yorgunluk olmaktadır. Ankara va
liliği, halkın kahve ihtiyacını cia
ha kolaylıkla temin edebilmek i
çin, kömür satış yerlerin<:le de 
kahve tevziatı yapılma'<tadır: Bu
gün tevziat daha geniş mikyasta 
yapılacak, balkanlara da paketler 
halinde kahve dağıtılacaktır. 

Dörtyolda son 
imar laaUyeU 

DÜRTYOLU GÜZELLEŞTİREN 

CF.MlYETlNlN BiR ÇOK 

TEŞEBBÜSLERİ VAR 

Dortyol: tTürksöıü muhabi
rinden) - Toprak kale İskenderun 
arasındaki sahayı işgal edip hııtı
sı bir şimendifer hattı, kuzey ve 
do~usu antitoro~ar ve güne) i ls
kenderun körf eıi tarafınean çivi
li bulunan kaza bir çok tatbat 
güıelliklerini üzerinde toplamış, 

turisti!.: bir mukittir. Dörtyolun 
ileri bir lurizm bölgesi haline ge
lebilmesi için ınua11am paralar 
sarfına 1ü1um yoktur. Çünkü, ta 
biat ôu mıntakaya turizmin esa
sını teşkil eclen manzara, iklim 
ve su gibi meriyetleri zaten bah
şetmiştir. Erı.in ve Payas iki zen
gin taı ih ve tarihi eserler haı.ine
sidir. Bizim huna yapacağımıı. i
lave, otel, lokanta \C yol gibi 
turisti temin e:lecek bazı istirahat 
t<lsisatından ibarettir. 

Kaza ve ııahiyelerdeki mahalli 
teşekküllerin varidat bütçeleri 
mahdut ve yukarıda saydığımız 

eserleri temine gayri kafidir. Fa
kat, buua ragmen ve değerli ida
recilerimizin gayretiyle gerek 
Dörtyol<la, gerekse erıin ve Pa
yasta umumi ihtiya~ı gideren bir 
çok hizmetler yapılmıştır, Mese
la, Dörtyolun caddeleri tanı.im 

e<lilmiş, çarşıei '\iiıeltilmiş, ta~ô~
len ayarında bir su getirilmiş, 

me1.baha, haıhane. otel, park, be 
lediye binası yapılmı~, rJektrik 
işi müteahhide verilmiş, kasap ve 
sebzeciler bir çaJşıpa poplanmış, 
Erıinrle ele buna mümasil başarı 
\ara varılmıştır. Payasta belediye 
hrniil bu ) ıl teşekkül etti~i ci
hetle imar haıeketlt>rine öı ümüz
cieki seneler için intiıar etmek 
ıaı.ımgelir. 

Genç kaymakam bay Şevkt't 
E.kerin yeni ve mukemmel bir e
seri olan Dörtyolu güıelleşıirme 
cemiyeti kazan)n umranında bü· 
'ük ı ol oynı~ acaktır . Kazada ha
rın an bütün vatandaşlar mali du
rumlarıea göre ayda bt'şle elli 
kuruş arasınôa bir taahhütte bu
lunan ve fahri memurlar vasıta

~İ} le toplanacak olan para iıııar 
işlerrne harcanacaktır. Bu suretle 
~enede 7,000 liıa bir gelir lemin 
olunacağı ht'saplanmıştırki, Oiirl
yol gihi mahdut vaı idatlı bir ka
za için yabana atılmıyacak bir 
yekündür. Hakikaten hayırlı ve 
çok isabetli olan bu buluşan ör 
nek tutularak diğer kaı.alarımızda 

da tatkibi tavsiyeye şayandır. Fııkilt birkaç haftadanb :ri Şi
mali Afrıka harbinin inkişafı Al
man hart kf'tinin oldukça geniş ve 
şümullü g<lye istıhdaf ettiğini an· 
!atmaktadır. Fılhakika lugil zleri 
Seydi - Baı ranı'öen Bıng.ui'ye ka
dar götüren hamlenin bir b:nzeri. 
Almanlaıı Bingazi'den Seydi Bar· 
raniye götürmektedir. Hatta on
dan sonra Almanların Mısır üzeri· 
ne yürüyecekleri ve Mareşal Graz 
ziyarıi'nin t linden kaçan kıymetlt 
avı, yakalıyacaklaıı bir ıhtimal o
larak ileri sürülmektedir. Acaba 
hakıkaten Alınanya'ııın hedefi, Mı
sır'ın işgali midir'~ Yoksa Alma!'· 
lar da lngilizler gibi, taarruza baş 
ladıktan sonra ümit ettilderinden 
daha az mukavemet gördükleri 
cıhetle mi ilerlemeğc karar ver· 
mişlerdir? lngilizler tarafından da 
itiraf edilmektedir ki gc:neral Wa
vell, Seydi-Baı rani'deki ita yan 
kuvvetlerine karşı taarruza geçtiği 
zaman, Bırıgdzı'ye kadar yürümek, 
planlan dahılindc: deQildi. 

--1 Ankara Radyo Gazetesi! ---

Dört:;ol Türkiycnin birinci de
recede mühim bir narenCİ) e mın
tıkasıdır. Kısmı küllisi portakal 
olmak üı.ere senede elli milaon 
adet nareyl'iye mahsülü alınır, 
Son 1.amanlarda mu1. ve krep 
furt istihsatatı cin tezayüt etmiş
tir. Halen senede on bin kilo 
mu7. alınmakta ve limsn nev'inde 
O. vitamini faıla bir narenciye 
cinsi olan krepfurta karşı umumi 
rağbet artmaktadır. Ali Enver 

fı1'•t ltalyan mukavemetini 

Yugo•lavyı vaziyeti 

Yugoslavyanın ağır bir askeri 
hezimete uğrarlığı artık Jngiltere 

ve Yugoslavya tarafı~dan itiraf 
olunmaktadır. Buna yegane sebeb 

dahili rejim ve lngiliz Yugoslav 
Genel Kurmaylarının istişare fır
satı bulamamasıdır . 

Yugoslavyanın ş i ·m d i y e 
kadar Mihvere-mütemayil bir va
ziyette hazırlıklarını yapamamasr 
da bu he1.imet sebebleı i arasına 

konabilir. 
Şimdi _ Yugoılavyanın muhte-

lif kısımda Macar , Alman , ltal
van kuvvetleri tarafından istila 
·edilmiş bulunuyor. Artık Yugos
lavya ismi hiç kullanılmamakta
dır . Ajanslar , radyolar yalnı1. 

f'. Sırplar dan bahsetmektedir. 

/ngilterenin düfünceleri 

Rugün lngilizler Balkan ve 
Libya cephelerinden fazla Atlan
tik meydan muharebesine ehem· 
miyet atfetmektedirler . Ve İngi
lizler bu muharebede Amerikanın 
yardımı ile muvaffak olacaklarına 
kati bir iman beslemektedirler. 

Harbin iktiaadi cepheai 
Bugünkü harb iktisadi sahada 

da çok mühim bir tesir icra et
mektedir. Ve bu tesirler artmakta 
devam edecektir. 

Cephe vaziyeti 
Yugoslav cephesinden hiç 

bir haber alınamamıştır . Her iki 
tarafta tebliğ neşretmemişlerdir . 

Yunan cephesine gelince: Al
man birlikleri Kozana ve Kilisura 
mevkilerine varmışlardır . Şimdi 
asıl taarruz Kozana ile Lajika 
arasından Cenuba doğru tevcih 
etmektedir • 

Kayıp Sayım kllıdı 
Namıma muharrer Cilt 1 

Sıra numarası 15 ve 3-4-941 
tarihli 3 dişi ve 1 erkek deve 
ve 1 merkep yazılı sayım ka
ğıdımı kaybettim. Hükmü ol
madığını ilan ederim. 129 ı 1 

Hanedan mahallesinden 
lbrahim oğlu 

ALl ClNGôZ 

--------:: Balkan cepb•• 
(Bıı inci a) fadan artııtı) 

hava dafi bataryaları hava 
rebeleı i esnasında on d 
ta) ya resi diişürmüştür. '( 

Atina : 16 ( A. A, ) - ı.ı 
emni) et nezaretinden : oa~
linde gelen Alman taYY 
Pire mıntakasında ve 5elf 
cenubu garbisindc muhtel• 
tdları mitral} öz ateşine tul 

• pırC 
dır, Alman ta)} arclerı. ~ 
hilleri bo) unca muhtelıf ~ 
ra bombalar ve miknati:ıh 
ter atmışlarıiır. Tırhalo ş 
yapılan bir Alman hiic~rıııı~ 
cesinde oluı kişi öımuŞ ./1-
kikişi )81alannııştır. ttaıı e 
) ıkı im ıştır. Dalgrı halinde 
diğer "bir Almat ı guıupU t 
şehrini bombardıman e,.. 
Bu şehir üzerinde üç Alfll 
varesi düşürülmüştür. 

~ Kahire : 16 ( A. A.) :
li1. hava l.:uvvetlerinin uıll 
rargahır;ın tebliği : Saika~ 
13 - 14 Nisan gecesi Sof> • 
bardıman edılmiştir. BaŞl~C 
tia garı Tiryaş yolları, an. 
başlıca hedefi teşkil etıllrıl• 
Buralarda bir çok y~n.g:pe 
karılm ış, iki vstgon dıı.•5 

isabetler ka) dedilmiştır. ~ 
gelen şiddetli infillik ~u 1 
larcla infilak maddeterı 0 

göstermektedir. Yenice. 
111 

yo Koznna ve Durla, cu 
ge~inde düşman kafile.ıtr\ 
bıırdıman tan arelerim17 b• 
dan muvaffakıyetle b~lfl 111 
edilmiş ve bir çok duşıU 
yareleri düşürülmüş .;e 
u"'ratılmıştır. 

5 y 
Londra : 16 ( A. A._ ıdif 

lerin askeri muhabiri bı 
Alman ve ltalyan prO 1 

1 · ı · ve makanizmaları rıgı ız i 
torluk kıtalarının Yu~aP 
geri çekilcliği ) alan 

11 rt 
kılmadan neşretmek g~tl., 
bulunmuşlardır. Salah•Y I 
dra askeri mahfillerı bU t 
) ialarcla en ufak

0 

hakik•tedl 
olamıyacağını bildirmek

0 
tinada bildirilmiş oıdu~ t.ıl 

;<I 
Yunanistaı.r!a bulunan t~ 

ı ·r kı vi}e ıçın )eni ngı_ııd ~1 
<lcrilmiştir . Akdenı7. ~ ed 
vaıiyd ciddi telakki 

111 
beraber vahim gö1.ükf1lt't 

• •e 
ban şa)anı memnun•) 
arzeylemektedir . ) 

Sof) n : 16 l A. ;\~ııl 
gar .hükum:ti '~.ün btt~ 
ile clıplomatık munase y 
miştir. Bu münnsebe.tlep 
elçiliğine tevdi ed~:raflll 
bildirildiği gibi bu ı,etJı' 
masını icabettiren :ıe 
!ardır : ar•(ı 

J - Bulgarist.a~ t vt 
bebiyet "erilmeksıııP ~ 
edilmek iıin Yugo ıav 9 
re1elerinin ay başında ~ 
dud karaknllarınıı karşı 
hücumlar . 

11 - Bulgari. tıııııP 
rici olmasına rağme"ıııı• 
tayyarelerinin açık ~ ııdl 
lerine karşı hava :~~~ 
parak sivillerin • ~pe 
ve çocukların ölüınU 
malan, ebtb 

I11 - Başlıca 5 ki 
goslavy anın Sof yada atı~_,J 
Bulgaristanda kargaf rlaY~" 
hükumet darbesi haı•.~ 

" n85"' 
rikçi unsurlarla mu. t>t> 
me etmesidir . sır ·ştır 
bunları teeyy~ 

iLA~ 
Seybaa f ı' 

Mldlrltlillld -4' 
hB tieJ!"'ıll 

Tepebağ ına d• ı 
ayip efendi sokak~1 ( tJ 
31 parselde ka)'l tli 
muhammen kıyıne 

1 
;te 

mülkiyeti peşin P~~941 
lacaktır. ihalesi s~ de 
tesi günü saat 1 "1"'' 
idaresinde yapılaca 
lilerin müracaatlaf'I. 
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8 oı 
ı; 18 
8,451 
9.0Q 

12.30 
12.33 
ı2.so 
13.os 

ı 'il p ış-. h.; 

Pro){raın, sa.ıt ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Parçalaı (Pi.) 

Ev kadını-Yemt k listesi. 
Program, Saa ayarı 
Müzik : Hafif Şarkı 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Şarkılar 
Progra~ının Devamı. 

Müzik : Karış•k Pragram 
(Pi.) . 

Progranı, ve Memleket sa: · 
Ayar•. 
Müzik : Radyo Caz Orkest
r~sı (lbrahim Özgür idare
sınde) 

Müıik · Radyo Jnce Saz 
Heyı:ti .. 
k?nı şına (Seyahat Röpor
taıtarı) 

~ernlekt:t Saat ayan, ve 
JANS Haberleı i. 
Konuşına : Ziraat Takvimi. 
Beste, Semai ve Şarkılar. 
Radyo gazett si. 
Mü:ıık : Tino Rc,sı.i'nin 
Pıaı..ıarı. 
Müzık : Di Jeyici İstekleri. 
Konuşma Sihhat Saati. 

Müzik : Radyo Orkestrası 
(Şef : H. Ferid Alnar) 

Memltkct Saat ayarı, A-
J~NS Haberleri; ve Ajans 
Zıraaı, b.ham Tahvilaı Kam-

2.'15 bı:o. Nukut Bcı sası (Fyat). 
.251 Muıık: Dans Mu:riği (PJ.) 

.'\) y 
arınki Pr.:>g-ram ve Ka-

tocuK EsıiiEME KURU
u Bl~KlNU~IMDAN : 

1-24 lirı.. · Nisan 94 ı porşembe 
lou 530 t 18. de Adana Halkevi 
rıunda ~· -bak uır gürbüz Çocuk mu-
2~1 Yapıl.~caktır. 

•rı h Ru ınus~bakaya bir yaşın· 
t eş Yaşına kadar (Beş dahil) 

Çocuk gir b·1· 
3

_ e ı ır. 

ı kttıak Çocuklarını müsabakaya 
8. e k l!,feyerılerin 24 Nisan saat 

' Ut:. adar şahsen veya ya1.1 ile 
"caaı d 

trrı· ı e erek çocuklarını yaz· 
~-_J a arı g"erekt' 
ıır. 1.._ .. ır. 
~ıe \tc D'ı Mtıııabakada kazananlara 
,:-~•tenll'r t . . . 
pır~ ~.:_ ıedıyeler venleceı..tı r . 

---------
ilan 

Adana eledlye riya
setinden : 

1 _ Adanada Kanana Fidan
lıgında yapılacak beton !Canal in
şaatı açık olarak eksiltmeye ko
nulmuş isede tolip çıkmadı~ırıdan 
işbu müddt>t 10 gün daha uzatıl-
mıştır. 

2 _ işin keşif hedeli 340,06 

liradır. 

3 _ Muvakkat teminatı 25-50 

lirndır. 

4 _ lhale 29 4 941 tarihine 
rastlayan salı günü saat 16 d:ı 
Belediye binasında toplanacak 
Belediye encümeni tarafından ya-

pılacaktır. . .. 
5 _ Keşif ve şartnameyı gor-

mek istiyenler Belediye Fen da
iresine müracaatları ilan olunur. 

9223 

İLAN 
Adana Asliye z. inci 
&akak Mabkeme
slDden: 

A dana avukatlarından Ya
ko Sami Duğuhamn Adana
nın s·ugediği mahallesinda ber

ber Şükrünün 43 .~umaralı 
evinde mukim iken uç sene 
evvel tagayyüp eden ve ma· 
halli ikameti meçhul b~ılunan 
Nesim kızı Madam Klara aley- , 
hine açtığı ihtar davasının 
yapılmakta olan duruşmasın
da ilanen yapJlan davetiye teb
liğine rağmen mezbure Klara 
gelmediğinden yine ilanen gı
yap kararı tebliğine ve duruş
manın 19-5-94 t pazartesi saat 
dokuza talikine karar verjldi
ğinden mezkur gün ve saatta 
müddeialeyha mahkemeye ka
bul edilmiyeceği ve hakkında 
ki gıyap kararı tasdik edilerek 
gıyabında muhakemeye dev~m 
edileceği tebliğ makamına kaıın 
olmak üzere ilan olunur. 12919 

ilan 
ıı L da11a belediye riyasetinden : 

n 1 :- Adana askeri depo _ Taş karakolu arasında müc~d~e-
'il Y~pılacak şo . t k olarak eksiltmeye konulmuş ıse 

r r-e talip çıkm d 5..a ıdnşaa ı akçı~ üddet 1 O gün daha uzatılmıştır. 
2 _ l _ a ıgın an mez ur m . · 
3_ şın keşif bedeli 5704.90 lır~dır. 

4_ Muvakkat teminatı 427.86 hradır.. . . da-
ha b istekliler bu işe aid şartname proıe ve saır evı akı.':-
•ı elediye&i F . 1 . ..d .. ı··ğünden 29 kuruş ınukabılınde • il.bil' 1 en ış erı mu ur u 

ıt et 
s_ Ih. s ı .. ·· aat 16 ila B ale 29-4-941 tarihine rastlayan a 1 gunu 5 d 

eled· b. k B ı d" E .. meni tarafın an ap 1 ıye ınasında toplanaca e e ıye ncu 
ı acaktır 
6_ M"'' . . l"bl · 'h· le gününden n unakasaya girebilmek ıçın M. 1 erın 1 a .. b 

~İıı a.: ~ gün evvel Belediye fen işleri dairesine m uracaatla u 
7 ~1 olduklanua dair ehliyet vesikaları al~al_arı şar~tır. 

a 8 Bu iş hakkında fazia malumat almak ıstıyenlerııı A~a-. 
eledi · F d .. k ya girmek ıstı-feııJ . Yesı en işleri dairesin e ve muna asa .. . 

lrıü ~tın de ihale aünü muayyen saatta Belediye Encumemne 
~~caat)a .. , ~ 
, ~ilan olunur. 12917 

i LAN 

ADANA BElEOIYE RiYASETİNDEN : 
s ~c- Şehir dahilinde Asfalt Cadde Çınarlı - Asri Sinema -. ! 0

: 

tta ~anesi - Tahtalı Cami - Kolordu - Asfalt Cadde - Bmncı 
k. kul - Yen· C . H Bayram kuyusu meydanı araların -

ı ad ı amı - acı . 1 Cakt 1 ve Arnavut kaldırımları tamiri 1028.16 lira bedelle ıhale 0 u
ır. 

2 - M 3 uvakkat teminatı 77.11 liradır. 
&j p - Bu işe ait keşif ve şartname bedelsiz olarak Adana Beledi· 

en Da· . 
'i ıresınden verilir. 

B 1-. İhale 2.5.941 tarihine müsadıf cuma günü saat on beşte Ada
Pıı: edıye binası dahilinde toplanacak Belediye Encümeni tarafından 

Caktır 5 . 
- l~bu tamirat açık eksiltme ile yapılacaktır. 

12915 17-21-25-28 

İngilizlerin bir 
kravazörü battı 
Londra : J 6· (A. A) - Buna

vator kravazörü bir kafileye refa 
kat etmekte ikin torpillenerek ba
tınlmıştır. Bu kruva7.i>r 5450 ton
luktur. 

A im nların dört tayyaresi 
düıürüldü 

Londra : 16 { J\. A. )- Ôğ
renildiğ"ine göre , gece lngiltere 
üzerine yapıları hava hücumları 

esnasında dört düşman tayyaresi 
tahrib edilınişlir. 

- - - -- ---
Harp Okuluna Davacı Subay yetiştirmek 
azere sivil liseden mezun olanların kayı 

ve kabul şartları. ~ 

1 - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıklan mezuniyet diplamalarındaki kanaat notu iyi 

v~ya çok iyi bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla miid

det geçmemiş bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine n:ıüsait olmak. 
5 - Yaşları en yukarı 2 t olmak. 

NOT: 
Bilahare hava muayene heyeti tarafından yapılacak mu
ayenede sağlık durumları pilotluk .sınıfına müsait görül
miyenler isterlerse harb okulunun diğer sınıflarına veril
mek gibi hiç bir mecburiyete tabi tutu 'mazlar. Tam ser
bes~tir er. Kendi erinin arzu arma göre muame'eye tabi 
tutu ur ar. 

Okul tedrisatı 15/Mayıs/ 94 l de baş ' ayacağmdan 
ta ip o an 'arın, bu undukları asker.ı k şubelerine müraca
at edecek erdir. Asker ik Şube' eri. yaptıracakları sıhhi 
muayenede müsbet netice alanlar evrakları i e harp oku· 
luna sevk edi 'ecek erdir. 10-17 24-31 12895 

--------
İLAN 

~DANA BElEOİYE RİYASETİNDEN: 
- Ad.ır•dda Mirza Çelebi - St bze Pazarı __. Hacı Bayram yo

lu arasında müceddeden yapılacak şosa inşaatı açık olarak ehiltnıeye 
konulmuş ise de talip çıkmadığından mezklır müddet on gün daha u
zatılmıştır. 

, .......................... . • • • Dalma şaheserler göstermeğl • 
1 prensip edinen 1 
i ASRi SiNEMA İ 
:~UVARE 8 u AKŞAM SUVARE 1 
• 8.30 8.30 • 
• Dünya Şaheserlerinin Birincisi • 

•• 1 DİANNA DURBİN'ln r akibesi 

1 JUOY GARlOND - MiCKEl ROONEY - lEUVİS ! 
I STON( - SEClliS PARKOR'UN 1 
: IBDAKERDESI 1 
1 GE N ÇLE R 1 
• • 1 SEVİŞİ YOR LA R 1 • • : Aşk, Gençlik, Neşe, Eğlence, Zevk ı 
• iıAVETEN : TÜRKÇE SÖZLÜ • 1 : ........................................ : : 
I i TARZANIN INTIKAMI i i . : ........................................ : . 
• Afrikanın balla girmemis bô.kir ormanlarmcla binlerce ualı~i • 
• lıayvanlar içincle geçen bir aşk macerası • 

: Pek yakında e Pek yakında e Pek yakında ı 

İ STAN lOREl ' ZAFER , T Ü ft K n I· 
İ OllVER HARDi DÖNÜŞÜ S O l l J ! 
........................ ~·· 

5 -- ihale 29.4.941 tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da Beledi
ye binasında toplanacak I3elcdiye Encümeni tarafından yapı 1 acaktır. 

6 - Miiııakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihinden en az 
dört gün evvel Belediye Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla bu ı şın 
ehli olduk ırına dair ehliyet vesikası almaları şarttır. 

~ - İşin keşif bedeli 3 l l 7.74 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 383 83 liradır. 1 
4 - istekliler bu işe ait şaı !name, proje verniı evrakı Adana Be· 

tediyesi Fen işleri Müdürlüğiinden 26 kuruş mukabilinde ıılabilirler. 

7 - Bu iş hakkında fazla malünıat almak istiyenlerin. Adana Be
lediyesi Fen işleri daıresıne ve münakasaya girmek isleyenlerin de İ· 
hale gürıü muayyen saatte Belediyl' Enciımenine müracaatlaıı ilan olu-
nu~ 12916 

••••• .... ••••••e~ .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 TURKSÔZÜ 1 • • : 1 • • • • • • • • • • • • • • • 9 • • • • • • • • • • • ti> • • • • • • • 

GAZETEveMATBAASI 

Tüksözü 

T .. k .. ·· M tb KİTAP , M[t MUA ~EK, BilET, Af i~ , PlAH HARİTA , 
ur sozu a ası BiLOMUM MATBAA İ$LERİHİ TORKİYEOE MEVCUT 

MATBAALARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER 

C üDt ·- kosmo D 
a 

• • 1 

1 
1 

i Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü ) • 
i Mücellith.anesinde Yapılır. 1 
• • : . ..•••••••••••••••••••Q••••••w••••••••••••• ............ . • 
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iT zeveyükseki 
• d 1 9 

i ran ıman ı i 
i ANOT ! 
9 • 

ibataryalarımızi 
9 ~ 

i gelmiştir al- 1 
i makta acele i 
1 ediniz . 1 
i 1 Muharrem Hilmi Remo . \ \ 

i Abidin para cad. No. 112 Telpal: Remo • Adar a ı 

TORKSOZO 

' 1 Ka~eler' 

-
Ber•eczaaede llalaaar • 

: M eml~ket Hastanesi Bevliye mütehassısı · 

: on. orcnuon Saim Erk un· 
• 

·Kadın, erkak iJra:- yolları (böbrek, me•ane ve erkt!lı ' 
tenaaül lıaıtalıklarını) 

Kızll.ıy C .sd J as1n!le, latlklll Okulu karfıaındakl 
m ıayan<J~a:teslnde tedaviye b••ladı. 

12778 '.l0-30 Telefon : 183 

I 

ı -Telefon: 110 ı 
ı . 12755 ı -------------------: 
e+o++H+O+O+O+O+M+H+f ''° ~· 1 

# ' 1 FEMil 
Bayanların, sıhhi arkadaşı 

Biı çek La) .ııılarııı 
~ıl l.i. ')!ık t< il i 2l i ~lt-
1 iı.de ~fütudillc:ıi a
lil i:l!)1' lıl . ıı i l." ııı ra· 

L a t~ıılık H l u ı alı l · 
laııı )Ol l\n. ı~tıı. İ~te 
bundan dolayı , her sa
) ııı La) an. tdet za· 

manlarıııda bu gibi :ı astahklardaıı ~oı uıııııası için )alı ız I 
(FEMJL \ kulluıımalıdır . . Rahat . !)tlılıi. pı atik, bir kolay· 
lıklır. (FEA1Jl) in husu!)iBAGLARI da vardır. 

[Cl~JElERrEN VE lf Hl f İ\l, ITRİYAT 

1 Ceııup Moııl~~~~~.:~~uRl:HD ! ~l}~~!t: ~İ<a• etharoeaı 
1 )'aizcamii c·frarr No. 71 ı 

~ rzwsdri'Wô5i1'' '#MA 1 ~ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lira•• 

. Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 
/:' 

Ziraat Baııkuında kuınb-u1lı ve ihbarsız tasarruf hesaplarını en ı · 
aı .50 lirası bulunanlara senede 4 drfa çekil, uk kur'a tle 

aş.ııtıdcıki plana göre ikramiye datddacaktır. 

4 Adet 1000 Lıralık 4000 Lira 
'4 • .;ro() 2000 ., 
.ı 25U .. t ı I()() 

40 .. 100 .\O(l{J .. 
. 100 50 5 00 
l !U .. ~u " 

4HUC• .. 
16) 2U 3l0(1 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazl~sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun. 
11 Mart ve t ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. 

IS BANKASI 
KOÇOK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
llaamiye Planı 

KEŞIOELER: 

4 Şubat, 2 May11, l Aıuııtoıı, 3 Uti'ncitt·trio 

tarihlerinde yapılır . 

i 9 4 1 ıKRAMIYELERt 

l Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
8 t• ıooıı .. 3.000 il 

2 il 750 il l 600 il 

4 " 
500 tt 2.000 ti 

8 .. 250 " 2.000 il 

85 •• 100 ti 8.500 il 

80 " 50 il 4.000 " 
800 il 20 .. 6.000 il 

Türkiye iş Bankasana para yatırmakla yallruz para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

-

Aziz yurd topraklarımızın mahsulatını memleket Y8 .,,J! 
rına en mükemmel bir tarzda gıda kaynağına çevife' 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen lir yavru ... 

Yavrularınızı mutlak ÇAPA MARKA ' ' müstahza~ab/. 
besleyiniz. E.n müşkülpesendleri dahi yegane tat~•~ 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk eseridır. 
bilgile yetiştirilen her varlığın verim kudreti ni 
daima yüksek netice wrir. işte bu sebepledir ki ~ 
runuzun her bünyeye göre ölçülü vesayasmı alrıı• 
mal etmeyiniz. lsrarla : 

ÇAPA MARKA 
Mlıtabzaratıaı isteyiniz 

HER YERDE VARDIR 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balta 
HASUURIHI HER GOM MUSTAfA R~ 
ECZAHANESİ OSTONOEKİ MUAYENEHAN[SI 

KABUL EDER ~ 
_........,...~~--~ 

o 
R 
E 
o· 
N 
RADYOLAfll 
ıataryah Radyo Mtl,terllerlll• ~ 

D- b- .. . d f b "k n 1941 ~ unyanın 'n uyuk ra yo a rı a sını . a 1".J. 
OREON markalı radyoları geldi. Bu radyolar f abrık " 
10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet yiik5:pll 
vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem tam cere'/ yit~ 
ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. K01~er 
Bu radyoların ceryan ile çalışanları da vardır ve I 
bulunur. Bu radyoların seslerini bir defa dinleyiniz .. 

. . •" lf Gramafonları olanlara da kolaylık yapmak ıç 
W ile de değiştirebiliriz. 

= Adana Umumi A cen t••İ : 
{tl 
'~ 
!• 
~ 

Yal caaau Karp1mda 
Belllr Satar. 

~~e?::!i!~~~----~~~3--~~-...-..... ~~~~~_._~~-~-~~~~~ 
• 

Abone ve ilan 
Şartları 

Seneliti 1200 Kr. 
Alb aylıtı 600 .. 
Oç aylıtı 300 .. 

Aylık ta abone edilir. -

• 


