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Ferit Celôl GOVEN 

D 
ün, Toroslara başlarını çevir
miş olanlarımız , daf tepeleri· 
nin bembeyaz karlarla örtül

müş oldufunu görmüşlerdir . Bu 
bize birçok ihtiyaçların ve zorluk
ların önümüze gelip çöktü~ünü • 
görülmesi çabuk bir takım ödev· 
/erimizi bize hatırlatmaktadır. 

Kış münasebel.igle aklımıza 
ilk gelen ödev, sınırları bekleyen 
kahraman çocuklarımıza karşı gös
terecefimi~ ilgidir . 

Sınırları bek/egen askerleri· 
mizin gördükleri işin ' a~erlerine 
aldıkları davanın ne kadar bügük 
ve önemli o/dutunu bundan evvıl 
geçirdif imiz iki kışta gördük. On· 
/arın satlam, sıhhatli ve uyanık 
varlıklarıdır ki , Türk milletini 
bugüne kadar:harp gibi bir bela
nın ateşinden uzak tutmuştur . 

Gerilerde,:sıkzntı çekebiliriz . 
Eski gördüklerimizden, alrştıkları· 
mızdan malırum kalabiliriz. Fakat 
güç olan bir şey var ki •'.Milli 
Şerefimiz, insanlıRımız, rahatımız, 
hürriyetimiz yerindedir. Bütün bu 
bahtigarlıfımız ise sınır boylarında 
nöbet bekleyen askerlerimizin sa· 
yesindedir . 

Adana ve • Kızılay » mer
kezi Adanalıları bugünden itiba
ren geni bir işe ,. çatır maktadır . 
Bu iş askerlerimize geçen gıl ol
du~u gibi, bu yıl ela kışlık tıe çok 
lüzumlu giyecek ar malan ~etmek· 
tedir, 

Sevinçle söyliyebiliriz ki Ada
na, geçen yıl bu hususta çok ileri 
gitti. Herkese örnek oldu • Yüzü
müzü tflldürdü. Bu yıl da öde
ıuini yapacafına şüphemiz yoktur. 
Cephedeki/ere ne gönderebilirsek.on· 
/arın vazifelerini ne kadar kolay• 
laıtırır , rahatlarını , satlıklarını 
yoluna koyabilirsek, onlardan bek
ledilimiz işlerin selameti, o derece 
kusursuz ve kuvvetli olur · 

Arkasmı düşünmeyen asker, 
kendini düşünen arkayı gören as
ker, daha cesurdur , daha kahra
mandır . Bir selcim , bir mektupla 
bile gönlünün kuraklı~ını çiçeklen· 
diren Türk askeri, kendiıine gön 

~ k" derecefimiz armatanlardan ·ım 
bilir ne kadar çok duygulanır· 

Sınırlarda ·kendisine verilen 
büyük işi tam bir gönül ferahlıtı. 
vicdan - rahatı ile yapan büyük 
Mehmedin, gönlüne, ~icclanına da-
yanarak onun· rehberli~ine başt· ' . 
mızı koyarak , zaman geçmeden , 
vakit kaybetmeden kışlık arma· 
fan/arımızı hazırlayalım ve der· 
hal gönderelim. 

Vazife yerinde ve zamanında 
yapılmalı. Bahusus görecetimiz iş 
büyük bir yurt müdafaasının esas· 
larındandır . Ve sınırdaki/erin o 
muzlarına aldıkları iş kadar mü
barek (le takdire layıktır . 

Japon kabinesi 

dün istita etti 
Japonya bir 

karar arlleslnde 
Ankara : 16 ( Radyo gazete

sinden ) - Japonya kabinesi is
tifa etmiştir. Bu , iki türlü tefsir 
edilebilir. Ya Jappnya art ık ha
rekete geçmek lüzumunu hiss•di· 
yor veya biraz. daha beklemek 
lüzumunu hıasediyor. 

Japon Başvekili Knoye impa
ratorla uzun bir mülakattan sonra 
iıtif 11ını takdim etmiştiı: • Yeni 

~ Otrlal a ncl 1a1ı•> 

ÜSKİİP 

~ .... ,J,;,, 
Yugoslavyadakl isyan harekAtı bö lgeler lnl gösterir harita 

Londra : 16 (a. a.) - Lond
radak' Yugoslav hükümetine ge
len tafsılata nazaran 100,000 kişi-
lik Sırp çetesinin idare ettiki mil
li ihtilal bütün Yug<>slavyada o 
kadar büyümüştür ki, Alman işgal 
kuvvetleri müdafaa vaziyeti al
mak zorunda kalmıştır. Profesör
ler, Hukukcular, son harbin mü 
tekaitleri ve genç vatanperverlc 
ormanlarda buluşmuşlardır. Alman 
istilasından sonra da~fara kaçmış 
olan askerler Yugoslavya ordusu 
Subaylan tarafından kumanda e· 
dilen muntazam kıtalarla birlikte 
döğüşüyorlar. Bu çeteciler, her 
yerde Alman münakale yollarına 
ve kafilelerine aman vermeden ta· 
arruz etmektedirler. Sivil halkın 
da i~tiıik ve mali yardımda 

SOVYETLE RE OÖRE 

Mevzii 
çekilme 
Alman zaylah 

Moskova: 16 (a.a) - Dün ak
şamki Sovyet tebliği : 14· 15 ilk 
teşrin gec~si batı istikametinde 
durum fenalaşmıştır. Alman-Faşist 
orduları birliklc!rımize karşı bir çok 
tank ve motörlü piyade kıtalarını 
kullanmışlardır ve bir kesim de 
müdafaamıı.ı yaımağa muvaffak 
olmuşlardır. Kuvvetlerimiz kahra· 
manca mukavemet ederek düşma-
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100,000 Ki~ iliK i 
~ETE, AlMAH i 

ASKERİYlE ÇARP1$1YOR İ 
: ........ 
bulunduğu bu 

• ........ ı 
çeteler, düşman 

için tahammül edilmez bir vaziyet 
ihdas Cetmişlerdir. Batı Sırbistan· 
daki işgal kuvvetleri kukla Sırp 
hükumetinin yardımı ile ancak 
şehirleri ve bazı Stratejik nokta
lan işgal etmektedir. Karad&ğlı 
çeteciler Cenubi Sırbistandaki Me-
tohiya'ya Hersekc ve Adnyatik 
denizi kcnannda olan cevrcye gir
mişlerdir. 

Çeteciler, ltalyanların Sırp 
şehir ve kasabalarını yakmak su
retiyJc yaptıkları mczaline rağ'men 
kahramanca mücadeleye devam 
ediyorlar. Fakat bir çok kimseler· 
de kurşuna diz.ilmektedir. Belgrad 
civannda bulunan karaborna ve 
Ranyıca mezarlıklan yüzlercesi bur· ı 
da idam edilen ma$Uh Sırpların 
nıcz.arlariyle doludur. 

na a~ır kayıblar verdirmişlcrsede bir 
kıı;ım yerleri terke mecbur kalmış 
!ardır. 13 ilk teşrinde 36 Alman tay 
} aresi tahrip edilmiştir. ıı_ Sov
yct tayyareıi kayıptır. ~enuz t~-

Cepheye yardıma gltmeöe hazırlanan Sovyet kızı 

amlanmamış olan malumata go-
m 'M re dokuz A lman tayyaresı os-
k~va civarında düşürülmüştür. 
Rusyada herkes vatan~n mü~afaıt
sına iştırak ctmekteciır. Mılyon-

j :'.-iiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiAiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiYOiiiiiiiiiiii""Giiiiiııı.AıiiııiiiiZiiiiiiiEİııiiiooT.._ES._l ..... N--.DE_Niiiııoııliiiiiı t 
(Gerisl 3 uncu ı;ayfadal 

Ankara : 16 ( Radyo gazet e
sinden )- Moskovadan gelen ha

berlerde, bedbin bir lisan kulla-

.............................. " .......... " ...... , 
1 Kızılay Cemiyeti askerlerimize! 
1 kışlık hediye almağa başladı ! 
ı ı i KABB ı\MAN ASKERLERiMİZE KIŞL~ll i 
ı BEDIYB BAZIRLIYALIM ı i A danamı% geçen yıl kahraman a•k erlerimi.z için ı 
ı 60 bir parça kıflık hediy e vererek yurd için~e en il•· i 
ı r i dereceyi bulmuıtu. Bu yılın kıfı da gelmıı çatmıı· ı 
ı t H dutlarımız.ı bekliy•n k ahraman yavrularımı.zı ı 
ı ır. U J L • • 

•alı"m kııır ıoiuklarınııan mcıhaT az.a ıpn ı 
ı aman•ız., "" 

bu ••ne Je kı,lılr hediyelerimizi te:ı elden ha:ıırlıya· ı i rak cemiy etimize 11erilme•ini •ayın yurdclaılarımı:ıdan i 
ı beklemekteyiz.. ı 
ı Kız.Say Cemiyeti Seyhan Merkezi ı 

" 1 k ı Al k yeni eşya şunlardır: Pamuklu hırka, don, ıom e , ı 

ı ınaca ld' - b 1 k 
b 

- k cak yün kazak yün e ıven ve yun aş ı . ı çora ' yun u... • , 
ı .......................................... .. ........ 

nılmaktadır. Sovyet hükumeti Ja· 
ponyanın Moskova elç :ıine teb
li~at yaparak Moskovadan B} rıl
masını söylemiştir . Di~er bütün 
elçiliklerin de Moskovayı dün ak
şam:tcrkettilderi SÖ} lenebilir . 

Ruslar Moskovayı okat sokak 
ev ev müdafaa edecektir. 

Bir habere göre , Odesa rnü
daf aa hatlarını Almanlar yarmfŞ
tır. Bu haberi tee)} üd eden ma
ICımat gelmemekle b raber Bük
reş radyosu da Odesanın bugün 
işgal edildiğini bildirmiştir . 

Alman kıtalarıııın Mo kova va
ruşlarına kadar vardığını bugünkü 
Pravda gazetesi de itiraf etmek
tedir. 

Japon elç i s i Moskovayı 
terke davet ed lldl 

Tokya : 16 (a. a.) - D.N.B: 
Hariciye nazırlığı, bugün Mosko
vadaki Japon büyük elçiliğinden 
bir telgraf almıştır. Bu telgrafa 
göre, Sovyet Hariciye Komiserli
ği Çarşanba akşamı Moskovayı 
terke hazırlanmasına dair elçiliğe 

te lefonla haber verilmişti r. Bunun 
sebebi bildirilmemiştir. 

1 Sahip ve Bqmuharrirf 

P:ERID CELAL OOVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kinunusanl 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5148 

ı iÇTiMAi BİR DAVAM Z GZEBINDE 1 

Gayri Meşru 
• 
izdivaçlar 

VAliliKlER[, AUNACAK MOHiM TEOBİRlER[ 
DAİR VEKALET BiR TAMİM YAPTI 

Ankara : 16 (Türksözü muha 
birinden ) - Bir çok vatandaşla
nn muafiyet ve ceza müeyyedc

lcri varken evlenme aklini yaptır
mayıp birbirlerile birlc~erek karı 
koca gibi yaşadıkları anlaşılmış 

ve Adliye vekilliği bunun önüne 
geçilmesi için ne yapılması ge
rektiğini Cumhuriyet müddciumu
milerile valilerden sormuştu. Da

hiliye vekilliği de yaptı~ bir ta· 
mimle bu gibi evlenmelerin sıkı 
takip edilerek yakalananların ce-

zalandırılmasını valiliklerden iste· 
miştir. 

Vekiller Beyati 
dtla toplandı 

Ankara : :6 (A.A.) - Vekil
ler Heyeti bugün saat 16 da 
Başvekalette Başvekil Dr. Refik 

Saydamın riyasetinde haftal•k top
lantısını yapmıştır. 

ALMANe. ARA GÖRE 

Odesaga 
Girildi 
560.000 esir 

Berlin : 16 (a.a) - Alman teb 
liği : Doğudan muharebeler Moı 

~kova dış müdafaa hattının birçok 
yerlerinde cereyan elmeğe başla
mıştır. Moskovanın batı şimalinde 
ve diğeri batı cenubunda olan 

(Gerisi 3 üncU Sa)fada) 
~--

Harbin mesuliyeti 
ve Mihverciler 
Şark cepbeılade 

Berua llazaaırıa ı 

AMERİKADAKİ HAREKAT 1 

S 
on İngiliz hücumları karşısında 
Almanlar Doğudaki büyük bir 

kısım tayyare kuvvetlerini Ba
tıya nakletmişlerdir. 

Mihver rad.>oları , harbin mc
suliyetini lngiltereye ) ülı.Iemck 
iddiasında berdevamdır . Ve Bal· 
kanlar lngiltt!renin jestine kurban 
olmuşlardır . 

lngılız gazeteleri ise Alman. 
yanın Şark cephesinde :r.afcri ka
z.anmakla harbi kaı.anamıyaca~ını 
kaydetmektedir • 

* • • 
Amerika meclisi ticaret gemi

lerinin silahlanması .} olundakı pro· 
jeyi yarın ( bugün ) müzakere 
edı-cektir . Bu ili) ihanın derhal 
kabul olunacağı ümit erli mektc· 
dir. MAlümdur ki , Amerika par
arilentosu harici) e encümt>ni bu 
proje} i evvelki günkü toplantı. 
sında tasvip etmiştir. 

SIBASINA 00BE ~:.S~~~§e 

Kahveler ve Oyun 

G
ünün hangi saatinde olursa olsun, sayısı bir çok, irili ufaklı kah· 
velerin. önünden geçerken, buralarının ağzına kadar dolu olduğunu, 
herkesın fasılasız bir tavla, iskambil veyahut bunlara benzer 

şeylerle oyalandıklarını görürsünüz .. 

Sanki başka bir alem içinde imişiz, her türlü tehlikeleri Kaf daAı· 
nın arkasına sürmüşüz, ambarlarımız dolu, üstümüz. başımız yerinde , 
çocuklarımızın rızkları yoluna konmuş, her taraf gül penbe .. 

Kazın ayağı böyle değıl .. Dünyanın, ve bugünkü büyük sarsın• 
hlann arkasından neler geldiğini, neler geleceğini anlıyormuyuz. •. 

Ya, bu avare, işsiz. insan yığınlan ayrıca birde oyuna alışmışlar
dır. Oyun oynamak günün bir kaç saatında ancak çalışan ve çalışmak· 
tan yorulmuş insanlann hakkıdır. Ve bu da bir yolu, kumar gıbi sefıl 
bir işe dayanan oyun değildir. 

Bilmem doğru, bilmem yanlış, öyle kahveler vardır ki, sahipleri 
günde - kumarcı tabiriyle - Tala veyahut ip parası olarak otuz kırk 
lira alırmış .. E~er böyle i e işin iç yüzü daha acıklıdır. 

Bu kahvelerde oturanların bir çoğu, kolu kanadı sağlam iş adam· 
landır. Nitekim dün köprü başında bir dosta rastladım. Telaşlı asabi 
dolaşıp duruyordu derdini sordum. ' 

- Kışlık tutma ücreti olarak 175 lira veriyorum adam bulamıyo· 
rum .• Halbuki kahvelerde bu işi yapacak adamlar dolu .. Dedi. 

Birinci tedbir, gündüz kahvelerden hiç olmazsa oyunu yasak etme
liyiz, bu gibi yasakların bir takım mahzurlu taraftan yok değil .. Fa
kat dünyanın hiç bir tarafında da kahvelerde bilhassa gündüz bu aibi 
kepazelikler görülmez . . 

Kahve davasının bizim sosyal bir davamız olduğunu inkar ede· 
mem, bu işin Ülerinde çok ciddi durmak lazımdır. 

Yalnız yüreğimizin yandığı şudur. İnsana, çalış.ıcak kollara, işlıye
cek kafalara çok mühtacız. Bu ihtiyaçlar içinde bır yurttaşın sabahtan 
akşama kadar, pis kokulu, hastalıklı havayla dolmuş kahve köşelerinde 
tembel, hattfı cemiyete zararlı bir halde oyunla, kumarla meşgul 0 ima
sına hiç tahammülumüz yoktur. 

Çalışkan: ~eri~li yurttaşa mühtacız ve insanlan, insan olarak ça
lışdırmaQ'a, duşundurmeğ'e mecburuz ve bu her müessesenin vazifesidir. 

K . Q 



Sılılıi Balıisler i , HABERL 
Gebelerin 

Yiyecekleri 
Köylümüz için 
yerli mallar 

Kömür ve odan 
işi ne olacak 7 

1810111 llLDSU SIMDllEI 11 IUBU$l UTIUU YAZAll ı 

DR. SILEYlll IUIT ALP 
için evveli ııdaları fenni bir tak
sime utratmak llzımdır. 

Eau ııdaıar:3 kııma ayrabr
Ju. 

A - Yatlar 
B - Hy«lrokarbon ıınıfı (fe· 

kerli ye mtastah maddeler) 
G - Alb6minler (yumurta 

akı ve etler) 
Bu esaı aadalardan bqka, 

rada kadretlera ebemmiyetaiı bu· 
lunan "ll:>zeleri de uymak llzım
dır. 

Ş imdi ıebeler bunlarda11 
hanailerini koıkaaaaca 

yiyebilirler ? 
Gebelifin:ilk baftalannda bu

lantı, kay, halleri 161teren ıebe· 
ler ıebirlenmiye pek mhtaiddir• 
ler. Fenni tavıiyeler ... haricinde 
yemek yemeleri daima tehlikeli 
badiMler.tevlid .edebilir. 

Yatlann, albaminlerin ve 
hydrokarboolmn uviyet içeri
ıinde bir takım aıavlarıma&dan ı•· 
çerek tadil veya \Mıka bir tekle 
ifraı edilmeleri o aıavların yo
rulmalanna ve_ bu aetwpten do· 
layı u veya çok.nor.al vuafe· 
leriaden ıeri blmalannı mucip 
oldutundan verilecek 11datann 
bu ıibi aıavları·yormıyacak veya 
vuifelerini ıorlaftırmıyacak de· 
recede uranaz olmak f8rtbr. 

Tas•, .. ,. plalana, albu· 
.w.nn (et, yatalllla:m) ~ 
yemeklerin ıtrahı böbrekler vaıı· 
tuaylo oJacatmdan bu uıuvlara 
ycnlmaktan kora•ak için gebe
lere u tu, u mayi ve u al
baminli rıda vermemiı llıımdır. 
Taun, falla mayiin ve all·aminli 
11dalann yoqan babrekleri daha 
ı!J9de yoracetı tabii balanda· 
tandan banlann takınılmuı fenni 
bir unarettir. Ayni umanda 
yatların vlcada flrmeılyle tah· 
rip edilmelerindeLkaraclterin btl· 
ylk roll bulaadatandaa ıebeU· 
fİD bin tirli ıehirlerinl tachl et
mek aibi ylbek vuifelerle yor
fllD dlfen IMt aava vlcuda ve· 
recetlmiz Jlllı maddelerle daha 
futa yormamıza ilzam yoktur. 
Zehirleri tevkif vey• tadil etmek 
sibi ytbek vuifeal olan braci· 
feri, ıefMlltln alllrleri daima 
yom 1 ı.m .• Nonul vuifelerin
~ fala .. ....,. Ye •uife 
••• .,. ...... ..... ,.a,e1er1n 
pradlerledai, bir ı-.. sebırler· 
le daha ıiyade yonnamıı zehir· 

t 

YERLi MALLAR PAZARI 
0Ç(/NC(/ Kô YL(/ GONO· 
N(J DON SABAH YAPTI 

batlı• br .... ,.ca11 
ller •ıra •••o•t 
Diin pbrimi1. Sümer bank Yerli 

Mallar Pazart üçüncü defa olarak 
köyll haftuı·yapmıftır. Mtleueae 
Şefi Muhliı incirci diyor ki : 

c Bur&n köyUlye aatıı rGni
mlıdtlr. En uzak köylerimiıden 
tutan da en yakınına vanncaya 
kadar relen bu temiı ruhla, dinç, 
yanık derili hemtehrilerimiae aza
mi ıayretlerle aatıı yapıyoruz • 
Matuamı1.ın öntlni bqı kasketli, 
ayakları yemenili köy aile reiıleri 
doldurmattar. 

Biı bunlara elimizdeki mevcat 
bet cinıtcn Kaput besi, Diril ke
ten, Çallki, ıiyah faaolen ve bu
ma veriyoruz • Y alnıa intiaamı 
bozmamak için Villyet kcly bl-
roaanan verditi liste De 11rua 
ıelen köytl çatmyoraz. 

Son rlnlerde mabtellf renk 
ve cinıtea Kumq, Battaniye, yln 
iplik, Dlbet , Kapat bezi , klfhk 
lastik ve renkli 'latiakalanmıı bol 
miktarda ıelmiı balunalbr. 

Ôyle zamanlar oluyor ki, ye
mek ve uykumun feda etmek 
mecburiyetinde bhyor ve pce 
yanlanna kadar bitin arkadq
larla fit huarlama , Kamu kes· 
me,•depolardan efY" tqıma fibi 
itlerle atraflyoruz • Depolanmıı
daki mallar , yeni mallann ıel· ................... 
tealia edee6 .... 
ıen miieueıemiı merke&.i yeni 
malları yola çılrarmııtar. 

lenme na.dilelerine yol epbilir. 
Bilha ... fula yajb rıdallrla beı
leaen ıebe kadınlann balaraada 
uoton dmUea 61dlrlcl aehirler 
hual olabiHr. a. da en :-'Yade 
karaciferlerin yorpahatuna·veya 
nobaa vazife f6rdlllnl. ,&ter· 
mektedlr. Ba aebepledlr ki ıebe 
kadınlara ıebelitin herıaafi bir 
devresinde olana olaan çok Jet· 
b yemekl.rdm·aakınm~ını tn
ıiye etmek vatifemi&dir. Sabü· 
lan herine tue yaf llrerek 
kuvveti ... di7e ıebelere redi
rilen kaıarblmlf ekmek dilimle
rinin atar zehirlenme hadiaeleri· 
ne yol ıçabilecefinİ bilmek JA. 
zamdır. Banan ister çit ister ye
.-. beraber pifmif ollan IO· 
belerill çok retli yemeklerden 
..................... 711 
1J11C8klan tedbirleria en 81himi
dir. Binaenaleyh ,.,belerin ı ayet 

Mebuslarımıza 
verilen yemek 
Seyhan ve lçel Mebaalanndan 

hemen bepilinia tetkikler için 
bcllıemiıe ıeldifini yumaftak • 
Seyhan Parti Merkez ldare He· 
yeti Reilliti din akf8m Yeni O
telde Mebaılarımız terefıne bir 
yemek vermiftir. Toplantıda mem· 
leket itleri ilerinde konaımalarda 
bulunalmQfbar. 

latanbul : 16 (Tflrb6d mu
habirinden ) latanba{'madent eıya 
ltballt birUtl tarafından Slovak· 
yaya mnarlanan 700 ton çividen 
100 tonu p:brimize ıelmittir- Bun
lann teıvliat liatui Ticaret VeU
letl tmafmdaa tudik edildilinden 
tevziat& bmflanmlfbı. Geriye ka· 
lan 600 ton çivi de yakında mem· 
leketimiu retirilecektir. Bu mik· 
tar çivi de pldikten IODl'a çivi 
.............. tamamiyle •rbelt ba· 
....... dltlnilmekteclir. 

VETERiNER ÇALIŞAIASI 
Şehrimiz Veteriner mld6rlü· 

p, kalUID 'nru, Hamam, Gazi 
O.. ... _.. T_.. 'ktJGade 

aı olarak yat yemeleri ııbbatleri 
ıktizuındanclır .:, Tuzla, albumlnli, 
ve yatla maddelerin fD urarlı 
tetirleri alapldakta .. ra rebe
leri nelerle bıllımelidlr fikri ha 
tıra ,..._ •I? 

Gebeler en zi,ade haynbrboa· 
la maddelerden '8Di tekerli 

ve aitutab plWdaa iltifade 
edebilirler • Cie'aeleriD ..... rll ve 
Diplteh .... r•lbrla lııadatau 
.. 111ılllarl •ardar. Biı-.. aem· 
leketilalliD pek .. bol .,. ..,,,e. 
lerlle beilı••eı.i :'PJ .,... 

bir bıllw ........ Tabii ola-
rak tekeri ihtlYa ......... in· 
cir, elma ve bana &emer bitin 
meyvele,.... , .. OllaD kanı ol
MID ıebeler için en kuvvetU ve 
ea l1i bir ıada olbaienu tarife 
Moet yokblr .. 

flo W. ı tirıl ı Wiıı i
( Gerlei lçlld ........ ) 

' Bir mllyann aoırllQI -ısırmak hakkı. 
Anada Birletik blk4metleriain icar ve iare 

baana IMldbince ppalacak yardam için yeniden 
bir buçuk lailyar dolarhk tablilat ı.tedilini ve bu 
talebla parllmento tarafından b6ylk bir ekaeriyet 
le kabul ec:IUditlnl.birkaç rfln evvel ajamlar ha· 
ber verdiler. 

Bir m11yann •tnlım biç heup ettim mi? Bir 
..,... .... olarak 322,580 kilo eder. Gümlı ola-'* atarlall bet milyon kilodur. Beter Bralak klfld 
.,., Wncle tı,380, ellifer lrabk 1,780 kilo relir
Elllfll' ~ klitd para halinde her biri beter y6z 
sabifelll 2.000 dit tutar. Gllel bir kltlpMae de
lil mi?I 

• • • 

K6pelderia bir defa wk bakla maa. b· 
bal edilmlfth'.. On .... ene! bu bualta bararetll 
mlzakereler olmaf, nihllyet bnaa 18 reye brp 
25 reyle kabul edilmifti. Mlıakere emaanda me· 
bulardan profu6r Starı. k6pekleri hararetle mi· 
dafu ederek uzaa bir aaluk l6ylaaiftl. Nutukta 
fU a6zler varda : 

- K~ bir defa bir iuam ammü hak· 
ki pek ald çatlardan.beri kaba! ........ Orta· 
çatda bile ba bak inkar edlmemiftir. Şimdi bls 

bu eakl hakkı ni9ia bu ..vau bayvaallfdla •· 
Dua? 

Kdpeklerla bir defa aanuk blkkı kabal edl· • llace llll'IDa va~ o bdlr ..,_. '9 .... 

ilk defa olup om.achtına ta,ta ..... o beis tlç
Wpalftlr ki fimdCbu blklmlt -=ili ,.... bir ... 
iKeıe le ve 4 ,.,. bqı laık Dd ..,.. eılkl b· ...................... 

Şehrimi1.de havalar , soba ve 
manıal ihtiyacı hİlledecek dere· 
cede aotamattdr. Bilhalla ıece· 
leri • Ba vuiyet bl'fl818d• tehir 
halkı için c,.K6mlr ve odan :ıı 
mevıau yine mlblm ve dlfln· 
dirici bir meaele. olmllflar. Çin· 
ki k6mlrin kiloaa daha timdi· 
den oa. kurup •tatmaktadır •• Bana 
rafmen her aaat kömlr bulmak 
mlmkln defildir. 

Keu odan fiatlan da pdl· 
den ylbelmif bahmayor. 

BelediyemiziD bu mevli• ba 
ite ehemmiyetle el koymua ve 
tedbirler ittihuı lt&ama lfiklr· 
dar. 

MERslNDE YAP/LAN 
ATIŞ llOSABAKALARI 

Aldlfımıı mal4mata ,are, Mer
ıinde lçel b61pti Gençlik Katip· 
leri aruında yepdan hakiki mer· 
miyle 50 metredea abf mllaba· 
kalarında birlncilifl Tanaa Çab· 
rova fabr._ Kullblndea Selim 
Filat&ı kuaam11 ve:J>lr:Jsol aaab 
almaftır. lkincillti ayarKallpt• 
Hamza Dinçer ( Dolma ~ ) , 
Oç&nclllll yine ayi(. kullpten 
Şlkrl Erk61e ( Trq takımı ) ka
unmlflardır. 

Milll Mea1Ucat Okula 1-1 .. fe 
Heyeti tarafmclaa 200 yobal ço
cata ell)lae ayelrkabı , çorap ve 
iç çama•h taam ediı.,iftir • 

Ceybaia ı t6 (Tlrbad ... 
babkinden ) - K.a........ " 
k6ylerde baJaeaa bir •altallk O• 
lan pptaa bitin bayw..ıanmıa 
hrtanlmıt ve brd• bldınl
maftır. 

FVTBO'L MAÇLAIU 
Bu puar lıliUI lıla*8t peç· 

Uk kullbl ile o.tr Spor •-· 
da bir maç Japlacskbr. Geoen 
haftaki, ....... k~ bu ta
kıma.r O - O berabere blmlf • 
lmdı. 

Din 6tlere dotra Ziraat ba· 
bel iki DOı la Preae ,.. ..... 
da bayllc bir y~ c ..... •· 
ratle Jetlfea llfal19 .. •aittik 
çallpiada .... , ..... .,. ... 
ıeç•lttir. 

K_.. iimı.cle bit ta1iJa ..... 
tayı ........... .-bot ...... 
•blllllifacll ....... ....,. 
tarafladn lltlnden 130 Urauu 
çabndatuu iddia ebailtir. Poll ... .. .,.....,. 

Zeki Uyanık admda blrllll W. 
çak tqıaütaa .... oa..l , •• 
blallblbr. 

YAICALA#All lllllMZ 

gun 
A••llll .. d ,_ Mr 
IW•,_lrla ..... , ........ 

1118• elntıldıllr. 8u ,...,. - ........ 
.. u 1 • c • 111·. 1 • 1 z 

çlDcl aenealne firen 
Avrupa harbiaıa aebebi 
anlaflldı ••• Meler bu harp· 

ten ne •ihver devletleri, ne de 
demokraliler mesai imlf. Bitin 
bbebat flaetia lekeleriatle:imif. 
luaaıan birbirlerini bofUla•t• 
ta. bab)>ir mecar&)a MYkeden 
hep ba lelı:elermif 1 • 

Ba fıkri ortaya atu ı.p... 
yol alimle.inden, Madrid ruad· 
yaaeal mldGrl prof•lk Earlqae 
GaDon'dar. Profea6r tlnettôi 
lekeler balinada yapblt tetkik· 
terle tu1D1Blftlr. &.p.a,adald da
hllt muharebeler ....... bile 
tetkiklerini bn ... •llm'fbr. Dahili 
harp bittikten .. ra badini te
mamm bu ite vermiı, Avrupa 
harp içinde çalkanırken o ,._. 
fİD lekelerlai 61çmekle nkit ı•· 
çirmittir. Bu tetkiklerden çıkın 
netice pdur : 

Glnette evvelce ~aleti· 
fiDclea çok blyli ldleler vanllr. 
Lekeler altmlfı mltecaviıdir. 
Banlar o kadar blylldlr k( bi· 
sim dlnyamaa bnfann yanında 
IOlda m kalar, Ea blylk leke· 
DİD uulata 190 bin kilolBet· 
reylseP.Buıbe..., llnet
le bu derece ..,. •e tealt 
leke f&llmemittL 

Prof.artla k•utlae ı6re 
....... leleler ,... ..... ol•Uf ... 
nı. P.bt mevcut lletler bunlara. 
tamamen ı~ mllald 
eelildl. $1•cl yenl lletlste ya• 
pdaa tetkikler daha ..m mal6· 
mat elde edllm9*1 ilhakla 
kalmafttr. 

Ga.tia lekeleri aablt detll· 
dir, Yani boalar ber :ıcemaa ayni 
yerde a&ta•es. sa. umanlar· 
da. yeryldnden ., ....... ba· 
... da oradan ka,bolar. Banan 
..6ebl dlnyanın n.entıeridir. 
Ge•• leblerbıila IJI ......... 
llillleria tetkiklerllri ~r. 
Fakat baam .......... oldata 
iddia ~;. L6eler '6· ............. ..,, ... , .... 
,..._..... aeblrt.m tllm•. 
pidetll kıt, blrtabJ .... bldi
aeler olarmat. Billdllil b9tka ia· 
...... tabmtl "* .. ...,. her· 
k• •blletlr ......... , .... Ba· 
,... ...... ~.ço .. .... 

1apaa,o1 .......... 
mncad otaa b8 a•tte iltm.-d 
ecierlk lo llH ıtwbeti ..... 
....... .. •• ~ tablatleri--' 
...... il. .,..... harbla ....,..... bl,. Wr rol O)'D• 

dllm• iddia atmektedlt. 
Lldlı c1o1ra.. ile Avrapa kı• 

....... Jla ~..,_,.._ ...... 
.. ........ bit• 

•eei~shtti•...,.ala bir 
• 1 

--··~ 



BUlGAR BA~VEKili 
BUDAPE~TE'DE 

ŞARK VAZlYETl ÜZERiNE 

Londralllar 
Budape~te : lli (a. a.)- Bul-

gar Başvekili M. Filoff resmi bir du"şu" nu" yor 
ziyaret yapmak üzere, bugün Bu-
dapeşte'ye gelmiştir. M. Filoff is· 
lasyonda Başvekil ve Hariciye Londra : 16 Ja.a)!- Royterin 
Nazırı M. Bardossy, Almanya, 1- siyasi muhabiri yazıyor : Dü~~~na 
talya, Japonya, Romanya, Slovak- faydalı malumat gitmemesı ıçın 
Ya, elçileı i ve Finlandiya, Hırvat Rusyaya ·yapılacak _.}ardı~ planı-
. nın bildirilmeyeceğıne daır Atle 
ıstıın maslahat güzarları tarafın· 
d tarafından yapılan beyanat parle-

an karşılanmıştır. mento mahfillerinde memnuniyet· 
Başvekil M. Filoff bugün Öğ· 

1 d K A · ı le karşılanmıştır. 
e en sonra ral Naibi mıra Hükumetin Rusyaya yardım 

Horthy tarafından kabul edilmiş-
için elinden geleni yapmakta ol· 

tir. duğunu mebuslar müdrik bulunu· 
Sof ya : 16 (a. a.) - Sofyada yorlar ve Rusyaya yardım mesele-

bulunduğu sırada Alman devlet sinin_imüz.akeresinden hiç bir a~e-
nazın Doktor Klodyus Bulgar Ha- li faide hasıl o:mıyacağına daır 
riciye nazırı B. Popofu ziyaret salı günü Çörçilin yaptığı beya· 
etmiştir. natı Atlenin sözleri kuvvetlendir· 

Sovvetıere gire miş bulunuyor . lngiliz parıemen-
J tosu gibi, İngiliz halkı da Rusya 

( Biı inci sa} fadan artan) durumunun geçirmekt~ olduğu s.af-
larca Rus erkeği mitralyöz kullan haları büyük bir endış;! ıle" takıb 
nıayı ve askerlik sanatını öğren etmektedir. Fakat ayni zamanda 
llıekteclir. lki ı. hartadanberi eli si· şu kanaat de kuvvetleniyor ki, 
lah tutan bütün vatanda~lar şe· hükümet durumu ve bundan do-
hirleı de ve köylerde talim görü· ğan güçlükleri tamamile ta~d.ir 
Yorlar. Leningrada düşman tank- ediyor ve müttefikine yardım ıçın 
tarını tahribe memur hususi müf elinden geleni ·yapıyor. 
tezeler teşkil olunmuştur· Don Londra : 16 ( a.a. ) Eğer Lond 
havzasındaki işciler büyük bir he ralılar , Rus harbinin gidişinden 
yecanla talim görüyorlar. müteessir bulunuyorlarsa da bu· 

Londra: 16 (A.A.) - Mosko- nun sebebi Almanların Rusyadan 
va Radyosu sipikeri bu sabah er- kurtulduktan sonra lngiltereye 
kenden demiştir ki : Moskovanın karşı dönecekleri .. korkusu değil, 
bahsında bir kesimde Almanlann müşterek düşman olan Hillercili-
Yapmış olduğu yarma ciddi bir ğe ümidsiz karşı duran millete 
tehdit teşkil etmektedir. Sipiker samimi ve kardeşce tesanüd duy-
halka harp meydanının on. binler- gusudur. Almanyanın askeri kud· 
ce Alman tankı ve tayyaresile do· retinden lngilterenin korkusu ola-
lu olduğunu söylemiş ve şöyle de· maz. Bundan altı ay evvel Rusya 
ıniştir : Düşman, Sovyet milletini nın da Hitlere boyun eğmesinden 
korkutmak ve silahsız bırakmak korkulabilirdi. Halbuki bugün ln-
Ümidindedir. Fakat sonuna kadar giliz milleti, Rus milletinin sonuna 
llıücadele elmek azmi, sarsılmaz kadar savaşa devam edeceğine 
olan Sovyet milleti korkutulamaz. kanidir. 

Londra : 16 (A.A.) - Stok· -----------
holmdan Londraya gelen haber· Mersinde yapılacak 1 

lere göre, Almanların bugün yap- d iz oyanları 
tıklan manevranın hedefi hiç şüb- en ; 
hesiz Moskovayı çevirmektir. Vi- Mersin : 16 ( Turksözü mu· 
Yazma yolundan Moskova üzerine habirinden ) Haber aldığımıza 
Yapılan Alman ilerleyişi hakkında göre bu ayın 17 .ve 18 inci gün-
Berlinde bir çok şeyler idd ıa edi- !erinde deniz harp okulu, lise ve 
liyor. Alman kıtalarının Moskova- gedikli okullarının da iştirakiyle 
dan uzaklıkları 50 ila 150 kilo· bölge deniz lokalinde muazzam 
metre arasında değişmektedir. Pro· bir deniz yarışı , kürek ve yelken 
pagandacılar , dürbinlt Kremini müsabakaları yapılacaktır. 

Bunlara ilaveten deniz eğlence 
sarayını görüyorlar. 

teri de tertip edileceği ve neşeli 
Almanlara göre bir gün geçiriıece~i haber aım-
< Birinci sayfadan artan) mıştır. 

kalenin ve Kalloca elimizde. bul~n. Gebelerin yiyecekleri 
maktadır. Şimdiden ~560 bın esır il ( İkinci sa fadan artan ) 
alınmış ve 888 tank ve 4133 top Y. . . . 
ele geçirilmiştir. Büyük Britanya- ne meydan vermedıklerı g~bı ay-

.. . d vücudu azamı dere -Ya karşı mucadelede savaş tay- nı zaman a . . 
Yarelerimiz, lngilterenin cenup cede beslemelerı he~a~ıleA gebele· 
doğu kıyısında askeri tesisatı bom- rin bunları b?l. bol ~stıhl_a~ etme~ 
balamışlardır. leri sıhhatlerınm ~ındelığı .nok~aı 

B .. k . 16 ( ) Ofi aı·ansı nazarından lazım bır keyfı~ettır. u reş . a .a. · ı k lı mad 
bHd· · . . Od ·· ·· d ki Ro· Fakat gebelerı yanız şe er • 

ırı} or . e-sa onun e . 'f delerle beslemek mümkün değil-
llıen kıtalarının kumandanı ıstı a . . d bol bol sebze 
etm· t• dır. Aynı zaman a 

ış ır. f · b' uret ha yemeleride ennı ır zar . -

Ceyhan mastabslll 
satıştan memnun 

Ceyhan: 16 (Türksözü muha· 
birinden ) Bu yıl yağmurların kah 
llıevsimsiz yağması, kalı hiç yağ
lllaması yüzünden Ceyhan bölgesi 
lllüstahsilinin toprağa serptiği ie
tek hububat ve gerekse pamuk 

hiderlerinin, tam gıda alamıyarak 
neşvünema bulmaması dolayısile re
~olte geçen senelere nisbeten hay· 
l~ düşük olmasına rağmen Cümhu
tıyet hükumetinin vaktinde ve ye· 
tinde aldığı ted birler sayesinde 

Çifçi malını değer fiabndan daha 
fazlasına ofise satmakta ve vazi
Yetten çok memnun kalmaktadır. 

Yeni yıl hububat bideri ekim 
mevsimi gelmiş olduğundan müs
~~hsilimiz şu günlerde; hububat 

1derlerini toprağa serpmekte ve 
~elecek yıl mabsulunu daha fazla 
alınak için çahşmaktad:r. - M. S. 

'ine girmiştir. Sebzenin hazım cı
İıaz.ı üzerıne nazımlık vazifeside 
inkar edilmez. Bu itibarla 2.~b~e· 
terin gebelere faydası pek buyuk• 
tür. Baharlı maddelerin ve kon
servelerinde mutlak surette gebe-

lere yedirilmesi şarttır. . 
Hülasa etmek lazım gelırse 

gebelerin yiyecekleri şöylece o~
malıdır. Az tuz, az m a y ı, 
az albumin ve yağı az yemekler, 
buna mukabil çok hydrekarbonlu 
yani şekerli ve nişastalı gıdalar 
ve çok sebze tavsiye edilmelidir. 
Şurasınıda istıtraden ~öyliyelimki 
hayvani yağların nebatı yağlard~n 
fazla fena tesirleri görülmektedır. 
Bu cihetten gebelere zeytin yağı 
yemekler daha ziyade tavsiye e· 

dilmektedir. 
Gebeliğin sonuna doğru uz· 

viyete kalsiyum, ' demir, ve vi
tamin vermP.kte faydalıdır. l~te 
gebelerin beılenmeıe:i şu çerçıve 
. . . de tanzim edılecek olurıa 
ıçerıaın 

İl Al YAN KAOIHLAR 
PANTOlON GEYMEYECEKlER 

Roıiıa : 16 (a. a.). - Bu yaz 
ltalya'da neşredilen bir emirname
de pantalonu kadının değil erke
ğin giyebileceği ilan edilmişti. Bu 
kanuna daima riayet edilmemiştir. 
Mesela Ligure'de bu yüzden bir 
çok para ce2.alan verilmiş ve bu 
arada evinin avlusunda pantalonla 
dolaşan 50 yaşında bir kadından 
200 liret ceza alınmıştı. 

Kısa erkek pantalonunun gi
yilmesi ise 350 liret ceza verilme
sini gerektirmektedir. 

Ergani tabvlllerl 
ikramiye keşldesı 

Ankara : 16 ( ıi. a. ) - Ma. 
liye Vekaleti Ergani istikraz.ı tah
vilatı ( 1933 ) ikramiye keşide
sinde aşağıdaki numaralar şu ik
ram iyeleri kazanmıştır : 

Numara Lira 

188829 
039025 
117150 
148661 
188830 
033560 
054379 
148694 
198599 
164460 
163653 

30,000 
15,000 
03,000 
03,000 
03,000 
00,909 
00,909 
00,909 
00,909 
00,909 
00,909 

289 Numaraya da 
isabet etmiştir. 

40 ar lira 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Cuma 17.10.941 
7.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 
7.33 Müzik: Hafif parçalar (Pl.) 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik parçala-

Jar ( Pi. ) 
8.30/ 
8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

12.33 Müzik: Karışık Makamlar· 
dan Şarkılar 

12.45 AJANS haberleri 
13 00 Müzik: Karışık Makamlar· 

dan Şarkılar programının 

devamı. 

13.30/ 
14.00 
18.00 

18.03 
18.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 

20.15 
20.45 

Müzik : Kanşık program 
Program ve memleket sa
at ayarı 
Müzik : Fasıl Heyeti 
Müzik: Radyo SWING KU
ARTETi ( lbrahim Özgür 
Ve Ateş Böcekleri.) 
Konuşma : (iktisat Saati.) 
Müzık : Radyo Swrng Ku

ikinci arteti programının 

kısmı. 

Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri. 
Müzik: KLASlK TÜRK MÜ· 
ZIGl Programı - ( Şef : 
Mesud Cemil 
RADYO GAZETESi 
Müzik : Muhtelif Şarkılar. 

21.00 Ziraat Takvimi . 
21.10 Temsil . 
22.00 Müzik : Radyo Salon Or

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın idaresinde ve Sop
rano Bedriye Tüzün'ün iş
tirakile ) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Ziraat, Esham • 

Tahvilat, Kambiyo • Nu· 
kut Borsası (Fiyat) 

22.45 Müzik : Radyo Salon ~r: 
kestrası Programının ikıncı 
kısmı . 

2'2 55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa· 

nış 

zuhuru ihtimal dahilinde bulunan 
bir çok fena ihtilafların önü alın· 
mış olur. 

Doğum ve kadın 
hastaliklar ı mütehassısı 

Dr. &Uleym•n Kunt•IP 

Adana Atıcılık ve 
Avcılık KuHlbfl Baş
kanbğından: 

Bu ayın 1 1. inci cumarte
si günü yapılacağını ilan etti
ğimiz yıllık kongremiz ekseri
yet olmaması dolayısile 18-10-
941 tarihine musadif cumar
tesi gunu saat 20 ye talik 
edilmiş olduğundan kulüpte 
kayıtlı azaların muayyen gün 
ve saatte beden te ... biyesi böl
ge binasına gelmeleri ilan olu-

nur • 13535 

ADANA ASKfRlİK ~UBfSİN
DEH: 

Yüksek mektep mezunu ve 
yüksek ehliyetnameliler 28/10/941 
gunu Yedek Subay okulu
luna sevk edileceklerinden 25/10/941 
günü sevklerine ait muameleleri 
yapılmak üzere şübeye müracaat
ları ilan olunur. 

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

Nibetçl eczane 

f UAT ECZAHANESİ 
Yeni Postahane yanı .............................. 

1 

~:;:ı 
Adana Biçki Yurda 

Yeni sene talebe kaydına ba,lamııhr. Kayd ve 

kabul )'eraiti Bebekli Kilise sokağındaki biçki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

DOKTOR 

M uza! fer Lokman 
Bugünden itibaren Bastaıarinı mua
yenehanesinde Kabule Başlamıştır. 

ADANA TOPRAK MAHSUllERi Of İSiNDEN : 
1 Ajansımızın senelik Tahmil, tahliye ve nakil işleri on beş 
gün müddetle açtk eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin 20-10-

1 941 tarihinde ajansımıza müracaatları. 5-9-12-18 13497 

iLAN 
iskenderun Mal Md.lüğünden: 

Kapu 
No: 

155 
156 
157 

158 
159 
160 

163 

164 

165 
166 
201 

204 

205 
206 
211 

Mahallesi veya 
Köyü. 

So~ukoluk. 

" ,, 

• 

" 
il 

,, 

" 

.. 
.. 
" 
,, 

" ,, .. 

Cinsi 

Ka. Bina 

" ,, 
" ,, 

" .. 
il .. 
" " 

" 
,, 

" " 

" " 
" • 
" " 

,, 
" 

" " ,, .. 
ti " 

:\Aüştemilatı Kimden metruh 

Dükkan. 
Tah 3 oda 1 Mut. 

Hirant oğlu Agop. 
Hirant o~lu Vahan 
Karabat Sarrafyan 
oğlu Boğos 

,., ,, 

Bir bab. Dükkan il ,, 
1 bab hamam ,, ,, 
Tah 3 oda 1 mut. Hıçır Cizmeyankızı. 

Tah 4 oda 1 
Mut 1 bahçe. 
Talı 2 oda 1 
Mut 1 bahçe 

,, .. 
,, ,. 

1 bab Dükkan 

" " 

" " 

Eliza. 
Ayvazyan. Karısı. 
Ha çık. 

Oseb Ohaoyan 
Ozakar. 
Vanıs Simonyan O. Yusuf. 

" ,, ,, ,, 
Furuncıyan Harparsum 
Vartan 
Mardır Güzelyan oğlu. 
Kare bet. 

,, 
" 

u ,, tt ,, 

Tah 1 oda 1 Mut. lbrahim oğlu Cırcı 
lbrahim. 

Muhammen 
Kıymeti 

L. K. 

150 00 
500 00 
550 00 

300 00 
550 00 
550 00 

350 00 

350 00 

550 00 
550 00 
150 00 

180 00 

120 00 
130 00 
240 00 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların 
27/10/941 tarihine müsadif Paıartesi günü saat 14,30 dan 19,30 kadar Mal Müdürlüğüne müracaatları. 

17--19-21-26 13534 

İLAN 
• 

I skenderun Mal M d. lüğünden : 
1 Muhammen 

Kapı 

No. 

103 

102 
106 
107 
129 

131 
132 
139 
144 
143 
146 

148 

152 

153 

154 

Mahalle veya 
Köyü 

Soğukoluk 

" 

" 

" 
il .. 
,, 
il 

il 

,, 

Cirıii 

Bir bap dükkan 

Dükkan 
Kar. Bina 

,, ,, 

Bir Bap Dükkan 
Bir Bap Furun 
Kar. Bina 

,, " 
,, " 
,, n 

,, " 

" ,, 

Bir Kahve 

Bir Furun 

Müştemilatı 

Dükkan 

" Tah. 2 oda 1 mulbah. 

,,2,, 1" 
" 2 ,, 

Dükkan 
Furun 

,, 

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

11 2 11 1 mut. 

,. 4 ,, 1 mut. 
1 Havlusu 

Kahve 

1 Fı.ırun 

Kimden metruk oldu~u 

Artin kuyumcıyan kızı 

Hiripsine 
Elyas Nader kızı Cemile 
Corc Corci 
Hiristofi Azar Emile 
Nazaret Vanisyan Oğlu 

Boğos 

Artin Vanisyan O. Nazaret 

,, ,, " ,, 
Minos Minasyan o. Manuk 

Agop Sar af yan Eşi Asiye 

" ,, ,, n 

Sarı Agop Sarrafyan Ve 
Vanes 

Boğos Agop Sarraf yan V.; 
Agop 

Samiel Oğlu Mardiros 
Ayvazyşn 

Abraham O. Mardiros 
Ayvazyan 

Abraham Oğlu Mardiros 
Ayvaz yan 

kıymeti 

Lira ~. 

120 00 

150 00 
300 00 
550 00 
300 00 

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

150 00 

500 00 

650 00 

250 00 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık arttırma ile satışa çıkanlmışbr. Talip olan

ların 21;10/941 tarihine müsadif Salı günü saat 16.30 dan 17 ye ye kadar Malmüdürlüğiine müra· 

caatları. 16 • 17 • 18 - 19 13529 



layfa 4 TORKSôZO 17 Birinci Teşrin 

• A 

iLAN 
1L1 P S fskenderun Mal Md. lüğünden: 1 

Kagniı.k Makineleri 
AZ CERtYAN S RfİYATI, SESSİZ İ~lEM(, UZUN OMOR. 

Kapı 
No. 

30 
33 
52 

53 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
80 
93 

Mahalle veya 
köyü 

Soğukoluk 
Soğuk oluk 

" 

Cinsi Müştemilab Kimden metrQk olduğu 

Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah Nikola pa~a veresesi 
Kargir Bina ,, 4 ,, 1 ,, ,, ,, ,, 

,, ,, Tah. 2 oda 1 mutbah Sarkis Manuk ~aspardan 
Su ve elektrikli 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira K. 

150 
500 
500 

--
,, Kargir Bina Tah. 3 oda 1 mutbah. lslabib Manulyım 600 . 

PHILIPS 
,. Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Kesir lsrailyan oğfo Seren 300 
,, Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Vartan Kayan 300 
,, Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Avadis Papocyan oğlu Sarkis 500 ' 
,, Kargir 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 
,, Kargir Bina Fev. 1 oda Tah. 1 Ahır Aram Güzelyan 2CO 
" Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah, Zakar Yiğya Kurunya 400 
,, Kargir Bina Tah. 2 oda l mutbah. Kivork Kozliyan 220 

Kaynak Elektrotları 
Her madene gör~ ve her işe göre 

en mu afık kaynak çubuğu. 

100 

ların 

,, Kargir Bina Talı. 2 oda 1 mutbah. Agop Avadikyan o~lu Samuel • 300 
,, Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mııtbah. Kiristofi Ağar oğlu lskender 550 

Yukanda y~zıh gayri menkullerin mülkiyeti açık artbrma ile satışa çıkanlmıştır. Talip o'anJa· 
18/10/941 tatihıne müsadif cumartesi günü saat 9.30 dan 12.30 kadal352Müdürlüne müraaca 

15-16-17-18 

•• .-..................... ._. ......................... ~ • ..,. .......... ~ , .... ._._ .... , ,..,.,... ... ,.<19> .... 

• • 
i N A l A R 1 O i K K A T E L. i 
i 1 i i Osmanlyede ucUMHUR YET,, lamlla açtlğım Otelde i 
i mu,terUerlm har tUrlU istirahat va•ıtaeını bul•caktır. i 
i • i 

l CUMHURiYET OTELi l 
i :-:• .. w = :: = :: :- : .. .: :• :: .. t:' :: : • 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 

ilan 
Balkevı Reisliğin-

den: it 

i Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidir. ! 
• • i Oamanlyayl ziyaretinizde bir defa "CUMHURiYET,, i ABİDİNPA~A CADD[Sİ NO. 42 - TEl6RAf: REMO ADANA - TELEfOH: 110 

Türkçe okuma "'yazma bil• lı 
miyenler için Halk dershant' ~ 
leri komitemiz ikinci teşrini~ ıı 
3 ünde Namık Kemal oku· 4 
lunda' bu sene gece dershıı' 1 

neleri açacaktır. Derslere de- / 

:.. .. .'(!;.~ - ............ ~_ .... ~ ' ,, ... ' .. ' ':fi .. • .. • • • 

a~»U###tt=u=u~#####X#AMA##tt~ 

"R ~ 
" j / " . 

ÜA 
! ~ = 
" M ; "'{ i 
= () ~ 
~ L ~ " . .. 

~ 1 " 
R ~ 
! N e " Oİ' MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, " " ~ " 
N CAZİ8[ V( GÜZ(llİKTİR ! = 
~ "Radyolin,, harikulade mües· de parlak neticelc~ veren~ 
N sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin., sizi terkibi meçhul N 
M temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi H 
st kişinin tercih ettiii yegane diş müstahzarıanndan da müstağ- N N macunu haline gelmiştir. Diş ni kılmıştır. N 
N hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· M 
N • N 

= RADYOLIN ! 
" " ltzu tt '* n tt u * = * ** * u u * *' ıc * * xc==:r-=-~i' 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H[R GÜN MUSTAf A RirAT[CZAHANESİ 

1 
OSTONOEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 
~ 

i Otellnl görUnU~... i 
i Edinece~iniz intiba sözlerimizi teyid eder.. i 

• e 
vam etmek : istiyenlerin i~1 

0 
fotoğrafla Halkevine müraca· 

[.-·-·-·--·-·-·-·-.. -·-·-·-·-·-·-·-·-·:.=~~--.~~~~-.ı 
at ederek kayd olunmalar1 ~ 
ilan olunur. 13530 16-18 d 

• 
iş Bankası 

lllçlk taıarral beıapları 

1941 
kraaılye planı 

KEŞIDELEk 

4 Ş•bat, 2 Mayı•, 1 Afu.to•, J /ltin•İt.,ri,, 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramıreıerı 
1 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,SOC > 

80 , 50 > 4,('00 
300 > 20 ) f,000 

TUrklye I• Banka•1n• para yatrrmakl• yaln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zam~n.:" t~Hh!nlzl 

deneml• oluraunu~ 

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

!Dr. Cevad Sargın! 
i Clld, Saç ve Zlbrevı Hastalıklar i 
J M8tebaııııı i 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : ı 
! 18tanbul Beyoğlu Tohatlıyan oteli •ıPaarnda Bal• 1 
i aokak Numara :4 C. 15-15 ı 

: .................................................. : 
........ * ...................................... ~~ 
il Abone ve ilin '"JL..,ÜRKSÖZÜ 

~ f şartları GÜNDELiK GAZETE • AOıt.NA ı ·~ -- I< 

Sahiıl ııe Başmuharriri 
ı Seneli~i ... 1400 Kr. f'ERID CELAL 00VEN 
ı 1 Aylıtı ... 125 • --
ı -- Umumi Ne§rigat Müdr'lri 

i ilanlar için idareye MACiD 00ÇL0 -- t 
ı mUracaat ·etmelidir Basıldığı yer : TORKSOZO Matbaos.ı 

:..~.....- .................. -- ~~ 

~ 

~ " - -

ı"""""""""""""""""""""""""S 

f AKA GÜNDÜZ'ün f 
ı : :: :• .. :• :• •• .. w :: •• :: w :: .. !! :• : :-- :• : S e 
ı s 

1 Türk Duygusu 1 
ı ı 

i Yeni Çıktı i 
ı ı 
ı 75 BURU• S : ~ s 
:"""""""""""""""" ................ ~: 

ilan 
ASK[Rf f ABRİKAlAR UMUM MÜ00Rl0~0HO[N: 
Hava Kompresörü almacak 

250 atmosfer tazyike kadar hava basabilecek bir ila ii~ 
adet kompresör alınacaktır. Tek veya müteaddid silindirh 
Elektrik motörü veya transmisyonla müteharrik yeni veya İ)1 

vaziyette müstamel olabilir. 

Satmak isteyenlerin bir istida ile Umum müdürlüğe mütS' 
caatları ve kompresörün evsaf ve ebadiyle bedelinin bildiri!' 
mesı. 15 - 17- 19-21 13525 

Aalatya bez ve iplik fabrikaları T .A.f • 
Mdana mensucat f abrlkasından : 

i T f A ·i Y E C i A l I N A C A K 
Malatya bez ve iplik fabrikaları T.A.Ş. Adana Mensucat 

fabrikasının itfaiye teşkilatı için şimdilik 30 lira ücretle ve bİ' 
lahere liyakatları görüldüğünde 35 lira aylık ücrete geçiril' 
mek Üzere bu işe elverişli 6 itfaiye eri alınacağından 25 il~ 
35 yaşlarında askerlikle alakası bulunmayan ve ehliyetler' 
bulunanların v~saiklerile birlikte fabrika müdüriyetine müra' 
caatları ilan olunur. 13526 15 - 16 - ıy 

5. iNCİ MINTAKA [TfBBA ODASI İDAR[ HEY[TİNDf~ 
S' 

Odamızın idare heyeti ve haysiyet divanı asli ve yeeek 8~İ' 
lan intihabı 20/ l0/941 Pazartesi akşamı saat 17 de kızılaY ı~· 
nasındaki salonunda yapılacaktır. Mıntakamız dahilinde bıJ e" 
nan ve odamızda kayıtlı olan doktor, Diş Tabibi, Dişçi ~~ Jr 
zacıların intihap günü gelerek veyahut rey pusulalarını gotl 
rerek intihaba iştirak etmeleri rica olunur. 

15 - 17 - 18 - 19 13526 


