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MiLLi ŞEF KURUL rA Y HEYETiNi KABUL ETTi 
ismet lnönü havacılık işlerini 

çok glıkından takip ed!gor 
1 LIBYADA 

BTIMESUTTA BUOCN BtlY'OK 06STBRILER YAPILACAK 
Ankara: 6 (Radyo Gazeteai) - Milli 

Şefimiz /•met lnönü bugün Türk hava ku· 
rultayının tazim ht>yelini kabul etmi,lerdir. 

malarda bulunmuılardır. 
Yarın (bugün) Etime.utta hatJa ıenlik· 

/eri yapılacaktır. Hava kurultayı encümen· 
leri ı;alı~malarına devam dmektedir. Milli $•f kurultayın faaliyetini yakından 

takip ettiltlerini bildirmiıler ve yükHk ala· 
katlan memnun kaldıklarını izhar buyur· 
muı/a,,, havacılık mevzuu etrafında konaı· 

Karıya : 6 ( A.A J - Konyoya Milli 
Şefin ayalı badığı 11ün hararetle kutlan· 
mııtır. 

Sovyet cephHindeki nakliye kollarından biriai 
-----------------------------------·----

1 sovyet cephesi 1 :r···a~·Ü;~·pftoj[si HAZIRLA"IYOR 

Cenupta li •• l • 
Alman i Oğretmen erın 
hatları i 4,5 milyon • 
yarıldı ! lira alacağı 
Ruslar bir çok 

esirler aldı 
Ankara : 6 (Radyo gazetesl)
Bu hafta Sovyet cephesinde dur· 
2un bir hafta olarak ıeçmiştir. 

Moıkova : 6 ( a. a. ) - Ce
nup ccpheıinde Alman hatların· 

dan birisi yarılmıştır •. Almanlar 
4100 ıubay ve er tair vermitler· 
<iir. 

Yeni Katarlar 
Ankara: 6 (A.A.) - Devlet 

Demir Yolları Umum Müdürlüğü 
Ankara - Haydarpafa arasında 
muntazam trenler işletmeğe karar 

Yok olan 
ıeblrler 

A.nlcara : 6 (Ra dyo Oazeteal -
Çörçil Avam Kamarasında beye
natta bulunmuştur. Başvekil Libya 
harekatından ve son büyük hava 
hücumlarından bahsetmiştir. 

Gelen haberlere göre, Kolon
h bombardımanı çok a~ır olmuş· 
tur. Bir Kolonya gazetesi hasarın 
lrıüthif olduğunu ve Kolonya şeh· 
tine ebediyen veda etmek lazım· 
tcldiğini yazmaktadır. lngilizlerin 
bu faaliyetlerini daha çok artıra· 
Ctklarını ve buna Amerikablarında 
hrdımda bulunacağını, bazı kay· 
!'laklar kuvvetle söylemektedir. Di
ler bir kaç Alman şehri de harap 
hale gelmiştir. 

. . ..................... . 
ı. 

1 
~nkara :

11
6 ( Türllsöıü muhabiri~dekn )- Valilı1' 

1 
h~s~st. id~- •• • 

re erı ıon yı arda türlü sebeplerle ilıto ul öğretmen crının ıntı· 

f ba1' ve terfılerile ilgili maaş farklarını, yol paralarını , mesken f 
ff ve teçhi ıat bedellerini vermem eğe başlamışlar ve bu yüzden ı 

ilkokul öğretmenlerine 4,5 milyon liraya yakın borçlu bir du-

t ruma girmişlerdir. Maarif Vekilliği uzun incelemelerden sonra ı 
ı jlkokul öğretmenlerinin .hu alacakları.nı .temin dmek kararı~u f 
f vermiş ve bu hususta bır kanun µroJt:ııı hazır lam ıştır. 

1 

f 
............................................. ..................... 

.Kışın fakirlere 
verilecek yemek 

Yalnız İstanbulda 30,000 kişiye 

yemek verecek aşhaneler .yapıldı 
İstanbul: 6 (Türksözü Muhabi· 

rinden)-Yurdun muhtelif yerlerin· 
del Kızılay tarafından açılacağını 

yazdığımız aşevleri hakkında, Kı· 
zılayın İstanbul mümessili Bay 

Cemil 01'an, kendisinden bu hu· 
ıusta malümat istiyen bir arka · 
daşımı:ıa şunları söylemiştir, 

Hakiki muhtaçların sayısını 

tesbit etmek üzere aşhane kuru· 
lecak mıntıkalarda, kaymakamlar· 
ın reisliğinde kızılay ve parti mü
messilleı i ile ilk mektepler başmu · 
allirnlerinin iştirakleri ile birer 
kom is yon toplanacakiır. 

Bunlar muhtaçların çetvellcrini 
hazırlıyacaklardır. Aşhanelere 

verilecek oları gıda maddelerini 1 

stok etmek üzere Çırağan saray

ın<la bir depo tesisini düşünüyor 1 
uz. Bundan başka her mıntılcada 

birer tali depo da buluddurnlacak

tır. 

Şimdiden kati bir raHam sö· 
ylenemez ise de her gün 30 bin 
muhtaca günde bir defa sıcak 
yemek verilecek ve aşhaneler 

teşrinisani ayında .faaliyete geçi
rilecektir. 

Haydrih'in cenazesi 
Prağ : 6 ( a. a. )- Prağ şa· 

tosuna kaldırılan Haydrih'in ce

nausi başında nöbet beklenmek· 

tedir. 

İngiliz'ler 
Mihverden 
üstün halde 

Çöl harbinin üçüncü 
safhası başlıyor 

Ankara : 6 (Radyo gazetesl)
Rommel şimdi teşebbüsü lngiliz· 

lere bırakmıştır. İngiliz laarruzlı· 
rına karşı koymaya çalışmaktadır. 

lngilizlerin Mihver kuvvetlerine 
nisbetle daha eyi bir durumda ol· 
dukları anlaşılmaktadır. 

Kahire : 6 (a. a.)- Çöl har· 
binin üçüncü safhası başlamak 

üzeredir. Dün kum fırtınalarından 
her iki taraf faydalanmıştır. Yeni 
bir mihver taarruzu tard edilmiş-

tir. Mihverciler 150 tank kaybet

mişlerdir. Zırhlı kuvvetler arasında
ki muharebeler ~ütün gün devam 

etmiştir. Bilhakem etrafında bu
gün hiç bir çarpışm:ı olmamıştır. 

Londra : 6 (a.a.) - Ruli ce
phesinde hareketler mevzit çar
pı;malara inhisar ettikinden bu 
gün bütün dikkat tibya cepheıin 
den alınan haberler üzerinde top· 
!anmaktadır. 

Son 24 saat içinde Rommcl 
logiliı. mayn sahasında açtı~ı 
gediği genişletmeğe muvaffak ol
du . Bu rnuvaffa\ı.iyet Rommel'in 
durumunu, billıssa ileri karakol
larını kuvvetlendirmek ve besle
mek bakımından pek :ıiyade iyi
leıtirmeUedir. 

Selahiyetli lngiliz kaynaklar· 
ının bu gün mütalaası şudur:Rom· 

mel Tobrult üzt.rine yürümt:k üm
i<tleriııden henüs vaı geçmem iştir. 

Fak&t -bir hakem mevkii müt
tefilllerin elinde bulundukça al· 
man kıtalarının böyle bir harekete 
girişmiyecekleti aşiHrdır. Bir ha· 

kem çevresini müdafaa eden 
Fransızlar, Alsas General Köni'gin 
kumandııaı altında alman taaruz· 
una şimdiye kadar muvaffalciyetle 
karşı lı:oydular. Rommel burada 
muvaffak olduğu takdirdedir ki 

<Geri&I 3 Uoctl aaJfı&dal 

B. Faik üstün 
Bagtla Ankaraya 
bareket ediyor 

Bay Faik Üıtün 
Eski Valimiz Bay Faik Üstün 

ailelerile beraber bugün saat on 
altıda Ankara postasiyle şehrimiz
den Ankaraya gitmektedir. Sayın 
Faitı, Üstüne ve Refikalarına iyi 
yolculuklar dileriz, 

tez11ahlarından bir köşe 

SUBAYLARIN 
TERFi DURUMU 

Subayların terfileri için ber rltbed a 
balanacakları mlddetıer tesbtt edildi 
Ankarıt : 6 (Türluöıü Mulıabirindt"u) - Kıthrawan Ordunun Su · 

baylarına malısuı terfi kaııununuu wu~ddel 10 uncu waddnıinio de 
~iştirilwesi haldcıdaki !Ayıba alilı:alı ~u~üwenlerdeu ~c-çw:ştir. Maddr.· 
nin yedi feklini aynen yazıyoruı: 

Uwuw .. subaylarıu terfie bak k111.auwaları için lıer rütL..-Jc-: fiilt!u 
asgari bulunacakları müddet:aşağıda göslerilwişlir: 

(İşbu:müddetler harpte başkumandanlığın göstereceği lüzum Üu· 

rine nısfma tenzil edilebilir. Harp takdiroamesiJe taltif edilenler ve 
19 ıo~ı maddedeki kıdemleri alanlar dalıi 

0

işbu maddeleri fiilen ikmal 
etmek mecburiyetindedirler. ) 

Astetmen:6 ay, tetmeo 3 ıe· 
ne, üsttetmen 3:sene,- yüzbaşı 6 
ı1ene, binbaşı 4 ıene, yarbay, al· 
bay, tuğgeneral, tu~amiral (3 se 
nelik asgari terfi müddetini bitir · 

dilı:teu sonra) albaylıkta geçen 
tuğkomutaulığınm yalmz ilı:i se· 
neye kadar olan müddeti, tuğge· 
nerallığın asğari müddetinden sa· 

yılır. Tümgeneral • tümamiral 3 
sene, kargeneral • koramiral 3 
sene, orgeneral · oramiral 3 sene. 

Harp okulunu muvaffakiyetle 
bieirerilere asteğmenlik rütbesi 
verilir, bunlar 6 ay sonra göste 
recelderi liyakata nazaran üstleri 
tarafından yapılacak teklifle mün
hal aranmıyarak teğmenliğe nak 
)olunurlar. 

Üniversitenin muhtelif fakülte· 

.......................... 
f Hitlerin ayrı bir f 
ı sulha mani olmak ı 
ı . . d""'. .. l . ı 
ı ısıe ıgı soy enıyor ı 

ı AnKara : 6• (Radyo Oa: i zetesl) - Hlllerln Flnlan-i 
ı dlyayı zl raretl IUrl U IUr- ı 
ı IU tefsirlere yol açmak· ı 
ı tadır. Bazı kimseler bu ı 
ı seyahatın ayrı bir aul· ı 
ı hun anUne geçmek için ı 
ı yaptıAını söylemektedir. ı .......................... 

Kont Ciyano 
nutuk söyledi 

!erinin as"eri kısımlarını muvaffa· Allkara : 6 (Radyo Oazeteal)-
kiyetle bitirenlere, teğmenlik rüt- Kont Ciyano son nutkunda Fran· 
besi verilir. Bunlardnıı tahsil müd- sa - ltalya münasebetlerinden çok 
detleri 6 sene olan fakültelerden ihtiyatlı bir lisanla bahsetmiştir. 
çıkanlar bir seneyi bitirdikten son· Fakat ltalyan ayan azal:ınndaıı 
ra ehliyetleri tasdik edilenler, üst- 1 S:ıl:ıta Fransanın imhnsı lüzumuna 

ır.,.rı.ı ı Uocü ıayfaıtaı işaret etmektedir . 

Orta tedrisatta 
yapılan ter/ iler 

LiSTENiN DEVAMI AŞAGIOA 
Ankara : 6 ( Türksö•ü muhabirinden ) - Orta tedrisat terfi 

listesinin devamı aşafıdadır: 
Fehmi Borazancı Adapazarı, Maruf Vargün Kars, Celcil Ünsan 

Malatya, Halil Gönenli Isparta, Emine Kurt Ankara, TetJ/ik çamaşır· 
cı Edirne, Naciye Deler Ankara, Saadet Diktaş Ankara, :ikbal Vücel 
Ankara, Rıza Şiri Nilde. Mustafa Saner Balıkesir, Nihat Özal Çankı
rı, Cemal Arsoy Mirgün, Reşat Asar Samsun, lbrahim Akın Balıkesir, 
lüt/(1Je Binzet Edirne, Ali Özer Balıkesir, Yılmaz Oktay Edirne, Sa
bit Soner Maraş, Necmettin Krakaya Gelibolu, Bihter Sönmezür lstan· 
bul, Bedia Bozakman lzmir, Hüse!J.,in isten Adana, Fatma Ör.yurt Si
vas, Ziya Birkan lsianbul, Raşit Ozdeş Trabzon, Haşim Arıkan Bursa, 
Şükn1 Ayyıldız Afyon, Salih Sezer Gazi Osmanpaşa O. O. , Naime 
Mutlu lstanbul, Arif Tüzün lstanbul, lsmail Tanyeri Sivas, Burhanet· 
tin Ekenman lstanbul, Haydar Def erli Adana, Rıfkı Bakırer Konya, 
Mehmet Güven Edirne, Lütfü Uzun Kilis, Kemal Dikmener Adana, 
Ziya Baran lstanbrıl, Yahya Artar lstanbul, Hikmet Arıkanlı Konya, 
Mustafa Çelikbaş Bolu, Arif Atabaş Konya, Selcihittin Günyaz lstan· 
bul. Leman Zenger lzmir, Nuri Mora/otlu Kütahya, Ekrem Erdi/ is 
tanbul, Faika Sungur Konya, Nail Başöz Nazilli, Kadriye Tekin lsta·n 
bul, Fahri Mimik lstanbul. 
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l_skerlik konusu üstünde 

Petrol Harb 
Başlamıştır 

, ! üzme havuzu 
yarın açılıyor 

Kız san' at öğretiminin 
koruma cemiyeti 

Şiındilik iki koldan yani Kafkasya ve Süveyş 
istikametinde başlıyan taarruz ne Rusya ne de 
Afrika Harbidir, tam manasile petrol harbidir 

Atatürk parkındakı yüzme ha· 
vuzu busene de beden terbiyesi 
seyhan bölgesi tarafındctn idare 
edilecektir. Havuzun motor tami· 
ratı bitmiş ve tecrubeleri muvaf 
fakiyetle yapılmış olduğundan ha· 
vuz tamamen temizlettirilmiş ve 
badanalandırılnuştır. Bugünden iti· 
haren havuı.a temiz su doldurul · 
maya başlanmıştır. Beden terbi · 
yesinden karne alanlar yarınki 
pazartesi gününden itibaren havu 
za girebileceklerdir. Karneleri ala· 
bilmek için de her hangi bir gen 
lik veya müessese kulübünün aı.a 
sı olmak, sari hastalıklara müp· 
tela olmadığını doktor raporu ile 
tevsik etmek lazımdır. Bu suretle 
havuıun sıhhi durumuna son de · 
rece dikkat edilmekte, Halk \fe 

sporcularımızın umumi srhlıatı 

beden lerbiyesince göıönünde lu 
tulwuş bulunmaktadır. 

Rayırb bir teşekkfll vflcat balda 

Bız 8} lardttnberi bu sütunlar 
da ilkbahar Alman taarrurnııun 

en ll7. iki istildimettrn, yani Doneç 
havzasından Kafkas} aya ve Libya· 
dan Süve) ş~ do~ru birden baş

lıyac;ığını iddia etmiş, bu mev1u
da cin birkaç yazı yaı.mıştık. A
radaki nıesafeye ve Şimali Afrıka· 
daki dehşetli sıcaklara rağmen, 

bu dü~ünce tamamen talıaL lı:uk 

etti. Tımoçcrıko'nun Harlı:of'a lı:arşı 
yaptığı saldırımdan fdyd !anarak 
harehte geçen Ru~yadaki Alman 
cenup lc:anadının taarı uıu ndan 
birkaç gün sonra Romm!I Je Sü 
vel ş i~tıkametinde .saldırmış bu
lurıuror. 

Bunun böyle olıscağını bilmek 
için keramete ihtiyaç yoktu. Çün
kü Almdnhırı kurtaı acak zafer ne 
trk başına Rusyarıın mn~lüb,olma 
sı, ne de Mısırın veya Akdeniz in 
istilasıdır. Bu 1.ııfeılere rağmen, 

artRn :Anglo - ıal.:son hazırlığı 

bir gün Avrupa ile birleşerek Al· 
. menlere yedi~ini \tusturabilir. Al
manların ktndilerini emn"yt:lte 
görmeleri için tek çare eski ve 
yeni dünyadaki bütün p trol kay
naldarını ellerine geçirmelt>ridir. 
Arıcak bu takdirdedir ki Sov~:et · 
ler, Anglosaksonlar ve di~er rle
mokrasi crphesi Alman orJusu 
karşısında müşkül duruma düş::bi· 
lirler. 

Almanlar şinıuiye kadar Av
rupadaki petı ol kaynnklarınclon 

bir kısmını, Roman} a ve Pulon 
yayı ele geçirdıler. Japonlar da 
Uıak doğudaki .ı..aynakları dt'mok
ratlardan aldılBr. Henüz mıhver 

elıne geçmemiş bulunan esld dün· 
yada1.i petrol ka> nııkları Kafkas 
yadan Basr a körfezine kadar de· 
vam eden hat üzerinde kalmış 

bulunuyor. O halde hakiki hedef 
bu sahadır. 1 ler iki tarafta başlı· 
yan taarruıun uçları da bunu 
gösterı} or. Bır defa bu salıa ele 
gcçirilıtse, o vakit kuvvetleri aı -
tan ve ~enişliycn Anglosııksonla 

rın yeni dünyaya gelıp lıarbet· 

meleri iCin petıolları Okyanusla · 
rın öte. inden, AmeriL:.adan vapur
la taşımaları icnbedecelı:tir. Bu hal 
bugünkü motör harbi müvacehr· 
ainde, biraz da taşıma su ıle de· 
ğirmen döndürmt'ğe benzer; mu 
vaff alı:iyet ümidi de o nispette 
aıalır. 

Görünüşe göre, Almanların 

hesaplarında başlıca :-eri tutan 
bu düşüncedir. Ancak bu hesap 
göz önünde tutulursa, birıbirinden 
binlerce kilometre uzakta bulunan 
cephelerin bir i"tikametteki liore
ketlerinin :manaııı anlaşılır. Ve ge· 
ne ancak bu düşüııce göz önün
de tutulursa mihverin Girit veya 
Yunan adalarından Sariyeye do~
ru bir hare1cet t~sarlamaııı ı akıl 
kolay alır. Zıra dcdığimiz gibi, asli 
hedef Basr a - Kafkasya hattının 
iki başı ve ortasıdır. 

Alman hedeflerini anlamak 
bakımından faydalı olan bu umu
mi izahı yaptıktan sonra Şimali 

Afrika Hareketinin muhtemel 
rıetıceleri ve ma'vıatları :hakkında 
teferruata girişcbıliriz. Bu hare· 
ketin birinci dc:rr.Cl':de güttüğü 

malı:ıat _her halde bir hamlede 
Süve}Şe varmalıtan ıiyade, Orta 
Şarktaki İngiliz kuvvetlerini müm 
kün mertebe bu yana doğru çek
mek olsa gerektir. Çünkü ilk iki 
günlük savaşta Tobru~un cenubu 
şarkisindeki Eladcm önüne gel· 
melerıne rağmen, 1000 kilometre 
kadar sürecek bu çöl sahesında 
Rommel'in ikmal işini nasıl başa

racağı ve ezcümle zırhlı, motörlü 
kıtalarına llhım olan bentini ne 

Yeza11 
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suretle tedarik edect"ği akıl almaı 

hir meseledir: Mıhver orduları bu 
sahaya b~nı.in Roman) adan te 
derik edert~k ve demiryollarile 
ltalyadan dolaştır arak, grmi ile 
Akderıiıi gtçirerek sevkedebilir
ler. O. mır} oltarındaki ııakliyat 

güçlüğünden sarfınaıar, Akdeniz. 
de mı' vt:r lıakimiyeti yoktur. Bu 
y11ı ı;ıcağına ıel gibi benzin sar
fedecek R<)mmel ordusuna bu 
kıymetli nıayi nasıl gönderilecek 
ve hele ayrıca ıoor. kilometrelik 
çöl )01uııda bu ikmal nasıl y;ıpı
lacak'? Anlaşılam87. 

Bu itibarla ldifi dertcede mu · 
kavcmet gösterecelderi şüphesiı 

olan ve benr.iıı ikmalleri çok ko
lay bulunan lngıliıl rin Mısır hu 
dudunda , Sırlı Barranide ve en 
son olarak Mersa Matı uhta tu 
tu111naları IAzım gto:lir . Fakat bu 
taarruz dolayısile 1· gili-ıler Oıta 
Şarktski kuvvetlerinden bir kıs

mıtlı Ş maTi Afrıkaya gönderir
lerse , Kafkasyayı hedef tutan 
Rusyadıılti Almıın o~nup kanııdı · 

nın bir ll'uvaff akıyeti halinde Ses 
saraya doğru sarkmak, bu kuv
vet kaydırm sı ~üzün den, kolay
lıışmış olur. Libyadaki Mıh,·er ta 
arruıanun f1krimi1ce en mühim 
kazancı ve hedt fı bu olabilir. 

Bunun yanınc'la Mıhver için 
Süveyşe doğru yaklaştıkça Oı ta 
Akdenızde hakimıyet ttsisl, Mal · 
tanın tecridi, Siive}Ş ve lskenoe
r i} enin ve hatla bfitün Şaı ki Ak
ueniıin Mıhvcr hava kuv•ıdlerinirı 
le iri altına girmesi gibi raycla~ar 

da vardır . Bunlar da ayrı 11} rt 

hesap edilen şaylerdir. 

Bana karşılık lngili1lcrin bu 
sefer <le her ne pahuına <ılursft 
olsun, TobllJğtı ellerind~ tutmağa 1 
çalışmaları tahmin olunabilir. Çürı-1 
ltü an{'ak bu ~ayede ve l~keııde- 1 

ri} e - Tobruk - Malta mÜst"l
lesine dayanılarak Orta ve Şaı ki 
Akdeııiı.del..i lııgiliz dı:'ni1. ve hava 
lıakimiyı·ti idame ettirilebilir. Ak 
-si takdiıde Malta ile lskendeti· 
yenin arası çok uıak olduğundan 
hiç değils~ , Orta Akdeniule .i 
lngili1. hakimiyeti tehlikrye girer. 

Hülasa , bizim kanaatimizce 
1939 - 42 harbinin neticesini ta 

yin eöecck oları hflkıki harp, pet
rol harbi başlamıştır. Her şey bu 
harbe bajllıdır. Avrupada kurul-

Bölge pamukları 
üstünde tetkikat 

Dörtyol pamuklarında zuhur edt-n 
karaderinalara kar.şı mücadele açıl 
dağını evvelce haber vermiştik. 

Ôğrendi~imize göre, bu bölgedeki 
mücadele muvaffakıyetle yapıl· 

mıştır. 

Osmaniye, Ceyhan, Kadirli ve 
Kozan pamuk sahalıtrını dolaşarak 
letkikatta bulunan Ziraat müca
dele müdürü Sadettin Sarıkaya 
şehrimize dönmüştur. Bu kazala· 
rın pamuklarında şimailik müca· 
deleyi icabettirecek bir şey olma 
dığ"ı anlaşılmıştır. 

Sabunları ziraat 
bankası alacak 

Hükumet tarafından beyanna 
meleri alınan sabunluk ıeytinyıtğ 
tarı ziraat bankası taru(ıııdan sa · 
tın alınarak sabun fabrika1Mın8 

verilt-cektır . Sabun fabrıkatarının 
yapacağı sabunlar dıshi ziraat ban 
kası tarafından satın alınacaldır. 

Bu abunlıtr dıt~ıtmıa ofi inin tıoş 

\ıi18ti} ı~ } urdun her tar&fında tev
zi olunacaktır. Bu kararın µiva
oıada -.obun fiyatlarının bir miktar 
düşm~"lııe sebep olacağı ~övlen

nıd lt"diı. 

Nikah Töreni 
Ga7ctemiz $t· lıir muhabiri fi. 

Faık Parnazerle Bayan lcıiil Ata· 
ınan,ın nikfih töreni dün Belediye 
salonunda yapılmıştır. Gençlerimi
ze ullın saadetler temrrıni ederiz. 

ması düşüııülen ikiı ci cephe dohi 
bu harbin şu veya l::iu tar-efça ka
ıanılmasına bağlıdır. Bu sebepten 
önümüı.dt ki bir ay bütün ctfın. 

yanın mukadderatını tayin ede· 
cek kadar mühimdir . 

-------------- ' : ........................ :, 
i Mllll 'Piyango ~ugUn f 
ı öğleden sonra Ankara ı 
ı Sergi evinde çekilecek ı 

ı tır. ı , 
: ......................... : 

Sade yağlar 
İstihsal bölgesinden 
dışarı çıkarılmıyacak 

Sadeyağlarının i11tihsal mınt · 
ıkalar ından dışarı çıkarılmaması 

için alın mıısı düşünülen tecHıirler 

etrafında girişilen tt:lk.kler biciril· 
ın;ştir. Bu arada kuvvetli iiıibati 

tedbirler alınaca~ı söylenmekte 
dir. 

Maliye maaş flcret 
cetveli hazırladı 

Maliye Velcilli~i. umummi 
hesap divaniyle mutabık olarak 
türlü kanunlar hükümlerine göre 

verilmekte olan maaş, ücret, mu· 
vakkat la.!_mınat ile bunların tev· 

kifat ve it11 mıktarını, ftvlıalade 

zamları ve yakacak ı.anımına esas 
olan 1500 ve daha yukarı raıumlı 
yerleri gösterir bir cetvel hazırla · 

mışlır. 

Hatayda borçlular 
• Büyük Mill~t Mt"clisinc gelen 

yeni bir kanun layihasına göre, 
Hatay vilayeti hududu içinde 23/7/ 
930 tarihinden evvel Tüı k allın li 
rası olarak vukubulan akitlerde, 
akdin harfiyen icrası (aynen öde· 
mek) kelimesi veya buna muadil 

sair tabirler şart koşıılmu~ cılmasa 
bile borçlu, borcunu vadenin hu · 
lulünde aynen altın olarak veya 
altın 925 kuruş hrsabiyle Türk 
evrııki nakdiyesiyle ödeyecektir. 

Alacaklı olaiı 

tüccarlarımız 

Alnıan~·ada maksur alacaklaı ı 
olup bunları Türkiyeye getirmek 
istiyenlere Cumhuriyd Merlttz 
Bankası tavassut etml'ğe karar 
vermiştir. 

Bu gibi alacaklılar banka um
um müJürlüğüne müracaat edero:k 
alacaklarının miktarını; hangı tÜC · 

carın nezdinde bulunduğunu ve 
ne suretle alacağın husule gel 
diğini bildireceklerdir . 

---
UZAKLARDAN HABER • 
Gebelik kartı - Kaçakçı makinist - Yeni bomba 
Şimdiki har'b, tııyyateciliktc olduğ'u kadar, t.ıy · 

yare bombaları imalinde mühim yenilikler doğur
muştur. A elade tayyare bombalarına şimdi yedek 
ve havai fişek bombaları ilave edilmiştir. Yedek 
bomba tayyare gibi kanatlıdır. 

Bunun faydası tayyare düşmanın uçahavar 
topları ve işitme cihazlar 1 dairesine girmezden ev
vel 'atılmasına imkan bulunmasındadır. Ayni zaman 
da kanadı sayesinde tayyareye ağır yük olmaz. 
Binaenaleyh tek kişilik tayyareler de bu yedekte 
götürülen bombaları taşıyabiliyor. 

Havai fişek bombalarına gelince bunlar pike 
tayyarenin inişi kuvvetiyle bir kat daha sürat bu
lan ve kendisine mahsus muharrik kuvveti bulunan 
bombalardır. Çok müessir ve isabetli olöuğundan, 
zemindeki müteharrik hedefleri, yani zırhlı otoırıo 

bil, kamyon ve lokomotif gibi hedefleri çok iyi tut 
makta ve tahribetmektedir. , 

... ... 
* Fratısada iebe kadınlar için hususi bir iaşe 

kartı verilmesi kabul edillmiştir. Bu kart hamiie ka· 
dına ihtiyacı olan her maddeyi temin edecektir. 
cGebelik karlı> gebelik sabit olduktan doğum ıa· 
manına kadar muteberdir. 

* • "' 
Fransada Calais şehri ile Amiens arasında iş 

!iyen bir trenin makinisti 28 yaşlarında Raymond 

Lyon adında biri el altından gizlice mal salan bir 

şebekenin reisi sıfdtiyle yakalanmıştır 

Lyon eline geçirdiği balık vesair yiyecekleri• 
sandıklar içinde yarına alıyor ve Amiens şehrine 
girmezden evvel geceleyin treni muayyen bir yer
de durdurarak tarlalara atıyordu. Arkadaşları gele· 
rek bunları alıyor ve şehre sokuyorlardı. 

Mal< inistin 300 bin frank k;ızandrğı anlaşılmış· 

tır . Mehkem~ kendisini 1 ay hap5e ve 6000 fıank 

para crınsınıı mahkum etmiştir. 

ismet İnönü Kız Estitüsünde 
epey zaruandanberi tesisine çalı· 
şılan (Adana Kız Sanal Öğreti· 
mini Koruma Cemiyeti aşağıda 
isimleri yazılı bulunan yardımse· 

ver ve gayretli müessislerin hi· 
ınayelerinde teşekkül etmiş, ilk 
umumi heyet toplantısı yapıl· 

mıştır. 

Cemiyetin müessisleri şun· 

!ardır: 

Ali Münif Yeğeoağa, Mustafa 
Rifat Gülek, Nuri Has. Ahmet 
Sabih Üçok, Ekrem Gürsel, Refiye 
Büyükyurt, Nü1.het Büyükyurt, 
Zeki Akçalı, Ah~et Şükrü Esen 
Hasan Atıl, Fecriye Turat, Hasan 
Dağa, Müveddet Altıkulaç, Abi · 
din Raınazaooğlu, Kadri H~s, 
Cabbar Eğmez, Necati Önkurtuluş 
Mustafa Aksoğan, Abdullah Ya:.ı· 

ğan, Akif Üretmen, Ali Rıza Öz· 
şahin, . Tiraje Yüreğir, Nezihe Ö1.· 
uygur, Sadiye Gürdap, Neriman 
Bütev, 

Umumi heyet toplantısında 

idare heyeti aza ve yedek azalık 
farına: 

Refie Büyükyurt, Fecriye Tu
ral, Nezihe Özuygur, Sadiye Gür· 
dap, Neriman Bütev, Ahmet .Sa 
bih Üçok, Ömer Sabancı, Hasan 
Dağa , Zeki Akçalı Seçilmiş ve 
bunlar arasından Reisliğe: Ahmet 
Sabih Üçok, Reis vekilliğine Fab 
rikalör Ömer Sabancı, Umumi ka
tip ve veznedarlığa ev idare~i 
ötretmeni Sadiye Gürdap intihap 
edilmişlerdir. 

Mürakebe ha yeti: Nfühet Bü · 
yükyurt ve Abdullah Naim Yu 
gandan müteşekkildir. 

Cemiyetin gayesi, Kız Esti 
tüsüne ve Akşam K11. Sanal Oku · 
luna devamedeıı yoksul talebeye 
yoksulluklarının derecesine göre 
geyim eşyuı, ders mabemesi, ki
tap, defter, kalem ve saire ver 
ınek suretiyle yardım etmek, sa · 
ııata hevesli ; gençlerin istidatlarıııı 
inkişaf ettirecek iuıLtanları huı.ır 
la : •. aktır. 

Bugünkü lıayut p•ılıalılığı kıw 
ŞISlt1da ÇOl:uklarıııı Okutmak hu · 
susunda hergün biraz. dalıa uıüş 

kilata uirayan talebe velilerinin 
de yükü böylece biru lıafiflewiş 
olacaktır. 

Gelecek dt-rs yılı başmdan 
itibaren talebeye yardım t'dilwesi 
kararlaştırılmıştır. Bunu esas ol· 
nıak üzre teberrulaı· şimdiden 
alınmaktadır. 

Türk kızları iyi bir ev ka · 
dını, bilgili bir anne olmanın sır · 

farını öğreten, icebında müstahsil 
bir insan olarak çalışmanın yolla· 
rını gösteren enstitülerin yurt ve 
millet için kıymetli birer 1 varlık 
oldukları aşikardır. Fakat nice 
iStidatlı genç kızlarımız vardır ki, 
mahrumiyetle dolu hayatlarında 
bu müesseselerden faydalanmak 
imkanlarını bulamamaktadırlar. 

Adana Kız Sanat Öğretimini 
koruma cemiyeti işte bu yoksul· 
lara elini uzatarak, onları koru · 
yarak sanat tahsillerini kolaylaş· 
tırmağa çalışacaktır. Adananın '1a· 
miyetli ve yardımsever halkının 
bu işte kendisine arka olacağına 
emin bulunduğundan cemiyet ça · 
lışmasına daha güvenle başlamış· 
tır. MemleketimİL için çok hayırlı 
olan bu kuruma başarılar deleriz, 

ÖLÜM 
Şehrimiz Tüccarlarından Aziz 

Naci ve Hasan Nacinin babaları 
ve idare memurumuz Suphi Canın 
Amcası Abdulvahhap Naci dün 
sabah 86 yaşında olduğu halde 
hayata gözlerini kapamıştır. Ôlüye 
Allahın rahmetini, kederdide aile · 
sine de baş sn ğ: ıR-t <lileriı. 

2 Sayfa 

Sıhhat Konusu 

Şarap içmek 
Ş 

nrnµ, yerine ııöre ve if ı.ata 
gitml'mek şartiy le, faydalı bir 
içki olur. Bir litre şarabın ve

rece~i kaloriyi geçen gün yazmış
tım ... Bundan başka. yine ifrata 
gidilmemek şartiyle, h87.mİ kolay· 
laştırır. 

Fakat, midesi bozuk olanlar
da, al.sine mid~ bozulclugunu 
arttırır. Midesi boıuk olaotara 
kırmııı şarap, beyazından daha 
ıiyade dokunur. 

Kırmızı ş1rabın taıcsi, pekli· 
ği artırır, kırm121 şarap ,eksildikçe 
terkibindeki tanen dibine çöktü
ğünden, pekliğe daha ziyade do
kunur •.. Beyaz tarapda tanen ol
madığından linet verir. 

Şarap, kendısi az \~ok bir 
gıda olduktan başka, yenilen .Ye· 
meklerden vücudun daha ziyade 
istifade etmesini temin eder. 

Şarap kalb« kuvet verir deni
lemez, fakat onun işlemesinin ten· 
bih eder . Damarlardaki tansiyonu 
aı tırır. Onun için l ürekleri yavaş 
iş liyen, danıarlarındn tansiyonu 
düşük olanlar şarap içebilirler. 

Damarlarında tansiyon yüksek 
olanlar şarap içmemelıdir ... 

Şaıap fılıir işlerini de tenbih 
eder, Büyük şairlerin çoğu şarabı 
sen ti etmişlerdir ... Büyük hekim 
Jbııi Sina,nın sabaha kadar - şüp· 
hesız ifrata gitm-den • şarap içe
rek eserlerini yazmış olduğunu 
kuvvetle rivayet ederler •.. 

Fakat fıkir işlerinde ıareptan 

istıfade edebilmek için, esa!len 
kuvvetli fıldr sahıbi olmak lazım. 
dır. Şar op f ıkir veı mcz, zaten 
fıkri olana yardım eder... Kuv
vetli fikir sahibi şarap ıçerse, 

sadece uyur, kalır ... 
Çocuklara on döı t on beş ya

şından önce zararlı olur. Genç kız
ların muayyen günlerini uzatır, 
hem de sancı verir. 

Şarap sinirleri fazla tenbih 
elligi için, zaten sinirli olanlar 
şarap içmelıı:len z.arar görürler. 

Şarap hem kalbi, hemde beyni 
tenbih ettiği için, yüıleri kııar
nıağa, beyınlerine kan hücumuna 
istidadı bulunanlar şarap içme· 
melidir. Bunun gibi, göğüslerine 

kan hücum elınt s:, ne iıti'iadı 

bulunanlar dıı $..ırııptan zarar gü 
ıürler. 

O halde, şarabı kim içebilir, 
diye soracakıırıız ..• Güçlü, uvvet · 
lı' sıhh:\tları yerinde, çok çalışan, 
n~ır iş gören erllekler ve kadınlar, 

ifrata gitmemek şartiyle , şarap 

içebilirler. Onlara da şarabın çoğu 
dokunur. 

Yenilen yemeklerin de, llaı a · 
ba tahammür edebilmek için, te· 
siri vaıdır. Yağlı yemeği sevenler, 
şaraba daha iyi tahammül eder
ler ve ondan daha ziyade fayda 
bulurlar. 

l'ORKIYE Radyosu 

ANKARA Raclyoıu 

PAZAR -7 .6.1942 

8.30 Program ve memleket saat 
ayan 

8.33 Müıık Hafif Program 
(Pi.) 

8.45 Ajans Haberleı i 

9.00 Müzik : Hafif Parçalar ve 
Marşlar (Pi). 

9.15/ 
~.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 'Müıik : Türkçe Plaklar. 

12.45 Ajans Haberleı i. 

13.00 Müzik : Şarkı ve Türlı:ülr·r. 

1330/ 
14 30 Mür.ik : Radyo Salon Or

kestrası. ( Violonist Necip 
Aşkın). 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or· 
kestrası. 

18.40 Müzik : Muhtelif Makam· 



Aynak'tan e e 
FtDAKABLIK 

6BNEBLERI 
Küçük Finlandi) u 4 l la1.ir:ııı

da başkumandanı ve kurtarıcısı 
Mareşal Mannerheim'in 75 inci yıl 
dönümünü kutladı. Finlandiya bu 
yıl, başka: bir istiklal kahramanı

nın, Charlotta 'nın istiklal için ha -
yatını feda edişinin 134 üncü yıl

dönümü için de tören yapmakta · 
dır. 

Bir Finlandiya istiklal şiirinin 

kahramanı olan Charlotla, "lotta,, 
kurumuna da adını vf'rmiştir. Ka
rf'li'de, Laponya'da ve öteki cep-
helerde savaşan a-;kt-rlerin arka· 
daşları, dert orlakları, loıto'lardır. 

Lotta olmak demek, askerlere hiç 
bir menfaat, hiç bir şeref belcle-
meden hizmet etmek demektir. 
Lothı'lar, ötedenberi sanıldığı ü
zere, yainız hasta bakıcılık yap 
mazlar. 

Askerlerin yemeklerini pişirir
ler, atlara bakarlar, eephe geriı:in 
de hazan. erkeklerin işlerini gö
rürler ve nihayet cephede veya 
ordu mıntakalarmda ha!!ta bakıcı
lara yardım ederler. Onlar için 
hoşa gitmek yasaktır : Kurşuni 
renkte sade biçimli bir \iniforma, 
kulaklara lcadar gt'çen bir kasket 
giyerler. Kadınlıklaıını adt't8 U• 

nutmuşlardır: 
Pudra, ruj kullanmu.lar. Siga· 

ra içmezler ve yalnız su, yahut 
çay içerler. Daha barış zamar.ın
da askeri hizmetleri öğrenirler ve 
savaş başlayınca aileleıinden ay 
rılıp orduya iltihak ederler. 

Yaralılara bakmak, ileri hatla
ra yiyecek götürmek ve başka 

birçok işleri görebilmek için lotta' 
ların kayak kullanmasını bilmeleri 
gerektir. Onların bazan kar üze
rinde kayakla 30, 40, 50 kilomet 
relık yol aldıkları görülmüştür.,. 

Bir Jotta kadar fedakar, ya
tarhklı, sade ve kuvvetli olmak ... 
Bir g~nç kız iı;in bund;n :daha 
ulvi bir gaye tasavvur olunabilir 
mı? Onun içindir ki, her yiğilin 
iönJünde bir arslan yattığı gibi, 
lıer Fin kız çocuğunun gönlünde 

dç bir lotta yatıyor. - Sa. Tir. 

Ziraat mücadelesi 
Bölgemiz pamuk böcekleri 

•ııikadelesinde muvakkaten istih · 
dı.m edilmek üzre mücadele istuıı 
Yoau asistanlarından Nedai Başın 
ile Birecik mücadele t~knisyeııi 
Mwıtaf anında viliiyetiwi:t müca 
deft ınüdürlütü enırine vuildik 
leri haber alanmıştır. 

Oomuz mücadelesi 
Kazalarda domuzla mücade · 

leye yaz. aylarında devam edile 
<!eti maluıudur. Bize haber veril
ditiue göre, mayısın on beşinden 
ııibayetine kaclar vilayet bölge 
11İllde 270 domuı aldürülmiiftür. 

P. T. T. motlrll 
ta11oar abyor 

Her gün biraz daha artan 
P<>sta, telgraf ve tf'lefon işlerinin 
daha düzgün ve zamanında yapıl
llıısını göz önüne alan P. T. T. 
~mum Müdürlüğü, 194~ mali yılı 
1Çİnde bir lstanbul teltfon servisi, 
dördü de Ankara, İstanbul, lzmir 
khir içi postalan için 5 kamyon, 
bc.şi btanbul şehir içi postaları 
biti telgraf servisi için 6 kamyo
~et ile 20 posta vagonu, 8 Motör· 
u araba, 10 el arabası, 29 moto-
Sikıet, 2 servis otöbüsü almağa 
~ttar vermiştir. 

l!'~.30 

19,.:ı5 

19.15 
2o.15 
~0.30 
~ı.oo 
~l.10 
21,30 

lardan Şarkılar. 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 
Ankara lıkbahar Al Koşu· 
!arının Neticeleri. 
Müzik : Karışık Plaklar. 
Konuşma (futum ve Bakım 
Müzik : Fasıl Heyeti. 
Konuşma (Ziraat saati). 
Temsil - Kimgil Ailesi. 
Müzik : Brahms-Viola So 

natı. 

~1.so Müzik : Dans Müziği (Pi). 

<2.30 Memleket Saat Ayarı ve 

'),, Ajanı haberleri 
.""'( '45/ 

~2.-so Yarınki 
J{apanı§ 

ve 

TORKSOZO 

.D.15 HABERLER 
~zakşarkta~-
Japoalar blylk 

bir te,ebbOse 
bazırlanıyor ! 

Ankara : 6 [ Radyo Gazetesi] 
Japonların büyük bir teşebbüse 
hazırlandıkl11rı görülüyor . Bu te
şebbüs döı t crpheye yönel tile
bi lir: Çine , Rus}'aya , Avustı;I· 
yaya ve Hindistana . Fakat şu 
muhakkaktır ki, Japonların cieniz 
nakliye vasıtaları azdır. Ve müs
takbel hareketlere kifayet e:de
miyecck haldedir . 

Jspon sfücüsü ise Japonya· 
nın büyük kudretinden bahset
mektedir . Diğer taraftan alınan 

haberlt>re göre, müttefıkler Uı.ak 

şarka büyük kuvvf'tler ve mel 
ıenıe göndermişlerdir. 

Tok)O : 6 ( a. a. )- 75,000 
mevcuttu Çunking orduııile Ja
ponlar büyük bir muharebeye 
başlamışlardır. 

Mclburn : 6 ( a. o. ) - Ra
gol üzerine bürük hava hücum
ları yapılmıştır . 

Vaşington : 6 ( a . a , )- M. 
Ruı.velt lıugün Japonyaya ihtarda 
bulunarak, Japonlar Çin de zehirli 
gaz kullanme~e devam ettikleri 
takdırde Birleşik Amerikanın şid

cietli mi!!İlleme te<lbi•leri alaca
ğını bildirmiştir. 

Tokyo : 6 ( a . a. )- impa
ratorluk umumi karargahının teb
liği : imparatorluk bahriyesinin 
denizaltı filosuna bağlı hususi cie
nizaltılar 31 mayıs şafak vaktı 
Madagaskarda Diogo Luereze kar· 
şı bir baskın hücumu yapmışlar 

ve 26,600 tonilatoluk Kueen Eli

ıahel sınıfından bir zırhlı ile 3220 
tonilatoluk Arethusa sııııfıııdan 
hafif bir kruvazörü torpilliyerek 
ağır hasara uğratmışlardır. 

Tok) o : 6 ( a. a. ) - lmpa-
r atorluk umumi karargiilııııııı teb· 
!iği ; Hususi denizaltılardan mü
relclıep bir fılo 1 haziran gtcc-si 
ııaat 3,10 da S} dney limanına 

girınrğe ve düşmanın bir lıaı p 
gemisini batırme,ı?a muvaffak ol- , 
muştur . Bu hücuma iştirak eden 
lıuııusi denizaltılar darı ii~·ii füle
riııe <.lörımt:ınişıir. 

Libyada 
(Ba.ttaralı Birinridel 

Tobtuka doğru bir hamlede hu
lunma_ğa trşebbüs etmesi ihtimali 

vardır. 

Kahire : 6 ( a. a . )- Lihyada 
bir kaç giiolük sükun bozulmuş 
ve Çölde muharebeler yine başla

mı~tır. 

Subayların 
terfi durumu 

( Başı 1 inci say/ada ) 

teğmenliğe ve iki sene sonrn yü7. 
başı lığa terfi edilirler. 

Tahsil müddetleri be~ sene o
lan fakültelerden çıkanlar bir sene, 
tahsil müddetleri dört sene olan 
fakültelerden çıkanlar 2 sene ve 
tahsil müddetleri 3 sene olan fa
kültelerden çıkanlar da 3 sene 
sonra sicillen ehliyetleri tasdik e· 
dilınek şartile üstteğmenliğe terfi 

edilirler. 

Tahsil müddetleri 6 sene olan 
fakültelerden çıkanların yüzbaşılığa 
ve diğerlerinin üstteğmenliğe ter
filerine kader sınıflarına göre tat
bikat okulları, hastaneler, kimya 
hane ve laboratııarlarda, kıta ve 
müesseselerdeki hizl}letleri Milli 
Müdafaa Vekaletince tertip ve 
tanzim olunur. Tatbikat okulların
da muvaffakkiyetle imtihan vere
miyenlerin kıtalarda ve hastahane· 
lerde ehliyetleri tasdik edilinciye 
kadar üstteğmenlik rütbesine ter

fileri yapıımaz.,, 

Almanya üstüne 

Hava akınları 
devam ediyor 

Londra : 6 ( a. a. )- lngilıı. 
tayyareleri Ostanttan Abrivile ka
dar bü} ük hücumlar yapmıştır . 
Dün de lngiliz tayyareleri Şimali 

Fransa üzerine yeni büyük hü
cumlarda bulunmuştur. Altı lngi-
liı. avcısı kayıptır . Altı tane de 
Alman tayyare!Iİ düşürülmüştür . 
Ostant ve Havr elektrik santral
ları tahrip edilmiştir . Belçika kı 

yısı üzerinde dün gece bir hava 
muharebesi olmuştur . 

Beri in : 6 ( a. a . )- Alman 
tayyareleri Marma rik kıyılarını 

şiJdetle bombalamıştır. Yülclü 40 
salırınç kamyonuna hücumlar ya . 
pılmıştır . Bır kampta yangınlar 

çıkarılmıştır. 

İsviçre - İtalya 
arasında konuşma 

Roma : 6 l a. a. ) - ltalya 
il~ lsviçre arasında l.okarnoda 
bir kanal açılması için müzake
reler başlamıştır. 

Kanadada pilot 
yetiştirme işi 

Ottava : 6 ( a. a. )- Kanada 
Başvekili 1939 da hamlanan ha
vacılık plani 1945 yılına kadar 
uzatılmıştır. Mühim miktarda ln
giliz pilotları Kanadada sitaj gör
mektedir. 

Amerikanın harp 
ilanı meselesi 

Ankara: 6 {Radyo Gazeteal)
Amerika Macaristana , Bulgaris

tan& ve Romanyay a harp ilan 
etmiş bulunu}Or. Reisicümhur bu 
l.:arar ı imza etmiştir. 

Vaıington : 6 ( a. a. )- Ruz
velt Macar iııtan , Romaııy11 ve 
Bulgıristarıa harp ilanına nit ka 
ıarı imıalemıştır. 

Laval Pariste 
Vişi : 6 ( a. a. )- Hükumet 

reisi Bay Uival Parise gitmiştir. 

ZA Yl : Milli savaşta Adana 
cenup <'rphesin<len aldı~ım uker· 
tik terhis vrsikamla kısmi sefer
berlikte Adana <lf'po taburu rıdan 
aldığım terhis vesıkamı ıayi et · 
tim. Yenisini alAcağımdan eııldsi 
nin hükümsfö: olduğu ilan olunur. 

Adana Kuruköprü mahal 
lesiniie 310 doğumlu Ali 
oğlu Abdulka ·fü Önür. 

ZA Yl - Adana birinci no 
terliğinden resen . tıını.imli ve 5-
5-36 tarih ve 2266/133 numa· 
ralı senedin birinci kopyası kay
bolmuştur . Yeni suret alınmış 
bulunduğundan kaybedilenin hük 
mü olmadığı ilan olunur • 

Sabri Gül 

Amerika ile Vlşl 
mtlnaıebetıerl 
Vaşington: 6 (A.A.) - Birle

şik devletlerin Vişi büyük elçisi 
! Ru1.leltle görüşmüş ve Fransanın 

· son vaziyeti hakkında izahat ver· 
miştir. Lihi gazetecilere, Vişiye 

dönmek niyetinde olmadığını an -
!atmıştır. 

Adana askarllk 
4ubesladen : 

A- lki ay zarfında her erkek 
vatandaş nüfus hüvi}et cü:ı.cianı 

tedarık etmiş olacaktır . 
B - Bu müddet zarfında nü 

ı fus hüviyet cüzdanı tedarik ede· 
miyenler mahalli hükümetten mu
vakkat bir vesika alacaklardır . 
Bununla beraber esas nüfus cüz
danlarının en kısa bir zamanda 
ellerine verilmesinin alakadarca 
temin edilmesi ehemmiyetle takip 
olunacaktır • 

C - Nüfus cüıdanlarında as 
kertik muameleleri lcayıth olmıyan 
mükellefler iları tarihinden itıba

ren askerlik şubelerine şahsan 

müracaat edecekler ve nüfus cüz· 
danlarına aııkerlik şubelerinde ya· 
ıılı askerlik muameleler ini kayıt 

ve tesıtil ettireceklerdir. 
D - Nüfus cüzdanı olma· 

yanlar mahalli hükumetten ala
cakları vesikaları ve varsa asker-
lik ettiklerine çiair ellerindeki ve· 
sika veya ter 1111 h zkerelerini as· 
kerl,k şubelerine gösterecekler . 
Ve nüfus hüviyet cüzdanı yerine 
hükumetten aldıkları vesikaların 

altına askerlik muamelelerini yaz
dıracaklardır . 

E - Şubemiz halkından olup 
aher şube mıntakasında bulunan
lar oranın askerlik şubesine mü
racaat ederek ellerindeki nüfus 
cüzdanlarını veya hük.ümetten a
lacakları ve!likaiarın altına yine 

as\ı:erli\t muamelelerini kaydetti
receklerdir. Şubemiz mıııtakasın
da olup ( Hariç şuhe halkından 
olanlar da ayni şekılde şubemize 

müracaat ederek yukarıda ıikre

<lilen askeri işini şubemiı.e yap 
tıracaktır ) 

F - Köy muhtarı ve mahal
le mümeıısilliği bu ilanı yanında 

nıulıafaıa ederek nıündertcatıııa 
göre hareket edecek Vt' köyünde 
ve mahalleııinde askerlik işini } u-· 
!.:arıda ıikredıldiği veçlıile yap· 
tırmadık kalmıyacaktır . Ve bu 
işe çok ehemmiyet verilecektir . 
Köyünde ve mahallesinde yuka
rıda ıik redilen askeri muamele
sini yaptırmamış olan şahsiyet· 
lere tesadüf edilirse köy muhtarı 
ve mahalle mümessili bu şahsı 

gizlem iş telakki edilerek o muh
tar ve mümessil halckrnda askeri 
ceıa kanunuııun ( 6.3 ) üncü mad· 
desi hükmüne tabi tutulmak şa:-
tile hakkın<.la takibatı kanuniye 
}' apılacaktır, 

Vilayetin bütün dairesinde 
mevcut memurlaı dan mükellef 
hizmetini görenlerin ayni mua
meleye tabi olduğu ilan olunur. 

Sicil ilanı 
Adana Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Odamızda 1 171 sicil numarasile birinci sınıfta kayıtlı Ada
nada Eski istasyon karakolu karşısında kurulu bulunan De
miriş Atelyesi Saim Yalçıner unvanı altında icrayı faaliyet 
ederken bu kere muamelatını tevsi ve Nuri Has ve evlatları 
ve şeriki ile hususi bir şirket akdederek : 

(Saim Yalçıner, Nuri Has ve Evlatları ve Şeriki~ 
Firması namı altında faaliyetine devam edecği ve şirketin 

bütün muamelatında Saim Yalçıner ve ortaklardan Nuri Has 
veya Nuri Has'ın tevkil edeceği bir zat ile müştereken vazı 
imza etmek suretile şi· keti harice karşı temsil edeceği ve Nuri 
Has·ın elyevm Ömer Sapancıyı kendi namına vazı imza etmek 
üzere selahiyettar kıldığı mezkur şirketin Birinci Noterlikten 
tasdikli 3/6'1942 tarihli sirkülerinde bit dirilmiş olduğundan 
keyfiyet Ticaret kanununun 42 inci maddesj mucibince tescil 
ve ilan olunur, 

Tescil tarihi: 6;6/1942 
Ticaret Sicil No : 89 
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i Asri Sinema'nın~ 

i YAZLIK BAHÇESİ 
-0- SUVARE Bu Akşam . SUVARE 
+ o 
ı • ı 
o 
-0-

9,30 9,30 

Mısırın Sebbar Yıldızı 

tl M M t) O t) L S t) M' in 

Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

!H arunu Reşidin.~~ 
• i Gözdesi 
+ + Tarihin Kaydettiği En Büyük ve En Kanlı Aşk Macarası 

+ Şark Saraylarının Kanlı ihtirasları ... Yüzlerce Rakkase ve 

. -0- Muganniyenin Bay!'am Eğlenceleri ... Kanlı İhtilaller .. 

-0- San'at ve Kıskançlık Tarihi ve Hakiki Vak'cıl<ır 

i iİAYE: MIKI MAVZ AYRICA: ENTERESSAN SDRT 
ıo+~+++++++o-+++o~•••~••Y+ , ........... ~······· .. .. 
1 SEYHA~ PARKINDA 
e ~ Bl\J ~~<CIE ~ 

1 SAZ • • 1 VE 

IVARYETE . " 

1 
: saat 22 de VARYETE başlar. 

Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ 
11-26 

.......................... 
i 1 an 

Seyhan P.T.T. müdürlüğünden : 
1 ·- idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Pathcaıılık Or 

manındaıı kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve Sey· 
han nehri üzerinden Adanaya nakil ve 100 adedi Karaisalıda 

mütebakısı Adana istasyonunda gösterilecek mahalde teslim ve 
şartname mucibince istif edilmek şartile 770 adet 6 metrelik, 
710 adet I metrelik. 1340 adet 8 metrelik, 170 adet 9 met-

relik ki ceman 2990 adet çıralı çam telgraf direği mübayaa edil• 
mek üzere kapalı zarf usulüle eksiltmeye konulmuştur . 

2- ~ireklerin muhammen bedeli beheri (8) liradan (:!3920) 
lira ve muvakkat teminatı 1794 liradır . 

3 - Eksiltme 10/6 942 çarşamba günü saat 16 da Seyhan 
P.T.T. Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyonum.la 
y..ıpılacaktır. 

4 - Bu babtaki şartname her gün -mesai dahilinde- Mü
dürlük k!\lem şefliğine müracaatla görülebilir , 

5 - Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat mektup· 
larını ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait vesikalarile 
2490 No. li arttırma ve eksiltme ve ihale kanunua uygun ola 
rak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 15 e kadar eksiltme ko
misyonuna tevdi edeceklerdir. Postada' vaki gecikmeden mes'u-
liyet kabul edilmez. 26-31-4-7 14185 

i LAN 
BElEOİY[ RİYAS(TİNDEN : 

1-Temizlik işleri hayvanatınm bir yıllık nal ve kayar ihti· 
yacı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Beher ayak müceddet nalın muhammen bedeli 60 ve 
beher ayak kayarın 2.5 kuruştur. 

3- Muhammen bedeli l 13 liradır. 
4- ihalesi ha&iranın 12 inci Cuma günü saat on beşle be

lediye encümeninde yapılacaktır · 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. lstiyeııler orada 

görebilirler. 
6- ihale günü muayyen saatte taliplerin muvakkat teminat 

makbuzlarıle birlikte belediye encümniııe müracaatları ilan 
olunur, 26-30-3- 7 14178 
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B o RSA 
PAMUK - HUBUBAT 

6 - 5 - 1941 

KiLO FIATI 
CiNSi En az !En çok 

K. S. 1 K. s. 
00,00 00,00 • • • 1 Gazete ve Matbaası 

Koza ' Klevland Ç . 
Klevland 1 
Klevland il 

00,00 
00,00 00,00 
00,00 00,00 

• • • • • • • • • • • • • 

Türksözü 
Gazetesi 1 

l ,ı 

t ,, 
ı.ı 

M. Parlağı oo.oo 00,00 
P. Temizi 00,00 1 00,00 
Kapamalı 

1 

1 oo.oo r Y. Çitidi 
K. ÇiQidi ,-0.00 1 

Susam J-o:oo 
BuQday yerli 00,0 1 0,00 
Arpa 0,00 0,00 
Yulaf -o.oo ., 0,00 

~ 

Seıb~a Döviz Kurları 
ODLAR 

Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
lihalôt bedelleri (mal be· 776 
deli ) primli sotıı 

1 Türklyeden~g6nderllen nav· 749 

• Bitap, meomaa, çell, llUet, an,, 
: plb, llarlta, llUamam matbaa Türksözü . 
• lfl~rbd Tlrldyede mevcut mat-

ı• •aa1ar• ""•ilet eder derecede Matbaası :
1 tall ve ılratıe eldea çdlarır. 

1 •• ı I Türksözü Cilt Kısmı i 
1 

lun bedelleri 
lhroç edilen mal bedelleri 

, olarak gelen D6vizlerln olıı 

kuru 
Yardım ve seyyahlara ve• 
saire için gelen dOvlzlerln 

728 
1 

728 l 

olıı k11ru 
Prlmu:r saltı ( Tahıll mas· 524 
rotları vesaire ) 
Primsiz alı$ Kuru 520' 

~' 

1 SlGLAM, TEMiZ, ZlRlf CiLT IŞlERINIZI ANCAK TORKSÖZO • 
I MOCELLITHANESIHOE YlPTIRABILIRSiNIZ * İ 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

!..... ................................. ! 
MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Türka6~ü Mtb . 

• 
T. I ş Bankası 
&lçlll taıarral lleıapları 

1141 lllramlye plAaı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ala•to•, 

2 llcinciteırin tarihlerinde yapılır 

1141 lllramlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 .. 7~ .. 1,500 .. 
3 

" 
500 .. - 1,500 .. 

10 .. 250 .. 2,500 .. 
40 .. 100 

" = 4,000 .. 
50 50 - 2,500 ., 

" •• 
200 .. 25 - 5,000 .. .. 
200 •• 1(. - 2,000 

" .. 
TUrklye ı, Benka•ına para yatırmakla yalnız 

para blrlktlrmlf v• faiz almı, olmaz, •rnı 
zamanda telllnlzl de denemlf olur•unuz 
~~·~~~ - - -

-------------------------------------
TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Scrmayui : l00.000.000 Tfalı Lira• 

Şube ve ajanı adedi : 26S 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankumda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
u 50 liram bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aeatıdaki plana rörc ikramiye datdılacakbr. 

4 Adet 1000 Uralık ~ Ura 
4 • 600 • 2000 .. 

' " 250 .. 1000 " 
40 .. 100 " 4000 " 

100 .. . so " sooo .. 
120 " 40 " 4800 .. 
160 .. 20 " 3200 " 

• DIKKA T : Heaaplanndaki paralar bir sene içinde SO 
liradan qajı düımiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. · 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir . ._... __________________ .,.. ____________ __ 

r ...................... ._ 
: NaZan dikkate 1 
• Ceyllaa llltlıad.ı llUU TeaYID Abm 981 
:satım Ortallblı llooperauı 'lrlletllldea 

1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş i 
olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 

• Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· ı 

l
e niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 

nevi manifatura ve kantariye mallarını ve • 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
• kar mukabilinde perakende olarak sabşa 

i başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa-

l 
hş mağazasına uğramaları kendi men'faat-
leri icabıdır. 25 - 26 14082 .., ....................... . 
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NEVROZIN 
Bltla •lnl&nD paaıelllrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
Bla TBB KAii 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve Diş atrıla
rını ıüratle izaleye Ufidir. Ro
natiıma evcaı, ıinir mafsal ve 
•dele ııtırapları NEVROZIN'le 

tedni edilir, Müe11ir ilAç : 

N E V R O Z l N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDlllZ 
icabında pntle 3 kare alınabilir 

XAXXA*fiAAAAA#*AfiAXZX***, 

~ R " 
1 A 1 
1 D 1 
= Y a 

! .o 1 
M M 

~L 
" 
= i \\\ ~---~~~ 
i N oıs ~lcUııllHuH~uRATTIGI SIHHAT 1 

İ "Rady?l'.n .. h~r~~!~~~~- GO~~LL!~!~~ lnetkeler ••-
it sir terkıbı, ~aıma taze~ığı ıle "Radyolin,. sizi terkibi meçhul 
R temayüz ctmış ve onbınlercc ve birkaç misli pahalı ecnebi 

1 
kişinin tercih ettiği yegane diş müıtahzarlanndan da müstat· 
rnacunu haline g-elmiştir. Diş ni kılmıştır. 

R hıfıı:ıssıhhasında ve güzelliğin· • ~ 

i RADYOLIN ~ 
~:aaaxu•:aa:aaszxuuxx:sms:•:1ES•• 

;•••xx•:&a•X*AA#fifi#A~-ss----

~ NEZLE = 
11 Kırıklık,Baş, R 

ft Diş ve adele : 
n ağrıları : · 
~ En seri ve en kati te· 1 
M kilde yalnız kaşe M 

= GRIPIN ! " . . 
M ile geçer • . · .. it iavaların serinlcditi bu 
R günlerde alacatınız ilk tll 

N il tedbir evinizde birkaç GRJP.N bulundumıak olmabdar. 

ft Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
e yormadan ıstırapları dindirir. 

A L11zumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden 
M her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 

sakınınız 

M 
·----~---~-~~!iibl&--~--~ 

D O il T O B 

Muza/fer Lokman 
~ 
M 

Bergla llaıtaıarmı •.. , ...... . 
~ aellade lla~aı eder. 
Ks:llllCll~IClll:Z:ıııcı:ııCEICl~K::llClll=ıılClllCll~llCllr"S:IK9 

DENiZ HARP OKULU VE LİSESi IOMUTAIUGINDAN: 
1- Deniz Lisesi 9 ve 10 cu sınıflarile Deniz Gedikli Erblf 

Orta okulu 6,7,8 inci sınıflanna talebe kayıt ve kabulüne 
1 /Haziran/942 de başlanarak 201 Ağustoı;942 de son verilecektir· , 

2- isteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaı ort• 
okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatlan t4t49 

16- 19- 23-26- 30-2- 6- 9 


