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SU PLANI 

• 
TATBiKATI 

.......................... 
i Almanya'ya i 
f hava akını f 
f Berlin : 14 (a.a}-Britan· i 
ı ya bombardıman tayyareleri ı 
ı dün gece Almanya'nın batısın· ıı 
ı da muhtelif yerlere tahrip ve ı 
ı yangın bombası atmışlarsa da ı 
ı askeri ehemmiyeti haiz hasar ı 

1 
ı yoktur. Halk arasında bir ı 
ı miktar ölü ue yaralı vardır. ı 
ı Şimdiye kadar gelen haberle- ı 
ı re göre, tayyareye karşı koyma ı 
ı · topları bir , gece avcıları da ı 
ı bir tayyare düşürmüşlerdir. ı 

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

S e y h a n Ve 1 ç e I' de 

Mebuslarımız 
Tetkiklerde 

----~~--~ ...... ----~~~~ 
SEYRAN MEBUSLARINDAN BİR 

KISMI DÖN ANBABADAN GELDiLER 

Beş yıllık pl8na dahil 
Ceyhan seddi inşaatı için 
77,914 lira sarfediltyor 

l ----~--~----~~~~~~~--~~~-
Ankara : 14 (Türksözü Muha

birinden) - Aldığım habere gö· 
te. Nefia Vekaleti beş senelik su 
Programının tatbikine büyük bir 
faaliyet sarfetmektedir. Memleke
t' 

İntihap dairelerinde tetkikler
yapmak ve muntehiplerile memle
ket işleri hakkında konuşmalarda 

ın muhtelif mıntakalannda yapı· 

lacak su baraj\an, regülatör inşa
sı seddeler kurulması ve bataklık· 
1arın kurutulması etrafındaki ha· 
'l:ırlıklar tamamlanmak üzeredir. 
Bunlardan bir kısmının zemin ü
'l:erindeki etüdleri bitmiş, bir kıs· 
llıının da ihalesi yapılarak inşası· 
rıa b~şlanmıştır. Bu mevzu hak· 
kında Nafia Vek~letinden aldığım 
lnalümata nazaran, koordinasyon 
heyetinden karar almak suretiyle 
bu yıl için de ihaleleri yapılmış 
olan işler şunlardır: 

'.'1~~ :f,fö 

bulunmak üzere Seyhan mebus
ları şehrimize gelmiş bulunmakta· 

dırlar. General Naci Eldeniz, Sa· 
lahittin Çam, Şemsa İşçen. Tev
fik Tanınan bir kaç gün bölge· 
mizde kalacaklar ve memleket iş· 

leri hakkında etüdlerde buluna
caklardır. Sayın mebuslarımıza 
~Hoş geldini1.> deriz. 

Di~er taraftan 1çel mebusları· 
da intihap dairelerinde tetkiklerle 

meşguldür. Dün Mersin muhabi · 

rimizden mebuslarımızın seyaha
tine ait şu mektubu aldık : 

"Vilayetimiz Mebusları Ferit 
Güven, Turhan Cemal, Doktor 
Muhtar Berker, Ahmet Ovacık, 

Emin lmınkur tetkiklerine başla
mışlardır. 

Ankoro . 

Radyo gazetesi 

JAPONYA VE MİHVER 
Tahranın tahliyesi 

KUDÜS MÜFTÜSÜ 
HALA ARANIYOR 

iT AL YADA iPTİDAİ 
MADDELER DARLIÔl 

Amerikanın Roma 
elçlsl Nevyorkta 

8 
erlin ve Romanın iddia etti
ğine göre, lngiltere ve Ame-

rika Japünyayı Mıhverden a

yırmak için elden gelen bütün 
gayreti göstermektedir. Ayni za

manda İngiltere ve Amerika İtal
yayı da Mihverden ayırmağı çok 

arzu etmektedir. Fakat İngiliz ve 
Amerikan kaynakları bu gibi şa
yiaları şiddetle reddetmektedir. 

Japonyaya gelince : Japonya 
harp vaziyetine~göre hareket tar. 
7.ı takip etmekte ve henüz kati 
bir hattıhareket kararlaşhrmış bu· 
lunmamaktadı. 

* * * 
lngiliz kaynaklarına göre , Rus 

ve lngili7. kıtaatı Tahran şehrin
den çekilmişlerdir . Fakat lranın 
diğer kısımları işgal altında Jc.a. 
lacaktır. 

* * ... 

366, 169 lira sarfiyle Menemen 
0vasındaki eski seddenin tamir ve 
ıslahı ile sulama şebekesinden 
lloksan kalan imalat ve inşaatın 
ikmali, 241,347 lira sarfiyle Ha
taydaki Amik gölü bataklıklarının 
~urutulması ve Asi nehrinin ı slahı 
işleri, 524, 133 lira sarfiyle Nazilli 
0vası sulama kanalının noksanla 
tın ın ikmali ve bu kanal üzerinde 
~Ctıiden yaptırılacak priz ve smai 
•tnalatın inşası. 

Alman askerleri şark cephesinde böyle gilçlüklerle!karşılaşıyor 

Sayın mebuslarımız Vilayet 

makamını • Partiyi Belediye riya
setini, Ticaret ... odasını ziyaret et· 

Kudüs müftüsü Elhüseyni İran
da henüz yakalanmamıştır . Bir 
habere göre • müftü Afganistana 
kaçmıştır. Fakat bu haber henüz 
teeyyüt etmiş değildir. 

Koordinusyon heyetinden ka· 
tar almak suretiyle eksiltmeye 
~onulan işler de şunlardır : 

447 ,122 lira sarfiyle Apolyon· 
<1aki scddelcrin sekiz 1 metre rakı· 
ltıırıa kadar yükseltilmesi ve dal
~lllara karı1 mukavemetin temini 
:~in ~aşla kaplanması işleri, 268,907 
ıra sarfiyle Kocaçay üzerinde bir 
tcgülatör ile sa i sıshil sulama ka
tıaUarı hafriyab ve Mürüvvetler 
~eresinin ıslahı, 416.967 lira sar-
1Yle Kayseri bataklıklarının kuru-
l~lınası ve Sarımsaklı suyu ve 
tabilerinin ıslahı. · 

Koordinasyon heyetinden ka· 
tatı alınmış ve eksiltmeye konul
~ak üzere olan işler arasında 
t'2oo,ooo lira sarfiyle Ankara Li-
ırn tesisatının inşası da vardır. 

, Koordinasyon karan ahnmak 
ll:ıere Başvekalete arzedilmiş olan 
...._____ (Gerisi 3 üncü sayfada) 

SOVYETLERE'.. GÖRE : 

Alman 
kayıpları 

KAHRAMANCA SAVAŞ 
Moskova : 14 ( a. a. ) - Dün 

gece yarısı neşredilen Sovyet teb
li~i : 13 lıkteşrinde kıtalarıoıı:ı 
bütün cephe boyunca düşmarıla 
muharebe etmişlerdir . 

Muharebe bilhaasa Viyaı.ma 
ve Briansk istikametlerinde çetin 
olmuştur. Günlerce süren şiddetli 
bir muharebeden sonra düşman 
insan ve malı.eme itibariyle çok 
büyük zayiata u~ratılmış ve lc.ıta
larımız Viyaı.mayı boşaltmışlar
dır. On bir Ukteşrinde 16 sı hava 
muharebelerinde , 106 sı tayyare 
meydanlarında olmak üzere 122 
Alman tayyaresi tahrip edilmiş-

tir. 
Düşman cepheye seyyar kıta-

Valimizin Türksözüne beyanatı 
Şehir otobüsleri ve 
ekmek imalô.ti işi 
'Yeni inini ollalanun açılma tırenl 

29 te,rlalevveı gtlntl yapılacak 
it\ Şehir işlerine dair muhtelif 
ll'ı:~el~ler hakkında malumat al
bir Uzere kendisini ziyi\ret eden 
ik 

0
muhabirimize Valimiz B. Fa· 
st k • bıııu un ezcümle şu beyanatta 
nınu.şlardır : 

•er\/. - Şehrimizdeki otobüs 
icç~sınin bugünlerde faaliyete 
Şchrice~ini aöyliyebilirim. Vilayet. 
biia\ n. mühim kısımlarında oto· 
ne:ı;.rın seyrisef eri için Vekalet 
tıır. ~nde teşebbüsatta bulunmuş
lıilnı u Yoldaki müsaadenin bu 

Ctde ielmeıini belı.liyoruı,> 

Valimiz Kız enstitüsü arka
sında malzeme yoklu~una rağ· 
men inşaatı temamlanmış olan 
ln t>nü okulununda 29 teşrinievvel 
Cümhuriyet bayramında törenle 
açılacağını bildirmişlerdir. 

Ekmek mevzuuna temas eden 
B. Faik Üstün, bundan böyle 
şehir fırınlarında, son çıkarılan 
beyaz ve ondan evvelki tıp e~
mer ekmeğin imaline devam edı· 
leçeğini, şel:ıirde artık bir <Ek
mek meselesi> mevcut olmadı-
~ını ilave etmi§tir. 

: ........................ : 
İ M~SKOYAYA İ 
i 70 KllOMETREOE i 
ı ı J Şehrin tahliyesi ; i 
ı Ankar a : 14 (Radyo ı J gazetesinden)- Mosko- ıı 

vaya doi'jru A lm an Heri 
ıı harek eti dUnden barı bl· i 

raz yavaşlam•kla bera· i ber. ilerleme dur mam ••· i 
ı tir. Bu bUyUk savafa • 

Moskova m eydan m u ha. i J rebesl adı veriliyor. Be r· ı 
Una gUre, Mosko va tah- • i Uya edilmektedir. Son i 

ı habere gör e, Aımanlar ı 
ı Moskovaya 70-100 ki· ı 
ı ıometre mesafededir. ı 

ı ........................ ı 
lar ve fazla miktarda tayyare 
sürmekte ve çok büyük olan in· 
san zayiatına ehemmiyet verme
den müteaddit kesimlerde taar
ruzunu inkişaf ettirmeğe çalış

maktadır. 
Alman hücumları mevzileri· 

mizde çetin bir mukavemetle kar
şılaşıyor. Dev<1mlı hücumlar yapan 
tayyarelerimiz kara kıtalarının ha· 
teketlerine faal bir surette yar
dım etmiştir . Her karış toprak 
için düşman büyük telefat ver· 
mekte ve çok büyük miktarda 
mühimmat kaybetmektedir. 

Cenup istikametlerindeki bir 
kesimde Almanlar subay ve asker 
olarak 6000 den fazla ölü ve ya
ralı vermişler, 54 tankla mühim· 
mat yüklü 190 kamyon, külliyetli 
mühimman, 23 top , ve düzüne· 
!erce mitralyöz. kaybetmişlerdir . 
Almanlar cephenin cenup batısı 
istikametindt"ki kesimlere yeni 
kuvvetler getirmeğ'e devam edi
yorlar. Ve ltalyan , Romen , Ma
car kıtalarını da kullanıyorlar. 

Mukabil hareketlerimiz düş
man ileril0 yişini durdurmakta ve 
düşmana azim zayiat verdirmek· 
tedir. Bir kesimde subaylar da 
dahil olduğu halde 2500 düşman 
imha edilmiştir. 

• ALMANLARA GÖRE : 

3 milyon 
• • R us esırı 

VIYAZMA ZEFERI 
Berlin : 14 (a. a.) -:Hususi 

tebliğ : Viyazmada Ruslar kati 
surette imha edildi. 500.000 Sov-
yet askeri esir alındı. Şimdiye 
kadar alınan esirler 3.000.000 u 
geçmiştir. 

Küçük Sovyet hava filosu , 
6 tank, 7 zırhlı otomobil , doku~ 
top, 122 mitralyöz yuvası , asker 

· yüklü 120 kamyon ve mühimmat 
yüklü 24 kamyon tahrip etmiştir. 
Bu kesimde yapılan hava muha
rebelerinde 7 Alman tayyaresi 
düşürülmüş, yerde de 21 tayyare 
tahrip edilmi§tir . Dinyeper Pet
rovsk çevresinde büyük seyyar 

(Gerisi üçüncü sahifede) 

Bir ma~azanın vitrinindeki kumaşlar 

iplik kumaş 
sürümü azaldı 

lstanbuı 14 (a. a.) - Mev
sim sonu olmasına rağmen ipekli 

(Gerisi üçüncü sahifede) 

mişler ve tüccarlarımızla hususi 
şekik!e temasta ~ulunarak dilek
lerini dinlemişlerdir. 

Mebuslarımızdan bir kısmı bu 
gün Tarsusa , bir kısmıda Silike-

ye gidecekler ve burada da halk 

ve tüccarlarımızla görüşmelerde 

bulunacaklardır. 

Akşam C.H.P. Vilayet heyeti 
Toros palasta şereflerine bir ak
şam yeme~i vermişlerdir.,, 

CEPHEYE DAiR 

Nikbin 
görüş! 
Londra : 14 ( a. a. ) - in· 

giliz ve Amerikan heyetleriyle 
ayni zamanda Moskovada bulun· 
muş olan tanınmış gazetecilerden 
Vernan Batle'nin hasıl ettiJi derin 
kanaate göre , hiç lıir şey lıatta 

Moskovanın elden çıkması bile 
Rusların mukauemet azmini ve 
Sovy•l Birlili milletlerinin Sta· 
line karşı besledikleri ba~lılı~ı 

sarsmıyacaktır. 

... * "' 
Gelen haberlere göre, bütün 

1talyada iptidai maddeler darlığı 
aı.ami hadde gelmiştir . Ekmek 
vesikaya tabi tutulmuş daha bir 

çok maddelerin teV7.iini hükümct 
ele almıştır. 

Bütün ltalyan matbuatı son 
günlerdeki başmakalelerini ltalya 
dahilinde < Geçim > mevzuuna 
hasretmi.şlerdir . Bilhassa Gayda 
bu yolda seri makaleler neşrine 

başlamıştır. ltalyada kömür dar
lığı da baş göstermiştir. 1 ll kteş. 

rinden itibaren bütün dairelerde 
s a b a h sele.izden 14 e kadar 
m e s a i yapıiacak ve bu su· 
retle elektrik ve teshin masraf. 

larından tasarruf edilecektir. Na
kil vasıtaları da bu sayede günde 
dört defa yerine iki defa sefer 
yapacaktır. Fakat öyle görülüyor 
ki. bu tedbirler, ltalyayı iktisadi 
ğüçlüklerden kurtaramıyacaktır . 

* * * 
Amerikanın Roma büyük el

çisi dün Lizbondan Nevyorka 
hareket etmiştir . Ruzveltin Papa 
nezdindeki mümessili de Ame-

tikaya dönmüş bulunmaktadır . 

F. Papen izmirde 
bir nutuk verdi 

lzmir : 14 (a.a) - Dün ak
şam lzmirpalasta bir ziyafet ve
ren Fon Papen bir nutuk irad e· 

derek İzmirin düyanın en gü%el şehir 
!erinden birisi ve bu şehrin çalıf ve 
barı~ havasının kıyasetli bir siya
setin nimetlerini anlatmakta oldu
ğunu, Atatürk'ün muhteşem ese· 

rini elinde tutan ünlü asker ve 
ender görülür kabiliyP.tteki devlet 
adamının memleketi her türlü 
uçurumların üstünden aşirarak sa
adetli ve refahlı bir istikbale gö· 
türeceğinden emin bulunduğ'unu 

söylemiş ve sözünü 1s:haziran ık 
tisat anlaşmasına intikal ettirerek 
"iki memleketimiz arasındaki ik
tisadi münasebetler milletierimizi 
hakiki ihtiyaçlarına ve iktisadi 
bünyftlerine dayanmaktadır. lşte 
bunun içindir ki şimdiki buhrandan 
sonra yaşayacak ve aramızda en 
samimi anlaşmayı devam ettire

cektir. Bu iki hükümetin karşılık. 
lı arzu ve emeldir. Kalblerimizin 
derinliklerine kök salan silah kar. 
deşli~inin ananevi bağıdır,, de. 
mi~tir. 



2 Safya 

Kadmlanmıza bazı tavsiyeler i , HABERLER 
•• • -

GUZELLIK Gece yarısı 
bir haydutluk 

Enstitünün talebe 
gurtf,u açılıyor • • 

VE GIYIM 
Bayanlar, yüzünüzü. vücudu

nuzu güı.el göstermek daima eli
nizdedir. Giyinmenize. tuvaleti
nize biraz dikkat ve itina göster
meniz birçok kusurlarınızı örtme· 
ğe kafi gelir. 

altında, ağzınızın üstünde kalacak 
bir vualet veya ozun bir şapka 
yüzünüzü bir misli daha uzun 
gösterir ve sizi çirkinleştirir. Yü
zü uzun olan kadınların tepesi 
alçak ve geniş kenarlı şapkalar 

giymeleri, elbiselerinin omuzlarını 
biraz genjş yaptırmaları ve elbi
selerinin göğüs kısmına isabet e 
den süslerin ufki istikamette ol
masına dikkat etmeleri lazımdır. 

Çünkü amudi süsler veya dantel 
aplikasyonlarıııın istikameti ufki 
ölursa yüz daha geniş görülür. 

Bir adamı evinde" 
alıp götürdüler 

Pansiyon faaliyete geçecek 

Herkes muhakkak ölçülü ola· 
rak doğmaz. Bazı kimselerin ba
cakları çarpık, bazılarının kalça
ları geniş olur. Kimisi uzun boy
lu, kimisi aplak çehrelidir. Bazı 

kadının ağzı büyük, bazı kadının 

gözleri çok küçüktür. Hemen bü
tün kadınlar bu küçük kusurları
nın kendilerini çok çirkin göster
diğinden şikayet ederler. Sikayete 
sebep yoktur. Aşağıdaki tavsiye
lere, riayet ederseniz siz de bu 
kusurlarınızı lwlayca örtebilir· 
siniz. 

Bayanlar' bacaklarınız iğri 
mi, dikkat edeceğiniz en mühim 
nokta şık iskarpin veyıt çorap 
giyerseniz nazıırlaı ı tabii olarak 
o noktaya çeker ve bu şekilde 
bacaklarınızın çirkinliğini göster· 
miş olursunuz. Bacakları iğri olan 
kadınların uzunca ve basit bir 
etek, alalade çoraplar ve alalade 
bir iskarpin giymeleri lazımdır. 

Diz kapaklarında kalan fantezi 
bir eteklik de nazarları baçaklar, 
yani iğri bacaklar üzerine ceker. 
Uzun etek ile \Ücudunuzun ku· 
surunu l.:apamanız ve buna mu· 
kabil nazarları göğüs kısmınıza, 

yüzünüze çekmek için elbiseleri· 
niıin üst kısmını frapan bir şe
kilde yaptırmanız göksünüze bir 
buket çiçek, yalnız parlak bir 
plak takmanız güzel maoyaj yap
manız ve gülünç olmıyacak şe
kilde ve eksantrik bir şapka giy
meniı. lazımdır. Bu tedbir saye
sinde~ vücudunuzun 1,:irkin olan 
tarafını göstermemiş, mahirane 
bir şekilde gizlemiş olursunuz. 

Ağzı büyük olmak kadınlar
da katiyen kusur teşkil etmez. 
Bılakis büyük ağıı.lı kedınların 
birçok hususiyetleri olduğu söy
lenir ... Fakat geniş zayıf bir ağ
zın karşıdan görünüşü de hiçbir 
zaman hoş bir manzara teşkil et
mez. Bu kusuru örtmek için ev
vela bazı tedbirler almak lazım
dır. Mesela şapka başa düz ola
rak giyildiği zaman kenarları yeni 
bir ufki hava:teşkil eder ve bu 
da ağz111 : büyüklüğünü bir kat 
daha fazla gösterir. Sonra ağza 

kıı.ıl oya siklamen rengi b•lya 
sürmekten de daima kaçınmalı

dl r. Çünkü bu renk açık boyalar 
ağıı old'.lğundan da büyük gös
terir. 

Bunlara mukabil ağzınızı kü
çük göstermek için şapkanızı 
kaşınızın biri üzerine iğmeniz la· 
11mdır. Çünkü böylece bir gözü 
kapıyacak şekilde iğilmiş şapka 
ağız hattına mail bir hat teşkil 
etiğinden hem ağzın büyüklüğü· 
nü saklar hem de nazarları biraz 
<laha yuka· ıya çeker. 

Büyük ağızları boyarken de 
koyu renkte boya kullanmalı 
ve bilhassa dudakların kenarını 
t eşırmamalıdır ... Yalnız dudakla
rın oı ta kısmına koyu sürülen 
boyada bilhassa geceleri uf ak 
gösterir. 

B-tzı kadınların çehreleri U· 

• zundur. Yüzünün uıun olması 

bir kadın için kusur sayılır. yani 
güzel görünmesine manidir. Yü 
ıü uı.nn:bir kadının bilha~sa yük
sek şepkular giymekten kaçınma
sı lazımdır. Çünkü yüksek kenar
sız ve üstelik üzerinde bir de çi
çek bulunan şapkalar yüzü bir 
kat daha uzun gösterir. eğer vu
alet taşımayı seviyorsanız bu 
takdirde vualetin çenenizi kapa
tacak şekilde aşağıya kadar in· 
me:iine dıkkat ediniz. Yüzünüzün 

Şişman kadınların umumiyetle 
koyu renkte ve aşağı doğru yani 
amudi çizgileri olan kumaşları 

tercih etmeleri ve elbiselerinin 
fazla parçalı olmasınaJ dikkat et
meleri laıımdır. Zayıf kadınlarsa 

açık renk kumaşları seçmelidir
ler ... Eğer şişman kadıular ufki 
çizgili veya desenli kumaşlar ter
cih eder veyahut düz renk ku
maşlarındaki süsleri ufki istika· 
mette koyarlarsa bit kat daha şis. 
man görünürler. 

Kalçası fazla olan kadınların 

dubijüp giymeleri de eteklerini 
kalça üzerinde aynalı diktirme
meleri lazımdır. Zayıf ve uzun 
boylu kadınların uı.un ve dar el
bise giymeleri büyük bir hatadır. 
Uzun boylu zayıf kadınlar saç 
tuvaletlerini de yaparken başları
nı büyük gosterecek şekilde sac
larını taratma)ı ve küçük fort 
şapkalar giymekten daima kaçın -
malıdırlar. 

Uzun boylu zayıf bir kadın 
mümkün mertebe geniş elbiseler, 
kloş eteldikler, giyıneli .. ve ekse-
riya biraz ğeniş omuzlu ceket
leri terçih etmelidirler. Zayıf ka
dınların elbiseleri dç kısa olma· 
Jıdır. Saçlarını daima dağınık ka
barık tutmalı ve geniş kenarlı 
şapka giymelidirler. 

Görülüyorki bu ufak tefek 
noktalara riayet olunduğu tak· 
pirde küçük kusurları kapatmak 
daima mümkündür. Esasen ter· 
ı.ilerin. modislerin giyinme zev-
ki dedikleri bu gibi teferrüata 
riayetten ibarettir. 

Toprakkale' de 
istasyon 

bllesı yapddı 
Devlet Demiryollan, Albncı 

işletme Müdürlüğü, Toprakkale 
istasyonunda çok güzel bir büfe 
inşa ettirmiştir. Diğer taraftan 
burada memur evleri de yapıla
baktır. Altıncı işletmenin bu gü· 
zel teşebbüslerini takdirle karşı· 
larız. 

YERLIMA LLAR -PAZARI
NA GELEN EŞYALAR 

Sümerbank Yerli Mallar Pa
zarına bol miktarda Jorjet, Pazen 
ve Yün gelip satışa baflanmıştır. 

ve kurıunla yaraladılar 

Evvelki gün gece yarısına 

doğru Yenice köyünde gö!ge ha· 
linde iki meçhul adam a y n i 
köyden kör Celal adı ile tanın

mış birisini evinden çağırarak zor
la tarlaya doğru götürmek iste·ı 

mişler, adam feryada başlayınca 

tabanca ile kasığından ağır suret
te yaralayarak firar etmişlerdir. 

Celal memleket hastanesine kal
dırılmış ve suçlu da takibe baş· 
lanmıştır. 

Balkevı temsil 
kolu bazırııtı 

Halkevimiz temsil kolu Cum
huriyet :bayramında "Bir dokto
run ödevi., isimli Vedat Ürfi: 
Bengünün :üç perdelik piyesini 
oynamak üzere Reiisör B. Hamdi 
Paramyok'uu idaresi altında pro

valara başlamıştır. Halkevi sahne-
sinin en kudretli elemanları olan 
Bayan Şahende , Nazmiye, Nec
mi Şenel, Veli Altunay, Remzi 
A}han, Recep Tek'eş, Cavit Er· 
sen, Hayri ve Ömer bu temsilde 
roller almıslardır. 

Hatay Valisi 
Ankara•dan Geldi 

Bir aydanberi lstanbul ve 

Ankara'da bulnnan Hatay Valisi 
B. Şükrü Sökmensüer, dünkü To· 
ros ekspresiyle şehrimizden ge
çerek Hatay'a dönmüştür. 

istişare beyetlne 
yeni iki aza 

Beden terbiyesi 35-30 sayılı 
kanunu mucibince Seyhan bölge· 
si istişare heyetine vilayet daimi 
encümeni murahhası olarak geze· 
temiı tahrir heyeti müdürü B. 
Nevıad Güvenle, garnizon Komu
tanlığından '. da askerlik dairesi 
mülhaki Yarbay LHaydar Günalp 
seçilmişlerdir. 

MAÇLAR NETiCESiNE 
AiT BiR i Z AH 

Dünkü sayımızda bir tertip 
hatası olarak Gençlik kulübü Ma
latya Mensucat kulübünü 5 - 1 
yendi yazılacağı yerde Malatya 
Mensucat, Gençlik kulübünü 5-1 
yendi yazılmıştır . Düzeltiriz. 

Parasını çaldıklarını , 
iddia edlyar 

~tasyon büvetinde alış veriş 
yapan Erdem isminde birisi poli· 
se müracaat ederek "Cebimden 
yetmiş liramı aşırdılar,. diye Ha· 
san Tümenle Fethiyi göstermiştir. 
Hakkında takibat yapılmak üzere 
bu iki şahsı zabıta yakalamıştır. 

.......................... 
: ı 

l BiliYORUZKi : i 
ı Halk m ba§rmdan MU- ı J dataal Huk n k, M Udafaal i 
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ı inandılar, döAU•tU· ı 
ı ler, kazandllar ... Bırak· ı 
ı tıkları emanetin nöbet- : i çlslylz. * J . : ' i imtiyazsız, sımfsız bir : 

ı mllletlz. ı 

: ı .......................... 

Osmaniye su 
ve elektriği 

Kazada çalışmalar 
Osmaniye : 14 ( Hususi mu

habirimizden ) - Kazamız kay
makamlığına tayin edilen Bay 
Akif lşman , geldi~i gündcnberi 
kaıamızın kalkınması için icap 
eden işler üzerinde Belediyi! re· 
isi Bay Abdurrazzak Güvenç ile 
ve Kaza münevverleriyle işbirli~i 

yaparak Kazanın mühim işlerinin 

bir plan dahilinde harekete geti
rilmesine son derece gayret et
mektedir. 

Kazanın ihtiyacı bulunan su, 
elektrik ve yol ışlerine büyük hız 
verilmesine evvelden malz~ mesi 
haı.ır bulunan elektriğin derhal 
yapılmasına ve Hatay Nafia mü
hendisini getirterek keşfi yaptırıl
mış, sekiz on bin liraya yapıla

cağını mühendisin • vermiş olduğu 
rapordan .ıınlaşılmaktadır . 

Yakın bir zamanda elektrik 
iş'.nin başarılacağını kıymetli ve 
büyük enerji sahipleri bulunan 
Kaymakamımız ve Belediye Rei
simizin elektrik işinden başka Ka
zamızın kalkınması için daha bü
yük işler başaracaklarından ~üp· 

henıiz yoktur. 

Maske sporun 
bir ·maracaatı 

~ 

Mamak maske ·~spor kulübü 
namına spor amiri Hasan Berkan 
tarafından hususi bir mektupla 
beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
müdürlüğüne :bayramda Adanada 
uç maç yapılması hususunda mü
racaat edilmiştir. Şartları tedkik 
edilerek muvaffık görülürse davet 
edileceklerdir. 

1 1 
----ı - UZAKLARDAN BABEB ...... ,...._.___ 

Karanllk odanm duvarından geçen şualar 
Tecrübelerde resimlerin telsizle muvaffakiyetle 

gönderilme• i için pek kuvvetli ziyaya lüzum v.ıırdı; 

bunun temini de zor olduğu gibi televize edilenle
rin gözlerini yoruyordu. Bunun üzerine ziya dalıa 
ları yerine tayr (Spektrum) gayesi içine girmiş dal
gaların kullanılması düşünüldü. Gözlerimiz bu şua· 
ları göremiyorsa da foto, elektrik seli bunları gö
rebiliyordu. llk evvel infra kırmızı şualardan istifa
de yolu arandı. Bu şualar gözle görülemiyorsa da 
zifiri karanlıktaki eşyanın resimleri uzun dalka infra 
k~~~ızl şualarla. gönderilebiliyordu." Bu hale göre ı 
zıfırı karanlıktakı eşyayı dışarıdan gormek imkan 

dahiline girmiş oldu! 
Bu tecrübeler neticesi olarak iki his uzuvları· 

mızı-e-öz ve kulağ'ı-uzaklara göndermek imkan 
dahiline a-irmiş oldu. Bütün bildiklerimiz için hisle
rimize borçluyuz. Hep onlarla görüyor işitiyor, ta
dıyor, hasılı onlarla anlıyoruz. lstikl]alde bir gün 
di~er üç his-yani tatma, dokunma ve koklama 
hisleri de bir yerden diğer bir yere nakledilirse, 
bu halde bütün maksatlarımızı bir yerden diğer 
bir yere nakle muvaffak olacağız demektir! Buna 
muvaffak olundu2'u takdirde düoyanın ne şekil ala
ca~mı bir düşünün! 

Valimiz Faik Üstün , Maarif 

Müdürümüz ve şehrimiz Kız Ens

titüsü Müdürünün teşebbüs ve 

gayretleriyle kurulması kararlaşan 

Pansiyon bugün açılacaktır . Bu 
pansiyona komşu vilayet ve ka· 

zalardan gelip de Adana Kız Ens 
titüsünde tahsile devam eden kız-

lımmız kabul olunmaktadır. 

Pansiyona ait bütün hazırlık

lar tamamlanmış bulunmaktadır . 

Bu kız talebe Yurdunun idaresi 

Enstitü ö~retmenlerinden Bayan 

Sadiye Gürdap'a verilmiştir . 

Hava seferleri 
İstanbul - Ankara - Adana 

tayyare seferleri bu ayın birinde 

tatil edilecekti. Havaların müsait 

gitmesi dolayısiyle bu seferler 

ayın on beşine kadar devam ede

cektir. 

Münakalat Vekaleti önümüz

deki İlkbahardan itibaren tatbik 

edilmek üzere hava seferleri için 

geniş bir proğram hazırlamakta

dır. Tayyareler memleketin belli 

başlı büyük şehirlerine uğrıyacak
tır. Bunun için baıı şehirlerimizde 
tayyare meydanları inşası için 

hazırlıklara başlanmıştır. 

'Ozım ııatında 
yilksellş 

İzmir : 14 ( Türksöı.ü muha
birinden ) - Son mahsul satış
ları, lzmir piyasasında iyi tesirler 
vücuda getirmiş ve dün üı.üm 

fiatlarında bazı kfllitelerde bir , 
bir buçuk kuruş kadar yükseliş 

olmuştur. incir satışlarında da bir 
kıpırdama varsa da fiatlarda he
nüz bir yükseliş görülmemiştir . 
Mamafih dış piyasalara } apılan 
müsait ve iyi satışların, bütün ih
racat mahsulleri fiatlaı ında iyi 
tesirler husule getire.ceği tabii 
addolunmaktad ır. 

Müstahsillerimiz, esasen rekol
telerin vaziyetini nazarı itıbara 

alarak ellerindeki mallan satmak 
için acele etmemektedirler . Bu 
yıl, bütün ihraç mahsullerimiz , 
çok iyi fiatlarla satılacaktır. Çün
kü dünyanın hali ğöz önündedir. 
Fi atlar, daha yükselebilir. 

Beş kişinin 
blçakla kavgası 
Dün Yusuf demirci, Salih 

Sertkalaycı, Zeynel, Osman Dağıs· 

tan ve Mahmut adında beş kişi 

arasında kavga çıkmış, bunlardan 
Yusuf, küfrettiğ~ içi~- bicakla 

Mahmudu ağır surette dört ye

rinden yaralamı~tır. Suçlu ve kav

gaya sebep olan şahıslar tutulup 

Adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Bal mama hırsızı 
İbrahim Akrap adında bir 

hırsız Aziz Naci Gülgülü Altunun 

yedi ldlo bal mumunu çalarak 

giderken suç üstü yakalanıp hak

kında muamele yapılmıştır. 

Nlbetçl eczane 

HAlK ECZAHANESİ 
Tarsue kapısı 

Sıl l.i tc lıislu : 

KINA BiNA 
KABUÖU 

Sıtmalı diyarların - bu eski 
tabiri affediniz - velinimeti 

olan kinin ilacını veren· kına kına .. 
ağacını ve onun kabuğunu biraz 
tanımak istersiniz, zannederim. 

Kına kına ağecının ilkin Peru 
memleketinde tanınmış olduğunu 
y~zmıştım. O memleketten:başka 
yıne cenubi Amerikanın pek sı · 
cak memleketlerinde , fakat dai· 
ma yüksek iklimlerde tabii olarak 
bulunur. Oralarda kınakına ağacı· 
nı~ _otuz, kırk kadar cinsleri ayırt 
edılır. Bunlar kimisi kocaman a· 
ğac olurlar, on iki metreye kadar 
yükcıelirler, kimisı ut' küçük kü· 
çük kalırlar. 

Kınakına kabuğunun sıtma 
ilacı olarak değeri anlaşıldıktan 
sonra , kınakına ağaçını , asıl 

vatanı olan cenup Amerikasından 
başka yerlerde de yetiştirmeğe 
çalışanlar çok olmuştur. Fakat 
şimdiye kadar ancak Hindistanda, 
Seylan adasında ve Cava adasın· 
da yetiştirilebilmiştir. 

Avı upalıların, onlarla birlikte 
bizim de kullandığımız kinin ila· 
tının hepsi şimdi Hindistandan , 
Seylan ve Cava adalarından ge· 
lir • 

Kınakına ağacının zarif ve 
güzel kokulu beyaz çiçekleri de 
varsa da ilaç olarak ku!lanılaıı 

tarafı onun kabuklarıdır. Bir kına 
kına ağacının kıymeti kabuğunuıı 

verebileceği kinin ilacının mikta· 
rına göre taktir edilir. Kimisi bir 
kilo kabuğundan ancak on, onbeŞ 
gram kinin verebildiği halde, ki· 
misi bir kilo kabuğundan yüz elli 
gram kinin verir. 

Kinin ilacı bulununcaya ka· 
dar, kınakına kabuğu, ondan ya 
pılan tozl<tr ve kınakına suyu • 
kınakına hulasaları sıtmaya ilM 
olarak kullanılırdı .. Şimdi sıtrJIB 
hastalığına karşı kınakına kabuğu 
kullanmak - kinin bulunan yer· 
lerde - kinin hatırına gelmeı · 
Fakat kınakına :kabuğundan çıka· 
rılan hülasalar , onlarla yapılafl 

şaraplar kuvvet ilacı olarak her· 
yerpe kullanılır. En meşhur kuv· 
vet şarapları kınakına ile yapılıf· 
Kınakına:bir çok diş tozlarıoııı 
terkibine de girer . Yakın zamaıı 
lara kadar , kınakına kabuğunııll 
lo2unu kolay kolay onulmuya~ 
yaralara eken hekimler de vaı dı· 
. ___________ . ../ 
1·:?~1•>7•ı 

TÜRKiYE Rac/.qosu 
ANKARA RaJgosıı 

Çarşamba 15.10.941 
7 .30 Proa-ram ve memleket s' 

at ayarı 
7 .33 Müzik : Hafif Müzik (Pi) 

7.45 AJANS haberleri 
8.00 l\füzik : Hafif Müzik p,.of 

ramının Devamı. 

8.30/ 
8.45 Evin Saati. 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 
13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

18.25 

18.45 
19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 

21.00 

Program ve memleket s• 
at ayarı 
Müzik : Türküler. 

AJANS haberleri ' 
Müzik : Kanşık Şarkılııf· 

Müıik : Kanşık prograll1 

Program ve memleket 5' 
at ayan 
Müzik : Divan, Koşma 
Rumeli Türküleri. 

Konuşma : (Dış Politik.ll ~· 
diseleri.) L 

RADYO ÇOCUK KLoe 
Memleket saat ayarı 
ajans haberleri. 
Serbest 10 dakika 'f 
Müzik : Kanun, Ud, ~ 
bur Ve Santur'dan Saı 
serleri. 

RADYO GAZETE~l 6' 
Müzik : Bir Halk f ıır~ 
Öğreniyoruz. - Hafta 
T- k" M G-k Ef( ur usu - o çen 

Ziraat Takvimi ve ToP 
Mahsulleri Borsası 

(Gerisi 3 üncü sayfada) 



Sovyetıere göre 
( Birinci sah ifeden artan ) 

Çete kuvvetleri müııtevliye karşı 
Şiddetini kaybetmeyen bir çete 
h~rbi yapmaya devam ediyorlar. 

iplik kamaş s8r8mfl ı 
( Birinci sa} fadan artan ) 

kumaş fiatlarındaki yükseliş de
vam etmektedir. Bu artış kozanın 
kilosunun 900, ham ipeğin kilo
sunun 4100 kuruşa fırlamasından 
ileri gelınektedir. 

Aldığımız m:ı 1umata göre, 
koza ve ipek fiyatlarındaki pa· 
halılık, bu sene rekoltesinin 500 
bin kilo kadar noksan olmasıyle 
başlamıştır. Harpten evv~l koza
nın kilosu 230 - 260 kuruşa ve 
ham ipekte 12 - 16 liraya sa
tılmaktaydı. Diğer taraftan koı.a 
kooperatifi de elinde bulunan 
300 bin kiloya yakın kozayı pi
yasaya arzetmekte ve bu da_ fi: 
yatların yeniden &rtışında amıl 
olmaktadır . 

Eylıil ayı başında 27 - 30 
liraya kadar satılan ipeğin bugün 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediye zabıta memurları için 32 çift fotin yaptırıla· 

caktır. 

2 - Fotinlerin muhammen bedeli beheri 13 liradan 416 lira 
ve muvakkat teminat akçası da 31 lira 20 kuruştur. 

3 - Fotinlerin nümune ve şartnamesi Belediye zabıta mü
dürlüğündedir. Arzu edenlerin oraya müracaatları. 

4 - ihalesi 21 -10-941 Salı günü saat I 5 de Belediye 
encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

5 ~- Taliplerin mezkur gün ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur, 

5-10-15-19 13499 

ilan 
S[YHAH Vill YETİ VAKlf lAR MÜDÜRlOGüNO[N: 

Muhammen Belediye teminatı 
Bedeli Vakfı Mevkii Cinsi Nosu L. K. 

Lira 

DOKTOR 

. Muza/fer Lokman 
Bugflnden itibaren Hastalarını maz. 
yenebaaeslnde ~ Kabule Başlamıştır. 

, ..... ----------- .. ··--4•-4·--------1· 
f İmren Lokantası 
* . 
: 11 • ıo • 941 Cumartesinden ltlba-

Moskova : 14 ( a. a. ) -
Mareşal Timoçenko her ne kadar 
Moslr.ova cephesinde çekilmeğe 
mecbur kalmışsa da Alman zırhlı 
tümenlerinin Sovyet hatlarında 
açılan gedikten geçmesine mani 
olmaya muvaffak olmuştur . Ve
Yaıma ve Briansk kesimlerinde 
şiddetli muharebeler devam et· 
ıtıektedir. Veyazma etrafında du
rum karışıktır . Bu bölgede mu
ayyen bir hat ve c~phe olmaktan 
liyade ordu guruplarının bir ha
reket harbi yaptığı göı ülmekte
dir. Her iki taraf da ihtiyatlarını 
ateş hattına sürmüştür . 12 gün
denberi eskimiş olan Alman taar
ruıunun yavaşladığı aşikardır. Yal· 
nız mutaarrııler ın değil müdafi
lerin de zırhlı arabaları müthiş 
surette hasara maruz kalmıştır . 
Fakat Sovyet tamir atölyelerinin 
Almanların gene ni&betle daha 
Yakın olması Ruslar için bir avan
taj teşkil etmektedir. 

41 liraya kadar yükselmesi, koo
peratifin elinde bulunan n:al?~n 
başka serbest piyasada ıpeğın 
pek azalmış olmasının bir ~eti
cesidir. ipekli kumaşların yuzde 
üçyüz nisbetinde fırlaması ipekli 
eşya piyasasındaki sürümü azalt

mıştır. 

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

* ren bitin konloriyle öğle ve akşam * 
: servislerine başladığını sayın maş. ı 
! terllerıne arzeder. . . j 
L-~· .~~7 •• .. 0 •• •• 0 ... ~:l1e:::::: :e~e:::~:~~! 

Londra : 14 (a. a.) - Mos· 
kova Radyosu : Gece yarısından 
sonra şunları bildirmiştir : Viyaz· 
rna etrafında vaziyet çok vahim
dir, Almanlar ayrı ayrı muhtelif 
nokialarda Sovyet müdafaalarını 
yarmış ye Sovyet kuvvetlerinin 
tutundukları mevzilerde köprü 
başları tesis etmişlerdir. Ruslar 
yeni takviye kıtaları almışlardır. 
Almanlar ileri hareketini inkişaf 
ettirmeğe uğnşıyorlar. Muharebe· 
lcr, gece gündüz. devam etmek
tedir. Uğultulu top sesleri de
vamlı surette işidilmektedir. Düş
man, insan ve malzeme itibariy
le çak büyük zayiat vermektedir. 
Kıtalarımız, Faşist kuvvetlerinin 
şiddetli bir hücumunu tarde<lerek 
yeni mevzilere çekilmişlerdir. Ev
vela çekilmiş olan bir birliğimiz 
mukabil hücumla cK> remzi ile 
ifade edilen yerrlen düşmanı 

tardetmiş ve mevkiini takviye 
eylemiştir. Bir tarık tesekkülü 
36 Alman ianki, 22 zırhlı otomo
mabil, 93 nakil vasıtası ve 1500 
düşman laskeri imha et~tir. 
Şimal batısı istikametinde faali· 
}'ette bulunan bir Sovyet birliği 
şiddetli muharebrden sonra cE> 

Remzi ile ifade edilen noktayı 
ele geçirmiştir. 

Moskova: 14 (a. a.) - Roy
ter muhabirinden : Leningradı 
müdafaa kıtaları, yalnız Alman 
hücumlarını durdurmakla kalmı
yor, fakat ayni zamanda baıı 
kesimler de şiddetli mukabil hü
cumlar da yapıyorlar. 8 ile 10 
ilkteşrin arasında üç gün süren 
bu mukabil hücumların birinde 
Almanlar 1500 ölü ve birçok 
yaralı vermişlerdir. 

Ruslar 18 tane tanka karşı 
koyma topu ve 3 Havan topu ba· 
taryası tahrip ve iğtinam eylemiş
lardir. Sovyet hava kuvvetlerJnin 

Ra PIAnı tatbikatı 
(Başı I inci sayfada) 

işler şunlardır: 
77,914 lira sarfiyle Ceyhan 

nehri güzeriahında yaptırılacak 
sedde inşaatı, 688, 184 lira sarfiy
le Erzincandaki Kazherti deresi
nin ıslahı bulunmaktadır. Bundan 
başka Eskişehir ovasının sulanma
sı için baraj ve kanallar inşasiyle 
Erbaa, Amasya, Silifke ve Alan· 
ya ovalarının sulanması, Sakarya 
ve Mudurnu çayının ıslahı, Ada· 
pazarı civarında~i batak!ıkların 
kurutulması, Akhısar ovası ıle Os-
mancık civarının sulanmasına ait 
faaliyet de inkişaf etmektedir. Ze
min üzerindeki etütleri bitmiştir. 
Bir kısmının keşifleri yapılmakta
dır. Bu kış ihaleleri yapılarak Ö· 

nümüzdeki ilkbaharda inşalarına 
başlanacaktır. 

RADYO 
( İkinci sayfadan artan ) 

21.J O Müzik : Fasıl Heyeti. 
21.30 Konuşma ( Sağlık Saati) ~ 
21.45 Müzik: Riyaseti Cumhur 

Bandosu ( Ihsan Künçer i
daresinde) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham • Tah
vilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası 

22.45 Müzik : Dans Müziği {Pi.) 

2::?.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa· 

nış 

kara harekatina yaptıkları müessir 
yardım son günlerdeki muhar~be· 
lerin önden gelen vasıflarından 

biridir. 
Bu suretle 10 llkteşrinde bu 

cebhede faaliyette bulunan Sov· 
yet tayyareleri 3 Alman tankı, 4 
kamyon, petrol sahrınçları ve 100 
den ziyade diğer nakıl vasıtası 

tahrip etmişlerdir. 

ilan 
ASK[Rf f ABRİKAlAR UMUM MODORlOGONOEN: 

Hava Kompresörü alınacak 
250 atmosfer tazyike kadar hava basabilecek bir ila üç 

d k .. l k T k müteaddid silindirli a et ompresor a ınaca tır. e veya . . . : 
Elektrik motörü veya transmisyonla müteharrık yem veya ıyı 
vaziyette müstamel olabilir. , .. 

Satmak isteyenlerin bir istida ile Umum müdürlüğe mura· 
caatları ve kompresörün evsaf ve ebadiyle bedelinin bildiril-
mesi. 15-17- 19-21 13525 

Malatya bez ve lpllk labrlkaları T .A.Ş. 
Adana mensucat labrlkasından : 

iTf AİY[Cİ AllHACAK 
Malatya bez ve iplik fabrikaları T.A.Ş. Adana Mensuc~t 

fabrikasının itfaiye teşkilatı için şimdilik 30 lira ücretle ve hı· 
lahere liyakatları görüldüğünde 35 lira aylık ücrete geçiril· 
rnek üzere bu işe elverişli 6 itfaiye eri alınacağından 25 ila 
35 yaşlarında askerlikle alakası bulunmayan ve ehliyetleri 
bulunanların Vf'isaiklerile birlikte fabrika müdüriyetine müra· 
caatları ilin olunur. 13526 15 - 16 - 17 

600 Hindi Şıh Murat Karşıyaka Dükkan 9 45 00 
Karataş.Y. 

300 ,, ,. 
" " " 17 22 50 

300 " " ,. 
" ,. 19 22 50 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti peşin para ile sa
tılacaktır. ihalesi 3/ 11/941 Pazartesi günü saat 14 de Vakıflar 
idaresinde yapılacaktı. 

isteklilerin müracaatları. İlan olunur 15-18 13527 

ilan 
.ADANA ZİRAAT MEKTEBİNDEN : 

Adana Ziraat ve makinist kısmı talebelerinin harici elbi
seliği için lüzumu olan nümunesi mühürlü 283,5 metre yerli 
725 kalite laciverd kumaş eksiltmeye on beş gün müddetle 
konulacaktır. lsteklılerin 2/10/941 tarihinden 17/10/941 Cuma 
günü saat 11 de Hükumet konağında Ziraat müdürlüğü oda· 
sında toplanacak olan komisyona %7,5 teminat akçalariyle bir· 
likte müracaatları ilan olunur. 3-7-11-15 13489 

5. İNCi MINTAKA ETİBBA OOASI İDAR[ HEYETİNDEN 
Odamızın idare heyeti ve haysiyet divanı asli ve yedek aza· 

ları intihabı 20/ 101941 Pazartesi akşamı saat 17 de kızıla y bi
nasındaki salonunda yapılacaktır. Mıntakamız dahilinde bulu
nan ve odamızda kayıtlı olan doktor, Diş Tabibi, Dişçi ve ec
zacıların intihap günü gelerek veyahut rey pusulalarını gönd~

rerek intihaba iştirak etmeleri rica olunur. 
15 - 17 - 18 - 19 13526 

...... ._. ..... ._. ................. ~. ~ .......... 49ı ..... ._. ....... ._. .... 1 .... ._. • ...,, ' ,,., ..... .-. .... . -

' ' ! N A l A R 1 O İ K K A T E 1.. : 
i i i Osmanlyede 11 CUMHURIYET,, lamlle açtlğım Otelde i 
i mUftarllarlm har tUrlU istirahat vaaıtaamı bulacakllr. i 
~ . ~ 

i CUMHURiYET OTELi 1 
• • • ..-:: :: :: :: :: :: •• •• •• •• •• 't :: '*: = :: : . 
: Osmaniyenin en konforlu,~en temiz otelidir. i 
i Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa .. CUMHURiYET,, i 
t Otelini görUnUz... i 
i Edineceğ'İniz intiba sözlerimizi teyid eder.. i 

L_ -·-·-·-·-·-·-.. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-~=.~--.~~~~-.i 
soRsAl 

1 

Milli MENSUCAT f ABRİKASI MÜOÜHlÜGÜNO(N: 
ktisat Vekaletince tesbit edilen 24/9 940 tarihli 

Bez fiatı: 
' 

Tip : E. 85 
Buruş: 925 

Siparış sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 Mayıs938 
tarih ve 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 

1-15 13139 

------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Ban~asında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 2000 • ,, 
4 250 1000 ,, ,, ,, 

40 ,, 100 4000 ,, ,, 
100 .. 50 5000 " .. 
120 

" 40 4800 ,, ,, 
160 ,, 20 il 3200 ,, 

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

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

---------------------------------
• A 

iLAN 
PAMUK - HUBUBAT 1 

·-"-"""' 
1 

1 

il 
CINSı 

KiLO FIATI . 
En az IEn çok 
K. S. K. S. 

I skenderun Mal M d. lüğünden: 
Koza ı 13,oo 15.ool 
Klevland Ç. 00,00 
KfeVfanıiı- 68,oO 70,00 ~ 
Klevland Jl 64 00~ 67 ,50 , --

i
M. Parlağı 
P. Temizi 

-00,00 58,50 

00,00 1 56,00 
1 Kapımalı 

Y. Çiği:-;d-:-i -ı·--- 05,00 

1 K. Çiğidi _ 6,~5~ J 

Susam 41,50 1 

· Buğday yerli 8,43 8,75 , 
, Arpa 6,63 6,75 

Yulaf -rr'i-7301 

14 - 10 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 

iş bankasından alınmıştır. ! 

(Frank) Fransız ~ı -
(Frank) İsviçre 

1 {Sterlin) İngiliz 5.22 
/ (Dolar) ~~erikım __ 129 6J.._ 

Kapı MahaUe veya 
~ köyü 

30 
33 
52 

53 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
6-4 
65 
80 
93 

100 

Soğukoluk 

Soğukoluk 
,, 

" ,. 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
.. 

Cinsi 

Kargir Bina 
Karıir Bina 

,, " 

Kargir Bina 
Kargir Bina 
K!rgir Bina 
Kargir Bina 
Kargir Bina 
Kar2ir Bina 
K~ra-ir Bina 
Kargir Bina 
Kargir Bina 
Kargir Bina 
Kargir Bina 
Kirgir Bina 

Müştemilatı 

Tah. 2 oda 1 mutbah 
,,4,, ı,, 

Tah. 2 oda 1 mutbah 
Su ve elektrikli 
Tah. 3 oda 1 mutbah. 
Talı. 2 oda 1 mutbah. 
Tah. 2 oda 1 mutbah. 
Tah. 2 oda 1 mutbah. 
Tah. 4 oda 1 mutbah. 
Tah. 2 oda 1 mutbah. 
Tah. 2 oda 1 mutbah 
Fev. 1 oda Talı. 1 Ahır 
Tah. 2 oda 1 mutbah, 
Tah. 2 oda 1 mutbah. 
Tah. 2 oda 1 mutbah. 
Tah. 2 oda 1 mwtbah. 

Kimden metruk oldu~u 

Nikola paşa veresesi 

,, " " 
Sarkis Manuk Kaspardan 

lslabib Manulyan 
Kesir lsrailyan oğlu Seren 
Vartan Kayan 
Avadis Papocyan oğlu Sş.rkis 

" " " 
" " " Hazineye ait 

Aram Güzelyan 
Zakar Yiğya Kurunya 
Kivork Kozliyan 

,, 
Honmi 

Agop Avadikyan o~lu Samuel 
Kiristofi Ağar oğlu lskender 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira K. 

150 
500 
500 

600 
300 
300 
500 

1500 
-450 
700 
200 
400 
220 
300 
550 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip ol _ 
!arın 18/10/941 tarihine müsadif cumartesi ıünü saat 9.30 dan 12.30 a kadar Malmüdürlüğüne müra~~-
atlan. 15. 16. 17 -18 
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PHILIPS 
Kaynak Makineleri 

AZ tEfttYAN SARfiYATI, SESSİZ İŞlEMt UZUN ÖMOR. 

PHILIPS 
Kaynak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABİDİNP,ŞA CAD~ESİ HO. 42 - TEl6RAf : REMO ADANA - TELEfOH : 110 

• • • • • • 
İ TÜRKSÖZÜ 1 
• • • • ! Gazete ve Matbaası ! 
• • • • • • 1 Türksözü OKUYUCYLlftlHA DÜHYAHIH HER TARA- ! 
: flHDA VUKU BULAH HADİSELERİ GOHO GO- : 
: Gazetesi HONEVERIR. T0RKS8ZOHO TAKİP EDİNİZ. ! • • • • 1 Kitap, mecmua, 9911, ltllet, a11,, 1 
: plAn, barıta, ltlhlDI•• matltaa Tllrksözü : 
• işlerini Tlrklyede mevıat mat- • 

, : b•••ar• rekabet etler d•r•ce11e Matbaası : 
: tab ve ılratıe elllen çıkarır. • • • . : 
: Türksözü Cilt Kısmı : • • • • • • ! SABLAM, TEMİZ, ZARiF CİLT iSLERiHIZi ANCAK TORKSÖZO İ 
: MÜCELLİTHlNESİHDE YAPTllAIİLİRSİHIZ : 
• • • • 

~ ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~·-··-·-·-~·~············ .. •••••••••••••••• 
il #AA U # :;;.u:u :U # # g _:u: # :U: A # A # # 2CO:::t :XCZ"ıl 

MÜTEHASSIS . 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT[CZAHAN~Si 
!~EKİ MUAYENEHANESiNDE KABUL EDER l 

• 
iş Bankası 

Kaçak taıarral hesapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, l Aiuato•, J /lcint:İt•ırirt 
tarihlerinde yapılır 

1941 İllramlyelırl 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 ~ 

4 > 500 > - 2,000 " 
8 > 250 > - 2,000 l 

35 > 100 > - 3,50f > 

80 > 50 > - 4,COO > 
300 > 20 ., - f.,000 ~ 

Türkiye ı, Bank••m• p•.-• yat'.rmakl• yalmz para 
biriktirme olmaz, aym zam~ndf!I t?llhılnlzl 

danamı, olursunu:ı. 

:""""""""""""""""""""""""": 
ı ı 

iDr. Cevad Sargını 
i Clld, Saç ve ZO.brevı Bastalıklar i 
i Mltebassısı J 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : ı i lstanbul Beyoğlu Tokatlıyan oteli ıırasında Balo 1 
ı sokak Numara :4 C. 15- 15 ı 

• • .""""""""""""""""""""""""". 
"""""""""""""""""""""""~ il Abone ve UAn TÜJFit1b.~SÖZİİ ıi 
ı şartları GÜNDELiK ~f - ADANA ı 
ı Sahi1l fle Başmuharriri 

1
, 

·ı S ene/il i · · · T 400 Kr FERiD CELAL GÜVEN ~ 
ı 1 Aylılı . . . T 25 • • ~ 
ı - Umumi Ne§riyat Müdürü : 

ıı lıanıar için idareye MACiD GÜÇLÜ i i müracaat etmelldlr BasıldıOt yer : TORKSOZCJı Matbaası .. ı 
""" .... " .... " ................ """...._ ......... l 

Herneoi hcıtalrk muayene ve tedavi edilir 

Mu11yenahe•e: P•muk pazarı polls karakolu 
kar,ıa1nda Muayene sa•tları : Sallah : 6 - 9 

Öjla : 12- 14 
Ak,am : t ?ilan sonra 

:""""" .... """"""""" .. """"" .. "": 
f AKA GÜNDÜZ'ün f 
ı :~g:e~=========~=#=:: • 
ı ı 1 Türk Duygusu 1 
ı ı 
ı Yeni Çıktı ıı 
ı ı 
J 75 BURUŞ J 
:""~"""~"""""""""""""""""": 
ı:~=x••SZX*U**"""""'°"'...._.... 

NEVROZIN 
a·ıtın atrdarm panzeblrldlr. 

BeyhıJde ıstırap çekmeyiniz 

BİR T:EK KAŞE 

11 
• NEVf=tOZİN 

~ Bu muannid B. ~Ş ve DIŞ a~rıla
M nnı . sür'atle izaley~ . küfidir. Ro
n matızma evcaı,. 'Sınır, mafSP1 ·.;e 

adete ıstırapl2ırı · NEVROZ N lt

tredavi edilir .. Müessirilaç : 

lcahınJa Gtlnde j K116t Alındilir 


