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iŞGAL ALTINDAKI 
AVRUP ADA SIKINTI 

T•k:.~~·:~~~:an• 'Dahiliye Vek81etimizde çalışmalar 
Ferit Celal GÜVEN 

Savaş bütün şiddetiyle Mos· 
kovanın önleriude sürüp giderken. 
Alman ordusunun işgali allmda 
bulunan bölgelerde de - Azda 
olıa - bir baş kaldırma, bir kı
mıldanma görünüyor. Çekoslovak 
hadiseleri, Sırbislandaki çele ha
"eketleri. Fransadaki karışıklıklar, 
bu memleketler halkının bir şey· 
ler istediklerini, bugünkü durum· 
lar:ndan memnun olmadıklarını , 
sürüp giden ve sonunun ne olaca
lt belli olmayan harp IH!lasının 
baskısı altındtı takat/arının tüken· 
dilini gösteriyor. . 

Bir milletin ordusu, diler bır 
milletin ordusuna maJtlüp olur · 
rnatlubiyetten sonra her iki taraf 
hesaplaşırlar, galipJkılıncının h_ak
kını alır, mallüpla talihine kuse· 
,.ek bir tarafa çekilir sabrı ve 
gücü•varsa fırsat bekler· Halbu· 
ki b~günkü savaşın' şartları böyle 
deRildir. Mallüp topyekün bir Av• 
rupa harbinin sonunu beklemeye 

---mecburdur. Tasfiyefancak ~undan 
.sonra mümkün olacaktır. 

Bu ara Avrupa:açlır, işsizdir. 
Sıkı bir işgal idaresi altındadır . 
Safa ve sola kımıldana"!~z ' . ~ı
yecefl. giyecefi ölçülü~ ~ıçılr~uştır. 
Bahusus AfJrupa ülkesının ınsan: 
ları, diler dört ülkenin türlü türlu 
zenginliklerinden şimdiye kadar 
o derece fayda/anmışlar, O derece 
kazanmışlardır /..i • bunun tadını 
6ir gün olsun kaf alarmdan çıka 
ramazlar. 

Giinler geçiyor, harp bitmiyor· 
Hatta harbin daha da uza.l/fl~alı 
anlaşılıyor.: Yine bir kışa ; gırıyo-
ruz. Geçen~bütün bir kış yorgh: 
altında geçiren, altştıtınJan da 
azına bile razı oldueu halde 
Yi![ecek ve i~ce*: bulamayan, dün
Yanın en bilgili , lıareketli insan· 
larını bir baskı altında tutmak ace
ba mümkün olaca(mıdır ? 

Korkunç bir kışa giriyoruz · 
Rus bölgesindeki muharebelerin 
.sonu ne olursa olsun • bu kış mil· 
Yonlarca insan geçen yılkind~n 
daha kara günler geçireceklerclır · 
Bu yoksulluklara milletleri ~ec.bur 
tutmak kolay bir şey de~ıldır ·. 
Bilhassa Alman yanın hem zaf erı 
kazanması bakımından, ve hem de 
'Propagandası bakımından Avrupanın 
inzibatını tam yerinde olarak tuf
'11ıak zorundadır. Eler bugün Av
rupanın şurasında burasında görü. 
len kımıldanma/arın, yalnız kuv
tıet eligle delil de • Yumşaklık ve 
güzel idare ile önüne geçilemez~e, 
Yep yeni .. bir kaynaşmanın belır-
'11ıeıi mümkün olabilir. . 

Zafere giderken arkada mı~
!Jonlarca insanı teskin etmek la
zımdır Hem bir harbi idare ve 
lıem d~ çeşit çeşit teessür/erin al
tında zorluklar çeken milletleri 
idare, iki~i bir arada kolay bir iş 
delildir. 

lıgal altındaki memleketler· 
den bugünlerde alınan haberlere 
benzer bir çok haberler daha alı
l'labUir. Fakat bunlardan Avrupa
lıların umumi bir isgana ba#omak· 
la oldukları ve b~nda muva/ fak 
Ofacak/orı manasını çıkarmak da 
bay ak bir saflıktır. Çünkü, Alman· ı 
Ya hala hem cebhede hasımlarını 
tıurmaya ve hem de gerisini hir I 
6<ıskı altında tutmaya muktedir 
0lduıu görünüyor. 
-......_:_~--=::__~~~--~~-----• • • • • • • • • • • • • Bltaralbk 
llanuanan ıatvl 
Vaşington : 20 (a . a.) - Ven· 

~Ctvilkinin faal muzahsretiyle 
.atcket eden mühim bir cümhü-
~.Y~tci ayan azası grupu söylen
t~~ınc göre, bitaraflık kanununun 
Qı~aınile kaldırılmasını talepA et· 
lal ~c hazır bulunmaktadır. Ayan 

Orta şarkta lnglllz tayyareleri genlf mikyasta hare· 
t Buna dair haberler UçUncU sahlfede-

kltta bulunmd ukfl ura.sim lnglllz bombardıman tayyarelerlnl 
dlr. Yukarı a r 
uçuf hallnde gOstermektedlr. 

SOVYETLERE GÖRE 

Cebhede 
çok kanlı 
bir savaş 

ALMAN KAYBI 
ÇOK BÜYÜ .'TÜR 

staıın Moıkavada 
Moskova : 20 (a. a.) - Dün 

geceki Sovyet tebli~i : 19 lıkteş
rinde çarpışmalar cebhenin b~t~n 
istikametlerinde devam eylemıştır. 
Bilhassa AnCıdade muharebe~er 
Mojaysk ve Malaya Rolover~ ı.s
t'kanıetlerinde cereyan etmıştır. 
~aşist Alman kıtalarının şiddetli 
hücumları tardedilmiştir. 1 ~ lı~te_~
rinde 38 Alman tayyaresı duşu
rülmüştür. Bizim kay~plarımız 17 

d. Hergün mıkdarı artan tayyare ır. . .. . 
çete müfrezeleri Kalenın bo~gesı-

. b-t·· kesimlerinde faalıyette nın u un . 
bulunmaktadır. Çeteler bır çarpı.ş· 
ma esnasında on kamyo~u. ta~rıp 
etmişlerdir. Alman esirlerının ıf.a· 
d 1 • de çeteler cebhe hattı ıle e erın , A 

iıtşe üsleri arasındaki munakal~b 
ciddi surette güçleştirmek tedır. 
Bütün yollar ü~tünde beklemekt~· 
d" Son günlerde çeteler, benzın 
n~kliyatında 20 saatlik bir teah-

h- sebeb olmuşlardır. Bunun ne-
u~ . . 

t . . d on bir tank benzınsız 
ıcesın e 

Sovyet\er tarafından 
kalmış ve 
tahrip edilmiştir. k 

20 ( a ) - Mos o-Londra : a. · . . . 
d .. ·t· ·dare ilan edılmıştir. Ôr-va a oı ı ı . 

fi idare ilanını bildiren emır name, 

h . 160 200 kilometre batısın· 
şe rın - -
da Moskovaya giden yolları_n mu-

b b -ıcrede nızamın daf aasını ve u 0 6 

idamesini, cebhe kumandanı o~ge 
1 J kof ve Moskova garnızo-

nera u · 
nu kumandanı korg~neral Ortenı-

efe tevdi ctmektedır. _ 
Y d · 20 (a a ) - Bura Lon ra · · . 

a gelen haberlere göre, Vıyazma 
~ölgesinde Alman kıtaları Sovyet 

(Gerisi 3 üncü sa)'fada) 

ALMANLARA CÖRE ---
Sovget 
merkezi 
değişti 
MOSKOVA YA ıAL TMIŞ 

KiLOMETRE MESAFE.DE. 

Kanlı bolaşma 
Bertin ı 20 (a. a ) - Briansk 

cenubunda- çevirme kesimlerinde 
Sovye(bııkiyclerinin temi1Je~e ~şi 
18 ilkteşri n<le sona ermıştır. 
çevrilmiş olan kuvvetlerin ~a 
kiyeleri düşmana kanlı . zayıat 
verdirilerek imha edılm ştır. 19~3 
c:sir ve birçok tank iğtinam edıl· 
miştir. Cenupta son cebhed~ki 
bolşevik kuvvetlen kanlı ı.ayıat 
verdirilerek da~ıtılmıştır. Pek çok 
malzeme, bini aşan esir alınmış. 

tır. 
Roma : 1 (a. a.) - Ofi bil· 

diriyor : Volf şehri üzerinde ba~
lıca iç liman olan Samara, Kuı
beşehe nakledilmiştir. 

Stokholm : 20 (a. a.) - D. 
N. B. Nevyork radyosu, dinleyi
cilerine aşa2'ıdaki ıhtarda bulun
muştur : Amerikan .basını _ Mos
kovayı terketmişlerdır. Bugunden 
itibaren yalnız Sovyet haberler 
bürosundan gelen haberleri neş 

redecdiz. 
Vişi : 20 (a. a .) - Gece a-

lınan haberlere bakılırsa, Alman 
baskısı Mos"ova bölgesinde de
vam ederken cenupta da geniş 
bir Alman"': taarruzu belirmeğe 
başlamıştır. Hatta cenuptaki ha
rekat Moskova bölgesindeki ha
reketten daha ehemmiyetliy~ 
benzi) er. Çünkü. Donet :sanayı 
bölgesinin pek büyük askeri kıy
meti vardır. 

Vişi : 20 (a . a) - Dün ge
ce gelen haberlere' göre, Lening
rısddaki Sovyet kuvvetleri tank· 
!ara dayanarak müteaddit çıkış 

(Gerlai % nci sayfada) 

Amerika - Japonya 
görUşmesl ba,ıayacak mı ? 

Tok)O : 20 (a. a .) - Japon 
bahriye nazırı Aınirrl Simago dün 
akşam radyoda memlekete söyle
diği kısa bir:nutukta şöyle de
miştir : Japon donanması yalnız 

Çin hadisesini lıalletmeğe değil, 
Her türlü durum değişikliklerini 
de karşılamıyıi ha:urdır . 

Tqkyo : 20 (a. a .) - Gene 
ral Tojonun harp kabinesi bu 
hafta sükutu muhafaza etmişse 
de bugün düşüncelerini bilc1irme
si!muhtemeldir. 

Zannedildiğine~ göre, general 
Tojo:Amerika ile müzakereleri 
tekrar ele almıya çalışacaktır. 

Fakat bu"""müzakereler kesilirse 
Japonyanı~ cenuba doğru bir 
harekette bulunması muhakkak 
addedili}or. Tojo kabinesinin 
mutedil görünüşü aldaticıdır. 

Çünkü general Tojo, hem başv~~ 
kil, hem bahriye, hem de dahılı 
ye nRzırıdır. 

Tokyo : 20 (a. a.) - jap•)n
l Gerisi a Uncil sayfada' 

e. Ce~det Kerım:lncedayı 
MtlnakalAt jVeklUDID 

yardlçl gezisi 
Burdur : 20 ( a. a. ) - Mü

nakalat Vekilimiz Cevdet Kerim 
lncedayı buraya gelmiş, tetkik
lerde bulunmuştur. Vekil Burdur
dan Antalyaya geçmiştir . 

DiKKATLER 

Mahalle aralarındaki 
manda arabaları 

Manda ve öküz arabala· 
rrnrn fehire girmeleri yaaa• 
ğı kaldırıldı . . Pekala, fa
k at bunların ıehir içindeki 
dolaf ma larını bir di•iplin 
altına almak, geliıi güzel 
dolafmalarına, ıurada bu· 
rada konaklamalarına gö.z 

yummamak gerektir. Hal
buki aık •ık görüyotJu.z ki 
bu arabaların bir cokları • 
mahalle aralarında, hatta 
gö.z önürdeki aokaklarda 

bile cif tlik avluıunda oldu-
' 

ğu gibi konaklamakta, hay• 
Vanların önlerine yem dö· 
külmekte, pialemelerine mey
dan verilmektedir. 

Gözden kaçan bu iıin 
bir an evel önüne geçilece
ğinden eminiz . Çünkü, be
lediye de bunları yapan 

mem-

Yeni Nahiyeler 
Teşkili Projesi 
Projenin Esasları 

Ankara: 20 (Hususi)- - Da- de nüfus muamelelerini yapa-
lıiliye Vekilliği nahiye teşkil ve çaklardır. Katipler ayrıca nahi-
idaı esi haHında yeni bir kanun yenin mükellef ve mcsul vc::zne-
pro1esı hazırlamıştır. Projeye dar ve mutemedi olacaklardır. 
göre nahi) eler kazalarına bağlı Nahiye meclisleri kendi kendi-
kasaba, köy, mahalle çiftlıklcrle lerine, belli günlerde veya nahiye 
dağınık evlerden vilayet idaresi müdürünün isteği ile nahiye içinde-
kannuuna göre im rulacaktır. Bu ki kasaba, köy, çiftlik ve dağınık 
'\:asaba ve köylerden bayındırlık evler halkının düzenini, sağlığını, 
iktisat, toplu yaşayış, sağlık \.e şenliğini, kalkınma ve ilerlemesini 
münakale imkan ve şartları ba· korııyacak, artıracak tedbirleri bu-
kımlarından ötekilerine üstün lup teklif edeceklerdir. Nahiye için 
olanlar nahiye merkezi olabilecek- deki suların nkıtılma ve dağıtılma-
tir. Nahiyelerde valilerin tayin sını meclislerde düzene koyacak-
edebilzceği birkaç nahiye katibi tar, köylerin :beraber görecekleri 
ile naklık memuru , ebe ve kara· işler ve para harcanması hakkında 
kol buhmacaktır. Nahiye mer- kararlar vereceklerdir. Salmalar i-
kezlerirıde nahiye müdürünün çin yapılacak itirazları ikinci dere-
başhnlığında bir nahiye meclisi cede ve bir ay içinde bir karara 
kurulacaktır. Nahiye meclisinin bağlıyacaklardır. İhtikarı önlemek 
üyeleri, nahiye içindeki beledi- için gerekli tedbirleri alacaklar, sı-
yelerin reisleri ile köy muhtar- rasında ekmek, et ve petrole nark 
lan olacaktır. Nahiye meclisleri koyacaklardır. Münasip yerlerde 
hiç olmazsa ayda bir defa istihsal ve istimlak kooperatifi ku-
toplanacaklardır . Nahiye mü· rabileceklerdir. Küçük bataklıkları 
dür\erine belediy<', köy . vi- l kurulmak, küçük dere, çay yolları
layct hususi idareleri bütçelerin- ' m diizenine koymak, yollan düzelt-
den Dahili} e vekillerinin göste- mek, .program haz•rlamak, köprü, 
rec,..ği tibte evler yaptırılacaktır. çeşme ve kuyuların iyi kullanılma-
Nahi.} c müdürleri nahi} eden me· sına bakacaklardır. 

sul alacaklar, t"vlenme memur- Nahiye meclisleri tarafından 

luğunu ) npacaklar, Cümhüri} et alınacak kararlar ilan olunacaktır. 
Müddeiumumileri gelinceye kadar Bu kararlara aykırı gelenler ve mü-
onların vazife ve selahi} etini L:uJ. kellefiyetleri yapmıyanlardan 1 lira-
lanacaplardır. Nahiye katipleri dan 5 liraya kadar para cezası alı-
her türlü nahiye işini nüfusu nacaktır . 
5000 i geçmiyen nahiyelerde (Gerisi 3 üncü sa)'fada) 

SIRASINA GÖRE 

Çalışmanın tadı 

G
ünlerimiz nasıl geçer ? .. 

Günlerimizin nasıl geçtiğini 

burada sıralıyacak değilim . 
Çünkü hepimiz günlerimizin nasıl 1 

YAZAN; 

K. O. 
1 

geçtiğini pekala biliriz • Bunun bir bilançosunu yapmağa kalkışırsak 
üzüntülü, hatta korkunç bir tablo karşıSJnda kalırız • 

Yabancı bir muharrir kitabında der ki : 
Günler bize, her sabah avuçları altun dolu ve bunları bize arma

ğana gelmiş bir dost gibi yanımıza yaklaşırlar. Eğer bu dostu göre
mezsek, ona iltifat etmezsek dönüp giderler, fakat darılmazlar ertesi 
gün yine ayni vaziyette önümüze gelirler. 

Bir günün, insan ömrünün kısalığını hesaba katanlar için ne büyük 
kıymeti vardır, bir gün deyip te geçmiyelim. Zekalar bir günde bir 
alemden diğer bir ateme geçebilirler. 

Bazı safdiller ömürlerince Hızır aramışlardır. Hızır, muharririn de
diği gibi her gün karşımıza avuçları altun dolu gelen yeni günlerdir. Eğt:r 
bu cömerd dostun erkenden yakasından tutamaz, avuçlanndakini ala
mazsak kime ne demeye hakkımız vardır. 

Bizim milli davamızın başında çalışmak, boş durmamak vardır. 
Asırlarca geri kalışımızın suçlarını imparatorluğun uyuşturucu idaresine 
yükletmekteyiz. Şimdi bize yalnız çalışmayı bir iman olarak öğreten 
Cümhuriyet ıfovrindeyiz. 

Günah nedir? Bundan sakınmak mı istiyoruz, dünya azaplanndan 
kurtulmak mı istiyoruz. Bunun için can kuşu ten kafesinden uçuncaya 
kadar çalışmalıyız. 

Yaşadığımız devirde kör kurdun Allahtan kısmet beklediği gibi 
ağzımızı havaya açıp beklersek, dünyanın bugünkü azğm iştihalarına 
yem olmak işten bile değil ..• 

Etrafımıza bakalım , kopan kıyametler , ağızlan kulaklarına kadar 
açılmış hırslar , bilenmiş dişler , koparacak yumşak parçalar 
arıyorlar . 

Kabuklaşmak , kıyametlere dayanmak , hırsları söndürmek , bilen
miş dişleri kırmak için bir dakika) ı bile boş geçinneden çalışmak 
lazımdır • 

insanın en çok korktuğu , önünde gerilediği çalışkan insandır. 
Tembel cahil kalır, cahil çalışmanın değerini bilmez , çalışmanın 

dekerini bilmeyene uşaklık düşer. Çalışmanın tadı dünyanın hiç bir 
nimetindt: yoktur . insan olan kendini bu nimetten nasıl mahrum ede
bilir . 

celisi hariciye encümenini bu 
~llbah ticaret gemilerinin silah · 
:l\dırılması kanununun projesini 

..... ~·~·~~~=-=·~---------------~' ------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------'-----~~~~~~~~~~~---
••Y6ı•ız inaanlardon 

• ltlnd• bulunan Mo•kov• ••hrlndan bir görUnUf • nun olmo•o werelc • 
Tehdit 

K. O • 



Tarih,cooratya bakımmdan ~ 

KIRIM 
Günaydın yüzbaşllar ! 

arllde , Ullerlllltı , •ll•omldı wı 
cotralr•lla ......... aotıar 

B 
ir zamanlar Bolfevilderle Çar 
ordusunun kanlı dötilflerine 

meydan olan Kınm toprak· 
lan fimdi de Nazi - Bol,evik 
.. Yatına sahne olacata benziyor. 
Alman saldaraıı , Rus cephesinin 
ortasından Moskovaya dotru bil· 
tin kııaınhtiyle devam ederken 
cenuptan da yeni bir saldarafan 
fİddetle bqladıtı haberleri ıeldi. 
Alman ordusunun bu def aki sal. 
dıl'lflaa hedef Kanm ve Kafkuya 
oldutu muhakkü . 

Kırım önemli bir topraktır . 
Baranın kendine hıı tarihi, cot· 
raft durumu vardır . Kanmın mi· 
talojik rlıel bir hilı:ayeıi vardır • 
Belki bilirsiniz : Mısaran c But· 
day illhesi > lzis, Elenlarin c Ev
lmme ilahesi > ve JOpiter'in ka
nıı Heradan korlarak kaçmııtı . 
O zaman lzis , Jupiter'in ıevdifi 
slzellik UAhesi > Prenses Jo 'nun 

ayeaine ııtandı. 
Yunanlılar , K8ç6k Asya mil· 

letleri , Hunlar , Monıollar , lon • 
yealer , Gothlar Kırımı ııra 11ra 
itral ettiler. Ve bura11 Cinevizler 
dca IODra Tlrldere ıeçti. iki aıır 
IOara Kınm tekrar Ruslann oldu. 
laDdaa sonra Karam için Tlrk
lerle Ruılar arasında bir çok çe
kifmleler oldu . Nihayet 1783 de 
Potemkin bu toprakları Rus aı. 

Telklkler ı 

YAZAN 

TANl0Nl8 

k11ine batladı. 
Uıun bir slk6n devresinden 

sonra Karamı 1914 de Oımanhlar 
denizden bombardıman etmifler 
ve bu hareket yüztlnden Umumi 
Savafa airmiılerdir. 

Karam Yaram Ada11 25, 700 
kilometre Karedir . laviçre kadar 
bir toprak. Bu sahilde Karadeniz 
bin metre kadar derinleıir . Bu 
sularda bol balak vardır . Karam 
bölreainin ormanları çok, battan 
meıhurdur. Ve burada Çar aile
lerinin fatolariyle yeni sanator· 
yomlar hqmetle ıöıe çarpar . 
Karam Yarım Ada11nda timdi 
2,750,000 nflfcıı yqıyor. Sivasto
pol , Simforopol , Ôpatorya ve 
Balaldava. Bu a<tanan dört bilyfik 
tehridir. Sivastopolun m6him .1t· 
ratejık ehemmiyeti vardır. Burada 
yetmif harp ıemiıi barınabilir • 
Sunferojol ise Kmm Ciimhuriye· 
tinin merkezidir. 

Halatlavada bilyilk ve eski 
tehirdir . Buranan halkı yumıak 
bqh insanlardır. Fakat öyle mat· 
rurdurlar ki, Balaklava'h her fert 
kendini bir yflzbqı uyar . Ya· 
bancalarla kaynafamaılar. 

Bilytk Rm romancılarından 
Komprine aolabyor : 

c Kırım muharebesinden son
ra ... Birinci Nıkola Balaldava mu
barebeıinde muvaffak olmuı or
dularının bir aeçit reıminde idi . 
At .. .fli baklflı, iri bıyıklı bir luta
nın önlndeo ıeçiyordu. G6rledi : 

- Merhaba asker 1 
Fakat, buna c Satlıtınız' dile· 

riz > diye cevap verilmedi • Hiç 
bir erin atzından bir tek kelime 
d61dllmedi • 

imparator hayret içinde .idi . 
Fakat sellmı tekrarladı : 

- Merhaba uker 1 
Fakat yine cevap veren olmadı. 
Nikola kumandana hiddeUe dön-

dl ve haykırdı : 

- N°açin ba pytan lirim ba· 
na cevap vermiyor ? 

Kamandan imparatora yavqça 
mmldandı ı 

- Banlar er delil hafllleUG 1.. 
Balana heı* ylabafıdır • 

Nikolamlhiddeti bir anda te. 
la11 ... fralbokla ı 

- 09Mıl)dm VW..lanm 1 de· 
eli. Ve bltla ..... ba hiWM aefe 
De ~·ı 

- Kdmeıa .... etlt ı..,..... 

TOltt<SOZO iMi 

8:11111 .. hl ..... : 

·-i '· HA B ___ RLER ADAL&D&ll 
IP,W mQ111T1 

Mersin yerli 
mallar pazarı 

Hallıa n• ı•lrilJe 
Nfıf yapJıyor 

, Mersin : 20 (Türksözü muba· 
birinden ) - Mersin Sfimerbank 
yerli manar pazarını ziyaret ettim 
mtleuese direktörfi Rıza Nayman 
çal11maları hakkmda bana fU iıa· 
batı verdi : 

"Pazarteıi, çarıamba rilnleri 
bayanlara ve sah perıembe. gün· 
leri baylara , cuma köylülere, cu• 
martesi ' ,Onleri ötleden sonra 
memurlara olmak ilzere sa.laflara 
devam ediyoruz. Hafta sonu olan 
cumartesi rünil 9 - 12 ye kadar 
kuponlu satıılar yapıyoruz. Bu sa
tıı sair pnler de olmaktadır. Fab 
rikalarımızm imal ettiti bilumum 
yilnlfl, pamuklu mensucat mala ne 
diter e41alarda depolarımızda f aa· 
la11 ile bulurımaktadır. Herkese 
üç ayda bir ihtiyacına lıwe mal 
vermek suretiyle izdihamın önüne 
kısmen ıeçilmiıtir. 

Ondört memur elbirllti ile 
çalqtıtımız halde yine zor bqa 
çıkabiliyoruz I· Hergün 10 - 15 
esnafa toptan 3000 - 3500 lira 
araımda sat11 yapıyoruz. Haftahk 
sat11 tutarımaı 25 - 30 bin lira 
ara11ndıdır. Daima birbuçuk ay· 
hk stok malımız oldutu halde 
tedbir olsun diye :merkezden il· 
parisi kesmiyoruz. En ıiyade köy 
18 halk'a ehemmiyet veriyor on· 
lara fazla11 ile satıyoruz. Mesai 
saatimizden 4 - S uat fula ça· 
hfıyoruz ki kimse mutber o•ma· 
sın diye,. 

D6rt oatanJaı enlra.s 
altında can Hrecelıfi 
Berber Rama:ıanın icarında 

bulunan Evkafa ait dfikklD din 
balumsızhk ylzilnden birdenbire 
çökmlftfir . Bu eınada dilkkan 
içinde bulunan dört kiti enkaz 
altında kalmıf , hariçten yetifen 
halk tarafından kurtaralmıfbr. Be
lediye ve Vakıflar idaresinin dik
kat nazarlarını çekeriz . 

MERSiN HALKEVININ 
VERECElJI MOSAMER.E 

Menin : 20 (Türbözii muha
birinden) Menin Halkevi teail 
kolu 28 bktqrin ,OOü aq;..t 
Halk linemamnda Vedat Or& Bea
pah iç perdelik • Bir doktorun 
Ödevi • iliml PJalnl oymya
Clktar. 

3 lklncitqrinde temtil kolu Kon
yaya hareket edecektir. 

Blll All'TaTI Y AlfALADI 
AU O.... admda birili _..t. 

ro artiltlerlDdeD CemlleJI yanla
clll.._ yak•la•m•fbr. 

I hracat malları 
neden gükselmekte 

Çukurova bir hububat bölıe· 
ıidir. Bunun için bufln arpaya 
dair biraz konutmayı faydalı bu· 
luruz • 

Bilirsiniz ki, insanlara baıı 
hayvanlardan baıtahk gelebilditi 
ribi, bir takim nebatlardan relen 
bastahklar da vardır. Hakikaten 

Elden ele geçen mallar arpadan hllıl olan ve hemen her 
memlekette rulanan böyle bir 

lstanbul : 20 (HUllll) - Ye- butahk da mevcuttur. 

IZllR DEMIRSPORU nı Alman ticaret anlqmuınm be- Bazı memleketlerde arpa, but-
nlı tatbikatına ıeçilememiftir. day, fibi hububat tanelerine, uyu& 

lDlllyl Glll'OR Fili ihracat ve itbalttın ne tekilde böcefine benıiyen ufak bir hay· 
tatbik mevki ine konulacatıoa dair vancık Anı olur. Bu bayvancatm 

Şehrimiz Demirspor kulfibl· 
nfin tetebbilal ile iımirin kuvvetli 
takımlarından İzmir Demirspor Ku· 
lilbilnin bayramda iki maç yap· 
mık fiıere Adanayı ziyaret ede· 
cetini memnuniyetle ötrendik. 

İzmir Demirıipor'u , milli ki· 
meye dahil bulunan Altay ve Al· 
tınordudan sonra lzmirin en kuv
vetli takımlarından biri oldutu 
bOtün IJtOr efklrı umumiyeıince 

ma16mdur. Çok renç ve teknik 
elemanlardan miteıekkil olan bu 
takımın tehrimizde yapacatı maç· 
lar muhıkkak ki blylk bir rol 
uyandıracakbr. ôtrenditimize rö· 
re ilk kal'falafmayı bayraman ikin· 

~ ci ,ano Adana rençlik kullbtl ya· 
pacak ; ıkinci ve son mfisabaka· 
da bayramın ilçlncil fin6 Ada
na ve İzmirli Demirıporlular ara· 
sında cereyan ·edecek ve her iki 
mfisabakayı ,azide hakemimiz 
Abdi Atamer!idare edecektir. 

Henüz çok kıu bir.[ mazisi 
bulunmuına ratmen Adanaya üst 
iste flç kuvvetli Demirıporu cel
betmekle muhitimizde biyik bir 
ıpor hayata "y•f8lmata muvaffak 

olan Adana Demirspor idarecilerini 
t e b r i k ve Gençl1Srimize ıim · 
didell •uvaffaldyeder temeMi •· 
deriz. 

MllleUeBerlll 
tab .. alan 

Bu pazar mflkellefler talimle
rine devam etmiılerdir. Dinde pa· 
rqfitçl kıt'a ile mfikellefler ara-
11nda tatbikat talimleri yapalmııtır 

Pnarllül 
......... 91 

Pazar fiini hakem Nihad Cal· 
banın idaresinde Milli menaucatl• 
Demirıpor takım lan araımda ya· 
pılan futbol maçı 2 - 2 sayı ile 
bitmiftir. 
Blll ÇOCU& Of'OllOBIL 
ALTINIM CAN VBRDI 

Minaçelebi mah"ı.-ı a.n Ha· 
san Oçdat, idaresindeki makine 
ile 1efer yaparken on üç y8flann
da Nejat ilminde bir çocuk iize. 
rinde bulundutu bllikleti idare 
....,.... otomobile ,_. halde 
çarpuak ...... ...... ,............ 
br. Yarala bu-.,e bldlnlrDI.,. 
da ,.,....... tlddellDdea alalflttib'. 
$of6r tutullnk heklrnada ........ ..,... ...... 

alakalılara da yeni bir mal4mat adına ilim dilinde : "Pedikiiloi· 
gelmemiıtir. deı vantrikods,. diyorlar. 

Ttcirler, ithllat ve ihracat için bcı hayvancıpufak, 6rilmce1' gibi çok 
ne tarıda:muameleye bqlwacak· ayaldıtuhaf bir b6cektir. Erkefi ve dl 
tarını bilemttdilderinden , yalnız tiai vardır. Blyiiklltl bir milimet 
ihzari mahiyette mal toplamaya renin ancak onda biri kadardır. 
devam etmektedirler. Almanyaya Böyle klçlk olmas na ratmen 
16nderiiccek ve oradan getirtile- insanlara yapbtı hastalık oldukça 
cek mallann mahiyet ve miktarla· büylk aıluntılar hual eder. 
nnın. bilin.meıi~e~ve. sevk yollarının Bu haatahta en ıiyade tutu· 
tayın edılmeııne ait reapal malt\· lanlar , meslekleri icabı, arpa ve 
mat ıelmedikçe, anlqmaya ah cid butdaylar ile 11k 11k temu eden 
df faaliyetlere b~a~ması ihti~~li çiftçi, k6ylll, amele ve ıabire tlc• 
Y?ktur. Fakat ~u ıntilar devresını~ carlandır. Bundan dolayıdır ki, 
nıbayete ermcaıne kadar her nevı hububat abm satımına ait ifleria 
ihr~cat malı da elden ele ıeçmek- çok oldutu buı liman ve iskele· 
tcdır • terdeki halk araanda, bastahtın 

Mallann mitemadiyea sahip ufak aalrınlar yaptatı bile r6rill· 
detiıtirmesi bittabi fiyatlannın da mlftlr. Tavuk inek koyun ke
yibelmeaini intaç eylemektedir· çi beslemek ;..erakı~da ola~ bir 
Bunun ~n~ne reç~lmeıi içia Ticaret takım insanlann da, hayvan yemi 
Veklletinı~ tedbn ler almua bek· olarak, arpa ile aak ıık temaaları 
lenmektedır • dolay11iyle, baatahta :tutulduklan 

ihracat mallannın fiyat yflkse· her zaman 16rillmektedir. 
lifi hiıbetinde ithalit mallar~nın Bu afak böcekler, tıplu uyuı 
da y6ksek fi~ata mal olacata ~k~r 1 hutahtında oldutu ribi, insanın 
16rülmektedır. Bunu önlemek ıçın deriıi içine firerek orada faaliyet 
it~llat mallarının ~elp ve .,tc~~~de &terirler. Haıtalık bqlayın 
bırlikler ve ofiılenn yaptıta lflD ıh :O d r61ibte kol ve bacak 
racat mallarına da tatbik edilme- lar~:n :f~k kırm~ kabarcakl 
Sinde allkadarlar fayda fÖrmekte 1 

D •• -t-- "b" 
dtrter peyda olar. DUU...- atq ıı ı y 

• ner. Ba •aflntr, bHhaua ıeceı .,.,...... ,... 
•11•111...__ 
Ceyhan : 20 ( Tlrks6zl mu

habirinden~) - Bir mflddetten· 
beri yurdda tek tip ekmek imal 
olunmakta ve buı yerlerde de 
beyaz ekmek satılmaktadır • Ka
zamıı hububat iıtibsal b6lreai 
oldutu halde fırınlarda çıkan ek· 
meklerin unları dapndan relmek · 
tedir. Ceybanda ise imal olanan 
ekmekler yukanda zikrettifimiz 
tek tip ekmektir • Yani kepekli 
aada yapılıyor. 

Ba tip .. mek bUte büımm· 
dan tabiatiyle beya~ eblektea 
daba iyi ve leaetlldir • HalkMDaa 
ba hu..-.n çok meauaaadllr. Fa· 
kat Adana ve daha baPa yer· 
lerde ~beya ekmefla kiloMI 17 
kuraf8 satılırken Ceyhanda e1mer 
.... kU.-15.Ş~ ......... 
byOr. - .. d....,. bdar 
dotra ~ -- ...... 
allkad• olanlara ~oru • 
lkiaci bir ....... • C8ylalia ... 

daha fazla ve daha fiddetli oldf 

Bir mlddet sonra, kabarak 
laı ın içiade kirli san renkte 
m, batta cerahat toplandıta b 
vakidır. Kqmb çok fiddeUi 
sa deri berindeki yaralardan si 
ren mikropların daha pnİf 
sahayı iltibaplandıımalan ve 
bqka deri baıtahklanna sebep 
malan aibl bir ıhtimal varsa 
bu hal nadirdir. 
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Siyasi ve askeri 

görüşler , mütalealar 

Radyo gazetesinden hulöso 

Şark cepbeslnde 
yeni lnklşallar 

STAL}N MOSKOVADA 

JAPOHYAHIK VAZİYETİ 
UZAKŞARK VAZiYETi 

A 
lmanyanın lı:ış harbi için Rus
lardan daha çok hazırlandığı 

hakkında Alman gazeteleri 
neşriyata devam etmektedir. 

Alman tebliğleri Sovyet za
yiatım muazzam olarak göster
rnektedir. Sovyetler ise bu vadide 
SÜkütu muhafaza ediyorlar . En 
iyisi neticeyi beklemektir . Stalin 
Moskovada örfi idare ilan etmiş· 
tir. Bu:anlatıyor ki, Moskova so· 
kak sokak müdafaa olunacaktır . 
Yeni Sovyet merkezinin Tamara 
olduğu: anlaşılıyor . Bütün hükG.· 
ınet teşkilatı Moskovadan çekil· 
rniş fakat Stalin şehirde kalmış
tır . 

* * * 
Japonyanın durumu her ta

rafta alaka uyandırmakta devam 
tdiyor. Eski Japon Başvekilininin 
istifası Amerikanın Japon tek· 
liflerini kabul etmemesinden ileri 
gelmiştir. 

Bundan sonra Jııponya ne ya· 
pacaktır ? lrıgiltereye, Amerikaya 
ve Rusyaya tecavüz mü edecek· 
tir ? Bunlar günün üç mühim su · 

alidir. 

* * * 
Amerika hükumeti , son tor-

pillenen Amerikan torpidosunun 
Almanlar tarafından tecavüz edil· 
diğini ilan etmiştir. Almanlar ise 
bunu, Amerikayı harbe sokmak 
için Ruzvelt tarafından uydurul
muş bir şey olduğunu iddia edi
yorlar. Amerikan meclisinden bir 
aza Körney'iıı torpillenmesi me
selesi hakkında Almanlar için şöy
le demiştir : Bu cenabetin inti
kamı alınacaktır. 

* * * 
Londradan alınan haberlere 

göre, lngiltere Singapurda icap 
"den tedbirleri almıştır . General 
Ara.ki Şimbun gazetesinde yaz
dığı makalede , Japonyanın kan 
Pahastna da olsa haklarını müda
faa ve istihsal edeceğini kaydet· 
miştir. 

* * * 
Bulgar Başvekili Filof Buda· 

Peşteden avdet etmiştir. 

* * * 
Cephe vaziyetine gelince: Al-

ınan kuvvetlerinin Moskovaya alt
mış kilometre mesafede olduğu 
bildirilmektedir. Moskova cenubu 
daralmakta ve bu çevredeki mu· 
ha.rebeler çok kanlı .olmaktadır . 
Kalenin şehrinin Sovyetler tara· 
fından geri alındığı hakkındaki şa 
Yiaları Alman radyosu yalanla
rnıştır. Yine Alman radyosu Taga
raf şehrinin işgalini ve Rus kuv
Vetlerinin takip edilmekte oldu· 
~unu bildiriyor . 

Cenup cephesinde daha büyük 
inkişaflar olacağı söy !eniyor. Bizim 

_de ~anaatimiz bu yoldadtr. 

Dabillye Vekiletl
nıızde çalışmalar 

(Bııştaralı Birincide) 
50 liraya kadar ödünç para da· 

Valariyle, 150 lirayı geçmiyen her 
türlü işlerden doğan davalcırı nahi
Ye meclislerinin kazai vazifesinden 
olacaktır. Meclisler daha fazla para· 
lı di~er davaları iki tarafın anlaşma
~iyl~ sulh yoluyla halledebilece~· 
~.rdır. Davalar, başka bir yerde go · 

rutemiyecek ve kararlar değişmez 
olacak ve nahiye müdürlüğü tarafın· 
~an yerine getirilecektir. Davalar· 

1 
an ve bunlara ait örnek ve kayıt 

ardan pul, harç, gibi para alınmıya· 
Caktır. Nahiye meclislerinin kazai 
v~~ifesi seçilen iki aza ile nahiye 
l'l'\udürü tarafından görülecektir. 

Dahiliye Vekilliği bir defaya 
~ahsus olmak üzere merasimsiz 

arak nahi e kurabilecektir. 

Orta şarkta. 
bava faaliyeti 

Kahire: 20(a .a) - Ortaşaık 

hava tebliği : Britanya ağır bom
bardıman tayyareleri 18-19 gece· 
si Bingaziye hücum etmişler ve rıh
tımda petral ·deposunda yangınlar 
çıkarmışlardır. 

Libyada tayyare meydanına 
hücum:edilmiş ve bir kaleye müte
addit isabetler olmuştur. Düşma· 
nın çok büyük bir ticaret vapuru 
batırılmıştır. !kinci bir vapur hasa· 
ra uğratılmıştır. 

Dün Sicilyada ikkat!l da bir 
mühimmat fabrikasıle elektrik sant· 
ralı ve bir tayyare meydanı bom· 
balanmış ve bir düşman tayyaresi 
tahrip olunmuştur. 

Sovyetlere göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

hatlarını yarmışlardır. Orel'de düş
manın müteaddit şiddetli hücum· 
lan Sovyetler tarafından püskür
tülmüştür. Vaziyet ciddi mahiye· 
tini muhaza etmekle beraber Rus· 
lar düşmana parlak bir mukavemet 
gösteriyorlar. 

Almanlara göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

hareketlerinde bulunmuşlardır. 
Bütün hareketler muvaffakiyet
sizliğe: uğramıştır. Cenupta Al
manlar, Tagorrogn geçmişlerdır. 

Merkezde Timoçenko ordusu şid
detli bir mukavemet göstermek
tedir. Bununla beraber Almanlar, 
Moskova önünde Sovyet müdafaa 
hatları müteaddid noktalardan 
yarmaya muvaffak olmuşlardır. 

Vişi : 20 (a. a.) - Ofi -
Havas : General Jukof'un Mos· 
kova cebhesine kumandan tayin 
edildiğini bildiren emirname ma· 
reşal Timoçenkonun kumandan
lıktan affedilmiş olduğunu anlat
maktadır. Filhakika general· Ju· 
kofun ünvanları arasında merkez 
cebhesi de vardır. Bu kuman 
danlık temmuzdan beri mareşal 

Timoçenkova aıtti. 

Vezü yanardatı 
( İkinci sayfadan artan ) 

deler saçmağa başladı. Yığın yı

ğın küller, ,lavlar, muhtelif mad· 
deler o kadar çok boşandı ki, 
kısa bir müddet içerisinde Her
kulanum, Pompeyi ve Stabiye 
şehirlerini altına aldı, kapadı, 
görünmez hale sokut.. Sonralan 
da, bazan asırlarca süren tehli· 
kesiz süren tehlikesiz zamanları· 

na, sakin zamanlarına rastlanıldı. 
Nihavet, gene geniş mikyasta fe
veranlar vukua gelinciyedeğin. 

B u 'laman en yakın iki fe· 
veranı, 1872 ve 1906 se-

nelerinde, etrafa dehşet saçarak, 
feveran haberleri, dünyada akis
ler uyandırmıştır. Bundan başka, 
bu iki sene arasındaki zamalarda 
da, hayli şidd~tli feveranlar vaki 
olarak, yakın köyleri birer ha
rabe haline çevirmiştir. Yalnız 
evleri yıkmakla, bağ bahçeleri 
bozmakla kalmamış, lav akınları 
birçok kimsenin hayatına da mal 
olarak fdaket serisi vakalar sı· 

ralamıştır. 

Tarihi feveranlarından 1906 
senesindeki tam 17 gün l:ütün 
şiddetile, gürültü ı•atırtısile sürüp 
giderek, hemen herkesi artık bu 
sefer, Vezünün hiç yatışmağa 
yanaşmıyacağı. daimi surette kur
ban istediği. çok acıktıgı ve bol 
iştahla ne yutsadoymıyacağı veh· 

mine uğratmışsa da 17 gün sonra 
bu vehmin yerinde olmadığı an· 

!aşılmıştır. 

B 
una rağmen hiç güvenil-
mez. Bu sükunet sayıları 

mutedil feveranlı halin yerine ge· 
ne bir afet olacak şiddetli feve· 

1 an geçebilir. Kaynıyan lavlar 
bir taraftan dı:ığın ağzından ya· 
vaş yavaş dökülürken, etraft~ki 
taşlık tarlalar yavaş yavaş ~enı~
lerken, bir de bakarsınız kı, gu
nün birinde gene müthi~ bir fe· 

Tokyo tasavvurunu 
gizil tutuyor 

( Birinci sahifeden artan ) 
ya haricıye nazırlığının gazetesi 
olan Japonteymis, pazar günü 
baş' yazısında şöyle yazmaktadır: 

cJaponye ile Amerika ara
sındaki münasebetlerde şimdiki 
gerginlik devam edecek oluısa 

ve Amerikanın Sovyetlere yardı
mı da muayyen bir dereceyi a
şarsa pasifikteki vaziyet çok da -
ba vahimleşecektir. E~er, Ame
rika birleşik devletleri Rusyaya 
uygun ve tesirli bir yardım yap· 
mak istıyorlarsa pasifikteki müna
sebetlerin iyileşmesini istemeli
dirler. Bu münasebatın tanzimi 
için Japonyanın doğu Asyada 
sulhün tesisinde takip ettiği si-
yasete Ameridanın anlayış gös
termesi laumdır. Amerika rusya
ya bir yardım yapmak istiyor
sa ve bu yardımın da Vila-
divostok yolu ile pasifikten ge\:
mesi lazımsa Amerika Japonya
nın dostluğuna ehemmiyet ver
melidir. 

YENi NEŞR/Y AT 

ÜLKÜ 
Ülkünün yeni seri ikinci sayı· 

sı çok olgun yazılarla dolu bir 
halde çıkmıştır. Bu sayıdıt Türk
çenin Pınarı, Beni Beni, (Şiir), 
Dil İnkılabının Neresindeyiz?, Bir 
Köylü Kızı için, (Şiir), Milli İk ti· 
sat, Geçinmeye, idareye dair, (Şiir), 
Musiki Davamtz, Afyon Türküsü, 
(Şiir), Bursa' da Zaman ve .. Hulya 
Saatları, inek Gözleri, Uçüncü 
Mevkide Kayserili, Evlenme Dışın· 
da Üreyen Nesil, Dil Bayramı, 
Koçyiğit Köro~lu, Necip A.li Kü
çüka, Kitaplar Arasında : Bır Ya-
zın Tarihi, Niğde Halk Türküleri, 
Yüz İfadeleri, Dergiler, Yeni Ki
taplar, Günler Boyunca yazılarını 
bulacaksınız. 

YEDi GÜN 
Yedi gün mecmuasının 450 

inci sayısı olgun yazılar ve nefis 
bir kabla çıkmıştır. Tavsiye ede· 

rız. 

DÔRT SARHOŞUN 
KAVCASI 

Veysel, Mehmet Hallaç, Ah
met Tığbaş, Sabit Şengül adla· 
rındaki şahıslar kendilerinden ge· 
çecek derecede sarhoş olarak 
birbirlerini dövdüklerinden tutul· 

muşlardır. 

ADANA ASliYE 2. NCİ HU· 
KUK MAHKEMESİNDEN · 

Esas : 409 
Karar: 383 
Adana Avukatlarından Yako 

Sami Doğuhanın, Adanamn Su· 
gediği mahallesinde Berber Şük· 
rünün evinde iken üç sene evvel 
memaliki ecnebiyeye giden Nesim 
kızı Madam Klara aleyhine açtığı 
ihtar davasmın gıyaben yapılan 
duruşması sonunda; müddeialey· 
hanın ikametgahı meçhul olduğun· 
dan ilanen davetiye ve gıyap ka
rarı tebliğ edildiği halde gelme· 
diği gibi yine ilanen yapılan ih
tare rağmen davact kocasının 
evine dönmediğinden vaki ihtarın 
tesciline ve masarifi muhakeme· 
nin müddeialeyha uhtesine tahmi
line kabili temyiz olmak üzere 
4/7/941 tarihinde karar verilmiş ol· 
duğundan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

1354 

vera nla ortalığın altı üstüne 

gelir. 
Vezü, yanardağı için, cAvru· 

panın mutfağı) derler; ancak, bu 
mutfakda insanlann yiyeceği hiç 
bir şey piş iri imi yor; bil~kis, .b~~ı 
bazı, insanlar, o mutfakın pışırı· 
len şeyler oluveriyorlar. Onları 
kim yiyor ? Eskiden, Romalılar, 
Vezü yanardağının feveran anla· 
rında, kudretli ilahlarının yapı

lan uygunsuz işlere kızıp gazaba 
geldiğine hükmederlerdı. Dolayı· 
sile del .... 

TOıtKSôZO 

- - - -
1 

BORSA 1 

PAMUK - HUBUBAT 
ı= 

KiLO FlA-TI .
1 

1 

ClNSı Eiı az En çok 
K. s. K. s.

1 
11

'Koza 1 13,00 -15.0Ö~ 
\ Kle\lland Ç. ·

1 
00,00 j 

Klevland l 68,oO 70,00 , 
j Klevland ll - -64,00 67,50 1 

M. Parlağı 00,00 58,50 : 

00,00 56,00 

1 

i P. Temizi 
Kapımah 

Y. Çiğidi 05,00 1 

1 K. Çiğidi 6 ,1Ç 
- 1 

Susam 41,50 

Buğday yerli 8,43 8,75 1 

1 

Arpa 6,63 6,75 

1 ı Yulaf 7:43-ı 7,50 

20 . 10 • 1941 
1 KAMBiYO VE BORSA 
i / ş bankasından alınmıştır. 

- (Frank) 7Fransız 
1 

' 

1 (Frank) isviçre- _ , 
~Sterlin) ingiliz 5.22 

Dolar) Amerikan 129 69 _I 

TÜRKiYE Radgosu ı 
ANKARA Radyosu 

Salı 21.10.941 ' 
7 .30 Program ve memleket sa · 

at ayarı 
7.33 

7.45 
8.00 

8.15 
8.30/ 

Müzik: Hafif program (Pi.) 

AJANS haberleri 
Müzik : Senfonik Müzik 
(Pi. ) 
Evin saati 

8.45 Müzik : Senfonik Müzik 
Programın Devamı (Pi.) 

12.30 Program ve memleket sa-
at ayarı 

12 33 Müzik: Türkçe Plaklar 
12.45 AJANS haberleri 
J 3.00 Müzik ; Türkçe Plaklar 

Programının ikinci kısmı 

13.30/ 
14.0U Müzik : Karışık Progran 

( PL ) 
18 00 Program ve memleket sa· 

at ayarı 
18.03 Müzik: Radyo Salon Orkesl 

rası ( Violonist Necip Aş 
kın ) 

19.00 Müzik : Fasıl Heyeti 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Zeybek ve Sahil 
Oyun Havaları 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : HAFiF SOLOLAR 
( Pi. ) 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.l O Müzik : ODA MUSiKiSi 

- MaX Reger (Trio ) -
Çalanlar : Liko Amar (Ke
man) K. Şonfeld ( Filüt ) 
l. Albayrak ( Viola ) 

21.30 Konuşma: ( 100 sene önce 
nasıl yaştyorduk ) 

21.45 Müzik : Klasik Türk Mu· 
siki Programı Şef : Mesud 
Cemil . 

• 

:""""""""""""""""""""""""": 

1 K121lay Cemiyeti askerlerimize i 
1 kışllk hediye almağa başladı i 
ı ı 

f KABR MAN ASKERLERİMİZE KIŞLlK f 
: BEDIYB HAZIRLIYALIM ı i A danamız ge'ien yıl kahraman askerlerimiz için ı 
ı 60 bir- parça kışlık hediye vererek yurd içinde en ile- ~ 
ı ri dereceyi bulmuftU. Bu yılın kışı da gelmiı çatmıı· ı 
ı hr. Hudutlarımızı bek/iyen kahraman yavrularımızı : 
! amansız, zalim kışıP soğuklarından mu haf aza için ı 
i bu sene _de ~ış_Iık he.diyelerimizi tez elden hazırlıya- ı 
ı rak cemıyetımıze verılmesini sayın yurddaşlarımızdan f 
ı beklemekteyiz. ı 
ı Kızllay Cemiyeti Seyhan Merkezi • 
ı Alın~cak yeni e~~a şunlardır: Pamuklu hı rka, don, gömlek, i 
ı çorab, yun kuşak, yun kazak, yün eldiven ve yün başlık. ı 

"""""""""""""""""""""""""" 

Refika Recep Tümerkan 
· Adana Biçki Yarda 

Yeni sene: talebe kaydına başlamııhr. Kayd ve 

kabul ıeraiti Bebekli Kilise sokağındaki bifki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

:"" .. """" .. """"""" .. "" .. """""": 
ı ı 

iDr. Cevad Sargını 
i Clld, Saç ve Zflbrevı Hastalıklar f 
i Miltellasıısı i 
: ı 
ı ı 
: MUAYENEHANESi : ı 
ı latanbul Beyoilu Tokatlıyan oteli sırasında Balo ı i sokak Numara :4 C. 15-15 i 
ı"""""""" .. """"""""" .. """"""ı 
S0M[R BANK [ff [Glİ BlZ f ABRiKASINDAN : 

Sümerbank Ereğli Bez ,fabrikası için ( 3 ) tornacı , ( 4 ) 
tesviyeci, ( 6 ) marangoza ihtiyaç vardır. Kabul edilecek sa· 
natkarlara, mezkur fabrikada yapılacak imtihanı müteakip şu 
ücretler verilecektir : 

Tornacılara 15 - 40 saat ücreti 

Tesviyecilere 1 S - 40 ,, ,, 
Marangozlara 12 - 30 ,, ., 

Marangozlar mekik işinde çalıştırılacaklarından mekikçiler 
tercih edil:c~klerdir. Taliplerin aşağıda müfredatı yaZllı vesi
kalarını hamılen Malatya Çırçır ( Sabık Şinasi ) fabrikasında 
Sümerbank Adana Pamuk Satınalma bürosuna müracaatları 
ilan olunur. 

13537 19~21-22 

1 - Bonservi5 
2 - Mektep şahadetnamesi ( Varsa ) 
3 - Nüfus kağıdı 
4 - Eyi hal kağıdı 
5 - Sıhhat raporu 
6 - ( 8 ) adet fotoğraf 

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

Tahvilat , Kambiyo - Nu 
kut Borsası (Fiyat) 

iLAN 

22.45 Müzik : Dans Musiki (Pi.) 
22.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa
nış 

IskenderunMal Md.lüğünden: 
Muhammen 

Kapı Mahalle veya ktymeti 
No. Köyü Cinsi Müştemilah Kimden metruk olduğu Lira K. 

310 Soğukoluk. Çimento Bi. Tah. 2 oda. 1 Mut. Kirkor Ohanyan oğ Avak 200 00 

315 • Ka. Bina Fev. 2 oda. 
" 

Ayvazyan O. Vanes 200 00 

316 
" 

,, 
" 

Fev. 2 oda. 
" " " 

200 00 

317 
" 

,, ,, Tah. 2 Oda. 
" 

Ohannes Bizciyan kızı Vahit 150 00 

318 
" " 

,, 
" 

Ayvazyan oğlu Vanes 350 00 
" 

319 ,, ,, 
" 

,, 
" 

Karebet Hancıyan O. Zokyos 350 00 

320 
" 

,, 
" " " 350 00 

" " 324 
" " " 

Tah. 3 oda. " 
Mardiros Sarrafyan oğ. Agop 350 00 

326 
" " " " " 

Asadur Güzelyan oğ. Artin 150 00 

329 
" " " 

,, " 
Mihan Arslanyan oğ. Ohannes 350 00 

332 
" 

Ahşap 
" " " 

Fransız tabasından Dekerin 200 00 

336 ,, 
" " 

Tah. 1 oda. 1 Mut. Filip Filippasyan 120 00 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile sabşa çıkarılmıştır. Talip olanların 
7/11/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 14,30 dan 16,30 kadar Mal Müdürlüğüne müracaatları. 

21- 26- 1-5 13545 
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iLAN 
PHILIPS iskenderun Mal Md.lüğünden: 

Kapu 
No: 

Mahallesi veya 
Köyü. 

Cinsi Müştemilab Kimden metruh 

K agnak M akine(eri 
AZ CEIYlN SARFIYATI. SESSiZ iŞLEME. UZUN öM08. 

155 
156 
157 

158 
159 
160 

Sotukoluk. Ki. Bina 

• • • 
• • • 

Dükkin. Hirant otlu Agop. 
Tah 3 oda 1 Mut. Hirant oğlu Vahan 

• • Karabat Sarrafyan 
otlu Botos 

Bir bab. DükUn • • 

Muhammen 
Kıymeti 

L. K. 

150 00 
500 00 
550 00 

300 00 
550 00 
sso 00 

• • • 

PHILIPS 
• 
• 

• • 
• • 

163 

1 bab hamam ,, ,, 
Tah 3 oda 1 mut. Haçır Cizmeyankızı. 

Tah 4 oda 1 
Mut 1 bahçe. 

Eliza. 
Ayvazyan. Kansı. 
Haçık. 

350 00 • • • 

f(agnak Elektrotları 
164 

165 
166 
201 

• • • 

• • • 

Tab 2 oda 1 
Mut 1 bahçe 

.. . 
Oseb Obanyan 
Ozakar. 
Vanıs Simonyan O. Yusuf. 

350 00 

sso 00 
550 00 
150 00 

• • • • • . . ,, . 
Her madene göre ve her işe göre 

en muvafık kaynak çubuğu. 
204 

205 
206 
211 

• 

• 

" 
" .. 

• • 

.. .. 
,, " .. ,, 

" " 

1 bab Dükkan 

" '' 

.. .. 

Furuncıyan Harparsum 
Vartan 
Mardır Güzelyan otlu. 
Karebet. .. ,, 

" " '' " Tah '2 oda 1 Mut. lbrahim ottu Cırcı 

180 00 

120 00 
130 00 
240 00 

lbrahim. 

Mufassal teknik izahat isteyiniz Yukanda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık arbrma ile sııbp çıkanlmıştır. Talip olanların 
27 / 10/941 tarihine müsadif Pazartesi ıünü saat 14,30 dan 19,30 kadar Mal Müdürlüğüne müracaatları. 

17--19~21--26 13534 

ASKERi flBRIKALAR UMUM MOOORLOGONOEN: 

Hava Kompresörü almacak Nlltetçl eouae Muh11,rrem Hilmi Remo 
ABIDINPAŞA CADDESİ NO. 42 - TELSRAf : REMO ADlHA - TElEfON : 110 

250 atmosfer tazyike kadar hava basabilecek bir ili üç 
adet kompresör alınacaktır. Tek veya müteaddid silindirli, 
Elektrik motörü veya transmisyonla müteharrik yeni veya iyi 

T lHSIH ECZAHANESI 

"Ratlyolin,, harikulide mües- de parlak neticeler veren 
sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
temayüz etmiş ve onbinler:ce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

kişinin tercih ettiti yerine diş müatahzarlanndan da uıüstat· 

il 
il 
il 

hıfzıSSAhhasında ve gilzellitin· nı mıı r · il l 
•acunu haline relmiftir. Diş . kıl '1 

. • · il 

a RADYOLIN I 
...... . ... ··~·· ............... ~ .... ~ • - • - - ....... 4 ~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HAST lWlll HER GOH MUSTlf l Rlf lTECZAHlNfıl 

OSTOIOEll MUA YEHEHIHESlllE Ull EDER 

• 

vaziyette müstamel olabilir. Yeni Olel fanı 
Satmak isteyenlerin bir istida ile Umum müdürlüte müra• 

caatları ve kompresörün evsaf ve ebadiyle bedelinin bildiril-
mesı. 15-17-19-21 13525 

. ' 

iş Bankası 
lllçlll taıarral llııapları 

1941 
llramtr• pi••• 

KEŞlDELEk 

4 Şabat, 2 Mayı•, 1 Afa•t••, 3 llılncitef"ilt 
tGTihlerinJ• yapılır 

IMllkramlJelerl 
1 Adet 2000 Liralık 
3 > 1000 > 

2 > 750 > 
4 > 500 , 
8 , 250 > 

35 , 100 , 
80 > 50 > 

300 > 20 ' 

2,000 Ura 
3,000 , 
1,500 > 

2,000 
2,000 
3,sor , 
4,CCO • 
f.,000 , 

TUrklye ı, Banka•ına P•P• Jmrmalll• ,aın•z iNiP• 
biriktirme olm•z, afnı zan•l'nd~ ullhl11lzl 

denemlf oıu ... unu~ 

: ................................................ "* 
1 AKA GÜNDnZ'ün 1 
ı ı 

1 Türk Duygusu 1 
ı ı 

i Veni Çıktı 1 
İ 75 auauı 1 
ı ................................................ ..ı 

,. Altoae ve llb 
.......... 

t 

Senelifi ... 1400 Kr. 
1 Aglıfı • . . 129 • 

ilanlar için lll•r9'9 
mUraca•t etmelltllr 

TOHKSôZ-0 
GONH&.k GADtl!. A8ANA 

sa1a4, •• BGfllluMrrlrl 
n11ıu ~LAL auvaN 
Umwral Nwifltı' ,,..,_ 

MAclD •DOl-0 
losıldıll r•r : TORICSOZO il..._ 

İLAN 
Seyhan Defterdarlığından : 

Tamamının 

Mesahuı M. Bedeli Hisse 

Mahallesi Sakatı Cinsi Me. Mu. Ada Parsel Lira Kı. Mik!!!-

Şuayip Batyeri 
Savatlı ,, 

Yeni lst. Arsa 

Yılanh 

1 K~uluı .. ,, " " 
Döşeme Tevfik 8. .. 

" 
" .. 
" .. .. 
" .. 
.. 
.. .. .. 
" .. 

,, ,, 

" 
" .. " 

Hasan 8. 
" .. .. 

.. .. 

.. .. 
Rifat 8. ., 

Hasan 8. .. 
S.tlar y o. " 
Bahar Ev 
Kara Salih .. 
Tevfik Bey ,, 
Naci Bey .. 

4595 
9190 

1510 
765 
25 
55 

534 
533 
364 
364 

2 

4 
12 
3 

61S 329 75 

66 366 7 

9738 329 206 
105 365 4 
255 243 2 
255 243 3 
130 367 5 
330 363 8 
892 186 1 

2215 329 133 
81 366 12 

297 340 7 
87 366 1 
70 355 8 

100 00 Tamadll 

500 00 .. 
1510 oo ,. 

22 95 .. 

25 00 .. 
55 00 .. 

246 00 
66 00 

973 80 
1os oo 
318 75 

318 75 

78 00 

142 50 

.. 

.. 

.. .. 

.. 

.. 
, . 
.. 

624 40 .. 
1772 00 .. 
500 00 " 

1500 00 ,, 
1200 00 Yar1ll 
375 00 TamaıJll 

Yukanda evsafı yazılı ıayrimenkullerin mülkiyetleri peşin par• 
ile 12 - 10. 941 tarihinden itibaren açık artıırmaya konulmuştur. 

isteklilerin 'fı 7.5 pey akçası makbuılariyle birlikte 3 · 11 · 9'1 
Paıarertesi fiinü saat 14 de Defterdarlıkda müteşakkil komisyoP 
mahsusuna ve malumat almak isteyenlerin de her ıün Millt Eml~ 

dairesine müracaatlan ilin olunur. 12 - 16 - 21 - 26 

..... ., ................ 91 ............................. . .................. ; 

! . 

i 11 Z l R 1 O 111 l T E !.. i 
• • i O•m•nl, .... ''CUMHURiYET., lamlle açUlım Otelde i 
i mUtterllePlm her tUrlU l•Ur• ... t wudaaını bulacaktır. ; 

! • i 

f CUMHURiYET OTELi j 
! ı· ı O.maniyenin en konforlu, en temiz otelidir. 

i Oamanlye,ı zlJ•retlnlzd• lllr d• .. CUMHURiYET .. 
i Olellnl glrtlnUz ... 
i Edinecetiniz intiba sözlerimizi teyid eder.. J 
i·-·-··--···-·-·-···-·-·-·-·-···-·-~=·~·-·~~~~ 

t 


