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1 BUGtl'N TOPYEK'CN 818 YARDIM YAPAC:AÖIZ 
Afganistanda 
Mihver tebaası 

Bugün bir tayyare 
fabrikası kurabiliriz 

Roma ne diyor ? 
Roma : 21 ( a. a. ) - o: 

N. B. : İtalyan ve Alman teba
alarının yakında Af ganistandan 
ayrılacaklarına dair olan haber 
hakkında da salahiyetli İtalyan 
mahfillerinde şöyle denilmekte

dir: HESABI YAPILDI: E~ER BUGÜN HAVA KURUMUMUZA YARDIM 
YAPARSAK BiR HAVACILIK FABRiKASININ TEMELiNi ATARIZ 

Hava /...ıırumu Türk lıavacılı~ının büyük ve mülıim bir takını ihti
yaçlarını karşılamak üzere teşebbüslere girişmiştir . Kurum , bu teşeb
büslerinde de muvaffak olmak ve faaliyetini hızlandırmak için vatan
daşlara baş vurmakta, Ramazan bayramı mt1nasebeliyle fitre ve zekcit· 
tarın Hava:kurumuna ~verilmesi lüzumuna işaret olunmaktadır . Bu 
maksatla kurum , diğer senelerde oldıığu gibi , bu yil da memleketin 

her yerinde lıer eve fitre zarfları bırakmıştır. 

- Geçenlerde Afgan hariciye 
nazırlığının sözcüsü radyo ile yap· 
tığı beyanatta , Af ganistandaki 
İtalyan ve Alman tebaasının faa
liyeti hakkında her hangi bir en
dişe duyulmadığını,:bu beyanata 

DERLi TOPLU 
YAŞAMAYA 
ALIŞMAK 

Ferit Celal GOVEN 

B
ayram do\ayısiyle çarşı paza· 
rın pahalı olduğunu bir çok 
esnafların, insaf sızca hareket 

ettiklerini yanayakıla anlatıyorlar, 
ihtikarlardan bahsediyorlar. 

Bir takım korılröllere rağmen 
lüccarın, esnafın kaçamaklı yol· 
lardan giderek ellerindeki malları 
Jl;ıhalıya satmış olmaları , sakla

lllaları mümkündür. 
Yalnız mühim bir nokt rt yı 

daima unutuyoruz . Harbın üçün· 
cü yılına girdik. Dünya pazar arı 
tamamen kapalıdır . Bugüt e ka· 
dar harcadı~ıınız şeylerin bir ço
tu ya evelden stok edilmiş eşya· 
lar , veyahud da güçbela tışar
dan içeri sokabildiğimiz sayılı 
şeylerdir. 

Bu böyle 

, dun~an n 

e.ı-. t 

rtına yukJetti· 
ndan da kur-

Kurum bir tek bayram gününde büyük bz"r havacılık fabrikasının 
temelini atmala imkan bulundııifunu bildirmekte ve bütün vatandaşların 
düşünce ve anlayışlarını bu ölçüde ayar ederek Türk Hava kurumuna 
yardım etmeleri istenmektedir. Diğer taraftan, Hava kurıımn, işçilerin 
mütekasif oldukları yerlerdi? yapıları leş ~ila!mı d ı genişi etmiştir . 

rağmen Afgan:hükilmetinin Alman 
ve ltalyanların memleketi terket
melerini istemiş olması , mezkur 
hükumet zerine yapılan lngiliz
Sovyet tazyikinin ne derece şid
detli olduğunu göstermiştir. 

SUVYETlERE CÖRE 

Moskova 
ve cenup 
tazyiki 

B 
bir ,lavaklama 
goze farpıyor 

) arısı neşrcdı en .'Sovyd teb 

Sovyet tabrlkalarmdan 

b~ler olmaktadır. Cep· lıkteşrinde 23 Alman tayyaresi 
t · t m tincl'! t:ıa.ç· t <iilşii fil nüs ü Biz yedi tavvarli': 

talan üyük tank teşek- kaıbettik. 
kuılerıyle mevzilerimize karşı mü- Moskova : 21 ( a. a. )- Bu-
teaddit şiddetli hücumlar yap- günkü Sovyel tebliğine ek : Ü· 
mışlardır. Kıtalarımız Alman hü- rel kesiminde faaliyette bulunan 

r--------iiiiiıiiio~r=r=:.....-.-...-.. ____ _., 
Sahip ve Başmuharriri n1' 

FERiD CELAL GÜVEN 1 
Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5152 ı 

Pirinç mahsulü 
sallş fiatları 

-

Ticaret Velliletlaln tebliği 
Ankara : 21 ( a. a. ) - Ti· 

caret Vekaleti pirinç fiatlarına 

dair bugün bir tebli~ neşretmiştir. 

Buna göre, idrak edilen yeni pi
rinç mahsulünün toptan satış fiat-

ları şudur : 

Bursada 35 kuruş , Kastamo

nuda 30 kuruş , Antalyada 29 ku

ruş , Seyhan , Maraş ve Halayda 

yerli 27 kuruştur . 

Bu fiatlar fabrikada toptan 
azami satış fiatıdır . Mahalli mü-

rakabe komisyonları perakende 

satış fiatlarını tesbit edecekler

dir 

AlMANlARA GÖRE 

Bil AR Af llK 
KANUNUNUN 

TADili 
Vaşington : 21 (a.a) - Ayan 

hariciye encümeni bitaraflık ka
nununun, Ticaret gemilerini silah· 
!andırmayı mümkün kılacak şekil· 
de tadil eden proje hakında yapı· 
lacak beyanatı bugünden itibaren 
kapalı celselerde dinlemeyi doku
za karşı 12 reyle kararlaştırmıştır. 
Reis, encümenin yapılacak beya 
natı gelecek cuma günü saat 17 
ye kadar dinleme kararınl almış 
oldu~unu söylemiş ve ilk defa 
Hal'ın mutabalarını qildirmesinin 
muhtemel bulundu~unu ilave et-
miştir. 

Portekiz gemileri 
Lizbon : 21 (AA.) - Zanne

dildiğine göre, Portekiz hükume
ti, Portekiz gemilerile muharip 
memleketlere her türlü emtea nak
lini yasak etmiştir. Kartreal Porte-

. kiz vapurunun batırılması üzerine 
bu tedbirin alındığı sanılmak-
tadır. 

Yeni bazı 
bölgeler 

zapt etildi .. .. 
Stalin bir zır/ıh 

'f,,enle M 
J• 

Roma : 21 ( a. a ) - Alınan 

haberlere göre , Stalin bugün 

bir zırhl: trenle Moskovadan ay-

ı 
ı 

z~, ç, ~cula- i 
Jrem~ rilerinin ı 

e n ağırl 

lulmuş değiliz. 
1htıkarlardan şikayet etmeden 

Önce savaş ekonomisi denilen ve 
her milletin inceden inceye üze· 
tinde durduğu bir şey varki buna 

önem vermeliyiz. 

20 lıkteşrinde mıJharebeler bütün 
cephe bo) unca devam etmiştir . 
Mojaysin, Maloyarolavesin ve Ta
gafrof istikametlerinde muannida-

cumlarını püskürtmüşlerdir . 19 {Gerisi $ Uncii sayfad:ıl ===========~~.:._ ____ _ 

bayramını candan : 
ı kutlular. Daha uzun yıl- ı i /ar ağız tadiyle , barı' ve ı 
ı güzel günler icinde bir ı 
• çok bayramlarc; ermele· i i rini diler • ı 

Bundan iki yıl öncesini, hepi· 
rnizin unutması lazımdır. Bilhassa 
aile budcesini kazançlarımıza göre 
sım sıkı bir l<ı\ıkta onarmalıyız. 
gelişi güzel gönlümüzün her 
çektiği şeye para vermemeliyiz, 
eyi kötü elimizde ne varsa onlar 

la yaşamaya çalışmalıyız. 
Bugün bize sağlımızı koruya· 

bilecek bir kılık, ve g~ne sağlımı· 
ıı ayakta tutabilecek bir yeyecek 
Yeter. israfın her türlüsünden cid
di bir surette kaçınmalıyız. Böyle 
Yaparsak ne biz, ne ailemiz, ne de 
devlet sıkıntıya düşer. Büyük çap· 
tıı bir memleket müdafaasına ha
ııtlanıyoruz. Bu hazırlıkların iste· 
di~i fedakarlıklar dağlar gibidir. 
f.lbette sıkıntı çekeceğiz. Bir lok· 
rna ekmekten, bir damla yağa ka
dar herşeyi hesaba katmak zorun-

(Gerisl 3 üncü sa)fada.) 

DiKKATLER ......... ____ _ 
VARAMAZ ÇOCUKL.AR 

VE ELEKTRiK 

Evelki gece tallsiz bir vatan· 
claş elektrik dire~ini tutmasile • 
elektrike çarpıp ölmesi bir ol
l)ıııştur . 

b' Öyle anlaşılıyor ki yaramaz 

l ır Çoculan uçurtması elektrik tel-
e • rıne dolaşmış, uçurtmayı kurta.· 
;~Yırn derken de attıtı taşlarla 
ıncanı kırmış, ya~murlar ipleri 

lalat d. . ınca ceryan ırele geçmış. 

Mektepler, analar , babalar 
çOcllklarının kulaklarını bir kere 
:1.aıı,. çekmelidirler. Başı boş, bas
ı/Sız gezen· bir çok çocukların, so
~Qkfarda ,;;ahalle aralarında yap• 
g .. Qdıkları şeyler kalmıyor. Hatta 
:rclı'iRümüz gibi, vatandaş canına 
le .Ql olan haylazlıklardan bile çe· 
lrırniyorlar. 

Bir adam elektrik 
·cerganından öldü 

---=--
Feci hadisenin tafsilatı 

Dün gece saat bir buçuk su 
larında amele başı olan ve (Pa· 
muk lş limited) Fabrikasında ça-
lışan Diyarbakırlı olup Adananın 
(Eski karalar) mahallesinde 6/38 
Nolu elektrik direğinin yanından 
geçerken bu demir direkt~." _ele~t
riklenerek hemen oraya duşup ol-

müştür. 
Yapılan tahkikata nazaran 

hadise şöyle olmuştur: 
Mahalle bekçisi tekke kurbu 

caddesinde dolaşmakta iken bu 
elektrik direğinin lambası ~önük 
olduğunu görüyor. Ve bu lamba· 
nın önüne yaklaştığı zaman orada 

bir adamın yatmakta olarak bulu· 
yor. ise el koyan muddeiumilik ve 
ekli vukufun yaptığı tahkikata gö
re, mahalle çocuklannın uçurtmala· 
rı tellere takılmış uçurtmanın iyi 
elektrik demirine temas ederek 
ceryan nakletmiştir. ikinci tahmi
ne göre gene mahalle çocukları 
kuş lastik taşiyle elektrik fincanı· 
nı kırmışlar ve fırtınanın da yar· 
dı mı ile bu fıncan parçalandığın· 
dan tellerden direğe ceryan sızmış 
tır. Bu yüzden bir kişinin ölümü-
ne sebebiyet verilmiştir. 

Muddeiumumi muavini Şeref Gök 
men tahkikata devam etmektedir. ' 

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

ı Büyük bir edebi zevkle yazılmıı ı 

l • BiR KAFKAS ROMANI • 1 
İ Şahma Dansözü 1 
ı i ı T ANJNMIŞ FRANSIZ ROMANCILARINDAN COM~ DE GABi- ı 
ı NEDU TARAFINDAN YAZILMIŞ OLAN BU GUZEL ESER ı 

f NEVZAD OfıVEN J 
ı Türkçeye çevrlldl Bayram ertesi ı 
ı Tarafmdan ı 
ı Tlkslztl stıtunıarıada ı 
ı zevkle okuyacaksınız. ı 
ı . ı 
ı ...................................... .. .......... 

~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~~~~-~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. '..!.! ................ ı 

. -·· B. RuUvelt 1 

Amerika'da m-ü: 
him müzakerat 

Ruzveltin Bay 
Harimanla göıüımeıi 

Haydpark : 21 ( a. a. )- Ruz
velt dün • Amerikanın Moskova 
heyeti reisi Hariman ve ödünç 
verme ve kiralama proğramının 

Hopkins:lile Rusyaya yapılacak 
~me~ikan yardımı meselesini gö
r~şmuşt~r. Bu görüşmeden sonra 
bır teblı~ beklemeğe lüzum ol-
madığını Ruzvelt Beyazsaray umu· 
mi katipliği vasıtasiyle basına 
yaptığı beyanatta bildirmiştir . 
Ôğle yemeğini Cümhurreisinin 
hususi ikametgahında yedikden 
sonra Hariman tayyareleriyle Va
şingtona hareket etmiştir. Orada 
devlet dairelerinin harbiye ve 
bahriye nazırlıklaıının yüksek me· 
murlariyle görüşecektir . Ruı.velt 
ile Hariman arasında bugün va
şingtonda yeni bir görüşme ya
pılacaktır . 

SIRASINA GÖRE ~-~~ 

Toprakla bayramlaşma 
ugqn bayram, dostlar el sıkı

şacaklar. Çocuklar ,analar, ba
balar sarmaş dolaş öpüşecekler . 

Sevgiler, saygılar gönül bağlarında 
kucaklaşacaklar, ömrümüzün gün

YAZAN; 

1 
K. O. 

1 1 

leri.ne tatlı bir g~n- ~aha karışacak .. Üç gündür ,gökten yere ırı ta
nelı yağmurlar dokuluyor. Toprak göksünü kabartmış, bulutların uzak
!ardan yüklenip getirdiği su gibi bir sevgili ile bir bayram sofrasına 

oturmuş , yarının bereket düğününü yapıyorlar. 

Şu yeşil ormanlara, şu güzel ağaçlara, şu renginin çeşitleri sayıl
m_a~an, kok?lanııa doyulamıyan arılara bal dağıtan çiçeklere, bize ve 
butun mahlukata can veren toprak değil mi ? Onu avuçlarlığımız , 

onu kokladığımız, onun koyu esmer yüzüne baktığımız zaman damar
larımızda keskin, hırslı bir sevginin ka) nadığını nasıl duyam. . Bu 

sevgi.}'.i. ne çocuk anasının göksüode,ne delikanlı sevgilisinin kokusunda 
bulabılır . Toprak olmasa 1 şu bayram günlerinde penbe yanaklı , 

kıvırcık saçlı, tombul elli çocuklar, sınırları bekleyen , sabanı kucak
layan delikanlılar olur mu, anaların memelerinde süd kalır mı ? .. 

Dün.?'anın ateşe kestiği, milyonlarca insanın miğde acısına tutul
duğu, goz yaşlarının yağmur gibi döküldüğü bu devirde,liür,kaygusuz 
top~a~ların bağrına şu bayram gününde başımızı koyarak şükür et
melıyız . 

insanlık dünden, bugün daha ziyade toprağın büyük sırrına: efen
diliğine inanmıştır, Elirıde bir avuç toprağı kalanlar, onun üzerine ka
panarak, yaratıcıya tapınır gibi tapınıyorlar. Her şeyden çok ona ina

nıyorlar, onu seviyorlar. 

Oh güzel toprak 1 
Senden geldik, sana döneceğiz. Ömrümüzün boyunca ne servet , 

ne mutluluk gördükse senden gördük. Kederlerimize sen cevap . ver
din. Acı tatlı göz yaşlarımızı sen bağrına çektin. Bahar senden geldi, 
ekmek senden geldi, can ve saadet senden fışkırdı. Umutlarımız , rü-

yalarımız hep sensin .. Seni o kadar severiz ki, bize verdiğin kanı , 
canı senin uğrunda bağışlamak. senin için baş borcumuzdur . Sensiz 

bayram olur mu ? .. 
Bu bayram bizden ziyade sana mutlu olsun !.. Üzerine kapanarak 

yüzlerimizi yüzüne sürerek seninle bayramlaşıyoruz, Toprak 1 , , 
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TORKSOZO 

. 

Tarih ve coorafya 

Moris Adası Yoksul talebe 1 Öğretmen kıya/ eti 
Eski lran Şahının şimdi 

oturduğu bu ada nasıldır ? 

Orta Okullarda da 
Blmaye Heyeti 
k•raıacak 

sade olacak 

E vvelki gün Londra'dan 
gelen bir telgraf hrceri 

O zaman halk sahilden yüksek
lere çıkar Buralarda vasati sıcak
lık 27 deşecedir. Adada malarya 
vardırr 1867 de malaryadan 30 
bin kişi ölmüştür. 1754 de çıkan 

kolara 17 bin kişinin ölmesine 

Okulların yeni sene tedrisa
tına başlamaları üzerine ilkokul
lardaki yoksul çocukları himaye 
teşekkülleı i de faaliyete geçmiş

tir. Geçen sene bu teşekküller· 

etrafında fehrimiz ilkokullannnda 
okumakta olan 10780 çocuk hi 
maye ebilmiştir. 

Vekaletin yerinde bir kararı 

eski Iran şahı Rıza Pehlevi'nin 
harp vaziyeti dolayısıyle şimdilik 
Hind Okyanusunda Maurice (Mo· 
ris) adasında oturması muvafık 

görüldüğüüü ve eski şahın mai· 
yeti ile birlikte buraya nakledil
diğini haber veriyordu. 

Maurice, yhaut lle de Fran
ce adı verilen bu ada Afrikanın 

şark sahillerindeki Madagaskar 
adasına 880 ~ kilametre mesafede 
küçük bir adadır. Mesahası 1.914 
kilometre murabbaı, nüfusu 400 
bindir. Adanın etrafı mercalıktır. 
Fakat buna rağmen güzel liman
ları vardır. Başlıca limanı ve 
merkezi Port Loiıis'dir. 

Maurice adası volkaniktir. 
Sahilleri denızden yüksektir. A· 
danın ortasında geniş bir orman
lık vardır. Adanın en:uüksek da· 
ğı 825 metre irtifaındadır. Adada 
birçok nehirler. vardır. Fakat yaz 
mevsiminde bunların ekserisi ku· 
rur. Dağların sönmüş kraterlerin· 
de de birt:r göl vardır. Bu gölle· 
rin birinde yapılan iskandil ame
liyaiında dibi bulmak kabil ola

mamı ~tır. 
A<la.'ın)klimi sağlamdır. Fa

köt yazın hava çok sıcak olur. 

Sağlık Bahisleri 

Mikroplardan nasıl 
korunmab 1 

B
izde hastalık tevlid eden mi~· 
roplar vücudumuza nasıl hu· 
cum ederler? Ve bu küçük 

mahltıkların vücudumuza dahil ol· 

dukları ilk kapılar nereleridir? 
Mikropların girdikleri yerlerin 

başında deri cild sonra gışayı 

muhati, yani ağzımızın, .burnumu 
zun, içini kaplıyan ince kırmızı· 

zar, akciğerler ve hazım cihazla 
rıdır. Burada nazarı dikkate alına· 
cak bir mesele var: 

Eskiden daima sağlam bir de· 
riden mikrop giremez denilirdi . 
Ve sağlam bir derinin mikropla· 
rın nüfuzuna karşı hakiki bir ma· 
nia, bir sed teşkil ettiği kanaati 
hakimdi. 

Halbuki maalesef son taharri
yat sağlam deriden de bazı mik
ropların nüfuz edebildiklerini gös
termiştir. 

sebep olmuştur. 
Mauric:adası Hattüsvanın ce· 

nubunda oldnğurdan bizde yaz 
mevsimi orada kış,· kış" mevsimi 
yazdır. Fakat adada kelimenin 
tam manasiyle kış yoktur. iki 
mevsim vaadır : Yaz ve bahar. 
Yaz mevsimi birinciteşrinin onbe
şinden nisanın onbeşine kadar 
sürer. Bu mevsim hararei 35 de
receyb kadar çıkar.~ Bahar mev
siminde ise sıcaklık 18 dereceden 
aşağıya inmez. Vasati sıcaklık 

25 derecedir. Yazın cenuptan 
esen serin bir rüzgar havanın 

sıcaklığını azaltır. Bu rüzgar her 
sabah sekizde başlar, akşama ka
dar devam eder.:: Fakat bazan 
şimalden, Hattıüstüvadad çok sı 

cak bir rüzgar eser. Bu rüzgar 
her tarafı .} akıp kavurur. 

Adada yağmur mevsimi bi
rinci kanundan martın""' sonuna 
kadardır. eyliil ve birinci teşrin 
ayları iscı son derece kuraktır. 

Ada kasırgaların ·"geçtiği yerde· 
dir. Senede vasati olarak 26 gün 
kasırga hükum sürer. 

Maurice adasında toprak be-

Bu sene himayenin daha ge
niş mikyasta yapılablmesi için 
tetkikler yapılmaktadır. Öğrendi· 
ğimize gore Vekalet ortaokullar
daki yoksul çocukların himayesi 
için de faaliyeti geçilmesi hak
kında alakadarlara bir t~mim 

gönderrniştia. 

Kupa maçı 
Cumartesi günü saat 15 de 

Hatay - lçel arasında kupa ma
çı yapılacak ve galibi ilede Sey · 
han bölgesi 26 - 10 - 941 pa
zar günü çarpışaçak, neticede ga
lip takım kupayı alacaktır. 

Raik evimizde 
konferans 

Ticaret lisesi iktisat ve' büro 
öğretmeni ve Halkevi kütüphane 
yayım komitesi reisi B. ihsan Tör 
tarafından 27 - 10 - 941 pa
zartesi günü saat 21 de Halkevi 
büyük salonunda (Cumhuriyet ve: 
Halk idaresi) mevzulu bir konfe· 
ı ans _ve orkestra tarafından bir 
konser verilecektir. 

BiR KADINI BIÇAKLRDI rı::ketlidir. En çok ,yetiştirilen şe
ker kamışı , kahvedir. Muz, ana· 
nas rla pamuk, kahve, çay da Bursalı Necip isminde bir şa-
boldur. Adada hayvan yetiştin!- hıs Ali kJZl Bahriyeyi kıskançlık 
m · p k L • t .1 yüzünden hafif surette çakı bıçağı esme e eııemmıye verı mez. 
Halk ihtiyacını Madagaskar. ada- ile yaraladığından hakkında taki-

bat yapılmaktadır. 
sından temin P.der. En çok sarfe· 1 ---------- ----

dilen pirinç de Hindistandan ve- leji vardır. 
ya Hindlçini'den getirtilir. Adanın Ada ehalisinin yüzde 77,1 i 
civarında denizde pek çok balık katolik , 13,8 i Hindu, 6 si müs· 
vl?rdır. lüman, 4,7 :si protestandır. Ada 

Maurice adasının eh alisi muh . bir İngiliz valisi L tarafından idare 
telif ırkl!ira mensuptur. Yarısından edilir. Valinin :maiyetinde bir İC· 
fazlasını müstemlekelerde doğmuş ra meclisi , bir de 20 azadan 
beyazlar teşkil eder Bnnlar esmer· mfüekkep teşrii meclis vardır. Bu 
diler. Creol denilen hu beyazların meclisin azası halk tarafından se-
çbğu Fransızdır: Miktarları 150 çilir. 
bin kadardır. Bundan sonra Hin· Maurice adası bir zamanlar 
dular, zenciler, Çinliler gelir. A- Hind yolu üzerinde, hemen her 
dada 3,000 kadar Fransız, 600 ka· geminin uğradığı bir yerdi. Süveys 
dar da İngiliz vardır. Muhaceret kanalının açılması bu adanın tica· 1 

yüzünden ~rkek nüfusu çoktur. retine büyük bir darbe vurmuştur 
Maurice adası 1507 de Por- Mamafih şimdi de bir çok büyük 

tekiz.tiler tarafından keşfedilmiş· İngiliz ve Fransız ~vapur kumpan· 
tir. 1640 tan 1710 tarihine kadar yaları vapurlarını buraya uğratı-
Adayı Hollandalılar idare etmişler- yorlar. Adada Hindistanda kulla· 
dir. 1712 de burasa Fransızlar ta- nılan rupi geçer. Mamafih eski 
rafından ~işgal edilmiş , 1810 da Fransız v~ İspanyol paraları, Na· 
lngiltereye geçmiştir. O zaman· poli altınları da ~tedavül etmekte· 
danberi Ada İngiltere tarafından dir. 

.......................... 
i HAlK KÜRSÜlERİ f 
ı Cümhuriyeiin 18 inci yıl i ! dönümü bayramında; Belediye ı i önünde C.H.P. Halk kürsüsü ı 

kurulacaktır. Kürsü, 28 ve 29 f f Birinci teşrin günlerinde saat ı 
13 ten - 17 ye ve 30 Birin· ı 

ı citeşrin günü saat 7 den l 3 e ı i kadar yurttaşlarımıza açık bu· ı 
lundurulacaktır. ı 

ı Bu kürsüde.söz söylemek ı 
ı istiyenler C H.P. Seyhan Vi- ı 
ı /ayet idare Heyeti kalemine ı i müracaatla adlarını yazdırma· ı 

farı gerektir. ı 

ı Bayram günlerinde ise • ı 
ı kürsü başında buluttan kürsü ı 1 komitelerine müracaatla .söz ı 

alacaklardır. ı i 18 yaşından yukarı kadın, ı 
• erkek her vatandaş CHP. ı i Halk kürsülerinde söz söyle· ı 

ı mek hakkını haizdir. ı ........................ 
İpekli çorap fiyatları 

ylkıellyor 
İpekli kadın çoraplarının fiyat· 

lan sebepsiz yere giddikçe;yük· 
seltilmektedir. 1 Hele son günlerde 
bayramın yaklaşması dolayısile 

bu yükseliş son dereceyi bulmuş· 
tur. 

Evvelce 125 kuruşa : alınan i
pekli bir çift kadın çorabı dün 
225 lrnrzşa satılmıştır. Çorap fi
yatlarının böyle alabildiğine yük
sel:ildiğin i na.zarı dikkata alan fi
yat mürakabe bürosu piyasayı sı

kı surette kontrole başlamıştır. 
Bu arada iki çorap muhtekiri ya· 
kalanmışlır. Bunlara ait tahkikat 
evrakı tekemmül : eder etmez ÇO· 

rap muhtekirleri adliyeye verile· 
cektir. 

Fiyat müra\c.abe bürosunda 
başka İktisat Vekaleti sanayi tet · 
kik heyeti de çorap işiyle alaka
dar olmaktadır. 

Bay Baran Onuk 
lçel vilayetinin Güınar ve 

Mut kazalarındaki çeltik durumu
nu tetkik ve kontrol için Mersi
ne gittiğini yazdığımız bölgemiz 
çeltik mütehassısı Bay Harun o. 
nuk dün Gütnardan şehrimize 

avdet etmiştir. 

BiSiKLET HIRSIZLJ(;J 

Ankilostom denilen bir tufey· 
linin yumurtaları sağlam bir cild
den vücuda dahil olduklarını Pro· 
fesör jül Kormon ve arkadaşları 

isbat etmişlerdir. 
, idare edilmektedir. Fakat gerek Adada güzel binalar vardır. Şehrimizde son günlerde bi

siklet hırsızlığı vakaları olmakta
dır. Dün de bir müesseseden iki 
bisiklı-t çalınmıştır . Zabıtamızın 
bunun önüne geçeceğini ve hır

sızları meydana çıkaracağını uma
rız . 

Bir mikrop bir şahıstan diğer 
bir şahsa geçtiği zaman hemen j 
hastalık infilak etmez. Geçtiği şah· 1 

sın vücudünün mukavim olup ol
maması bu hususta çok büyük 
bir amildir. 

Profesör Buşar'ın dediği gi· 
bi normal ve kuvvetli bir zemin 
vücudün daima bir müdafaa kale· 
sidir. Eğer vücud kuvvetli ve sağ'· 
lam ise gelen mikrobu mahvetme· 
si ve hastalığa yakalanmaması 

şansı pek çoktur. Böyle mücade-
1 

lelerde mikropları öldürerek beden 
müdafaası galip gelir. 

Bu sebeple umumi hıfzıssıhha 
noktai nazarından herkesin, her 

• zaman normal ve zinde bir halde 
kalmasını niçin istediğimizin sebe· 
bi meydana çıkar. Çünkü vücudun 
kuvvetli olmasını istemek demek; 1 
mikropların mahvolmasını temin 1 
etmek demektir. 

Vücudün müdafaası meselesin
de yaşın tesiri büyüktür. Umumi· 
yetle ihtiyarların mukavemeti az
dır. Bu sebeple yaşlıların kendile· 
rini son derece muhafaza etmele
ri lazımdır. 

uzun: süren eski Fransız idaresi, Hemen her evde geniş balkonlar 
gerek Fransız nüfusun çokluğu bulunur. Halk geceleri bu balkon· 
dolayisiyle adada en· çok kullanı- !arda istirahat eder, Geceleri ha 
lan lisan Fransızcadır. lrıgilizce res- va çok berraktır. Bilhassa meh· 
mi muamelelerde , mahkemelerde taph geceler çok fazla aydınlık 

kullanılır- Adada bir Fransız kol- olur. 

-----l:= __ u_z_A_KL_A_R_D_A_N_ B_A_BE_• _ _ F--
Resmen gayri mevcut fakat nüfus cüzdanlı bir adam 

Fransada yiyecek vesikaları münasebetiyle genç 
bir kızın nüfus defterine kaydedilmemiş olduğu 
meydana çıkmıştır. Bu kız matmazel Ernestine La· 
lande'dir. 24 yaşındadır. Fransanın cenup tarafla 
rında Chateau Bernard kasabasında doğmuştur. 

Matmazel Lalande yiyecek vesikası almak için 

belediyeye müracaat ettiği zaman kendisinin nüfu· 

sa kayıtlı olmadığı görülmüştür. Kız buna itiraz e~

miş, elindeki nüfus cüzdanınt göstermiştir. Filhaki· 

ka elinde muntazam bir cüzdan vardı; fakat nüfus 
defterinde kaydı yoktu. 

Yapılan tahkikat neticesinde mesele anlaşılmış· 

tır. 19:7 de, umumi harbin en buhranlı zamanında 

doğan kızı ailesi nüfus kütüğüne yazdırmak ve a
cele bir cüzdan almak için müracaatta bulunmuş· 

l:ırdır. Nüfus memuru telaşla cüzdanı doldurmuş, 

fakat önündeki deftere işaret etmeği unutmuştur. 

Bu suretle genç kız, elinde muntazam cüzdan ol
duğu halde kanunen gayri mevcud farzedilmekte
dir. 

Şimdi resmen de mevcud oldu~unu kabul et

tirmek için teşebbüslerde bulunmuştur. 

Maarif vekaleti öğretmenlerin 

okul dahilinde gerek ders esnasın
da ve gerekse okul faaliyeti za· 
manında tabi olacakları kıyafet 

talimatnamesine bazı maddeler i
lave etmektedir. 

Öğretmenlerin üzerinde şim· 
diye kadar okul dahilinde hariçte 
giydikleri elbiseler:bulunmaktadır 
Bu vaziyet okula karşı icap eden 
ciddiyet ve alakayı bım bakım 
lardan tatil etmektedir. Bu vazi
yeti önlemek ve hem de öğret

menlerin mesleklerine uygun , iş 

başında giyecekleri yeknesak bir 
kıyafet tesbit edilmesi düşünül· 

mektedir. 
Bu şekil kabul edildiği tak

tirde mahkemelerde olduğu gibi 
okullarda öğretmenler talebe kar
şısında muayyen bir kisveyi gi
yeceklerdir.~ Bu kisve, öğretmen 

mefhumun uygun olacaktır. Ay
ni şekli erkeklere de : olduğu gibi 
bayan öğretmenlerde de buluna
caktır. 

Yapılan tetkiklerbe bir çok 
ecrin vazife başınaa giyecekleri 
resmi bir kıyafetleri bulunduğu 
neticesine varılmıştır. Kararın tat· 
bik edilmesi hususunda tetkiklere 
devam edilmektediı. 

oıverçln pişiren 
çocukların 

dikkat sizli i l 
Yılanlı~mezrasında:Bııhri Pa

şa tahtasında Niritli Arapoğlu 

Ali ve kardeşine ait olan bağın 
çardağında iki) çocuk güverçin 
piş' rirken etrafa sı1,.:rayan luvıl-

ı Clmlardan':'yangın çıkmış. Buradan 
yetişen itfaiyenin gayreti ile ha· 
disenin hemen önüne geçilmiş

tir. 

Mat blkllmet 
binası yapıldı 

Mut : 21 · ( Türksözü muhabi
rinden ) - Eski} hükumet binası 
olup harap bir halde bulunan bina 
kaymakamımızın ve belediye rei
sinıİ ıin himmetile tamir l edilerek 
eyi bir şekle konmuştur. 

Devairin bir kısım mühimmi 
bu binaya nakledilmiştir. 

Maarifte tayinler 
Hamide Çamurdan kız lisesi 

tarih-coğrafya stajerliğine tayin 
edilmiştir. 

*** 
Osman Sümer şehrimiz birin 

ci ortaokul tarıh - çoğrafya sta · 
jerliğine tayin edilmiştir. 

*** 
Dil - tarih - coğrafya fa. 

kültesi mezunlarından Naci Saner 
Adana ikinci ortaokul Fransızca 

staj erliğine tayin edilmiştir. 

MUTTA YENi BlR 
SPOR KULÜBÜ 

Mu(21 (Türksözü muhabirin
den) - Kazamızda tamiri ikmal 
edilen belediyeye ait binanın iki 
odası yeni açılan (idman Yurdu· 
na) tahsis edilmiştir. Halk ve me· 
murlar boş zamanlarını burada 
geçirmekte ve yurdun kütüphane· 
sindeki eserlerden istifade etmek
tedir. 

H AMA MDAHIRSIZLIK 
Pazarcıklı Mehmet Zigüven 

isminde birisi Çarşı hamamında 
yıkandıktan sonra Ali oğlu Meh· 
met Akkayaya ait caketi kaputu 
içine sararak giderken tutularak 
adliyeye teslim edilmiştir. 

22 Birinci" Teşrin 1941 

Mutta yeni bir 
çeltik tabrikası 

Su yolları da yapılıyor 

Mut : 21 (Türksözü mubah 
rindan) - Silifkede:kurulmak l 
ze lçel valiliğince 'getirilip bili 
h&ra vitayet merkezinin tekr• 
Mersin olması üzerine Husu 
muhasebe tarafından Mut beled1 

yesine devren satılan cShule 
marka çeltik fabrikasının Mutl 
açılıp faaliyete geçmesine ço 
çalışılmıştır. Belediye gelirin 
az.lığından bu fabrika ambl 
sandıklarından:çıkarı:ıp ·'-faaliyet 
geçirilememişti. Bu defa Zira 
Vekaletinin mali yt rd,mı ve Bele 
diyenin fedakarlığı:sayesinde"fab 
rika binası tahkim edilmiş, rrı• 
kinalar yerine~konulmuş ve nok 
san olan 60: beygirlik su türbiit 
mübayaa edilerek kazamıza gel 
rilmiştir. Birkaç gündenberi kaıB 
mu:da tetkikatta bulunan Böl 
çeltik mütehassısı Bay Har 
Onuk fabrikanın monte edilme· 
işlerini yakından takip etmiş.il 
Su yolları bir iki~güne kadar i~ 
mal edilecek ve 29 I. inci teşri 
Cümkuriyet ba;ramı;da fabrik 
faaliyete geçilerek resmi _. küşad 
yapılacaktır. 

Çeltik ekicilerimizle tüccar 
!arımız bu fabrikanın.,.,kuruluşuıı 
dan, çok memnundur. Belediye· 
miz tarafından işletilecek ölB 
çeltik fabrikasına birkaç çırÇ1 

ilavesi suretile möstahsil:eıindck 
prmuklar da çırçırlanacaktır. 

Fundan başka fabrikanın kU' 
vei muharrikesinden bilistifad 
şehrin elektrikle tenviri çarelef1 
ne baş vurulmuştur. 

Fabrikanın montaj işleri kB 
zamızm en tanınmış tüccarlanıı 

dan Bay Ali Manava ihale edıl 
miş ve mumaıleyh teahhüdün 
temamen ve en kısa bir zamaııd 
ikmal et~işti~. Bay Ali Mana"• 
mutluların şükranlarını alenet 
bildirmeyi bir borç ,bilirim. 

* * * 

TÜRKiYE Rad.11osu 

ANKARA Radyos~ 

Çarşamba 22. 10.941 

7 .30 Program ve memleket s• 
at ayarı 

7 .33 Müzik: Hafif parçalar (Pl 

7.45 AJANS hal:,erleri 

8.00 Müzik : Hafif Progr& 
( Pl.) 

8.15 Evin saati 

8.30/ 

8.45 Müzik : Hafif PrograıJll 
Devamı (Pi.) 

12.30 Program ve memleket S' 

at ayarı 

12.33 Müzik: Fasıl Şarkıları 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik: Fasıl Şarkıları P 
ramınm Devamı 

13.30/ 

14.00 Müzik : Karışık Progr1 

( Pi. ) 

18 00 Program ve memleket 
at ayan 

18.03 Müzik: Beraber Şarkılar 

18.25 Konuşma (Dış PolitikS. 
diseleri 

18.45 Radyo Çocuk Kulübü 

19.30 Memleket saat ayarı 

ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Kemençe, Ka11 

ve Tanbur'dan Saz E. 
leri . 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Bir Halk Türlc~ 
Öğreniyoruz - Haftll 

Türküsü - ARABArJ 
ATLARI. 

21.00 Ziraat Takvimi. 

21.l O Müzik : Hicaz Makaınıfl 
Şarkılar 



' ş 

Siyasi ve askeri 

görüfler , mütalealar 

Radyo gozeteıirden hulôsa 

-~ . 

D15 HA·BERLER 
r""""""""""""""""""""""""~ 

; Kızılay Cemiyeti askerlerimize ! • 

~ kışlık hediye almağa başladı 1 
Çin vaziyeti 

HiTlER HE OOŞONOYOR 
Kafkasya müdafaası 

lT ALYA YAKINDA 
iŞGAL MI EDİLECEK? 

Aaıerlkada 
lallratçııar 

Doktor 1 unkun 
Roma temasları 

BALTIK ADALABI 
Rusyadaki savaş hakkında 

gelen haberler Alman tazyikinin 
Moskova ve cenup üzerinde top· 
)andığı anlaşılıyQr. Bazı mütehas 
sıslara göre, Alman hareketi 
Rus mukavemetinin artması yü 
zünden hafiflemiştir. Diğer bir 
zümreye göre, Almanlar takviye 
almak için harekatı yavaşlatmış 

hırdır. 
İngilizler, Hitlerın, Mnskova

yı almayı bir izzeti nefis mese
lesi yaptığını iddia etmektedir. 

Londaran gelen haberler, 
lngilterenin Rusya ile müştereken 
Kafkasyayı müdAfa. edeceğini 
anlatıyor. 

lngilizler, lrana girerken yal
nız Sovyetlerin malzeme sevkini 
değil, kafkasyayı ve müşterek 
müdafaa vaziyetini de düşün
müştür. 

Amerika hariciye müsteşarı 
Lov, Almanyamn yakında İta!· 
yayı işgal edeceğini söylemiştir. 

Alman matbuatı bu beyenat 
üzerine müsteşara küfürlı!r savur
m.tktaôır. 

Diğer tar aftan Amerika hari· 
ciye nazırı, son batırılan Ame
rikan gemis(meselesi üzerine Al
manyaya neden pr•)testo notası 
gönderildiği sualine cevaben de· 
miştir ki : 

cBeynelmilel haydutlara nota 
gönderilmesi mutat değildir.) 

*** 
Amerika matbuatı Japon-Ame 

rikan mesaili üzerinde ehemmi· 
Yelle durmakta adevam ediyor. 
Japonyanın bir barba atılacağı 
sanılmıyor. Fakat Amerika harbe 
girecekmiş gibi haı.ırlanma~tadır. 

Alman iktisat nazırı Dr. Funk 
Rom ada bulunmaktadır. 

Alman - ltalyan iktisadi :va
ziyeti üzerinde Jtalyan merkezin· 
de temaslar yapan Funk bir nu· 
tuk söyliyerek mihver iktisadiye· 
tının İngiliz ablokası tesirinden 
kurtarılması işine ve y e n i 
t,i c a r e t münasebetleri tesisi· 
ne çalışıldığını anlatmış ve bey· 
nelmilel para meselesini mevzuu
bahis ederek mihver parasının 

sağlamlığını kaydetmiştir. Funk 
lllihverin lkuvvetlendiğini, logilte· 
renin zaiflediğini , her ne olursa 
olsun zaferin Almanyada oldu· 

_!unu ilave etmiştir. 

21.30 Konuşma: (Posta Kutusu) 

21.45 Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu ( Şef : İhsan Kün 
çer ) . 

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

Tahvilat , Kambiyo - Nu 
kut Borsası (Fiyat) 

22,45 Müzik : Cazband (Pi.) 

2'.!.55/ 

23.oo Yarınki program ve kapa-
' 

AlMANYAYA YAPllAN 
SON HAVA AKINI 

J,gal sahalarında 

Londra: 21 ( A.A. ) - Hava 
nezaretinden: Beritanya hava kuv
vetlerine bağlı avcı tayyareleri 
dün, şimali Fransa üzerinde taar
ruzi devriye hareketleri yapmış· 
)ardır. Cephane yüklü bir düşman 
iaşe koluna, düşman kıtalarına, top· 
çu mevzilerine ve yerde bulunan 
düşman tayyarelerine hücum edil
miştir. Fransız sahili açıklarında 
bir düşman devriye gemisine de 
hücum edilmiş ve gemide bir in
filak olmuştur. Bombardıman ser· 
visine bağlı tayyareler avcı tayya· 
relerinin refakatında olan Hollanda 
sahili açıklarında bir düşman iaşe 
vapurunu bombalamışlardır. 

Beritanya tayyarelerinden iki
si üslerine dönmemişlerdir. 

Berlin: 21 (A.A) - Beritan· 
ya tayyareleri dün gece Almanya
nın cenup batısı üzerine yangın 
ve tahrip bombaları atmışlardır . 
Bazı yerlerde meskün mahalleler 
üzerine bomba düşmesi neticesin
de hasar olmuştur. Siviller arasın· 
da ölüler vardır. Gece avculan· 
mız ve tayyareye karşı koyma ba
taryalarımız üç düşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Alganlstanda 
mlbver tebaası 

( Birinci sayfadan artan ) 
ltalyan mahfıllerinde bildiril

diğine göre, Afganistandaki ltal· 
yanlar Afgan hükumetinin bizzat 
tasrih ettiği üzere daima çoi( dü· 
rüst davranarak Afgan istiklaline 
ve bitaraf lığına riayet etmişlerdir . 
Afganistanı diğer memleketlerin 
uğradıkları elim akibetten koru
mak için İtalyanın Kabildeki bü
yük elçiliği memleketlerine dön
meleri Afganistan ve diğer dev
lt!tler tarafından teminat altına 
alınması şartiyle ltalyanların ha
reketine muvafakat etme emrini 

almıştır. 

Derli topla 
raşamaıa alışmak 

( Başmakaleden artan ) 

dayız. Gelişi güzel, sanki ortada 
hiçbir şey yokmuş gibi süslenip 
bezenmeye çabalarsak elbette ih
tikarın pençesine düşeriz. 

ihtikarın gözünden vurmak 
için en eyi çare iktisade saygı 
göstermektir. Şöyle geyiyor, böy
le geziyor diye bizi kimsenin a· 
yıplamıya hakkı yoktur. 

Temiz olmak :şartiyle ben ne 
istersem geyinirim, aile bütcemi 
çeker çeviririm. Bu bir vatan me· 
selesidir, vatan severliktir. 

Yok, aksini yaparsak bugün 
beşe ııldıklarımızı yarın yirmiye, 
daha sonra da bulamayız. Sonra 
birbirimize karşı ahlaki borçları-
mı1.da vardır. 

Paramızda olsa, bir takım ka· 
zancı az insanların gözü önünde 
onların duygularını gıcıklayacak 
bir şekilde geyinip kuşanmağa, 
har vurup harman savurmaya da 

hakkımız yoktur. 
"Göz görmeyince gönül katla· 

nır derler.,, birbirimize örnek ol
malıyız, birbirimiz israfa düşürmek
ten çekinmeliyiz. içinde bulunduğ~
muz ağır şartlar bize bunu emır 

etmektedir. 
Sözün kısası kendimizi derli 

toblu yaşamağa alıştırmalıyı~
Ferid Celal GUVEN 

------:nı~ş~----------------------------------------~ 

BAYRAM MOHASEBETİYlE TORKSöZO 

İKi GÜN TA l İL YAP .A.CAK 1 IR 
........ 

••••••••••••• , JAPON TOPRAGINDAN 
~EKilEN AMERİKALILAR 

ı ı 

Amerika ile 
Japonya vaziyeti 

Sokyo : 21 (a. a.) - Japon. 
ya ile Amerika arasında yaı ıılan 

konuşmalar(~esmeden evvel To 
jo kabinesinin Amerikan hük(i. 
metiuden, Japon münakalelerine 
bir 4:eveh veya <hayın ile saraha
ten cevap verilmesini istiyeceği 

muhtemel görülmektedir. Gayri 
resmi mutabalar ve basın muta
lealar bu kanaatin umumi oldu
ğunu göstermektedir. R~smi 

mahfiller harp ihtimallerini varid 
göstermiyorlarsa da iyi haber 
alan mahfiller bu ihtimallet üze
rinde nikbin olmaktan uzaktırlar. 

Tokyo : 21 (a. a.) - Nişinişi 
gazetesine ggre, Amerika, askeri 
ha'lırlıklar yapmak üzere pasi
fikin cenup doğusu bölgesinde 
harp malzemesi sevkiyatını artır
mıştır, geçenlerde Manillada ve 
uzakşarkın diğer verlerinde } a
pılan İngiliz - Amerikan toplan-

tılarında Manilla, Singapur, Batav
ya, Tirahaya ve Sidney'e çok 
miktarda harp malzemesi gönde
rılmesi kararlaşmıştır' 

••••••••••••• 
Radyomu tedklk 

eden ilim din öldü 
Paris : 21 (a. a.) - Şöhreti 

dünyaca tanınmış olan meşhur 

Fransız alimi ve • Radiyoloji Dr. 
Lcıbl iyuva dün ölmüştür. Takri
ben ' 40 seneden beri Rad} omu 
tetkikle uğraşan Alim 1926 sene
sinde bir kolunu kestirmeğe mec
bur olmuştur Kolunu kaybetme
sine rağmen alim ilmi araştırma

larına devam etmiş ve bunun ne
ticesivde 1940 da diğer kolunu 
da kaybetmişıir. Bu alim 1874 
de doğmuştur. Ve büyük ilmi 
için kendisine Lejiyon Donör .. ni
şanın groofisie derecesi veril· 
miştir. 

Sovyetıere göre 
( Birinci=sayfadan artan ) 

kıtalarımız Alman ordularının hü
cumlarına dayanmakta ve ka· 
yıplar verdirmektedir . 6 gün sü
ren çarpışmıılarda 97 tank , 43 
top ve beuı.in taşıyan 13 kamyon 
tahrip edilmiştir. 

Yunanlstandakl 
baş kaldırma 

Sofya : 21 (a. a.) - Bulgar 
Ajansından: Şimali Yunanistanda· 
ki Bulgar işgal kuvvetlerinin esa
yişi temin edememesi üzerine bu 
kuvvetlerin yerine Alman alayları 
gönderildiği hakkında bazı yaban· 
cı ajanslar tarafından yapılan ha
berler yalandır. Şimali Yunanis· 
tanda Bulgar kıtaları yoktur. Eğer 
bahis mevzuu olan bölge Trakya 
ise, buradada esayiş tamdır. Ve 
sükunet vardır. 

TÜRK MAARiF CEM/YE· 
TiNiN TEŞEKKÜRLERi 

Türksözü Cazetesi Müdürlü· 
ğüne : Cumhuriyet Bayramında 
yaptıracağı (Tak) bedeli olan 500 
lirayı Cemiyetimize veren memle
ketimizin değerli Fabrikatör ve 
Tüccarlarından Bay S. R. Gilodo' 
ya' yoksul memleket çocuklarına 
karşı göstermiş olduğu bu yüksek 
bağlılıktan dolayı Cemiyetimizin 
sayğı ve teşekkürlerinin bildirilme
sine yüksek gazetenizin tavassut 
buyurmasını rica ederim. - Say
ğılarımla Türk Maarif Cemiyeti 
Reisi Avukat Halil Dural 

MAHKEMEDEN KAÇMIŞ 
Şambayat köyünden Kemal 

adında birisi kaçmak suretile mah· 
kemeyi oyaladığından gıyabında 
tevkif kararı verilerek suçlu aran· 
maia başlamıştır. 

Nevyork : 21 {a. a.) - Ame· 
rikan radyosunun Tokyodan alı

nan haberlere atfen bildirdiğine 

göre. Doklamaru vaporu yuta 
Hamadan ve Toiyamaru vaporu 
Honolaya müteveccihen Gübadan 
hareket etmiştir. Yolcular arasın

da ekserisi japonyada doğmuş 
olan Şimali Amerikalılar da var
dır. Bu iki vapor Japonya ile A
merika arasında halen mevcut 
gerginlik dolayısiyle Japonyaya 
dönmek arzusu gösterecek Japon
ları getirmek üzere Amerika Bir· 
!eşik devletleinregi mektedir. 

SARHOŞ BiR ADAM 
KENDiN} BIÇAKLADI 

Sarhoşluk saikasiyle Mustafa 
Meriç, bıçakla kendi kendini ya
raladığından tedavi edilmek üzere 
hastaneye kaldırılmıştır. 

ilan 
Cebelibereket Tica
ret llabkemesın

den: 
Davacı Toprakkale köyünde 

mu\.akkoten oturan Azarhaycarılı 

l\pdulmecid o~lu Abdussamet 
tarafından müddeiale}h Adanalı 

Hasan oğlu Ali ve arkadaşı sa
lim aleyhine Osmaniye Ticaret 
Mahkemesine ikame eylediği pey
nir ticaretinden 371 lira 60 ku
ruş ile peynir alatına ait takim
laı ın kendisine ait bulunduğu 

hakkında cereyan eden duruşma
sında davacı vekili Bekir Kılıç 

işbu davayı takip etmiyece~ini 

beyan ve müddeialeyhlerden sa-
lim müddeiale}'hin nerede oldu
ğu malum olmadığından gazete ile ' 
ilanen giyap kararı tebliğini iste-
miş olmasına binaen davacı 

Abdussamedin duruşma olan 
14/ 11/941 tarihinde mahkemeye 
gelmediği ve bir vekil gönderme
diği ve mazeretinden mahkeme-

yi haberdar etmediği takdirde 
birdaha mahk~meye kabul edil· 
ıniyeceğine dair giy ap karan 
ilan olunur. 

· Vatanda• ı. Fltre
nl Tlrk Bava Ka-
ramana ver. -
• 

i KABR 'MAN ASKERL~RİMİZE KIŞLIK f 
ı HEDiYE BAZIRLIYALIM : i Adanamız geçen yıl kahraman askerlerimiz icin f 
ı 6~ bi" ptlrfa kı,lık hediye vererek yurd it;inde en ite· i 
ı rı dereceyı bulmuştu. Bu yılın kııı da gelmi1 çatmı,. ı 
ı hr. Hudutlarımızı bekliyen kahraman yavrularımızı ı i amansız, zalim kııı11 soğuklarından muhafaza it;in : 
ı bu sene _de ~ış.lık he.diyel~rimizi tez elden hazırlıya· ı 
ı rak cemıyetımı:ıe verılmesıni sayın yurddaşlarımızdan J 
ı beklemekteyi:ı. ı 
ı Kızılay Cemiyeti Seyhan Merkezi ı 

ı Alın~cak yeni eşya şunlardır: Pamuklu hırka, don, gömlek, ı 
ı çorab, yun kuşak, yün kazak, yün eldiven ve yün başlık. ı 

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

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni sene_talebe kaydına başlamııtır. Kayd ve 

kabul ,eraiti Bebekli Kilise sokağındaki biçki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bugtlndea itibaren Hastalarını mua
yenehanesinde Kabule Başlamıştır. 

~::##*###**U**#*#**#####U:n 

İLAN 
BELEDİYE RiYASETiNDEN: 
Teşrinisaninin 1 inci Cumartesi gunu saat onda Belediye 

dairesinde toplanacak olan Belediye meclisi ruznamesi aşağıda 
yazılmıştır. 

Belediye kanununun (55) inci maddesine tevfikan ilan olunur. 

RUZNAME 
1 - Riyaset Divanı intihabı ( 1 ve ikinci Reis vekilleri, 

meclis katipleri). 

2 Riyasetin bir yıllık çalışma raporu 

3 - Belediye encümenine üç aza intihabı 

4 - İhtisas encümenleri intihabı ( Bütçe, Kanunlar, kat'i 

hesap, tarife, Sıhhat, imar tezyin , iktisat encümenleri) 

5 Bele1iyenin 940 mali yılı kafi hesabının tetkiki 

6 Kanaraca ıstenilen fasıllar arasında münakale 

7 İmar planında gösterilecek okul yerleri hakkında 
8 4081 sayılı kanun mucibince çifçi malları koruma ko-

misyonu hakkında. 1354 7 

iLAN 
l skenderun Mal M d. lüğünden:· 

Kapu Mahallesi Cinsi Müştemilatı Kimden metruk Muhammen 
No: Veya Köyü olduğu Kıymeti 

L. K. 

217 Soğuk oluk. 
221 > 
225 > 

Ka. Bina Tah. 2 oda 1 Mu. 
> > « > 

> > Fev. 2 oda 1 Mu. 

'{anes güzelyan O. Nezaret 500 00 
Agop Vartanesyan O. Manok. 200 00 
Agop Sanunlu O. Serkis 100 00 

226 > > > Tah. 3 oda 1 Mut. Nazeret Bolacıyacıyan O. Sarkis 350 00 
227 A > > > Fev. 3 oda 1 Mut. Manok Agazaryan O. Agop 440 00 
232 > Ahşab > Tah. 2 oda Baraka. lbrahim O. Ayvazyan 100 cıo 

243 > Ka. » Tah. 3 oda 1 Mut. Kasırga Balyan O. Kir 500 00 
244 > il > Tah 1 oda > Manok Sinanyan 400 00 
246 > 
261 > 

Çimento > Tah. :>. oda > 
Kil. Bina > ) 

Minas Balyan O. Karebet 300 00 
Tantes Kirkor O. Hannesyan 200 00 

263 > > > > > Haçır Samilyan O. Levon 500 00 
264 > > > > > Mardiros Ayvazyan O. Samuel 100 00 
265 > > > ) > Toros Dumanyan O . Ohannes 400 00 
266 > > > > > Toros Amanyan O. Ohannes 300 00 
267 ) > > > > > > 400 00 

Yukarıd~ ~azılı gayrı menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların 
30/10/941 tarıhıne müsadif Perşembe günü saat 9,30 dan 10,30 kadar Mal Müdürlüğüne müracaatları. 

18-20-22- 28 13535 
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iLAN 
PHILIPS I skenderun Mal M d. lüğünden: 

K agnak Makineleri 
AZ ClREYlN SARflYATI, SESSiZ iSLEME, UZUN OMOR. 

Kapı Mahalle veya 
No. köyü Cinsi 

269 Sotukoluk. Ki. Bina. 
A 

273/273. > > > 

275 
276 
278 
279 
280 
281 

Muhammen 
Kıymeti 

Müıtemillb Kimden metnlk oldutu Lira Ki. 

Tah. 4 oda 1 Mut. Agop. Citerciyan kızı Anna 300 00 

Fev. 1 oda 2 oda. Matyos Balyan kızı Vartubi 
Tah. 1 Mut. 
Tah. 2 oda 1 Mut. Ohannes Sucu Karaotlanyan 

1000 00 

100 00 
220 00 

> > > 
• > 

PHILIPS > > > 
> > > 

> > Filip kızı Marta Şemun 

Fev. 2 oda Tah. l oda Matyos Balyan otlu Hayık 
Tah. 2 oda l Mul > > > 

600 00 
500 00 
400 00 > 

> 

> > 
> > 

> > > > > 

Fev. 1 odası l Koridor Kasayan Derettepyan 1500 00 

Kaynak Elektrotları 286 
292 
295 
301 
303 
305 
306 

> 

> 
> 

> > 

> > 

Tah. 6 oda. l Mut. 
Tah. 3 oda. l Mut. Mardıros Ayvaıyan O. Samiel 4100 00 
Fev. loda. Tah. 1 oda. Artin Sarrafyan. Otlu Agop 150 00 

400 00 
350 00 
150 00 
150 00 
500 00 

> > Bir bab Dükkin. > > 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

> > > Tah. 3 oda. 1 Mut. lbrahim Ayvazyan. O. Osap 
> > > Bir bab Dükkan. > > 
> > > > > > > 
> > > Tah. 4 oda. l Mut. Harant Ayvazyan .otlu Osap 

Yukarda yazıla gayri menkulların · mülkiyeti açık arbrma ile sabp çıkarılmıştır. Talip olanların 
3/11/941 tarihine müsadif Pazartesi fiinü aaat 14,30 dan 16130 kadar Mal Müdürlütfine müracaattan. 

19--22~26--l 13542 

Mufassal teknik izahat isteyiniz ı .................................................. ı ı r ...................... , 
ı ı 

-- - ----- IDr. Cevad Sargını f IJI lllr ••uaıtçl 1 
ı araaıyor ı 

Muharrem Hilmi Remo 
ABIDIMPAŞA CADDESİ NO. 42 - TElGRlf: RfMO lDlHA - TELEFDH: 110 

1 Clld, •• , VI llllrlwl Butalılllar f 
i ............ 1 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANE.Si : ı 

i ldarehanemize müracaat J 
ı ........................ ı 

Nllletçl 8CUll8 

TOROS ECZAHANE~ 

Oİ$ MACUNUNUN YARA TTlll IHHAT, 
CAZiBE YE GOZElllKTIR ! 

"Radyolin,, harikulide mües· de parlak neticeler veren 
sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin., sizi terkibi meçbal 
temayüz etmiş ve onbinlcr.ce ve birkaç milli pahalı ecnebi 

1 kişinin tercih ettiği yegane diş müıtahzarlanndan da pıfiatat-

1 
macunu haline gelmiştir. Dit 

ni kılmııtır. 
lufzıssıhhasında ve (Üzellitin· • 

g RADYOLIN 
. -. . ................. - ...... - .. . - . . ... ~· - . - ... 

MOTDIASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HAST ALARlll HER GOH MUST Af A Rlf ATECZAHANE11 

OSTOHOEll MUlYEIEHAHESllDE Dil EDER 

il 

• 

Yeni cami yanlnda 
ı l.tanhul Beyofla Tolı•tlıyan oteli •ra•ıncla Bale ı J •o/calc Numar• :4 C. 16-1• ı 
ı ...... ~ .......................................... ı ,-----------

Klçllı taıarral llnaMan 

1941 
llrudJI ,ıaa 

KEŞIDELEk 

4 Şu6•t, 2 Mayı•, l Ala•t••, .J lltin.U.,İ61 
tari/alerintl• yapılır 

IMlba-amlJelRI 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lir• 
3 a 1000 a 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 a 

4 > 300 > 2.000 • 
8 > 250 > 2,000 1 

35 > 100 > 3,~ > 
80 > so > ~000 • 

300 > 20 ' f,000 ~ 

TUrklye 1, S.nka•ına para yal'.rmakla Jalmz 11ara 
biriktirme olmaz, aynı zamNtlll' ullhl•lal 

deneml• oıur•unu~ 

ı .................................................. ı 

1 AKA GÜNDnZ'On 1 
ı ı 

1 r·· k D 1 
ı ur aggusa ı 
1 1 ı Yeni Çıktı ı 
ıi 1 75 BURUi 
ı .................................. "" ...... " .... ı 

Alloae ve Ut• 
prtıan 

.S•n•lifi ... 14IJIJ Kr. 
1 Aglıfı . . . 115 • 

ilanlar için IMl-•J• 
mUrac_. etm•lldlr 

TÜHKSÔZQ 
00N0CLJK GAZITI! • ADANA 

s.1a4, w Bt11muluırrlrl 
PEllD CELAL 80YBN 

• 
UntUlfll Neır"1.ı M..,. 

MAolD .OOLI 
Buıldt .. ,., : TQRHCZO .. ....._ 

. . 

SOMER BANi EBE8ll BU FABRlllSllAN : 
Sümerbank ~ili Bez fa~ı için ( 3 ) tomaca , ( 4 ) 

tesviyeci, ( 6 ) marangoza ihtiyaç vardır. Kabul edilecek sa• 
natkirla"'a, mezkur fabrikada yapılacak imtihanı mü~Mp 1u 
ücretler verilecektir : 

Tornacılara l S - 40 saat ücreti 
Tesviyecilere 1 S - 40 

" " 
Marang~z~;n!:t:~in~! qalı!~nlacaktannd~n meki~er 

tercih edil~~klerdir. Taliplerin aşatıda müfredah yazılı ~i
kalannı hamilen Malatya Çırçır ( Sabık Şinasi ) fabrikasında 
Sümerbanlc Adana.Pamuk Sahnalma bürosuna müracaatlan 
ilin olunur. 

13537 19-21-22 

1 - Bonservia 
2 - Mektep tahadetnameıi ( Varsa ) 
3 - Nüfuı lcitıdı 
4 - Eyi bal kitıdı 
S - Sıhhat raporu 
6 - ( 8 ) adet fototraf 

a••••••••• . ~·· . •·• •·• ··~·· ~ . 

NEVROZIN 
Bltla •lnlUm paueldrllllr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
Bla TD Bil 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrala· 
nnı sür'atle izaleye kilidir. Ro
matizma evcaı1 IİDİI', mafP' ·.;c 

adete asbraplan NEVROZ · · ı.. . 
tedavi edilir. Müessirillç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZi 


