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aus SAVAŞI 
DEVAM EDERKEN 
SULH S6ZLERİ 

Ferid Celal Güven 

A 
imanların iki haftadanb•ri Rus 
cephesinin billıassa ortasına 

yapmakta oldukları hücumlar 
lıenaz şiddetinden , üstünlüğünden 
bir şey ka.11betmiş delildir. Bu on 
beş günlük savaşın durumu gözden 
geçirilecek olursa, Rus müdafaa· 
ırnın inatçı ve dayanıklı olmasına 
ratmen Moskova yolları üzerin· 
deki büyük tehlike at/atılamamış
tır . 

Moskova düşecek mi, düsmiyecek 
mi ve bu ne zaman anlaşılacak ? 
Bunun için kimse bir şey sögliye· 
nıez. Her iki taraf taze taze ku'CJ· 
tıetlerle geceli gündüzlü boluşmak
tadzrlar. Bu botuşmanzn sonunda 
şüphesiz umumi durum üzerine 
bır işaret koymak mümkün ola
caktır. 

Prusyanın dotu bölıesinde sa
vaş böyle, kanlı 'Cle korkunç bir 
şekilde sürüp giderken, birçok kim
selerin kafasında bir sual yaşa
maktadır : 

- Rusya teslim olursa, dünya 
sulhu olur mu ? ... 

Polonyanın yıkılışından, ta Gi
rid meselesinin Almanlar lehine 
bitmesine kadar geçen iki yıl için
de fikirlerimiz daima bu suallerle 
meşgul oldu. 

Rusyadan sonra Alman ordu-
larının karşısına duracak hiç bir 
kara ordusunun hulunmadı4ını göz 
önünde tutanlar bir uzlaşma su/
huna çok inanmaktadırlar. Yalnız 
bir nokta var: aceba /ngiltere bu-
111.1 kabul eder mi ? Almanyayı 
Awupanın hu lıangi bir köşesinde 
diz çöktürmeye muvaffak olamı· 
Yacak olduktan sonra, lngilterenin 
bir uzlaşmayı kabul etmeıi kadar 
tabii ne olabilir ? 

Fakat ıöriilüyor ki, lngillere ' 
henüz Almarıyaya, bir uzlaşma ~ul
huna yanaşmak istememektedır · 
Dün ajansların verdili • fvevyork 
Taymis gazetesinin birinci dere
cedeki kaynaklardan aldıtı ma
lıimata göre , en fena ihtimaller 
gerçekleşse, yani Ruslar • Alman· 
farla bir mütareke de imzalasalar' 
lngiliz milleti her hanti ~art/arla 

·· · l bir olursa olsun Alman re]lmıy e 
sulha yanaşmıyacaktır, 

Görülüyor ki , Rus ordusunun 
takati kesilipde Almanlara boyun 
elmeye mecbur da olsa • lngiltere 

d ··ı- eye savaşı sonuna ka ar go urm 
karar vermiştir. Bunun böyle ol
dutunu anlamak için Frans~~ın 
yıkılış günlerindeki ha'Clayı mula
lea etmek gerektir· O zaman, Rus
.lJanın üzerinde kocaman bir sorıu 
işareti vordı. Olabilirdi ki Rusya, 
Almanya ile birlikte harekele ge
çer, bir taraftan /ngilterenin ~s-. 
ya , Afrika müstemlekelerını 
zorlar , difer taraftan da AI • 
manya /ngiltereyi serbestçe ada· 
larında vururdu. işte bu zaman 
bile lngiltere bir uzlaıma sulhunu 
reddetti. lngiliz Devlet adamları 
tek atız kesildiler . Tehlike_ daha 
büyüyerek, hazırlıklar henuz; baş· 
langıçla iken bile, «hayır" dedile.r. 
Halbuki bugün lngiltere daha ıs· 
tifadeli bir durumda , bilhassa A· 
merika her türlü durumiyle har· 
bin içine karışmış gibi , Japonya 
Uzakşarkta daha gumşak görtlnü· 
yor. Amerikan ticaret 'CJapurları 
sildhlanıgor , Amerikan Devlet a
damları artık harp içinde olduk• 

Larını $Öylüyorlar. Bu şartlar için· 
de bütün diinyanın can 'Cle gönül
den bek/edili bir uzlaşma sulhu 
olur mu ? 

Bahusus Almanyaya karşı bu 
harpte /ngilterenin sözil kadar A
merikanın da söyliyeceti bir sözı1 
olduJtu hissedilmektedir. Dava yal· 
nız /ngilterenin davcisı delildir · 
Amerikanın da davası vardır. Bü-

( gerisi ikinci aabifede ) 

B. Hes arkada şlan ile bir Alman şehrinde gezerken 

Londra : 15 (a. 
a.) - Harp esirle · 
rinin iadesi için ya
pılan müzakerelerin 
devamedip etmediğ'i 
hakkında bir mebu 
sun sualine Harbiye 
Nazırı, müzakereler 
kesildikten sonra ye 
ni bir muhabere ya 
pılmadığını, logilte
renin mübadeleye a 

Rudolt Hes 
Ne yapıyor? 

Londra : 15 (a. 
a.) - Harbiye Na· 
zın Avam Kamara· 
sında beyanatında, 

harp esirleri için bir 
imparatorluk komite
si teşkil ettiğini ve 
komiteye Britanyalı

ların veya düşmanın 
elinde bulunan harp 
esirlerine ait mese
leler hakkında impa· 

Avam Kamarasında 
sorulan bazı aualler 

made olduğunu, Hesin ne yaptı· 
ğı, hangi şartlar altında yaşadı~ı 
sualinede, Bu hususta faı.la bır 
şey söylemenin doğru olmayaca
ğım Hes'in . muhaf~z_lar ne yerse 
onu yediğim, kendı~ıne ~~a~ ~e
sair bir tahsisat verılmedığını soy· 
lemiştir. 

paratorluk hükumetlerinin faaliye

tini tanzim etmek vazifesinin ve

rildiğini bildiı miştir. 

Komiteye, Harbiye nezare· 

tinin hazine müşaviri reislik ede

cektir. 

Amerika 
Harpte! 

Amerika Donanması Eski 
Kurmay reisi böyle diyor 

Bazveltln artık 
.... -
ileri l ' a r e t ı -------vermesi llzım ------BiR SULH : ASLA 

Atlantik sity : 15 (a. a.) -
Royter : Amerikan Donanması 

eski kurmay başkanı mütekait kont 
amiral Y. Sterling, bir nutuk söy
liyerek şöyle demiştir : Durumun 
Amerika · Donanmasiyle olan ala-
kası bakımından Amerika şimdi 
harptedir. Bütün gemiler harp se
ferberliği halindedir. Ve ışıkları 
sönmüş, mürettebat toplarının ba
şında olarak devriye gezmektedir. 
Artık. Reis Ruzvelte ileri işareti 
vermek zamanı gelmiştir. Nazi 
korsanlan ile yapılacak diğer bir 
musademe, Amerikayı silahlı har
be sokmaya kafi gelir. 

Nevyork : 15 (a. a.) - Nev
york Taymis gazetesinden : Bü
yük Britanyadan relen en yeni 

(Gerisi 2 nci sayfada) 

SOVYETLERE CôRE 

So'fıyet asl..eri sevki.'Jalından bir görünüş .......................... 
ı ı 

ALMANLARA GÖRE : 

Moskovayı 
vermiyeceğiz 

Dayanıyoruz 
Moskoya : 15 (a. a.) Dün 

akşamki Sovyet tebliği : 14 ilk-: 
teşrinde kıtalarımız Viyazn:ıa ve 
kalenin istikametinde bılhassa 
şiddetli olmak üzere bütün cep
he boyunca düşmanla muharebe 
etmişlerdir. Şiddetli muharebe
lerden sonra kıtalarımız Maryo
pol şehrini boşaltmışlardır. 12 
itkteşrinde 27 hava muharebele-
. de ve 62 de düşman tayyare 

rın - 89 
meydanlarında olmak. uzer~ . 
Alınan tayyaresi tahrı~ edıl~t 
tir. 23 tayyare kaybettık. 14 ı -

t . de Moskova yakınlarında 
eşrın _ _ .. 

14 Alman tavyaresi düşurulmuş-

tür. 
Moskova : 15 (a. a.) - Sov-

h - A t sözcüsü Laıoski yet ukume 
dün aşağıdaki beyanatta bulun· 

muştur : . 
cAlmanların Moskovayı hıç 

b' zaman alamıyacaklarını bi-

1 .ır :ı Alman ileri hareketi 
ıyoru . 

hergün biraz daha yavaşlıyor. 
Her geçen gün clüşmarıa pa halıya
malolmaktadır. AIOlalllar hava 
- .. ı·· u·nu- karnnamamış\ardır. ustun ug . . 

d 1 Çocukları ve ıhtıyarları Ka ın arı, _ .. ~ . 
Moskovadan, bir guçluge rast-

lamadan tahliye etmekte ol· 

: MOSKOVA ı 
ı ı : FAALiYETi ı 

ı Ankara : 15 ( Radyo g•·J i zeteslnden )- Gelen bir ı 
ı habere göre , Lenln'ln ı 
ı cesedi Moskovada Kızll ı 
ı meydandan Urallara na· ı 
ı kil edllml,tlr • Moskova ı 
ı arkasındaki harekat bir ı 
ı perdeye bUrUnmUş bu- ı 
ı lunuyor. 
: Sovyet · Alman mUta· ı 
ı reke !jlaylalarrna karşı 
ı Sovyet radyosu demlftlri 
ı ki : Rusyada Petenler ve: 
ı Darlanlar yoktur • ı 

: ........................ : 
maklığımız münakale yollarımı
zın kesilmedlgine delildir. 

Moskova : 15 (a. a.) - Mos
kova muhariplerine gönderilen 
bir mesajda şöyle denilmektedir : 

(Gerisi üçüncü sahifede) 
WJdl ( b 

Askeri harekat 
son safhada 

Esir, ganaim 
Bertin : 15 (a. a.) - Lenin

gradda kuşatılmış bulunan Sovyet 
kLtalan boş ve neticesiz çıkma 
teşebbüsleriyle durmadan kesili
yorlar. Ellerinde bulunan bütün 
kuvvetleri harekete geçiren Bolşe-

vikler Alman kıtalarının teşkil et
tiği sıkı çenberi her gün yeni ha
reketle kırmağ'a çalışıyorlar. Mal · 
ıemece uğradıkları ağır kayıplar 
kaydettikleri muhakkak görülmek
tedir. Leningraddaki askeri ve sı· 

nai tesisat Alman ağır topçusu· 
(Gerisi üçüncü sahifede) 
-~- ._ , 

Alman motörlü kuvvetleri 

•• 1J 
Sahip ve BqmuharrM -, 

fERID CELAL OOVEN 1 
Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : !U 4 7 _, 

Mebuslarımızın tetkikleri 

Halk ve Köylü 
• 
ile Temasl r 
Adana, Osmaniye, Ceyban, Silifke, 

Mersin ve Tarsaıtakl Tetkikler 
Müntehipleriyle temasta bu

lunmak ve tetkikler yapmak üze· 
re şehrimize geldiklerini yazdığı
mız mobuslarımızdan Bayan Şemsa 
lşçen ve Bay Salahattin Çam, 
Tevfik Tarman ve Damar Arıko~
lu dün öğleden sonra gazetemizi 
ziyaret etmiştir. 

Muhterem mebuslarımız bu 
sabahki trenle Osmaniyeye gide-

cekler ve oradan da Ceyhana dö
neceklerdir. 

Mebuslarımız kazalarunızda balk- 1 
la temaslarda bulunacaklardır. 

Diğer taraftan ö~rendiğlmize 
göre, lçelde intihap dairelerinde 

tetkiklerde bulunan mebuslarımız· 

dan bir kısmı Silifkeye, bir lm

mı da Tarsusa geçmişler ve ora

dan şehrimize dönmüşlerdir. Me· 
buslarımız Mersin ve Tarsus ve 
Silifkede şehir ve kasaba halkıy

le yakından temaslarda bulunmaş 

ve yapılan görüşmelerde notlar 

almışlardır. Bu konufmalann ve 

dertleşmelerin ön planını bilhasia 

Ziraat ve Maanf iflcrile şehir me· 

seleleri teşkil etmiştir. Mebuslan· 

mız millhakattaki tcdkiklerini bi· 

tirdikten sonra Ankaraya avdet 

edeceklerdir. 

Mersin, Tarsus bölgesinde 

tetkiklerini ve müntehiplerile te

maslaruı ı ~ bitirmiş olan lçel me

buıumuz Turhan Cemal Beriker 

ve Ferid Celal Güven dün ak· 

~am şehrimize dönmüşlerdir. 

SIRASINA GORE 

B. Ruzvelt 

Amerika ve 
Sovyet Rusya 
B. Ruzvelt ga~etecilere 

Sovyetlere vardım mevzuu 
euafında beyanatta bul~du 

Vaşington : 15 (a. a.) -
Ruzvelt, dünlcü gazeteciler top
lantısında bilhassa şunları söyle
miştir : Ödünç verme ve ki
ralama programı mucibince 
7 .000.000.000 dolarlık kredinin 

(Gerisi 3 üncü sayfada) 

KiMSESiZ ÇOCUBLARI ESiRGEME 
YAZAN; 

M
ersinde gördüm. 

K. O. Gayretli, duygulu bir yurt 1 
çocuğu, gayretli, duygulu Mer-

sinlilerin gönüllerine, şefkatleri- .. ___________ _ 

ne baş vurmak suretiyle. Çocuk Esirgeme Kurumunun amacına 
uygun en değerli bir hizmeti görm Üftür. 

Kurumun arısili bir evini gezdik. Burada 35 çocu~a bakılıyor. 
Bunlar 7 ve 12 yaş arasında hep bir arada erkek ve kız. çocuk
landır , 

Güneşli, havası bol • manzarası güz.el bir yuva . Çok belli lci, 
seven manan hir inaanın emeği bunlara ainmiş. Güzel bir yatak salo
nu, ders odaları , eA-lence yerleri , yemek salonu , taze yemek ko
kuıundan başka bir şey kokmayan bir mutbak .. Çocuklar tertemiz. 

Bu bakımlı çoçuldarın ortalama günlük masraflarını sordum • 
Mektep masrafları , üstbaş , 1'ahvaltı , ö~le ve akşam yemekleri , 
doktor ve il!ç , Her çocuk başına 30 - 35 kuruş . 

Şimdi şunu söyliyeceğim. Yüz.de seksenimizin çocukları bu de
rece gürbüz ve bu derece temiz , bu derece intizamlı de~ildirler. Gö
nül ister ki • bu çocukların sayısı 35 yerine 350 , 3500 olsun. Çünkü 
böyle bakılmaya muhtaç yüzlerce çocuğumuz vardır, Hatta analı ba
balı, paralı pullu ailelerin bile çocukları bu gibi şeylere muhtaçtır. 

Bu muvaffakiyetin sırrı şudur. Çocu~u sevmek, çocuğu cemiye
te layık bir insan olarak yetiştirmeyi düşünmek . Çocuk halt anlaya
madığımız, çözemediğimiz bir muammadır. Hala yüreklerimiz liyıkiy
le bu işe ısınıp alışmamışttr. 

Adanada ki Çocuk Esirgeme Kurumunun ne yaptığını bilmiyo
rum . Sesinin çıkmayışına göre herhalde bu İilerle meşguldür. Çünkü 
hayır cemiyetleri sessiz, sedasız çalışırlar. 

Büyük dava diye, aklımızın köşeıinden çıkarmadığımız şey ço
cuktur. Senin çocuğuu, benim çocu~um, ötekinin çocuğu hepsi bir 
meseledir. Yüreklerimiz, yalnız ana -.e baba şefkatiyle kendimizinki
lere değil, vatan ve millet bakımından bütün yurd çocuklarına bağlı
dır. Baklı olmalı ve böyle düşünmeliyiz. 

Senindir, benim<Iir diye !!yırt etmeden, çocuk sevgisinin bvyük-
lü~üne inananlara ve bu uğurda çalışanlara bin minnet... K. O· 
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TORKSOZO 

Cemiyet Hayatım Tetkik 

Japon ailesi 
nasıl yaşar? 

Şehir telef onu Adana Türk Hava 
1 Yakında yeraltı 'Kurumu çalışmaları 
1 batıarıaa baOlanıyor I 
1 

Dün s~lahiyetta~lardan ~ld~- ı Fabrikatörler bugün toplanıp S ize vasati bir Jaı •on .ıilesi, 
soyadlarının suzuki oldu 

ğunu kabul edelim. Evvela bayan 
Teroku Suzukiyi takdim edelim. 

Bu bayan cSuıuki Sanın ka
ı ısıdır, San, hem erkek, hem ka· 
dın için kullanılan · bir tabirdir. 
Yalnız hariçtekiler tarafından de· 
ğiı, ev içinde de kullanılır. 

Seruko San, şimdi 30 veya 
42 yaşındadır. Japonyanır. orta 
sınıf ahalisine mensup bir kadın .. 
Tokyo orta mektebinde, 19 ya· 
şındayken tahsilini bitirmişti. 

Böylece vasati bir tahsili vardır. 
Bundan başka çiçek tanzim et· 
mek, çay merasimini becerebil 
m"k ve Avrupai yemek pişirmek 
usulü hakkında da birkaç husucıi 
ders alarak malumalutını kuv 
vetlendirmiştir. 

Bugünlerde Avrupai yemek 
pişirmek Japonyada pek ehem· 
mi yet verilen birşe} dir. Gerçi 
eski usul hayat yaşamağı terich 
ederler, garp sistemine muarız

dırlar. : Fakat garplılaşmanın önü· 
ne ge1,.·mekte artık gecikmiş sa
yılırlar .. Bazı yerlerde, garp usul· 
!erine hiç vakıf olmıyan Japon
lar aralarında tenkide bile uğrı· 

)Orlar 
Teruko 24 yaşına geldiği za

man 26 yaşında bir delikanlı ile 
evlenmiştir . 

8 u Taro ismini verdiğimiz 

Japon delikanlısı da, ev
lenmeden iki sene evvel bir kum· 
p an} aya girmişti. Büyük bir mü
t-ssesenin binlerce memuru ara
sıda bulunuyorclu. Bu" itibarla ge
liri yalundaydı denebilir. 

Taro, 22 , yaşında}ken yüksek 
ticaret mektebini bitirir . bitirmez 
doğru üniversiteye geçmiş ve O· 

rada da dört: sene tahsil görnıüş 

olduğu için büyük bir kumpan
} ada iş alması ve orada terfih 
edilmesi muhaldcrktı. 

Zira J aponyada üniversite 
tahsili olmıyan memur teıfi ede
mez, hatla böyle bir gencin hü
} ük birı. müesseseye memur ol· 
nıası bile imkan haricinde görü
lur. 

Taro. maaşını kaı ısı Keruko
> a verir. Ev masraf mı, kontrol 
eden zevcedir. lcap ettikçe Taro, 
karısından ufak tef ek cep harç
lığı alır . 

Genç Japon çiftleri, Avrupa 
lı çiftlere:naıııran bir noktadan 
üstün bulunuyorlar, Mesela hiç 
ev döşemesi almağa lüzum gör
mezler. Bir Japon evinde döşe 

me meselesi yoktur denebilir. 
Mesela. Japon.' ,"evinin istediği 
herhangi odasında - uyuyabilir ve, 
isterse bütün odaları arapaki Ja
ponkari perdeleri kaldırm a k su
retıyle bir tek salon haline ko
} abilir. 

Yataklar, her odanın içerisi
ne } apılmış olan bir } üke soku
lur. Bu yük dolap, ancak yaban 
cı misafırlere tahsis edilen husu· 
si oda da yoktur. Ve bu oda, 
asa yatak odası olarak kullanıl· 

ffi(l7 . • 

B e} zi şekildeki banyoları ya 
kömür veya odun sobasiyle iki 
saat içinde tamamen ısıtabilir. 
Her kes, aynı sıcak banyo suyunu 

kullanır. Ancak banyo tenekesine 
girmeden evvel, sabunlanıp. son-

ra da. ahunları Üzerlerinden sil· 
dikleri içın, su daima tertemiz 
dir. 

Taro ile Teruko evlilik hayat
larının başlangıçlarındayken Taro
nuıı elbise masrafı Terukonunkin· 
den daha fazla tulu} ordu. Çünkü 
Taro, büyük bir modern kumpan
yada çalıştığı için Avrupai elbise 
giymek mecburiyetindedir. Fakat 
eve 2elir gelmez hemen Kilomo-

YAZAN 
ğımıı malumata gore , şehrımız 

P. P. telefonunun· evvelce yapılmış ola: K yardımı konuşa ak yeraltı tesisatına raptı işine baş uruma c 
!anmak üzeredir. Bu } eni montaj ........................ , 

ı . 
i TEKRARLIYORUZ Ki : i 
ı ı 
ı Vatan borcu çall,ma ı 
ı ile ödenir. J 
! * ı i Halk içinde, halkla ı 

işinin önümüzdeki ııy ortalarına 
no denen Japon usulü maşlahı doğru bitirilmesine çalışılacak ve 
sırtına geçirir. Kadın ise, daima T · · · · · d ı · t ı f 

· ıı· ıb· · · kt d. eşrınısanı ıçın e şe lır e e on-
mı ı e ıses nı gıyme e ır. . - - .. k 

. . larıyle gayet puru1suz onuşma 
Bununla beraber şımdı, hemen , t . d'I . 1 kt D'" 

h h 
.k . . d . lb" 

1 

emın e ı mış o aca ır . ıır;er 
t'men er ı ısı e aynı e ıse . 

masrafını yapıyorlar. Zira Teruko taraftan, otomatık santralın Avru-
da kocasının, _gittikçe ilerlemekte padan getirilmesi için P.T.T.idaresi 
olan mevkii ne göre giyinmek ı müteaddit teşebbüsler yapmıştır. 
mecburiyetindedir. Bu santral geldiği takdirde şeh· 

Teruko, Avrupai elbiseyi pek rimiz telefonu tam otomatik bir 
beğenmiyor Lakin, kendisinin Ki- hale konacaktır. 
mona masrafı da hayli yekun 
tutmaktadır. Tanesi biı.im para
mızla 20 - 30 liraya kadar va
ran Japon maşlahları satın alır. 

: beraber; ttalk için... ı 

ı * ı 
' MAHALLE MÜMESS/LLER/ı ı e ilgisiz edam, yarımı 
I TOPLANTI YAPTI :: adamdır. i 

* ı 
Kimouolara yağmur damlası 

düşmemelidir. : Çünkü onlar hiç 
yıkanmağa gelmez. Yıkanırsa da 
kimyevi surette yıkanıp temizlen
melidir. 

Dün saat 14 de bütün mahal· ıı ounu:unutma; bugUnU ı 
il! mümessilleri Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi bina..,ında topla- ı:ıyı anlarsm. ı : ı narak mükellefleri ilgilendiren mev- ........................ .. 
zular etrafında konuşmalar yap· 
mışlardır. Kimonoların biçimi ve üzerin

deki çiçeklerin şekli, hir Japon 
kadınının yaşına göre değişir. 'B. SELAHADDiN SEPiCi 

Gelelim bu Japon ailesinin yi
yecekl~rine : 

Etibank Umum~ müdürlüğü 
raportörü arkadaşımız B. Selahad

din Sepici hususi işleri için me· 
Japon usulü yiyecek , mesela 

çocuklarıle beraber~ brş ckişilik bir 
aile ayda , bizim paramızla 35 40 
lira gibi bir paraya mal olur. An· 
cak lüks masraf olmamak şar

tiyle .. 

1 
zunen Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Japon yeme~i , hususile , pi
rinç, ueuz balık, iki üç çeşit üze-

rinden sebzedir. Ayrı ayrı tabak· 
!ara konulan bu sebzeler, turşu 
ve salça ile birlikte sofraya geti
rilir. 

Et pahalı olduğu için pek 
az kimse et yer. Ucuz çeşidi da· 
ha sıhhi olan yeşil çayı pek çok 
içerler. Bilhassa yemeklerden son 
ra. yeşil çay içmektadettir. Umu- , 
mıyetle bu tarz yemek, hatta zıo:n· 

gin evlerinde bile aşağı yukarı 
aynidir. Milli bir tegaddi tarzı. 

Eğlencelere gelince : Taro 
kumpanyadaki arkadaşları ve ha· 
zan müdürleriyle birlikte ekseriya 
golf te oynamak itiyadına kapılır. 
Fakat hep birlikte , en ziyade si · 
nemalara giderler. 

Japonyada gayet büyük ve 
mükemmel sinema binaları vardır. 
En ziyade Amerikan filimleri re-
vaçtadır. Japonlar , tarihi vaka · 
ları ve acıklı filimleri severlsr. 
Ancak son zamanıarda her sinema 
müessesesinin bir de Japon filmi 
göstermesi mecburi kılınmıştır. 

ORMAN ÇEVIRGE 
MÜDÜRÜ 

Bir müddettir rahatsız bulu· 
nan Oı man Çevirge Müdürü Bay 
Mitbatın mezuniyeti on bt'ş gün 
daha uzatılmıştır . Bay Mithata 
tez şifalar dileriz. 

clnıenen tebllke 
Dün gf':ce yağmur esnasında 

Belediye caddesindeki esnaf :kah
vesinin telleri ani bir elektrik 
kontağı neticesinde tutuşmuştur. 

Kahvenin sigortaları çıkartılmak 

suretiyle büyük bir yangının ö
nüne geçilmiştir. 

Kanb kavga 
Tahir Pamukçu çiftliğinde 

çalısmakta olan işçi Durmuş ile 
Mehmet arasında bir para mese· 
lesi yüzünden bıçakla kanlı bir 
boğuşma olmuş ve neticede Dur
muş Mehmedi ağır surette yara
lamıştır. İşe el koyan zabıta Dur
muşu yakalamış "e Mehmedi de 
hastaneye kaldırmıştır. 

Osmaniye' de 
Portakalcıhk 

Yeni taıebbü•ler var 

Osmaniye : 15 ( Hususi: mu

habirimizden ) - Birkaç yıldan

beri Osmaniye halkının durmak· 

sızın, büyük bir hızıa:bahçeciliğe 

ve bilhassa .. nareııciyeye son dere

ce ehemmiyet.vermesinden Osma

yenin dört:tarafını narenciye fi-

/ danlariyle süslemiştir . Binlerce 
ıiöoüm arazi Portakal, Limon ve 

J Mandalin fidanlariyle; dolmuştur. 

1 
Kaza kalkınmasında ön a} ak 

olan Kaza Halkevi Reisi bilhassa 

Portakal bahçeciliğine ehemmiyet 

vererelc. yurdumuı.un <li~er Vila

yet ve Kazalarından bilhassa An

karadan 43 şahsa bir iki bin dö

nüm arazi alarak yeniden Porta

kal bahçesi yaptırmaya başlamış · 

tır. 

Pr.k yakında Kazamız bütün 

yurdun Portakal ihtiyacını karşı· 

layacağı gibi harice gönderecek 

derecede de Portakal yetiştirı:· 

cektir. 

1 ' ---.-, - UZAKLARDAN BABEB --..,-----

KffffilZI buz - Müthiş sürat - Çallşma adalan 
Amerikan rasathanesi müdürlerinden Doktor 

Basfild şiddetli bir hava tazyiki neticesinde kırmı
zı buz imaline muvaffak olmuştur. Barsfild, büyük 
seyyarelerden birinde görülen renkli tabakaların 

beyaz karlar arasında hasıl olan kırmızı buzlardan 
başka bir şey olmadığını, izah ve isbat etmek için 
bir kap içinde bulunan iki metre mikabı suyu bin
atmosferlik bir taıyika tabi tutmuştur. 

Bu su, beyaz kar olmuş, sonra da yavaş yavaş 
kızarmıştır. Doktor Barsfild bu tecrübeden sonra 
demiştir ki: 

"Seyyarede görülen kırmızı kar tabakalarının 

hakikaten beyaz kardan hasıl olup olmadığıtıı bil· 
miyoruz, belki bu kırmızı t;ıbaka, biz insanların 

henüz bilmediğ'imiz bir takım maddelerden mürek· 
keptir.,, 

* ıj; • 

Jules Verne buharın keşfinden, şimendifer ve 
vapurların imalinden sonra "Seksen günde devri
alem,, unvanlı meşhur romanını yazmıştı. O zaman 
Jules Verne'in bu romanında yazdığı seksen gün 
zarfında bir adamın devrialem seyahııtini yapabile
ceği, hayal mahsulü zannedilmişti. Halbuki tayya· 

renin icadı, meşhur romancının ileri sürdüğü sek
sen gün müddeti sekiz güne indirmiştir. 

Amerika mühendislerinden birinin yazdığına 

göre tayyarecilikte yapılan terakkiler, devrialem 
seyahatini inanılmıyacak derecede kısa bir zamana 
sığdıracaktır. Bir kaç sene sonra tayyareler sae:ıtte 
1200 kilometre süratle uçuşlara başlayınca, pazar 
sabahı Nevyorktan hareket edecek bir yolcu öğle
den sonra Londradan hareket ederek Pazartesi sa
bahı Nevyorkta işi başında bulunabilecektir. 

* • * 
Bundan üç sene evvel Birleşik Amerikada At

Jantik şehri belediyesi, şehrin umumi kütüphanele
rindeki büyük salonlardan birini talebeye dersleri· 
ne çalışmak için tahsis etmiştir. Evlerinde, her han
gi bir sebep yüzünden sükunet içinde çalışamıyan 
talebeler, burada yalnız kış mevsiminde iyi hava 
landırılmış ve ısıtılmış bir salon değil, faka~ işleri · 
ne yarayacak her türlü kitaplar da buluyorlar. A· 
merikanın büyük şehirlerinden yirmisi, Atlantik 
şehrinin bu güzel hareketini taklit ederek fakir ve 
kimsesiz talebelerin çalışabilmeleri için hususi sa· 
lonlar açmışlardır. 

Türk Hava Kurumunun ça
lışmaları son aylar içerisinde bü
yük bir hız almış bulunmaktadır. 

Vatandaşların bu hayırlı te
şekküle aza kaydolunmak ve 
defaten büyük teberrülerde bu
lunmak suretiyle gösterdikleri yülc
sek alaka memleket müdafaası 

bakımından çok değerli neticeler 
do~urmaktadır. 

Haber aldığımıza göre , şeh
rimizin fabrikatörleri bugün Va
limiz:Bay:Faik Üstünün riyaseti 
altında Türk Hava Kurumunda 
toplanarak Kuruma yapılacak e
saslı yardım hakkında konuşma

larda bulunacaktır. Bu toplantı
dan sonra tüccarlar, çiftçiler, es· 
naf teşekkülleri ayrı ayrı içtimaa 
davet olunarak ayni mevzu üze
rinde çalışmalara devam oluna
caktır. 

Şimdiye kadar bu gibi yardım 
faaliyetlerinde daima en önde ge· 
len Adanamızın bu rlefa:da eski 
şerefli yerini muhafaza edece~in
den emin bulunmaktayız . 

Talelte kayıtları 
Bu yıl ilk okullara nüfus hü · 

viyet cüzdanında soyadı yazılı 

olan 932, 933 ve 934 doğumlular 
alınacağından bundan küçük veya 
büyük yaşta olan çocuklar kati
yen alınmıyacaktır. Kayt saatleri 
Sabah: 9 • 12 Akşam ~=~14 • 17. 

KULÜP MÜKELLFFLERI· 
NIN BAYRAM HAZIRLICI 

Bu Pazar şehrimizdeki, bütün 
Spor kulüplerinin mükellefleri Be
den Terbiyesi Seyhan Bölgesi 
bahçesinde toplanıp talim yaptık
tan sonra, ayrıca umumi geçit 
resmi provalarına devam edecek
lerdir. 

MAHALLE /Ç YOLLARIN 
ÇAMURUNDAN ŞIKA YET 

Şabaniye ve Çınarlı mahalle
lerinde oturan bazı hemşerilerimiz 
gazetemize gelerek bu mahalle
lerdeki iç yolların camurdan ge
çilmez bir halde olduğunu, bura
lara çakıl ve kum dökülmesinin 
pek lüzumlu olacağını söylediler. 
Belediyenin bu işi halledeceğini 

umarız. 

Açık te,ekklr 
Ağır hasta bulunan çocuğumu 

kurtaran Doktor Hüseyin Rifat 
Evira-ene Türlcsözü sütunlarında 
açık teşekkürlerimi sunarım. 

Asfalt caddede 
manav Ahmet 

Bas savaşı 
devam ederken 
salb s6zlerı 

(Başr 1 inci sayfada) 

yük bir ilk madde ve yapılmış eş· 

yalar alemi olan Amerikanın Asya 
ve Avrupa üzerinde , daha dol· 
rusu dünya nizamında söyliyeceli 
bir sözü olmasın, bu akla gelmez. 

Vaziyet öyle iÖsteriyor ki, mu
harebe Rusyada da sona erse , 
insanlıfın umdulu ' bek/edili sulh 
yakın detildir. Çünkü ne Avrupa 
kendi kabutuna çekilip ' kendi a
leminde, kendi nizamı içinde ya· 
şaqabilir, ve ne de Avrupayı çem· 
berleyen dünya Avrupadan ayrı 

kalabilir. 
Hangi taraf ayakta kalacak , 

hangi tarafın kılıncı daha önce 
körelecek bilemeyiz . Yalnız sulh 
yakın olmasa ftrık • 
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Tarihten yapraklar : 

Tarihi bazı 
hadiseler 

o ara, her misafırine uygun 
gördüğü hediyeler : ver-

meyi hiç ihmal etmezdi. r Eğer 
misafiri chükum - ·ürenlerden> "-değilse, 7.amanın: moda ına göre 
biçilip dikilmiş erguvani bir li
basla işlemeli bir çadıra kavuşur
du. Hayatlarında ,!bir) ~defaya 
mahsus olmak üzere hususi idare 
ile huzura kabuı:oıunmak şerefi· 
ne n<til olan::mi afirler de. ya 
has ahırda beslenen be} az bir 
ata veyahut da altın ve mücev
herle süslü bir şemsiyeye 1 <'Hü
kiim sürenlerden• olan misafir
lerse. kat kat.,f azlai kıymette bol 
bol hediye:i1eruğurlanırlardı. 

Şarkın binbir efsanesinde 
ismi geçen meşhur Harunerreşit, 
lmparator:Bü} ük [Karla:- Şarl
mana -:som_, altından:C))•apılmış 
büyük bir kılıç hediye etmişti. 
Bu kılıç, ölçüsüz pahadadır. 
Avı upada böyle. bir kılıçın he
diye edilmiş olması, o ı.aman 
bir sansasyon olmuştur. Bundan 
2 asır evvel El · Basranın Basra
dan bir. prenıe:yolladığı bir fıçı 
dolusu gülsuyu da o rzamanın . •'-
sükse yapan hediyeleri arasında· 
dır. 

il ~nci Şapur, da en çok he
diye gönderen Şarklılardan biri
dir. Kendisi, adamlarının bir 
ckitabül · mevcudat> a daima 
hediye edilecek mevcut şeyler 
kaydetmelerini usülden ! kılmıştı. 
Bu kitabı sık sık istetir, kime 
ne hediye edecekse, kitaptaki 
kayıtlara baka baka, tayinle, ve
rılmesini veya gönderilmesini 
emrederdi 1 

1273 senesinde. Rudolf Fon 
Habsburğ, İsviçre yoliyle, Arkav
daki şatosundan Roma ya ':' do~ru 
}Ola çıkmıştı. Roma imparatorluk 
tacını cmukaddes Peder> in e· 
)inden giyecekti. Kendisi, o za
man pek öyle mal, mülk: sahibi 
bir Graf - Dont - olmadığı 
halde-. Papaya kahır katar hedi. 
yeler götürdü.:Halılar, kumaşlar, 
silahlar. hediye olarak götürdüğü 
şeyler~arasıııda külli \!~tliydi 1 

TÜRKiYE Radqosu 

ANKARA Radyosu 

Perşembe 16.10.941 
7.30 Program ve memleket sa · 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Müzik (Pi.) 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 l\fözik : Hafif Müzik Prog
ramının Devamı. 

8.30/ 

8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

12.33 Müzik : Fasıl Şarkıları (Ka· 
dınlar,) 

12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik: Fasıl Şarkıları prog· 

ramının devamı . 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık program 

18 00 Program ve memleket sa· 
at ayan 

18.03 Müzik : Radyo Caz Or
kestrası (lbrahim Ôzhür Ve 
Ateş Böcekleri.) 

18.30 Müzik : ince - Saz Faslı. 
19.00 Konuşma : ( Derdleşme 

Saati.) 
19.15 Müzik : Radyo Caz Or

kestrası programının ikin· 
ci kısmı. 

19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müzik : Dünya Şarkıları. 

20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Yeni Şarkılar. 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası 

21.1 O Müzik : Peşrev, Beste Ve 
Semailer. 
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llMANYANIN SIMAU 
il ALYAYI iS&AL 

EDECEGI HABERİ 1 
Alaaayaaıa ıırarDe 

ID ltalJU VaUsl 
din azledlldller 

Ankara : 15 ( Radyo gaze· 
~esinden ) - Almanların ısrarı 

lıle on ltalyan valisi azledilmiştir. 
tatyada fevkalide bir durum 

lhevcut olduğu anl11şılmaktadır . 
au, radyosuna göre , Almanya 
~inıan ltalyanın baı.ı k11ımlarını 
lfgale karar vermiş ve bu: hare
ket için tahşidat yapmıştır . Al· 
lhanya, işgal altındaki memleket· 
ltrin inı.ibat kadrolarını teşkil ba
hanesiyle ltalyanın müdafaasına 
lhahsus kuvvetleri ltalyadan çek· 
lhe siyasetini takip etmektedir . 

lovyeoere gire 
( Birinci sahifeden artan ) 

Moıkova yolu~ alınanlar için ö-
16111 ynlu olmalıdır. Hitler, Lond· 
rayı almak iıtemiı, fakat muvaf • 
fak olamamıftır. Şimdi\ yüzlerce 
llritanya bombardıman tayyaresi, 
liitterin Nörenberginin üzerinde 
llç111aktadır. Bremen ve Kolanya· 
lın yanmasıyle Orel yangınlarının 
1'tikamı olmuştur. Rusyanın do· 
haundan yeni birlikler gelmek· 
ltdir ve taıe alaylar ·• azgın bir 
dtnizin dalgaları gibi meydan 
llıuharebesine atılmaktadır. Al· 
!banlar Rusyayı alamıyacaklardır . 

Koskova~: 15 (a. a .) - Zı· 
"••ta diyor ki : Son günlerde 
~vet kıtalarının eline geçen 
"tliltalardan anlaşıldığına göre, 
l\lınan ordusu, Kır.ıl orduya 
~enaup harp esirlerine karşı 
Usust bir emir mucil:-ince iıken

te ve bunları katletmektedir. 

AllDulara gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

~n ateşi ve tayyarelerinin bom· 
Yatmuru albndadır. Leningrada 

~n günlerde yalnız bir gece için· 
~ binlerce kilo infilik ve yangın 

ınbalan ahlmıştır. 

torpmeae• gemi 
Londra : 15 (a.a) - Sahil 

- llhafar.a teşkilAtına mensup bir 
~for tayyaresi Norveç açıkların· 

bir dilfman iaşe iemisini tor 
Diltenıiıtir. Britanya bombardıman 
'tl°'lisine bıth tayyareler dün ge
~ cenup Almanyasındaki hedef· 

re hilcum etmişlerdir. 

•mıraa 11arpte 
'- (Birinci ıayfadan artan) 
4e herler ıu ciheti kati surette ifa· 
~diyor ki, en fena ihtimal ıer· 
._ nse ve Ruslar bir mütareke 
~ ~amak zorunda kalsalar bile 
aı~lıı milleti hangi şartla olursa 
~ Hitlerin teklif edeceği bir 
"ıa u kabul etmeyi hiç bir zaman 

ra almıyacaktır. 
~ Birinci derecede bir kaynak· 
Gtr ahnan • malumata dayanarak 
te .tnilebilen tek ıey, şunu ıös· 
Cltl'iyor ki, lngilizlerin sonuna ka· 
~ " harbe devam hakkındaki a· 
~~ri hiçbir vakit şimdiki gibi 

~amışhr. 
~. 
~1·30 Konuşma: (Şiir Saati.) 

·'4S Müzik : Radyo Senfoni 
Orkeetrası ( Dr. E r n s t 

~-30 Practorius idaresinde. 
Memleket saat ayan, ajans 
haberleri ; Esham - Tah· 
Vilit, Kambiyo - Nukut 

~ Borsası 
ıts51 Müıik : Dans Müziği (PL) 

~ Y annki proıram ve kapa· 

Dlf 

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

lsviçrenin 
-INGILTEREYI-

Protestosu 
Bern : 15 (a. a.) - lsviçre 

ajansına göre, Bughfıl'in bombar
dımanı hadisesini Büyük Britanya 
hükümeti nezdinde protesto etme· 
si ve sebebiyet verilen hasarlar 
için tazminat istemesi hususunda 
lsviçrenin Londra elçisine talimat 
verilmiştir. 

............. 
Almanya'ya 
hava akını 
Berlin : 15 (a. a.) - Dün 

gece mahdut miktardı Britanya 
bomba tayyareleri Almanyanın 
cennp batısı ve cenup çevreleri 
üzerinde uçmuştur. Düşman tara· 
fından ahlan tahrip ve yangın 

bombalan ehemmiyetsiz maddi 
hasara sebebiyet vermiştir. lki in· 
iiliz tayyaresi düşürülmüştür. 

Artaatlll • llmerllla 
Palltı 

Vaşington : 15 (a.a) - Bay 
Hull, Amerika Birleşi1t Devletle· 
rile ArjUJtin~. arasında • ticari bir 
anlaşma imıa edilditini bildir· 
miştir. 

Amerllıaam ticaret 
gemileri lllabllnıyor 

Ankara : 15 ( Radyo gazete· 
sinden ) -:' Amerilcan meclisi tlıı 
işleri encümeni. Amerikan ticaret 
gemilerinin silahlandırılması lüzu· ı 
munu taSflip etmiıtlr . Bu husus· 
taki layiha yarın mecliste müza· 
kere edilecektir. • 

Amerllla ve Sovyet •.. ,. 
(Bqtaraiı Birlm·ide) 

taksimi işi bilkuvve bittiğinden 
hükümet şimdi 5.985.000.000 do· 
larlık kredileri kullanmzğa hazır
dır. Ödünç verme ve kiralama 
kanunu mucibince eylulda yapı
lan yardım iki milyarı bulmuştur. 
Marttan beri ayda yediyüz mil
yon dolarlık sipariı verilmiştir. 
Yardım baıladığındanberi büyük 
Britanyaya beş milyon dolarlık 
ihracat yapılmış ve bunların da 
bedeli~ peıin ödenmiıtir. Çünkü 
bu malzemeler. adünç verme ve 
kiralama kanununun tatbikinden 
evvel sipariş edilmiştir. 

Rusyaya, ödünç verme ve 
kiralama kanunu muciçince mal
ı.eme gönderilmesi icap edip et· 
miyeceği sualine Ruı.velt, bunu 
bilmediğini ve bu hususta Hari
manla görüımesi liı.ım deldiğini 
söylemiıtir. Ruıyanın daha geniş 
mali yardım isteyip istemediği 

Ruzveltten sorulmuş, Rur.velt, 
<Ruslar Amerikadan malzeme 
satın alıyorlar> cevabını vermiş· 
lir. Bunun üzerine gazeteciler 
Ruı.veltten, Rusyanın malı.eme 
bedelini altın olarak mı ödediği
ni sormuılardır. Ruı.velt bu suale 
cevaben de cTediyatın bir kısmı 
altın, bir kısmı da manganez gi
bi levazım imabne yarayan ham 
madde olarak yapılmaktadır> 
demiştir. 

Balllevl 
dea; 

Belllllbl· 

Türkçe okumalyaıma bil
miyenler için Halk dershane· 
leri komitemiz ikinci teşrinin 
3 ünde Namık Kemal oku· 
lunda bu se!le gece dersha· 
neleri açacaktır. Derslere de
vam etmek istiyenlerin iki 
fotoğrafla Halkevine müraca
at ederek kayd olunmaları 
ilan olunur. 13530 16-18 

ilan 
ASKERi fABRİIALAR UMUM MOOORLOGOHOEH: 

Hava Kompresörü almacak 
250 atmosfer tazyike kadar hava basabilecek bir ili üç 

adet kompresör alınacaktır. Tek veya müteaddid silindirli, 
Elektrik motörü veya transmisyonla müteharrik yeni veya iyi 
vaziyette müstamel olabilir. 

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

• 
imren Lokantası 
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TOltKSOZO Sayla ~ 

BORSA Refika Rece~~~;,;-ı 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO F. ATI 
CINSı "'Eiı az En çok 

Adana Biçili Yarda 
K. S. K. S. 

~~~and Ç. 1---
15.00 
00,00 
70,00 

Yeni •ene talebe kaydına baflamııtır. Kayıl oe 
kabul ıeraiti Bebekli KiliH aokafındaki bi~lıi 
yurdunda 6frenUir. 13400 Klevland 1 

Klevland il 
M. Parlağı 

68,()0 
64,00 
00,0Ö 

67,50 
58,50 
56,00 P. Temizi 00,00 DOKTOR Kapım ah 

Muza/fer Lokman 

15 . 10 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

_!! bankasından alınmıştır. 
(Frank) Fransız~ 

Bagtbldea ltlllareatiBaıtaıarw •••· 
reaebaaellade., Kabala Bat1amı1tır. 

MalatJ• ltez we lpllll labrlllaları T .A.Ş. 
Adana menıacat labrlllasıadaa : (Frank) İsviçre ----(Sterlin) İngiliz 5.22 

ilf AiYECi lllHACAK (Dolar) Amerikan 129 69 

Nllletçl eczaae 
Malatya bez ve iplik fabrikaları T .A.Ş. Adana Mensucat 

fabrikasının itfaiye teşkilatı için şimdilik 30 lira ücretle ve bi· 
libere liyakatları görüldüğünde 35 lira aylık ücrete geçiril
mek üzere bu işe elverişli 6 itfaiye eri alınacağından 25 ili 
35 yaşlarında askerlikle alakası bulunmayan ve ehliyetleri 
bulunanların Vf\saiklerile birlikte fabrika müdüriyetine müra-

YER; ECZAHANE 
Beledlye yanı caatları ilin olunur. 13526 15 - 16 17 

İLAN 
• 

I skenderun Mal M d. lüğünden: 
Kapı 

No. 

103 

102 
106 
107 
129 

131 
132 
139 
144 
143 
146 

148 

152 

153 

154 

Mahalle veya 
Köyü 

Sotukoluk 

.. 
" .. 
ti 

.. 
ti .. .. 
ti .. 
.. 
.. 
,, 

• 

Cinai 

Bir bap dwkkin 

Dükkifi 
Klr. Bina 

.. .. .. .. 
Bir Bap Dükkln 
Bir Bap Furun 
Kir. Bina 

.. .. .. .. .. .. 
ti .. 
ti .. 

Bir Kahve 

Bir Furun 

Müttemilltı 

Dükkan 

ti 

T•h. 2 oda 1 mutbah. 
.. 2 ti 1 ,, 
,, 2 ,, 

Dükkin 
Furun 

ti 

Fev. 2 oda 1 Ahır 
Tah. 2 oda 1 mut. 
Tah. 3 oda 1 mut. 
Tah. 2 oda 1 mut. 

.. 2 .. 1 mut. 

,. 4 ,. 1 mut. 
1 Havlusu 

Kahve 

1 Ft1run 

Kimden metruk olduğu 

Artin kuyumcıyan kızı 
Hiripsine 
Elyas Nader kızı Cemile 
Corc Corci 
Hiristofi Azar Emile 
Nazaret Vanisyan Otlu 

Boğos 

Artin Vanisyan O. Nazaret 

,, " " " 
Minos Minasyan o. Manuk 

Agop Saraf yan Eşi Asiye 
,, " .. , ,, 

San Arop Sarrafyan Ve 
Vanes 

Botoı Aıop Sarrafyan V ~ 
Arop 

Samiel Oj'lu Mardiros 
Ayvazytn 

Abraham O. Mardiros 
Ayvazyan 

Abrabam Otlu Mardiros 
Ayvazyan 

Muhammen 
kıymeti 

Lira ~. --
120 00 

150 00 
300 00 
5SO 00 
300 00 

300 00 
300 00 
350 00 
400 00 
450 00 
500 00 

150 00 

500 00 

650 00 

250 00 

Yukanda yazılı ıayri menkullerin mülkiyeti açık artbrma ile sabşa çıkanlmııbr. Talip olan

lann 21/10/941 tarihine miiladif Salı günü saat 16.30 dan 17 ye ye kadar Malmüdürlütüne müra· 

caatlan. 16 • 17 • 18 · 19 13529 

İLAN 
I skenderun Mal M d. lüğünden: 
Kapı 
No. 

30 
33 
52 

53 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
80 
93 

100 

Mahalle veya 
köyü 

Sotukoluk 
Sotukoluk 

.. 

Cinsi Müştemilib Kimden metruk oldutu 

Klrgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah Nikola paşa veresesi 
KArair Bina .. 4 .. l ,, .. ., " " 

,. ., Talı. 2 oda 1 mutbah °Sarkis Manuk Kaspardan 

Muhammen 
Kıymeti 

Ura K. 

150 
500 
soo 

Su ve elektrikli 
ti KArgir Bina Tah. 3 oda 1 mutbah. lslabib Manulyan 600 
,. KArgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Kesir lsrailyan otlu Seren 300 
,. KArgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Vartan Kayan 300 
,. KArgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbab. Avadis Papocyan otlu Sarltis 500 
.. Kirgir Bina Tah. 4 oda 1 mutbah. ., ,, ,. ,. 1500 
.. KArgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. ,. ,. ., Horani 450 
.. KArgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah Hazineye ait 700 
., Kirgir Bina Fev. 1 oda Tah. 1 Ahır Aram Güzelyan 200 
., KArgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah, Zakar Yitya Kurunya 400 
ti Klrgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Kivork Kozliyan 220 
ti Kirgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Agop Avıdikyan oAlu Samuel 300 
., Klrgir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Kiriltofi Atar oğlu lskendcr 550 

Yukanda yazıh ıayri menkullerin mülkiyeti açık artbrma ile satışa çıkanlınlfbr. Talip olaan 
ların 18/10/941 tarihine müsadif cwnartui ,ona saat 9.30 dan 12.30 kada13S2Müdürlüne miiraaca 

atlan. ıs • 16 .. 17·18 



iaYfa 4 

• # .. .. •• • 
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P H 1 1 p s 
K agnak Makineleri 

AZ tER tYAN SARfflATI, SESSİZ l~lEME, UZUN öMOR. 

PHILIPS 
Kaynak Elektrotları 

TORKSôZO 

er madene göre ve her işe göre 
en mu afak kaynak çubuğu. 
Mufassal t eknik izahat isteyiniz 

. . . . . ·- ·- . ...,., . __.......;,_~ .... 

Muharrem Hilmi Remo 
~BİCİNPIŞA CAUUESİ ffO. 42 - TEl~RAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

16 Birinci Teşrin 1941 

:·············· .. •••••••••• .. •••••••• ... • • • • 
1 TÜRKSÖZÜ 1 • • • • • G • : azete ve Matbaası : • • : 1 • • : Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYAHIH HER TARA- : 

! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- ! 
: Gazetesi NONEYERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : • • • • 1 Bitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, ( 1 
• pli•, barıta, 1111amam mat11aa T ürkso··zu·· • 1 işlerini T8rklyede mevcut mat- 1 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
• tab ve ılratıe elden çıkarır. • • • • • • • : Türksözü Cilt Kısmı : • • • • • • 
1 SGLAM, TEMİZ, ZARİF CiLT ISLERİRİZI ANCAK TORKSöZO 1 
! MOCELLİTHAHESİHBE YAPTIRAIİLİRSİNIZ İ 

-~~~~~~"""--~-~--~~~~~·--~~----~i_ ..................................... .! 

MÜTEHA SSTS 

Dr. Ek em ,Baltacı 
HASTAlARINI H[R GÜN MUSTAf A Rif AT[CZAHAHESİ l 

!~Ki MUAUNEHANESİNDE ~ 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarrul besapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağadoı, :.J /ltincit• ,ri" 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramlyılerı 
l Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 ) 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 , 
4 > 500 > - 2,000 
8 > 250 > - 2,000 

35 > 100 > - 3,5or > 

80 > 50 > - 4,COO i> 

300 > 20 ' - f,000 ;.\ 

Türkiye ı, Bankasma para yat,rmt11kle yalm z para ' 
biriktirme olmaz, aym zan.~nıh" t ,.llh!nlzl 

denemlf olureunu2:. 

: .................................................. : 
ı ı 

f Dr. Cevad Sargını 
i Clld, Saç ve Zlbrevı Bastahklar ı 
f Mltebaısısı i 
i ~ ı 
ı MUAYENEHANESi : ı 
ı lıtanbal Beyoğlu T.okatlıyan oteli sırasında Balo i i sokak Numara :4 C. 15- 15 ı 
ı .............................. " .................. ı .... ~~ ............ ~ ................ " ...... ~~· 
f Abone ve llAn 'JCÜ JB.JJ~§()zü 
ıı şartları GONOEL'K GAZElE - ADANA ' : 

Salıi>l ve Başmuharriri 

i
: Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL OUYEN ,)ı 

1 Aylıtı . . . 125 • 
Umumi Ne§riyat Müdürü 

ıı,·1hanıar içi~ idareye MACiD GOÇLO ı 'f [ m ür acaat etmelldlr Basıldığı yer : TORl(SOZO Motboo~ı ........................... - _ ............... tMtı 

i-·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·· • • 
; N A l A R 1 O i K K A T E L. i • • i Osmanlyede ''CUMHURiYET,, l•mlle açtıjım Otelde ! 
! mu,terllerlm h e r tUrlU istirahat vaeıtaemı bu l•caktır. ! 
• • • • • • • 

1 CUMHURiYET OTELi ! 
i :-:: :: .... :: '"t t• :: .. .. ...... :: •• :: .. : ! 
i Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidır. J 
! Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa " CUMHURiYET,, i 
! Otellnl görUnUz... i 
e Edineceğ'iniz intiba sözlerimizi tcyid eder.. i 
f 4-15 13516 ! 
.~ • .- • ., . .............. ., . ... . .... . ........... ... . ~. ,.. .~ . ... . ... . ... .... ~. -ıe • .-. . ... .... . ... ,, 

İLAN 
Seyhan Defterdarhğından: 

Tamamının 

Mesal:ıası M. Bedeli Hisse 
_M_ah_alle~si Sokağı Cinsi Me. Mu. Ada Parsel Lira KL ~f 

Yılanlı 

" 
Kurtuluş 

" 
Döşeme 

,, 

" .. 
" 

Şuayip Bağyeri 4595 100 00 Taınııt111 

Savatlı ,, 9190 500 00 ,, 
Yeni lst. Arsa 

,. " ,, 
Tevfik B. ,. 

,, ,, 

.. 
n ,, 

,, ,, 

1510 534 2 1510 00 

765 533 4 22 95 
25 364 12 

55 364 3 
615 329 75 

66 366 7 
9738 329 206 

25 00 

55 00 
246 00 

66 00 
973 80 

" ,. 
,, 
,, 

•• 
,, 

" Hasan B. ,, 105 365 4 105 00 " 

" " " 255 243 2 318 75 •• 

" " " 
255 243 3 318 75 ,, 

" " ,, 130 367 5 78 00 ,, 

" Rifat B. ,, 330 363 8 142 50 ,, 
,, Hasan B. ,, 892 186 l 624 40 ,, 

., Bağ'lar Yo. ,, 2215 329 133 1772 00 •' 
,, Bahar Ev 81 366 12 500 00 •' 
., Kara Salih ,, 297 340 7 1500 00 •' 
,, Tevfik Bey ,, 87 366 1 1200 00 Yarıf> 
,, Naci Bey ,, 70 355 8 375 00 Tarn8111 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin P8r' 
ile 12 - 10 - 941 tarihinden itibaren açık arttırmaya konulmuştur. 1 ı 

İsteklilerin •;, 7.5 pey akçası makbuzlariyle birlikte 3 . 11 · 9 ~ 
Pazarertesi günü saat 14 de Defterdarlıkda müteşakkil koıni~Y~~~ 
mahsusuna ve malumat almak isteyenlerin de her gün Milli ~ıtl 
d airesine müracaatları ilan olunur. 12 - 16 - 21 - 26 


