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! BAŞ VEKil~IMIZIN NUTKIYLE j 
i ·HAVA KURULTAYI AÇILDI ! 
• • i BOYOK BiR HAVACILIK ENDÜSTRiSi KURACAGIZ i 
• • ! Kanadlı Bir Millet Haline Gelmek Azmi! i 
• . ....................................... i 
Arıkara : 5 ( Radyo Gazetesi) 
Hava Kurultayı bugün ıaat onda 
açalmafhr. Baıvckilimiz kurultayın 
dGnyaom en buhranla bir anında. 
loplandıtınt, arlık tayyar~ııiıı Lir 
yedek 11ilah olılutunu ıöylewişlir. 

Baıvekiliwi1. Türk hava ku 
nuuuiluo yilk~ek iıtYhİud~ıı, ha· 
vacılttıu t"hf'mmiyetindeu, ve ha· 
vaeılık teknik ihtiyaçlımuıo dahil 
deu tewiui ıuesdeiinden, CutD· 
Luriyet Hülı.Cıuıetiuiıı weıult:.kdt~ 

Liı lıavacılı
0

k endüıhüii kurm .. lı: 
Uwlı.ı.l~ıı laarıııretlc Lalıst-lıoiştir . 
Sayıu Refik Saydıuu plauör v~ 
p&ra,nt tefkilitınııı Önt"wİu i kay · 
detwif ve kaııatlı bir uıilld lıa · 

liuc jelwt'1' karıuıııdll olı.lufıuwuıu 
1Uıl1toııf, hu davada da !Jütilıı nıil 
l1tt ölçüsünde çalaıacatımızı kay · 
clctmi,, Tilrk Milletinin bu yol· 
datd büyük fedakirlıtını .Likrt'l · 
lllit ve kurultaya baıarılur dil~ 

IUİftir. 

Kon2re • 2enel merke:ı heyt.:· 
lirıiıı ılı.i ieııdik çalışcnflltırı hak · 
kıııdakr raporn diıılemi~ ve bü 
YilUetinaiıc tazım 'telgrııfları çdl:.· 
rniıtir 1 Koııgrc ikinci lopiaııtıııını 

PH1rteai afinü yapacaktır. 

Amerika hava edüstrİ•İ bütün lııziyle çalıııyo. Resmimiz bir Amerikan uçak 
salonunu ~ösıeriyor. 

montaj 

--------
Fevkalade kazançta~ -rr:us cı•aEstNDE 

B0Yt\'K TAARRUZ 
Kurultay başkanlığına Bü) ük 

MillC't Mtclisi Rciıimiz Ahdülhalık 
Rcndıt • R .. is Vd.;illiğin~ H ilmi 
Uran ıcçilmişlt'ı dir. Kurultay mü 

tııc:asilleri . Ebedi . Şef Alııtürküıı 
oıuvalııkat itabı ine töı t'ııle ç~leıık 

k<ı} muşlaı dır. 

a1ınacak vergiler A .. k~~~~=~=~!~~-•ı-__ , _____ ____ 
Sovyt' ' cephesinde f ııuliyel hava 
mulıarcbele ri ııc inlıis:ır e lmt kl t>dir. 
Cı:rek Rus ve gerekse Alman U · 

~·ak ları bi r hiı !erinin ııııkliye .ı. olla· 
ıına şiddeti~ hücıını elmiş ve ik · Tü.ı k .lııtva Kurumu Başkunı 

ŞiiL.ı ü Koçak ol&.ıduğu rapoı da 
lıavöcılı~ııı bÜ) ük öııenıiııt kba· 

ılh. ettiı mit ve Httva Kurumuna 
y ıpıl an .> ardımlıu ın döıt mil) on 
liradan faılu olduğunu aıılııtnııŞ · 

lır. 

·au ı·apordaıı unlaşılılığıııa gü
ıt, açılın lı&\8 fabr ı lı.amu. m,.k. 
tep taydaıclt:ıi imal t"llllt'ktr.dıı . 

D11ha bÜ\ üll Lir fabrika ::ıçılıscal.:
tır. PIAnüı ve paı uşi\t ııır.v.tuu ile 
l!e yalrnıdıuı :ılakıa.!111 oluııııııık· 
ltlı.iır • • · 

Türk Hııva Kuı umu f saliyet 
ı11poıu Mılli Şrfııııiıiıı bü.>ük ısla

k•laıındarı ve millct i ıı ieııiı yar · 
dımındarı lıahı~dt!rek bitmr.kte· 
dir . 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Aııhrıı : 5 ( a . :ı. )- Büyük 
Millet Meclisi buiÜrıkü toplaııtı
•ıııda Köy okulları ve E.r.stitü 
leri kaııuıı la_yilıa"ını 24 üııcü 
lll•ddeainc kadu nıü.telııere 've 
1'aLul etmiftir. 

Parti komisyona 
Aokıırıı : 5 ( Türhöı.ü uıu 

lıııhiı indf'n ) - F<:vkaUidc l.:o:ıaııç 
larcluıı ulıııııcıık Vt'rı:ikr lıekkııı · 

dıski ~ıırıurı projı"ııİ Üu:rind~ ld 
kıkler )'"pnııslta olan parti talı 
~wnıisyonu f ııaliyeti ıı i bıtıı mt"k 
Ütt'rf"ılir • . Prnjecle !!:Öriilf'ıı malı

~urlar ~t'll İŞ hir tdkıke talıi tu
tulrııaltttt ve adil bir şdde sokul 
nıa~a gayret cdilıııektedir . M:J 
kalıle şiinıul meselesi Üı,.rinde 

billıA s~a ıııiiııak cı şalliı old ug u lıa · 
beı verilrıı.-ktedır . Bu 'illi d lr 

pr oj e.dekı ıııulıtt• ııı t: I ıııulı:turluı 1 
usgli r İ lıaılıle iiıd i rilnı i ş nl:ıı' nl..tır. 
Pıoi~ 011 giiııe kacl:ıı rıırdı!'I uıııuıııİ 

heyetiııt! ııevkt-diltc~ktir. 

Fransız sahillerine 
son çıkarmadan 
alınan neticeler 
Lorıdra : 5 ( :ı . a . ) - l lu

susi lrıgilir kıtalarıııııı Fransız sa· 
lıillerine yaptıkları son lıil<:unıla· 

1111 hccldi, bu bölg~lerdeki Alınan 
teyal.:.kuı. unu ve harn lıh:larıııı an· 
lamaktı . Bu çıkarma o dcı ece 
maharetle yApılnıı~tır ki , lr gili7.-
lc:ı çok aı. ka1 ıp Vt'rın • şlrıdir . 
Dönen kuvvdler ıııülıim nııılGnıut 

getir ın işl~rd ı r . 

Fiyatları yükselten 
tüccarın ihrac.at 
vesikası alınacak · 

Ankara : 5 (Türksözü Mulıabı'rinrlen) - Tıflik İ5lilısal mıniakula 
'Irada fiyatların gayritabii şekilde yiikselmesinin örııin~ geçmek içirı bir· 
li~çe yttn( kararlar illilıaz edi/Tiştir. Bu karara istinaden /i!lal/arı 
l/Qladtım tacirlerirı ihracat vesikulurı ellerirıden aluıaco~ı gibi .. liizıım· 

ııu yıı, ''uk yap<Jıı tuci,Juirı Jı /aaliyetlı:ri ıJuı Juı ufoL ÜJ..tır . 

tetkikatı bitiyor 

Japo•larıa iki 
gemisine isabet 

Aııkaı u: 5 (Radyo Oazetesl)
Uıııkşnrktaıı gt•leıı lırıbc rleı e gö-

r t', l ıa11 jcıpuıı ift"rıııleıi lıa sara 
u~ı utrlrıııştıı, Jııporılrıı Di1klı11r ler 

Aıııer i k:ırı ılı ıı i ı. Vt: lı:ıvtt üııl~r l ııe 

·~ııi lıüt•unılıı r l , ı pıııışlı r . Buı ıısı 

Tok) ıııl ıııı .. l(;ı ıo kilnuıt tı,. ıııak· 
bdıı . 

J ıı puııl:ıı Midv~r ttd ıuıııu al 

lırı<' ı lıs rıııuılııııııı bu ııalıulı \Uj)· 

ıııışl:ırdıı . Bi r çok JııJ.>oıı uça~ı 

rlüşiiıiilnıüştü r . Adadaki Aıımİ· 

karı tayyar elni hÜ) ük f aalipt 
göst ernıışlerc! ir . Bir Jap<ırı mu 

har~be g ,. ın is i le bir Japorı uçak 
• gemisi hasaı a uğ ratılmıştır . 

ııı:ıl ii skı iııi Lonıhalaııııı;l:mJır. Al· 
rıınıı t:ııırruzunuıı h:ışlanıası bek · 
leıımektc<liı. 

ÇekoslovakYada 
idamlar devamda 
Aııkntn : 5 [ Radyo Gazeteal) 
l la} dı ilı'in lt11tli Alıııanyı.ıdtt bü· 
~ük lıiı l<'ııir kıı!lıl chniıtir . Al
ıııttıı ga1. ı- trc i l~rirı~ ~Ör~. suil.ıı~t

. çılar pıtı aşutltt !ı:ıvısıluıı iııdirilnıiş 
ve bıı ııokaktan gf"ç~rkeıı Hay<l

r ih'iıı üzerine bombalar ve kur
şunlar yağdırılmışlır. Şimdiye ka
dar Çekoslm.-a .yada maznun ota. 
rak 167 kİŞİ kurşuna diz.ilmiştir . 

------------------------~~~~~------------~---~ 
ı ............ ı 
f HİTlERİN i 
i fİNlANOA i 
f S[YAHATİ i i Hclsinki : 5 ı 
ı (a. a.) - Al-

ı ~n.an devlet re· 
ı s ı 8 . ! !itler i yanında rvtıre· 
şal K:ıylel ol· 

ı clıı~ıı lıaldf! 
ı Finlarıdiy.ı' ya 
ı gdnıiş ve Ma· ı 
ı w;;al Manner ı 
ı lıayınla konoş ı 
ı malar yaptık · ı 
ı tnn soma' Al· ı 
ı nıaııy;ıya av- ı 
ı d t> I etmiştir. ı 

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

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL 00VEN ' 
1 Kurulu~ Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaeklzlncl yll - Sayı : !532.:._J 

\ Çok mühim bir teşebbüs 
-----=-· 

Lüks Eşyalar 
Y apılmıyacak 

Ve Gigilmigecek 
imalat yeni eıaııara batıaaacak 

AnkaPa: 5 (Türluözü muhabirinden) - Bildirildiiine 
göre, lüks eıya imal ve iıtimalinin men'i lıa~kında 
muayy1:n tetkikler yapılmaktadır. 

Son günlerde büyük fiat yülueli,leri 6Öıteren ve buna 
rağmen çürüklük vaziy~tini kaybetmiyen kadın çoroplarını,, 
yeni tiplere ayrılarak bu fiyat yükseli,lerini önliyecek ıekil
de imalatın yeni eaaslara baılalnmatı bu tetkiklerin baflıca 
mevzuunu ' ' fkil ltfmektedir, 
Diier lük• eıya ıayıla1t maddeler hakkında da buna benz•r 
kaı orlar alınacaiı ve bu gibi e1yalaf'ı imal •d•nlerde•• mür· 
eltkt1p bir hey•t yakında Ankaraya çuirılnrak arılarla da 
temaılarda bulunC/ulıtcın •onra bu kararların tatbik tnevkiirıe 
konulacağı •öylenme/ııtedir. 

ASKER( VAZiYETiN TETKiKi 

Almanlar Libya' da 
eğer bozulursa .. 

Eıier, mihver taarruzu, şimdiki 
İngiliz cephesi etrafında, yahut 
Mısır hududunda yahut Mısırdan 

biraz içenle durursa bu hal onu11 

alacağı yahut • yapacağını almış 
veya yapmış olmaklar kanaat et· 
tiğine değil taarruzunun kırılarak -
maksadına nail olamadığına deli· 
Jet eder. İşte o zaman Almanlar 
için yapılacak tek 'ey kalır ki 
o da Libyayi ve saireyi kendi 
wukadderatlarıua terkederek el· 
)erindeki bütün malzeme ve kuv · 
veti Rus cephesine toplayıp sou 
koılarını kullaıuırak Rus ordusunu 

imhaya matuf soıı büyük turruı · 
lımııa girişmektir. 

Mihverin, Önce Libyaya ta· 
urruza geçmek mecburiyeti karşı · 

ıııında mevsimin bu kadar ilerleme· 
ıiui niçin beklt'diğiniıı sebepleri 
weydı&ndadır. lngiliı. ordusu, ııoıı 
taarruı.unda mihver orduııuuun 

ıuuluıue ve lt'chi:ıatınıu büyük 
!Jir kısıuıııı iııılıa ve kuvvetlt-riııin 
ysrısıııı esir etmişti. O 1.awan İn 
giliz ordu~u, bir ruilıver taarruzu· 
uu lı;arşılayucak kadar kuvvetli 
değildi. Ancıak çok ani bir laas · 
kınla düşmana takaddüw etwck 
ve düşmanın hazırlığı iıuhu et
mekle bu tehlikeuiıı önüne geçe· 
bilirdi. Ve öyle yaptı. Harp ta· 
rihi, İngiliz ordusunun bugünkü 
duruma gelinceye kadar tam iki 

sene Libyada vaziyete intibak için 
kullaomıı olduğu taktiği takdirle 
kaydedecektir. 

O zamandanberi mihver or · 
dusu yeni bir taarruza başlamak 

için tekrar .. malzeme ve kuvvet 
tabşidiue bıaşladr. F ıtkat her an 
İngili.ı. deniz üstü, denizaltı v~ 
hava Lirlikleri tarafıudau yakala · 

!Gerisi 3 üm:ll sayfada) 

Milli Şefimizle 
devlet şefleri 

arasında tebrikler 
Ankara : 5 ( a. a. )- Afgan 

mil li bayramı mürıascbctilc Millt 
Şe fle Afian halı arasında tcbfık 
telgrafları teati c ılilm itlir . 

Ankara : 5 ( a. a. ) - Şarki · 
Er dün mi ll i ba.> rnmı münuebetilc 
Relıicümhurumuzla Eoıir Abdul· 
lalı arasında tehr ik ve teşt'kkür 
telgr afları taati olunmuştu r . 

Ankara : 5 ( a. a . )- Arjan-
tin milli bayramı ınÜntlllebetilc 

Mıl l i Şefle Ar j B ııti rı Cümhurrciııi 

arasıııda telgraflar taalt e ,Jilmif· • 
t ir. 

••••••••••••• 
Libyada İngiliz 

iyi durumda 
Aııkaru : 5 (Radyo gazete•l)
Bugürı Afrikedan fevkal&de bir 
lıaber gdnıeıniıtir . lngiliı.lerin 
M ı lıve.ıe ııauraıı Lib~ada daha 
elverişli b ir durumda olduklaı ı 

bildirilmektedir • Umumi kanaate 
göre, muharebenin neticesi önü
müzdeki hafta içinde belli olabi· 
leceııtir . 

Kahire : 5 ( a. a. ) - Şimal 

Afrikadıı lngiliıle: ilk defa ola· 
rak yeni sistemde bir tanltsavar 
topu kullanmaya baılamııtardır. ............. 

Japon hücumları 
Vaşing ton : 5 ( a. a. ) - J a

ponlar Dakhabra <ilin üçüncü d"f& 
bombalar atmıştı r. 

Tohum tüccarları 
himaye ediliyor 

Ankara ~ 5 (Türksöıü Muhabirinden) - Son 1ama11larda yağlı 
tohumlar piyasasında büyük tem,.vvüçler olmuş ve bu yü7.den bir çok 
tüccarımız zararlara uğramışlardı. Rıı tüccarlarımızın Ticaret Vek:iletı 
nezdinde yaptığı teşebhüse Vekale t, prensip itibariyle muvnfak:ıt et· ~ 
rnişlir. Çok ynkııı bir :rnınaııda, bulunmuş olan formülün · son şekli · 
le~bit r dile cet ve im .,111 dle lü~caı lonıuıı. zaraıduıı · kıırl ıılnıuş ola .. 
caktır. 
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Sıhhat ve Güzellik L .·· HAB RLER 
•• • 

GUZELLiK Kadirli çittçisine 
mazot verilmeli 

Ekili bölgelerde 
yapılan tetkikat REÇETESi 

F 
ran111ca bir atalar ıözil vardır. 
"Kiminle dütüp "'•llttığını SÖ\"· 

le, nasıl bir insan oldufunu ha· 
ber veririm .,, derler. Şimdi Holly· 
Wood'da bunun yerine 'fU sö1 
kaim olmDflur; "Ne yed~ini ıöy . 
le, na~ıı bir intan oldu~unu haber 
veririml,. 

örıüııü alır . Bu usulü tatbik ede· 
cı:k olan tabıi bir çok l<.>udl i , 
faltat ücut için urarlı şevl~re 

veda etmc~i göte almalıdır . Sıh· 
hat, ııençlik tc.-Şe için bu f eı1akfir. 

Hı.her aldığımıza göre, Kadirli 
çiftçisi mazot sıkıntısı içindedir. 
Kadirlide ancak üç patoz ve dort 
traktör çalışıuaktadır. Bu bir kaç 
ıoakinanın ihtiyacını ne yapıp ya 
pıp temin etmek pek gereklidir. 
Ve çok kolaydır sanırız. Alaka 
dıarların bu işe yıırdıın dlerini 
uıııtmaları lazımdır. 

v ekilet mllettı,ıerlala çab,maıı 

Amerikalıl.tr yiyec .. ~e ç o k 
ehemmiyet veriyorlar ve bir ioıa · 
mn fcrek 11hhıtinin, ııerc" mane· 
viyıltının aerelc çalııma tarzının 

yediii ıeylerl.: büyük alihııı ul · 
dutunu id~ia ediyorlar. Şişman· 
mtiınıı? Bu )'Cditiniı )emeklerin 
neticuldir... Çok za} ıf mıaınıı"? 
ald.-mız ııdadan ileri geliyor ... 
Cilcftniı mi fenadır? Saçlarımı mı 
dö1'ülüyor? Kendiniıde yoreuııluk 
anu hisaediyormuıunuı? Bat~• 
~y arama}ın bunlar htp yerliKİ 

niz yemt>klcrden ileri relmekte<ıir . 

Ameri"81ıların iddiaları buıiur 

ve _viyecf'ie dildcat etmek saye · 
•inde in1anın vücu iunu tam ııh· 

hıtte tutabilcce~ini, \!abuk ihtiyar
lamıyacı)'ını ıöylÜ}'orlar. Bir Ame· 
rikan ıineına mecmuası rtiyor ki: 

';~ "Bir çok 1'itnseler ıayıflamak 
istif orlar. Fakat bunun } olunu 
bilmiyorlar. Gıdalarını ~eserek 

sıhhatlerini bozuyorlu, kendilerini 
her Ulrlü haıtalıt• müsait kılıyor
lar. : Çabuk zayıflamata çalıtmak, 
çılıiuk iyinfmek için doktorun 
verditi ilicı tayin edilen mılıtarın 
bir miıli faıla içmek iİbidir. Fat· 
la içilen iliç :vııcııde fayda det il 
zarar verditi aıbi çabuk ıctyıfla
mak için tıdaya kum~k de inaa
nın sıhhati fiıerinde tena tuir 

yapu. 

Kilo almaf a çalıımak da böy 
ledir. Kilo almak istiye-n biri eli · 
ne ne fı"Çet5e )ene mtıhalıhl 
mi'Cluini 'bozar, siımanlıyacak 
yetae zayıflar. 

Acaba cinsi cuibelerile mef 
hur olan Holl} vood,un } ıldııla r ı 
inceliklerini uıuhafaıa elmtk, yıt· 
hut pek uyıfular L:ilo alnı11~ i çin 
ne yapı\ urlar? Ciltlerıııiıı ı Hat, 
ıtı.ler inin ve aaçlarırıın parlıak 

olmaaı için ne yapıyorlar? Buııuıı 
için yıldızların neler yedıklerini 
anlatacatız . Jı;nize relira.: ıiı. de 
~unlara ta1'ip edebilirsiniz. 

Sabah hhvaltı11 - U.>· lıudan 

kallı;ıncı bir bardak portakal , Ü· 

aüm, yahut pamplemuı IU} u içe
cehiniz. Sonra iyi L.ııar tılmıı iııce 1 
tki rarç• elı;metin üıerine 1'abil 
old~u lı;adar az tereyitı veya 
bal aürtrelı: ) iyrcelı: , üzerine de 
11~ &Uü bir hhve içeccksiniı . 
su.dan ıonra ötte yemeğine kı· 
dar hiç l:>ir fey yenmiycccktir . 
:Y•mız kilo •lmak iıtiyrnler ö§'le 
yemetinden iki ııuıt evvel iri bir 
mtl'I veya bir elll'ı }'ivebilirlcr . 

Otle yemqi - Zeytinyaa"lı 
ve ıbol limonlu bir Hfata ( Y tfil 
Nlita ve pencar, kereviz, doma
tee, yeıil biber ,bir kah yumurta) 
.... 81'. et. ar11ıra balık. yeıil teb
ıe ( Y tfil f uulye , 11panık , kr:-

• revi:ı , et İuyundan pifmit yeşil 
· uleta vesaire ) konserve yenmi

,. -yecek, patatea kabil otdcıtu ki· 
\Jır !aı olacılı:, me)ve, hhve . 

ikindi kahvalt111 - Meyve su
yu , pattı , ııtoJır lı.atiyen yen. 
miyecek. 

Aktam Ytmeli - Yitatz ıeb
ae çorba1t , ili kap aebıe , siyah 
erik veya kayıı kompoıtoau veya 
Dll)'Ve. 

Aktım yemetinde veya ya· 
tıfken bir parça yofurt yemek 
bıreaklar için çok faydalıdır . 

itte yıldızların az çok tadi· 
litla tat bık ettilı;leri reçete budur. 
Bu tarıda aıda almak ·11hhati "O· 
rur, mide ve bıraakların yorul· 
mı11nm bu ıuretle vakıhı~ ihti
yırl11ıuuu11 , Lir çuk tıeıtıılıkltı ın 

lık büyük bir ş•y de~il<lir. 

Tarif etti~imiı gıda taı ııııı 
takip cdt:tıler nıuha~"ak buııda 
f a)·da iÖı e<'t ldcr ct:r . Fııl..at bunu 
bir ilıi ailnde ehle ~tmek 1.:abil 
dri ildir . Sabırlı olmak , uıuncıs 
bir müddet bu rc.-j imi tıılıiµ etmtl 
181.ımdıı . Bir de rejim yapmalda 
hareket ihtiyacıııdaıı lı urtuldugu · 
nuıu ııuınetmcnıelısiıı i~ . Hart:kct 
büyü" bir ilıtlyo\'lır . lmltiin bul 
du~unuz lı;t <\ıır çvk Leden lıare

kctleri yepınıı, } ıstıut ~ıı kolay ı 

bol Yı:::IÜ)Üııüz . .. 

Memleketimize gelen 
Fea beyetı 

l,taııbul : 5 (Tüıksöıü Muha · 
birinden)- Man if at ura ithalatı 

için H indistandan b ir ticaret he · 
yeti iclmiştir Heytte Saffet B~ne 
ri) aset etmektedir. He}' t ıehri 

miıde ve Ankar ada lıuı temıu 
lar yapacaktır. 

Llıeıerde llampıar 
Liselerin birinci ve ikinci ıı· 

nıflarına ıit kamplar bu ıene ya 
mekteplerin bahçcleıindC'.', yıshut 

civaıdaki münasip ıahalttrda l.:u· 
rulaca\ı.tır . 

Üç aylıklar 
verilmeğe başlandı 

Eweklilerle eytam ve c:r•wilin 
üç aylık maa.şları döndto itibateo 
vcrilmefe baflanmışhr. Tediyat 
lıazi,anın Jokuzuııll kadıu uıalıuil 

JGrliUı.lcriudc d~v•W edct·t"kti •• 

Maarif Vekilinden 
Adana Gençliğine 
Bf'deu terbiyctııi Umum Müdü, 

l%ii tet1'ilitının Maarif V t'kile· 
füıe batlanwaaı Üzt"rine Adaııa 

K'euçliii lldına böla-ewi.ı bedeıı 
terbiyesi tarafından Maarif Veki · 1 
limize bir tC'.'brik telgrafı çekilın İf· 

tir. Bu ttlgrafa Maarif V t-kiliıniı.iıı 
verditi cevap ıudur: 1 

Rıza Salih Seray: Beden Ter 
biyeıi Müdürü Seyhan · Telgra · 
f ıoıza tefekkür ederim. Gençleri 
mi.ıe pek güvenditiuıizi kendile · I 

rioe sevgilerimle beraber bildirme·\ 
nizi rica eder ıaygılaramı suna · 
ım. - Maarif Vekili Yücel ,_ 

UZAKL:~RDAN 

Saban imalatı 
Hülıümct tarafından hazır larıan 

sı.ıbun ima latı lıararııam~si alaka 

darlara t cblii eltilın iştir. Bu hı ıu • 
nameye ~öre lzınir v ilıh· eti dttlıi · 

liııdeki fabı ikalar 4 nıilyoıı kilo, 
Balıkesir vilayeti dalıi lirıdı•ki fab 
ril.:ıtlar :l milyon kilo ve lo;tıuıbul 
vilard dulı ilindeki f abr ı kalarda 
3 mil ·on ki lo ~ısbuıı imal edt erk 
lerdir . 

Pirinç ekinıi 
Bu sene Tı~Lyada geçen sr· 

neden fazla pirinç rkilmi~t i r. Ya· 
lnıı lpsala, uıun Köpı ü, Keşen, 

ve meriç bölgderinde ekiliş mık· 
darı yirmi b in döııüındür. Yalııı7. 

arazinin ıulunmuı için motör lt:re 
15-ıım o lan ma1olun zamanında 

tev:tii beklenmt'ltedir. 
Bu bölgelerin müııtahsillcri 

mawtun bir an evvel tevıii içiıı 

lıükümete müıacaat dmişlerdir. 
U1.unköprü ve Telıirdağda 

lıavun ve lıarpuı ziraıttı içiıı de 
bütün haııı lıklar tamamlarımıştır. 

Bu hafta t:kili~e ba~lanııcuk

tıı. Her lkİ bölgede aeçeıı ıerıe

den daha faıla lıostırn yı.-tiştiril . 

ıu ı- ~irıe çalı~ılmısktaJır. 

Şehirde köpeklerin 
itlafı meselesi 

Şc.-hir ve lı:öylt':l' ı.ra;ıııdıa ilıti 

l-'tıu f ulctl1ŞıJJ1t;ı ve ıı11c1&klarıu 

uluıusiyle köpe1'leriu itlu(ı hu~u 

ıht•dil esush tedbirler ıalıııdıiı ve 
şehirde çogaluı .. y& ba%il11y&ıı köpek 

1 

leriu illıtfıııu LC1şl1a11daiı tı .. Lcr 
•lıııruıştır. 

Ulucaml C.H.P. 
ocatı mtlıamereıı 

Bu 11kşaın saat 20 de Eski 
şııfölı b&ll;: esiııdr. C l l·P . Ulucami 
ocağı tur afıııclıuı bir ırıüsanıcıe 

verilecelı tir. 

Hayvan hastalıkları 
Ceyhan ve Bahçe kazalarında lııy 
van hastalıkları zuhur ettiğ'i haber 
verilmesi ÜLerine merktzden ma 
haJlnie veterinerler gönderilmiştir. 

ı ........................ ı 
ı Mllll Plyanko yarın J 1 f ıçeklllyor. Bir bneı ahp • 
ı ••n•m• dene. Havecllı· : 
ı jımız• da yardım etmı, i 
ı olursu_nı ı , 
ı ........................ ı 

El koyma işleri 
Ziraat V ı.-lıtaleti wüfettişleriıı 

deu Bay Hikw~tin şehrimize gt-1· 
ditiui evvf':lce haber vermiştik. 
Ötrendi{ıiwize göre Bay Hikıııet, 
Ticaret Velıtiletinden bölremi~e 

gelmif bulunan üç mefettiıe ilti· 
lıak ederek viliyeliıı Kozan ve 
Kadirli kaz.alan el koyma işleri 

üzeriııde çalıfwalara baJlawıştır. 

Kibrit bollandı 
Son hafta içinde f ehrimizrle 

bir Kibrit sıkınlııu vardı. Nıhayet 

dün her tarafa bol mikdarda Kıb· 
ı it verilmiş ve bu Luhı ana rıilıayfl 
verilmi~tir. 

Askeri vaziyetin tetkiki 
( Ba~ı 1 iacl sa:1lada ) 

uıuı ve vurulan bir deniz yolu 

v1tı11taaıilye bu taarrul:un kuvve· 
tinin toplanabilmeıi için iıte bu 
Siadı.r zauuınlf. iktiyaç vardı. Ve 
bu &•ıuım ihtiyacı da aılbıait ta · 
&rruı rueviimi kaçırı;aış olJu. Fa· 

kat n~ olur.a olıuıı bin bir feda· 
karl&kla bu taarruı kuvveti tekrlf.r 
toplandıktan aonra mihver 1942 
ıııeocaıiııiıı ı.uuklldderahnı t1tyin ede· 
c..-k bir t••rruzu, çölün yakaıı •ı · 
t'ııiı altıııa .. · bile ol~ yine yap · 
wıak v ... bıat~rwak u.a<'cburiyeti11J<' 
idi • 

loiiliz orduııuuuu -vaıı.iyetiot' 
~elince o biç de rafil lf.vlaıı 
wııyıp çok uyı.uık bir dikkatle llu 

laıtrruıu karşıladıj'ına ıöre bu 
taarruzun yapalacatını pek ali 
lıı.effetwiş ve beklemif oldutu an · 
lafıl1r. Böyle iken harekata ta 
kaddüın için hiç bir bırekette 
bulunulmamış olması bu sefer 
mihver taarruzu11u karşılayacak 
kadar k c-ndini kuvvetli buldutu 
ve hu taarruzu kıracatına itimat 
ettitini gösterir. ---

• 
.ı.merikada ve Avrupa'da ne oldum delileii 

Sanattan ziyade hüsünleri ile muvaff akıyct le· 
min .eden sinema kadınlarının tahammül edilemiye 
cek hale iclen densizliklerine karşı tedbir almak 
istiyen ~inemacatar, bir ceza ıislesi leıtip etmişler. 
Bu listenin batında gelen isim, çorabını düzeltir $(i· 
bi yapmak suretiyle budunİı, gömkğiııin askısını 
kopararak götsünü gösterecek açık mrşıı p roller 
yapan Vivyan Romansdır. 

Frans&7. ıinema <Jilc.talörü mösyö '"Raul Ploken,. 
ilk defa olarak bir sinema yıldızını aforoz etmiş o· 
luyor. Bu iradeli adam, diterleıini m11t edecek bir 
baılangıç yapmak isteseydi bundan güzel bir ha
reket yapamazdı. 

Bu suretle Vivyan Romans'dan, üç ay için Ça· 
Jışma kartı alınıyor. Çünkü, bir sinema artistinin 
kartı olmadıkça çalıımasına ihtimal yoktur. 

Cezanın birinci sebebi, Vivyan Romans'ın ay
ni zamanda bir çok film çevirme kontunatoları im· 
zalamış olmasıdır. ikinci sebebi de, yazılan senar
yolara a-öıden a-eçirmek, dilediti artisleri seçmek, 
teknik işiyle meşsrul olanları bile kendisi intihap el· 
mek ha"kıoı istemesinir. 

Fakat artislin asıl büyük bir hoşnutsuzluk u· 
)'lndııan hare~ctj t'VVdderıbtı İ aşıkı bulı.ıııduQ·u \.:ıa · 

dınların muavenetiyle muvki yap:rn ve hiç bir sanat 
kıymeti olmıyan "Jorj flaman., a her zaman yaptı· 
ğı gibi miihim bir rol verdirme&.. islemesi olmuştur. 
Vivyan Romans bunda o kJdar a~ır basmıştır ki 
5şıkının ıığırh~ı kendini de yuvarlamağa sebep ol· 
muştur. 

Fransada Vivyan Roınans'ın ismiyle küşat r:s 
mi yapılan ceı.a listesi Amerikada eskidenberi mev· 
cutlur. Fransada bunun geç tatbik edilmesi sinema 
firmalaıınııı aralarında itilaf hisıl olamaması yüzün
den idi. Halbuki orada bir firma aktörü açti'a çı· 
karırsa başka bir firmanın ona iş vermesine iınkan 
yoktur. 

Hollivutıa kara listenin son kurbanı son zaman· 
da evlenen Deanna Durbin'dir. Artist kocasını bir 
işe koymak için çelışhA'ı Universal firmasına : 

- Kocamı "metör an sen,. olarak ılmaısa~ız 
ben filmlerde şarkı <ıöylememl Demi~ 

Firma ııahiplcri de bu şantajı reddetmifler ve 
Oranna Durbin'i üç ay açıQ-a çıkarmışlar. Artist 
film çevirmiyecek f11kat maaşlarını alacaktır. Eter 
üç ay sonra yine tehdidinde ısrar c:decek olursa 
bir sene açı~a c;ıkarılaciıktır ve bu müddet zarfııı · 
da )'bfamı~ olıacaktır. 

Şehrimizde buluna11 Ba, Mü · 
fettiş Selahettin, Ceyhan bBJreıi 
böl.esi müfettiıi Macit, Oııımaniye 
böli'eai Müfettişi Hüsnü, su blfı · 
ları, kontrol memurlarını ve iatih · 
aal vaziyetini tetkik, ofise teali· 
mat ve sair el koyma kararnamesi 
bükümleri dahilinde çahımalaraua 
hararetle devaaı etmektedirler. 

Müfettif Selahettin, Hikmet ve 
ziraat müdürü Nuri Avcı Karata,, 
Tuzla merkez ve nahiyelerinde lıi 
wıntakalarda tetkiklerde bulun· 
muf, su bqılara ve koutrollere 
vazifeleri uıevzuunda direktifin 
vererek dün akpaw tel.rimiJ.e döı.• 
wüflerdir. 

Dahiliyede yeni 
terfiler , nakiller 

D11lıiliye Ve"llı:t inin } ~ıı i kad. 
roıuıı<la valiler ve kaymakıım l ıar 

aruında baı.ı tetfıler yapı im ıf vı: 
baıı nakillar icı a oluııuıuşlur . 
Terfı edenlerle naklolunanlım bil· 
diriyorum : 

Adana valiıi Akif lyiı.Jo~arı , 
Kastamonu Vdliı i Mitlıat Al tıoı.. 
biriııci dereceye , Kıtft'hi r val iıı i 

Bekir Baraıı, Girt'»Otı valisi Muh · 
tar Akman ikinci dereceye, Kıı k · 
lareli valiaı Hiıım Demirel , Bi· 
lecik valiıi Rif at Şahinbaı 3 üncü 
dereceye terfi etmitlerrliı . 

S ivas idare heyeti azisıııc..laıı 

Mehmet Kurt 70 liradan 80 liraya 
) ükselmiftir • Koıan ~ ıyoıdkanıı 
l{ıfat Erol, Ladik kaymakamı f ah· 
reddin Alıuıltalı • Genç kaynı ak•· 
mı Tevfıli. K ... radenur, Şıavıat kay
m•kamı Sadık Günal , Tıre kay · 
makamı Kü~tü Uı ker b irer dertce 
terfi etmifletdir. 

lapaı ta mektupı,:uıu Scadt-ttiıı 
Söıımeı A~ı ı) • nakloluııaıuştur. 

Beca) iş eılileıı k11yııııkımlar 

da 1uııhudır : 
Gölpauırı 1'd}' lllıaLıamı }{cfıtt 

Atlı Köyce~i :ıe . Kdkık kayuH•· 
lı::amı l laoıJi Cüı ı.el Aknr•)'ll , 
Taı aıus lus} mıakarnı Kamuran Tu11Ç• 
nı ıuı S l ıfLt-ye, Silifke L11ymak11oıı 
Nıhad Danıtınan Tarı.un , Tuirul 
1'ıt} lllakamı luet Kılavuz Hoıda· 
ta, Şirrıa1' kaymakıamı Faul Kaf. 
tanoğlu Erbaayı , Ba} ramiç kay . 
makamı Şükı Ü Alptckııı Kalcci1'e, 
Bozdoğan L'ayınttkamı Vasfı Ôl 
demir Kelkiğe, Nuuybirı lıaymıt · 
kamı H<1kkı Gençoııu Birinci uoıu 
mi müfetti~lık yaıı işleri direk · 
törlü~üne tayin edilmiştir . 

YUzme Havuzu, Stadyom ve 
B•d•n Terbly••I Büfeleri 

kiraya verllecek 

(Ataıürk) Parkınddki Yüzme 
Havuzu, Adana Sladyomu ve Be
den Terbiyesi Se) han Bölgesi 
bahçesi büfeleri ayrı ayn bir sene 

. müddetle 31/5/ 1913 ıününe kddar 
12/ Haziran/1942 Cuma günü tam 
saat onaltıda hü"umet karşısında 
Beden Terbiyesi Seyhan Bölıesi 
binası üst kat salonunda açık art
tırmaya konulaca~ıııdaıı husuı.i 

şartnamelerini ve depozito eıkç"
lcrini öğrenmek isteyenler resmi 
dairelerin açık bulunduğu çalışma 
rcaatlarında Beden Terbiyeııi büro· 
suna baş vurmaları ilan olunur. 

14221 

ZA YI: - Askeri muamelesi 
a-örmüş : Nüfuı tezldrcmi zayi 
ettim. Y eııiıini alacağımdan es 
kiıinin hükümsüz k11lmaaını illn 
ederim. 

Oımaniyeniıı Y averiyc kö· 
yünde oturan Hatay vilı
vctınin Dört yol kuasında 

Ça)'lı k .Jen 319 dotumlu 
Süleyman o~lu Mdıoıet ı 
Ab~wlvc~ıt 'fclli. 

Sayfa 2 

Görüşler •• 

A 
vıtıp:Jd ıı iuaı tılt ı ndıa buhmao 
nıenı le lu~tlerde biıi lı h: t kullııı
dtanııı ) :ı'l.:ında yHıtk e ilmt li 

pe1' muhtemeldir. Zira, d il..kat e . 
d i.) oı unıı ıöıünüıden kaçmemıt· 

t ır ki ııuikaıtçılar çokluk ) ahlan· 
madan bi-.i~letlc 1:açınıya ve bir 
daha yalalanDJamıya muvaffak U · 

lu ~·or. Bisildetirı bu itlerde 1'ulla. 
ruldıa-uıa •on bir mİİttl, Mihverle 
ithir lii"i taraftarı bir Fran111 8•· 
ıeteıi banaıarını of<.IOrcnin de 
biııklelle sıvıfmıı olmasıJır, 

Etkiden Aıııdoluda bisikldc 
"Şe} tan ar'ba11., derlerdi. BiiiL;. 
let ifgal altınüaki Avrup• mem . 
lekttlcrirıde aerçcktcn bir ··Şt)'• 
tıarı ar1tbası., olmak ) olunu tuttu . 

MANASJ NE? 

8 . Ruıvelt Amerika lı;urı1tre . 
sinf', M .caristan, BulıarMan ve 
Romanya) a haı p ilAıı edilmui 
telı::lifinde bulurıöu . Aradan bu 
kudaı uman ftçt il.; ten soııra bir
~cnbire bÖ) le bir. ş )c lihuan ıö· 
r ülme~inin hikmeti acaba nedat? 
B ınurı al ıw<laki hOve elbet ~ir 
aüıı meydana çık~c.ık ama, ir.H· 
nın ıık ' ırıa .... c .. üa Amerikahlaf' 
fıuk Ct"pheıioe to)ylııe ve pilot· 
iar mı fÖnderdilt'r?,. ıibi bir .O• 

ru nplanıyor. 

BEKLENEBIL1R 

Sidney limı rı ınll karıı akim 
kalan Jııpon ba~lmı ında batırılmıt 
cep deoiı.alııluıııd•n iliıinirı yeı. 
leı i kt~fcd i luı lf, ıimdi bunları çı· 
karu .. ı.: iı.;io liııuı~elcu tedbirler 
ıUııııyoınıuı 

Bunlar Çıkarılır da sırlan ~e 
modelleri An1trihlılarırı tliııe ifC• 
çe11e olacct;ı siz~ ben .aöyliyeyiuı: 
B. Roıvelt'den lııo~rreye bir nao· 
s11j; kooirtde yırım milyar ıahıi· 
aat kabul; Anteı i1'a fıbri1'alarıııd& 
jeri halinde beı bin cep ~ deuiuJ. 
t111 imal! 

1'0HKIYE RaJ.qusu 

ANKAHA Rudyoı• 

Cuııııu lc~i - 6.t.ı . 1~4'.l 

7 .:iu 

7,3j 

Pı OW"rıanı ve nıtmlehl SAaitl 

aycsrı 

Müzi1' : Kcu ljık 
(Pi.) 

PtOfUHJJ 

7.45 Aj1tıı• H•bcrleı i 
8.0u 

8 .30 Müı.ik : Senfonik Parçalar 

(Pi.) 

IJ .30 Prniııtııı ve Mt:nılekctaa.sl 
Ayuı 

13.33 Mib1k : Tirkı;e Plaklar. 

13.45 

HOO 

14 30/ 

Ajal\a H1tbcrler i. 

Müzik : Riyaıeticumhur 

Bandosu. (Şef : haan Kün· 

çer). 

14:40 Ankara ilkbahar At KQfu· 
larının Tahıııiııleri. 

18.00 Proiram ve Memlı:~et sut 
Ayarı 

Hi 03 Müzik : Radyo Dans Or· 
kestrasının Her Telden prof 
ramı. 

"18.45 Radyo Çocuk Kulübü. 

19.30 Memleket Saat Ayarı Vt 

Ajana Haberleri 

19.45 Serbest 10 Dakika . 

19.55 Müzik : Faııl Heyeti. 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.4S Müzik : Saz Ewrleri. 

21.00 Konuşma (Arra eserler), 

21.lS Müzik : Dınleyici istekleri. 

21.45 Konutroa (Şiir e Nesir 5'' 

ali). 
22.00 Müıilı: : Radyo SaloA Or· 

kestraaı. ( Violonist Nec:ip 
Aşkın). 

22.30 Memleket Sut A)arı v• 
Ajan11 habtrleri 

22.45/ 
22.')0 Y;;arınki 

Kıp anıt 
Proır.,111 
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GOil8ş Yanıoı 
Firdevs imzısiyle lsta,.uldan 

mektup iöndcrtn bir bayın oku· 
yucumuz, yaıan yüıürıin güneştf'n 
yanması.nJan hoşlarımıyormuş. 

- Y1210, denize airmeti Si':· 

vuim, insanı ~rinlik verir. Fakat, 
vGcudümün, hele yüzümün esmer· 
le-tmeaini iılemen. Ondan dolaya 
ri'ntş banyosu yapmam ... 

Diye yaıdaktan sonra, ıüncşin 
yizünü yakıp esmerır.,tirmtsine 

kM"tı, iazeteden bir çare soruyor. 

.. Güncı banyosu y•pmak, vü 
~u, e•trltştirmek pek iyi bir 
ttyfü. Yazın ıiıne~tr-n eımtrle,,en 
vDcut, son baharda, kıt mevsimin· 
de daba kuvvttli olur. Mikroplu 
... ta9'k'-ıa karşı daha dayanıkh 
olur . .. 

;. Bununla beraber, herkcain 
zevkine de karııılamaz. Kimisi, 
yaııo esmerlrtmtk istu, kimisi de 
pır! cildinin beyazltj'ına hiç bir 
Jıkit bozmamata çallşır... Onun 
~. sayın okuyucumuzun arzusu
nu ytrine fdirmete çahşacatım ... 

Yaun, yüzü iÜneıtcn koru· 
auk için ftmsiye, tabii, birinci 
va.ata o!arak akla relir. Bir Z&· 

~~beri, bayanlaun taşıdıkları 
minimt&i temsiyeler elltre pek bü· 
ji\ atarlak vermez ... 

Yüzün önün,., f8pkanın ke· 
oarlauoa peçe takmak .. a fÜnCf· 
leD bayii korur. Prçcnin renıi 
yqil · olursa ıünefin at1klamu da· 
ha iyi tutar. 

Yüzün ıüneften yanmasına 
karı• ltoymık için bir sabun ter· 
kibi ıiyliyecetim: 

~ 

Biı.iaı yerli ıaburıun, tabii, iyi 
cinsinden 2SO ıranı, yeni eritilmif 
bal yine 250 ıram, boraks 30 
rram. benjuan 50 rram. .. Bunu 

•"t \ 
kendirıı1 yapama:ıaınaı. eczacanaza 
\·aphnuınız~. Bu sabunla sabah 
eı-.ıam_ yiiı6niıü yakaraanıı ıüoeş 

• yütiniiai yakmaz. 
· Gliaerir. buluraanı:ı, ondan 115 
ıôm içerisine l'S rram barat dö 
aWt karaıtartarak erittikt<'n ve süz· 
ıeçteı7 reçirdikten sonra, onu yü· 
zünüzf aüreraeniı ... Bunu da ec · 
aı.camı f'lbette daha iyi hazarlar ... 
'aı.ı ta.kip, yeni meydana ı.Çıkmat• 
baİhyin çlllere de iyi ır11r. 

. , Cüneıin yak masana karja yü
zün b'tyailıtmı korumak için, aa· . 
te&ablt btyar ıuyu pek iyi ıelir: 
Hlyartardan incesinden detil, dol· 
Jlıl• ela'nlarından seçrrek, onlıuın 
k.A1llıılarına .-,duktan sonra, çe· 
kiıditlı!terini .,.adayarak rayet ince 
ince dilim clllilh bsmdi. Sonta 
IMa diliillkri kiiçük bir kavanoz İ· 
'9fİIİM - fakat sıklfbrln9dan -
koymalı ... Dahi tonra kavanozu 
90 dertce alkolla doldurmah. Sa· 
latahtin kokuıunu baıtannak için 
lıerine 1aten kul&andatınaı uana· 
lan bir ~aç damla, alkQlün üzerine 
damlatmah. 

Kavanozun ıtzını sıkica ka· 
pacftktan ·sonra Mf rün fÜntf 
kart1smdı barakm.h.. Daha sonra 
- kttdan - bir süzr,çten ftçi · 
raek, atzı iyice kapıla ıiı•ler i· 
çhade saklamah ... 

1 

Bu, salatahk suyunu kullana· 
catuwz vakit, küçük bir küvet içe· 
aine - Kaynadıktan "nra sotu. 
•hnuı - ıu koyar, onun üzeri· 
ri..e de aalatahk auyur.dan, baya· 
ta -~ süt renfi vt..cek kadar 
~aı.ta-.az. .. Küçük ı.bir aün,eri o· 
1'un iQeriaine bahrarak yüzü,.ıe 

ve pnrıe karşı l'elccek yerlerini· • 
i.le •llrer 1a\'at kunilamıdı.n bna 
kırsanız ... 

.ZAYi : - .... Keymak .. 
e~i iapıta i'in teminat akçeai 
olarek yatırmıı oldutum 185,36 
hrufa ait 14/6/939 2 ı1t)'I mıhsup -1 

makbuau k•YJP ettim. Bulua· 
dutuoda bl~mü olmadıtmı ilin 
ederim •. 

S.bçe Kaymak"n evi in. 
lfutı mltabbidi Davut 

f.;o" ttrı.fı Mu•t•fa Kol-

"t• 

Amerikanın 
harp nam 

Anlları : 5 (R•dyo G•z•t••I)· 
Ameı ika mrcliai Romanya , Ma· 
cıuiataıı ve Butg11riıtc1n11 harp itin 
rtmiştir. Bu larar Reiaic.iiınhururı 
inııasına ar ı.edilm ittir, 

Macar radyosu bu ınucle üu~· 
ı inde durnıuş ve fak at l>u harp 
ill~ı kararının dıcmmiy~ti ulnıa

ıhttnı sö)·lemittir . 

· Allua aıllırUll 
........ d••: 
. A- iki ay zarfında hı:r er kelı 

vatandaf nüfus hüviyet cüıda.nı 

tedarik etmif olacaktır . 
8 - Bu müddt:t zarfuıdıt ııü 

fua hüviyd cüı<ianı tedarik ede· 
miyrnlcr mahalli hükumetlen mu
vakkat bir vesika ahıcaklardır . 
Bununla beraber eaaa rıüfuı cüı
danlannın erı lııu tıir zamanda 
ellerine ver ilmesiııiıı alakadar c• 
temin edilmui elıcııımi}ctle lıtkip 
olunacaktır . 

C - Nürus cüzdanlarında as 
!terlik muamel~lrr i kayıtlı olnııyan 
mükdldler iliır taı ihiııdeıı itıba. 
ren aakerlik şubf"lcrine fahaaıı 

müracaat cdt"cdder ve nüfuı cüı· 
danlaıına aaltctlilı tubcleriııdc ya
ı.ıh aakerl;lı muamelelerini kayıt 

ve tcıfil ettireceklerdir. 
O - Nüfua cüıdanı olma· 

ytnlar mahalli hükumetten ala
cakları veailıaları ve vaı aa aslıer· 
lik ettiklerine dair ellcrincl<-lti ve· 
ıih veyı ter hlı h ıkerclerini at· 
kerlık fUbr"lerine ıöaterC'cclt lr.r . 
Ve nüfus hOviyet cihtfanı yerine 
hükumettt-n alJılı ları veaikalamı 
altına Hkerlil.: muımelelcriııi } 'H· 

chracaklaı dır . 
E - Şubemiı halkından olup 

iher ıubc mıntalıuırıda bulunan· 
tar oranm aıkerlik ıube•in~ mG· 
racaat etletıek cllerirıdt"ki rıüfua 
cüadanlannı veya hiUıümetten &· 

lacalıları vcıihlaı ın altını y.ine 
askerlik muameleler ini kaydetti· 
rcc,kleıdir. Şubemiı mıntakuııı
da .olup ( Hariç ıuhe halkından 
dlanlar da ayni ff'kilde fubemiıe 
u•IJ,acaat ed.er"k yukarıda zikre· 
c1ilt!n aakeıl ithıi ıubemiıte yap 
tıracaUır ) 

F - Köy muhlöı ı ve mahal· 
le aıilaıuıilliti bu illııı yenınrla 

auıhefua ?eder ek münderr catuıa 
aöi~ hareket ecitcek vr kö)·üode 
ve maballeainde a.kcrlik iıiııi } U· 

karıda ailuedilditi veçhile yap· 
tırmadık hlmıyacaktır • Ve bu 
İfe çok ehcnuhiyt"t vrritt-cektir . 
Köyijnde ve mahallesinde } 'Uh· 

rıda ıik redil'n aakeıi muamele
ıioi yaptırmamıı olan ıahıivet
lere teaadOf ediline 1.öy muhtarı 
ve mehalle mlmeNİIİ bu 1ah11 
lizlemit telakki edilerek o muh· 
tar Ye mlmuıil hakkında aalt.ert 
ceu hnur~uııun ( 63 ) ürıcü mad· 
dui hikmüne tabi tutulnıalı: ta•· 
tile halı.kandı takibetı lı.:anuni}'C 

) •P!lacaktı~. ~ • . · . 
Viliyetın but11n daır csınde 

mevrut mfmurlaı rlan mükellef 
h~imetini görenlerin ayni mua· 
meleye tabi oldutu ilin olunur . 

Oı•ı•lre Belediye 
•1111111•••= 

Cla:D&niye .Bdediyrsini su 
işleı i için ayria 250 lir ı ücretle• bir 
fen memarn anyoruıt. Talip olan
ların evrakı mOsbitelerile hirlikte 
beledi~cmize m6racaatlara iltn 
olunur. 

ZA Yl : - Askeri mmsmeleıini 
aörmÜf: Nüh.ıı trz"iremi ıayi el· 
tim. v~miıini alacatımdan uki . 
sinin hOkiimsüz hlacatını ilin 
edcra. 

Adres : Oemaniyenin Hacı 
Osmanlı M.den Mehmet 

otlu 325 doaumlu ÔlıUt 
Ünlü, 

Acele Satlık Ev 
K11ruköprü mahlllleai yenica 

mi sobk karşısında 32 nci sokak· 
ta 24 No.lu üç odalı ve metbahı 
şamil elektrik ve ~u kuyusu mev· 
cut müstakil bir ev acele satılık· 
hr. G6rmek isteyenlerin her rün 
aa•t 17 den ıonra içindekilere 
müracaatları. C. 

TORXSOZO 

11 an 
TOPRAK MAHSOLLERI ofisi ADANA AJlNSIHOAH : 

Toprak Mahsillleri Ofisince Sf"yhan w H ttay viliyt-tl~ri da.hilin· 

d~ lüzum gorülen yerlerde çahşhnlmak üzere elli lirada yüz 

liraya kadar aylık ücretle ve iki bin liralık kdil vermf"k veya 
banka mektubu tevdi etmt-k şartiyle veznt"dar alınacaktır. 

Talip olanlaran nüfus cüzdanları V(' askt"rlik ve tahsil vcısika
ları ve çalıştıkları yc::rlerd~n aldıkları bonservisleri ve hüsnühal 

vesikalarile dirlikle Adana da Ofis dairt"Sİne nıür acaatları ilin 
olunur. 
-------·--------~ -----

i L l N 
· Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 

Arthrma, Eksiltme komisyonu reisliğinden : 
Muhammen bedeli 12.000 lira olan ve 942 mali y1h içeri· 

sinde F~vzipaşa deposuna gelecek tahminen 15.000 ton Maden 

Kömürünün tahmil ve tahliye işi 24 Haziran 942 Çarşamba 
günü saat 1 J de kapalı zarf usuluile Aadanada lşl~tme Müdür· 

lütü binasında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 
Bu işe girmek istiyenlerin 900 liralık muvakkat teminat ak· 

çalarile kanunun tayin ettiği vesikalara ve tt:kliflt'ıirıi ayni gün 
eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon reisligine vermt-leri 

lazımdır. 
Mukavele projeieri Ankarada ikinci işletme müdürlüğünden 

Haydıupaşada birinci işletme müdür:üğürıden. Adanada altır:cı 
işletme müdürlüğiinden, F evıipaşa deposundan Lt'delsiz olarnk 

vt-rilir. 

i LAN 
Adana Belediye Riyasetinden; 

(Tamirat Yaptırılacak) 
1- Reşatbey mahallesinde ve Kurtu!uı cadJeıi 

Belt':diyt>ye ait 54 Numaralı dükkanın tsdil v~ tamiri 

rak eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1199 .30 liradır. 
3- Muvakkat teminata 149.95 liradır. 

üz~rinde 
açık ola· 

4- Eksiltme 23J6L942 tarihine rastlayan sah günü saat ı S de 
Bele-diye encümeninde yapılacaklar. 

5- Keşif ve şartcamesini görmek ve izahat almak istiyen· 
lerin Bel~diye Fen müdürlüğüne ve ihale günü muayyt·n saatta 
teminatlarile birlikte Belt"diye Encümenine müracaatları ilan 

olunur. 

ilan 
Seyhan P. T.t. müdürlüğünden : 
1' - idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasmm Pathcaııhk Or 

anarıından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iıkelt>dt"n Vt" Se-y· 

han nehri üıtı>rinden Adanayı nakil ve 100 ad~di Karaisahda 

miltebaklll Adana istasyonunda gösterilecek mahalde teılim ve 
şariııam~ mucibince istif edilmek şartil~ 770 adet 6 mt"lrdik, 

710 adet 7 metrelik. 1340 adet 8 metrelik, 170 adet 9 met· 

r.elik ki ceman 2990 •det çarah çam telirraf dirt>ği mübayaa t"dil· 

mek üzel".e kapah zarf uıulüle eksiltmeye konulmuştur • 
2- D:reklerin muhammen bedeli bt!bt'!ri (8) liradan (:?3920) 

lira ve muvakkat teminatı 1794 liradır. 
3 - Eksiltme 10/6/942 çartamba günü saat 16 da Seyhan 

P.T.T. Müdürlüğü bina-ımdaki arttırma eksiltme komisyonunda 

y..ıpılacakhr. 
4 - Bu babtaki şartname ht"r gün - mesai d.thiliııde- Mü· 

dürlük k!\lem şefliti•ll~ müracaatla görült"bilir. 

5 - Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat mektup· 
larmı ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait vcsikalarile 

2490 No. li arthrma ve eksiltme ve ihale kanunua uygun ola 
rak tanzim edecekleri teklif mektuplarım havi kapah zarflarını 
3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 15 e kadar eksiltme ko· 
misyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki ı.e.=ikmeden mea·u· 
liyet kabul edilmt-z. 26- 31 - 4- 7 J 4185 

ilan 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 

Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 
4 - Haziranda sabşmı bildirdiğimiz aşatıda cins ve mik-

tarı yazılı mallar 19. Huiran. 942 ıününe tehir edilmiştir. 
1 - Mahzen tozu 5200 Kilo Tahminen 
2 - Yatlı kirli meydan 29852 ,. ,, 
4 - Hurda b.lya bezi 9100 ,, ,, 

Açık arttırma suretiyle 19. Haziran. 942 a-ünü saat 16 da 

şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada sahlacak· 

tar. 4 - 8- ı J IS-17 14210 

ZA YI : - Muaaddak ıati müh· ' 
rümü 1 Haı.iran 942 rünü her 
n11ıl1a ıayi eyledim. YcniaiRİ 
)'apbrdtQımdan aayi olan mührün 
lıükmü ohnadlQı ıilti hiç bir 
t11h111 da bu mühürle buıcum ol· 
naadı~ırıı ilin eder im . 

Ç11Q:.fu lı lo)~ıuic:ıı } l.lil laıce 

ZA Yl : Aalserlık vesikamı 
uyi ettim. Ycniıini çıkartacaQım· 
d•n cakiainin hükmü olmadıtıııı 
iliıı ederim. 

Kale kapuau civuında lcah
Vl ci Nebi Nezdinde Çr.r
mikli :Jt3 dovumhı Hıtcı 
l.ınail uı}lu Atıınc:t. 

:+ .............. ~··~· ..... : 
-a- A "' s· ' ı ı srı znema n111 .a. 

YAZLIK BAHÇESİ '°' -Ot 

ı 
SUl' ARE Bu Akşam SUVANE ~ 

9,30 -Ot 9,30 -c-

i 
'°' 

Mıaırıa S ehbar Yıldızı 

C M M 0 O tl L S t) M' ön 

Türkçe Sözlü · Arapça Şarkılı 

ı Göz-desi 

iı T"'ihin Kaydelliği En Hüyük ve En Kanh Aşk Macamı O 
Şıırk Saı ııyları r ııı Knnlı lht i ı aslım .. Yihleı cc: Rah.k.ıse \ e 

Mugaııniyı"ıriıı H.1y!·:ırıı Eğlem::- leı i ... Karılı İhtilfillN .. 

+ San'al ve Kıskançlık Tarihi ve Hakiki Vak'alıır -0-

i İLAVE: MİKİ MAVZ AYRICA: EHTERESSAH SORJ 
ıo++++-o.++o-+++++t-e,++++-o ++4'.t ------,--. ......................... . 1 SEYHAl\J PARKINDA İ 
e 9 BU GE(C.lE ~ 1 

1 SAZ İ 
1 VE İ 

IVARYETEI 
1 Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ 1 
: saat 22 de VARYETE başlar. 10-26: 
........................... 

f İAT MURAKABE KOMiSYONU REiSliGiNOEN: 
Y t".llİ uıevsiııı ot v~ sanı~ıı fiatlıtn a şağıJaki şr-kilJr- leıabit 

e-dilmi~lir. 

harı olunur. 

Y ığııı halirıde 
ip balyalı 
Td " 

kunı çayır· uturıuıı 

,. '" 
.. , '" 

Yağın halirıd~ samıuıırı kilosu 

Balyalanmış saınanm kilosu 

kilosu 
Kr. 

4,5 
6.5 
7 
3 
5 

f İAT MURAKABE KOMİSYONU REiSliGINOE" · 
Bılunıum Kağıt ve karlorılarııı itlıalatcı , toptancı . ve pera· 

kendeci kar yüzdr-l<"ri : 

lthalitcı karı Toptancı Kara P~rakend~ci K. 

o o 10 o 30 o 

Olarak t~sbit edilmiş olduğu ilan olunur. 

------------------------------------------~~~---~~---~-------

Fiat Mürakabe komisyonu 
reisliğinden : 

Milli Korunma kanununun muayyt>n hükümlerine istinaden 
her nevi gıda, manifat.ura. tuhafiye ve zücaciye ye ait bütün 

maddelere etiket konulması mağaza ve-ya dükkanda halkın gö· 
rebileceği bir yt"re fiat li~tesinin bu günden itibaren asılması 
mecburidir. 

Bu şekle riayet etmiyenler ·hakkrnda kanuni t.tkil.>at yapı-
lacağı ilan olunur. 14220 

DEMİZ HARP OKUlU VE lİSESİ KOMUTANU~INDAN 
1- Deniz Lisesi 9 ve 10 cu sımflarile Deniz G edikli Erbaş 

Orta okulu 6,7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulünt-
1, Haziran/942 de başlanarak 20ıAğustosı94.:! de son verilecektir. 

2- isteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş ort ı 
okulundaki kayıt Vt" kabul komisyonlarına müracaatları t4149 

16- 19- 23- 26 30- 2 6 9 
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•• • • zu •• 
TURKS 

Gazete ve Matbaas 

• 
• 1 • • • • • • • 

Türksözü OKUYUCUlARINA DÜNYANIN HER TARA- : 

flHDA VUKU BULAN HADİSElERİ GfitıO GO- : 
Gazetesi NÜNE VERİR. TORKSÖZOHO TAKİP [DİNİZ. : • • .. 

Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, 
plAn, barlta, bllamam matbaa 
ı,ıerını Tlrklyede mevcut mat· 
baaıara rekabet eder derecede 
tab ve sftratıe elden çıkarır • 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 
SAGLAM, TEMİZ, IARlf Cil T İŞlERIKili ANCAK TÜRKSOZO 

MOCf LllTHANCSİNOE Y lPTIRABiliRSiNIZ 

• • • • • • • • 
• • 
• • 1 
• • • 

PAMUK - HUBUBAT 
2 • 5 • 1941 

CiNSi 

Koza \ 00,00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1- 1 00,0<• OO:ÜO
Klevİandİl ou.oo oo,oo 
M:f>arlağı 00,00 00,00 
P. Temizı 00,00 00,00 
Kapım ah 
Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi -Ö~OO 
Susam- - o,Oö 

--ı 
BuğdaY"Ytrıi uo.o o.oo 
Arpa 0,00 0,00 
Yulaf-- -o.oo, o,oo 

1 --
s~l U~<t Döviı: Kurları 

Alış 

Satış 

001.AR 

STERi.iN 

129.20 
132.20 

liholôt bedelleri ( mol • f!· 776 

deli ) primli solıt 
Türlı.iyeden" qönderilen nov• 749 

lun bedelleri 
llıru.; 1ıJile11 mal beJ"llt" 1 7~lj 
oluro~ c:ı~ ı .. n Uö ıiıl .. ıln olıı 

Ycı Jıııı "" \"V Y"t .l .ı r•l vf! 
suı 1 .. İ\i•ı ~"' "'' ' J3.lıloıtrıo 
olıJ ~uı·ıı 

f'rıın,lı sulı~ ( r ut ... ı nıo1• 

r.:ıll..ıı ı vıoıoıı d ) 

Pr lırı;lı ulıı Kuıu 

Urııunıİ N,.şriyat MüJürü: 

MACIT CÜÇLÜ 

• .............................. • • •••• Busıldı~ı Y "'r: Tütluöz.ü Mtb 
~~~~~~--~~~~~~--~ 

• 
T. l ş Bankası 

B.tlçtlk tasarrul hesapları 
1942 ikramiye planı 

KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiualo•. 
2 lkincitefrin tarihlerinde yapılır 

194, ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,00U .. 
2 " 

750 .. 1,500 
3 .. 500 .. - 1,500 .. 

10 250 .. 2,500 
" 

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

50 " 
2,500 ., 

200 .. 25 .. 5,000 . . 
200 .. ıc .. 2,000 " 

Türkiye ı, Bankasına para yahrmakla yalnaz 
p•r• blrlktlrml• va faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermoyeai : !00.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muamclclc:ı 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaı:;lar,na en 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaQ'ıdaki plana iÖrc ikrnmiye du~ılılacaktır 

4 Adcı 1000 Lir atıı . 4000 Lira 
4 • 600 . • 2000 .. 
• " 

250 
" 

1000 
40 .. 100 

" 
40tl0 .. 

100 il 50 
" 

5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 

" 160 
" 20 .. 3200 .. 

DllÇKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşakı düşmiyenlere ikramiye çıkhkı takdirde yüzde 
20 faz)asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa , 11 - EylUl, 11 Blrincikanun. 
Mart ve 11 H:tzira!l tarihlerinde çekilecektir. 

·---?'~------------..... --~----------------

:·························: ! Nazarı dikkate İ 
• • • Ceyhan iktisadı Milli Teaviln Alım ve 1 
:satım Ortaklı(lı Kooperatif Şlrketlndene 

1 Senelerdeııberi faaliyetini durdurmuş İ 
1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye.· 1 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. H€ r e 
• nevi manifatura ve kantariye mallarını ve• 
• 0 0 l d•w• . • e eşyalarını devletın tayın ey e ıgı ınuayyen e 
• kar nıukabilinde perakende olarak satışa • 
: başlaınıştır. Sayın halkınnzın Şirketin Sa-1 
• tış mağazasına uğraınaları kendi ınenfaat· • 
1 leri icabıdır. 25 - 26 14082 1 • • 
···············~··········· 

:NE VR ZIN 
1 Bütün ağrıların panzehiridir 

ıBeyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
~u muannici BAŞ ve DIŞ a~rıla
nııı ııüratle iıaleye kafidir. Ro
o~t iıma evcaı, sinir mafsal ve 
ılf"le btırnplım NF.VROZIN'le 

teıla"i edilir, Mü~aııir iltiç : 

N E V R O Z l N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDİNİZ 
icabında 6Ünde 3 koıe alınabilir 

6 Haziran 1942 
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it tedbir eviniıde hirkar GRıP.N huluııdur1ı1:1k olm:ılıJır. ft 
~ Kalbi buzatadan, nıide ve böbrekleri it" " ~ N yorınadan ıstırapları dindirir. 

~ l.urnıuund.ı günde 3 adı!l alınır. Taklitlerind~n salmıınll. 
N . her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinıı. 
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!Muzaffer Lok;,.,a~ 
~ Re.rgüa b. astafarını maayeiıe:~ı 
~ nesinde kabul eder. · 
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SEYHAN VllAYETİ DAİMi ENCÜMENiNDEN· : 
Memle'ktt Hastanesinin ihtiyacı olan (176 7)- Ura, (50) ' kuruı 

Muhammen beJelli Pamuk saf v'e g'az saf eksiltm~ye konul· 
muştur. Eksiltme t l/61942 Perşembe günü' saat 10,30 da En· 
cüıneıı<l~ yapılacaktır. Şartnamt"nin lıer gün Haslan~ i<Jar~siıı· 
de- göıükbilt'Ct'ğİ il&ıı olunur. 28-2-6 14190 


