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La.71•1 ller yerde 5 ku:u; GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

1 
Yurdda ve Adanada Cumhuriyet Bayramımız 1 

Cumhuriyet Bayramında Adana-
lıların Yaptığı Coşkun Tezahürat 
• • I smet I nönü Okulunu Dün T öreiıle Açtık 
Bütün yurdda olduğu gibi 

Cumhuriyetin 18 inci yıldönümü 
htyramı şehrimizde de bü) ük teza 
hürlerle kutlanmıftır, 

Şehrin muhtelif yerlerine ko
llan hoparlörlerden Milli Şefimizin 
Ankara stadyomunda bayramı 
~ .. tıayan hitabesini halkımız bü· 
YGk bir alaka ve heyecanla dinle· 
1niştir. 

Adanalılar büyük bayramın 

'tecit resminde bulunmak için da· 
hı sabahtan itibaren asfalt yola 
dolmata baflamıştır. 

OgUn aaat 8,45 : 
Saat 8,45 de halkevi bandosu 

hükumet önüne gelen labul res· 
illinden evval ve kabul resmi sı
tasınka parçalar çalmağa ba~lamıf 

bir Jandarma kıta11da selim resmini 
•fa etmiştir. 

Saat 9 dan 9,30 ıa kadar vi
llyet makamında vali, ordu men· 

,..---------........ -.......... -··-·--· 
; MUU Şella aataklannı Çakarovablar l 
l Radyolarda blylk ltlr allka ve beye- l 
!.~~~~~-~~~- - - ··----- - _ J 

muzik neşriyatı } apılmağa başlan· Gece saat 20 de askeri kıta· 
mıştır. lar , okullar, ~sporcular, kurumlar 

Okullarda da talebe velilerine ve halk tarafından fener alayları 
müsamere verilmiştir. yapılmıştır ve halk meydanlarda 

eğlentiler yapmıştır. Dünde halk 

kürsülerinde konferanslar verilmiş 

ve stadyomda spor gösterileri ya· 

pılmışlır. 

Öğleden sonra saet 15 dede 

halkımııın iştirakile ismet lnönü 

okulunun açılma töreni olmuı ve 

Maarif müdürümüz B. Ekrem Gür

sel bu münasebetle bir söylev 
vermiştir. 

.. •uptarile memurların müessesele· 
tin , cemiyetlerin , halkın ve kon
IOloıların tebrilder ini kabul et· 
ırıiştir. 
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Saat 19,45 e kadar merasime 
'ltrrak eden •askeri birliklerle o· 
kullar, izciler: spürcular, cemiyet· 

• tcıek\il'Uer ve lnuk krolıde 
lôıterilen merasim durumunu al· 
llllflardı. 

Hükümet konatında yapılan 
~&bul resminden ıonra vali yanın· 
da aıkt.ri komutan ~ve parti reisi 
0 lduku halde vali konağı civarın· 
daki meydana gelmitler ve saat 
10 da kutlama lmmitesi tarafından 

b hazırlanan krokiye göre yer almış 
~lunan bütün gruplarla halk kütle· 
••nin önlerinden geçerek her gu· 
btu~un karfıaında durmuşlar, Cum· 
llrıyet ve inkılAp sevgisini besliye· 
Cck kısa söz~r söylemek suretile 
hcrk"sin bayrammı kutlamışlardır. 
~rotram mucibince gençlik kulüp 
1trine Vali tarafınrlan sancakları 
ttcrilmiı bilyük merasim yıpılmıştır 
'•dan sonra vali. general ve kn- 1 
"ııtanlarla rüesa tribünlerdeki yer· 

1 

'etini almıtlardır. 
Müteakiben ,meraaim komuta

llının verdıti işaret üzerine sskeri 
btıado lstiklil marşı çalmış ve bü 
tGn mektepliler, sporcular ve halk 
da marta iştirak :etmişlerdir. Bu· 

"ttu müteakip gecit resmi başlamış 
~ askeri kıtalarla inkılip için can· 
:rını ve :uzuvlerını vermiş olan 
abram anları temsil eden malü 1 

'Ubay ve er le;, üniformalı yedek 
l\ıbaylar. Jandarma kıtası iıciler, 
:ck~cpliler, sporcular ve avcılar 
•rtı ocakları , cemiyetler esnaf 

~tnıiyetleri halk kütlesi tribünün 
°'1ılnden geçmişlerdir. 
~ Ôkleden sonra saat 13 de halk 
ılrsGıünde konferanslar verilmiş 

~~t •aat 15 de halkevinde hoper· 1 
Orlcrıc Cumhuriyet mevzuu üzeri· 
ile ,_ 

ııı.onuşmalar yapılmıştır. 

1 
Saat 16 da memurlar, iıciler, 

•ae ve orta okul talebeleri ile s· 
~rçular halkevi binasından ban· 
\lQ ·ı 
il 1 e hareket ederek Atatürk a-
~~na gitmiıler ve istildAI marşını 
it tealıip belediye, parti ve dev· 
le t denıiryollarıle diğer teşekkül-
ler. tarafından hazırlanan çelenk· 
rıtta •nıta koymuşlar ve bir ö~ret· 
ta~~ tarafından verilen söylev ile 
de: ~ tarafından okunan şiirler· 
ın •0 nra onuncu yıl marşı ile 1 
1-1:,~••i?1c nihayet vermitlerdir. 
ttıi.:v~mizde çelenk konma me· 

ııu aıüteıkip hoperlörlerlc 

SOVYETLERE GôRE 

Bazı bölgeler 
geri alındı 

BerUa Bomllalndı 
Moskova : 30 (a. a.) - Dün 

geceki Rovyet tebli~i : 29 ilkteı· 
rinde kıtalarımız düşmanla Volo· 
kolansk. Mozaisk, Maloyarosla
vesk istikametlerinde muharebe 
etmiılerdir. Kıtalarımız : bir sıra 
şiddetli hücumu püskürtmüşlerdir. 

29 ilkteşrinde{Moskova civarında 

39 düıman tayyaresi dütürülmfif· 
tüı. Kıtalarımız Harkofu boşal!· 
mıştır. Almanlar Harkofu eylul 
ayında almak tasav\urunda idi
ler. Fakat Atman kumandanlığı· 
nın bu tapvvuru. keğıt üıerinde 

Yullarıdllkl reelm 
Ruaıar ••rafından 

tahHy• ' odllml• 
olan Harkovden 

yeni llaetan• 
blnaaını gll.terlyor 

kalmıştır. Harkof kıtalarımıı ta
rafından stratejik sebebi er dola· 
yısile Almanların iıtcdi~i .zaman 
değil Sovyet kumandanlığının 

hissettiği anda boşaltılmııtır. Bu 

müddet zarfında bütün fabrıka 
ve mühim tesisat, nakil vasıtıla· 
rı, iptidai madde depoları ve di· 
ğcr büyük kıymeti olan ıeyler 
şehirden zamanında çıkarıl· 
mııtır. Askeri bakımdan orta ve 
az eh~mmiyetli olan bir\:ok sınai 
tesisat uçurulmuıtur. Harkof mu

harebelerinde Faıiıt Alman kıta· 
ları ölü ve yaralı olarak 120.000 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 

Devlet Şefleri Bü
yük Bayramımızı 

Tebrik Ettiler 
Ankara : 30 (a . a.) - Ma· 

car krallı~• naibi ekselans Amiral 
Harti, Irak naibi Emir Alt~ı Ab·. 
dillitah, Sovyct cümhurıyctlerı 
reisi ekselans Kalenin, ltatya kra· 
it Majeste Viktor Amenoel, Al-

devlet reisi Adolf Hitler, man " .. _ B . 
Mısır kralı Majeste uçunc~ orıı, 
Japonya imratoru Hiro Hıto, ~o
manya kralı Mihael, lran şahın
şahı Majeste Mehmet . ~ıza Şah 
Pehlevi, Amerika reısıcumhuru 
Ekselans Ruz.velt, Fransa devlet 
reisi mareşal Peten, lıpanya dev
let reisi ekselans general franko, 
Portekiz reisicumhuru . eksela.ns 

l Karmona Suudı Arabıs-
genera • _ " 
tan kralı majeste üçuncu Abdul· 
az.iz, sönderdilderi tatarıflarlı 

cumhurreisi ismet lnönüne, cüm· 
huriyetin on sekizinci yıldönümü 
münasebetiyle tebriklerini bildir· 
mitler Vt' milli şef bilmukabele 
kendilerine teşekkürde bulunmuş· 
lardır. 

Ankara : 30 (a. a .) - Sov· 
yet cümhuriyetleri birliQ'i başve· 
lı:ili ekselans Stalin ile başvekil 
doktor Refik Saydam arasında 
cümhuriyetin yıldönümü müna· 
sebetile karşılıklı tebrik ve te
şekkür telgrafları teati edilmiştir. 

Ankara : 30 (a. a .) - lngi· 
!iz. genel kuımay baıkanı gene· 
ral Dıl, gönderdiği bir telrrafla 
genel kurmay batkanı mareıal 
Fevzi Çakma§'a, cümhuriyetin 
yıldönümü dolayısıyle tebriklerini 
bildirmiş ve marefal Fevıi Çak
mak da teşekkürde buldnmuıtur. 

ALMANLARA GôRE 

Kırım yolunda 
Ruslan takip 
Bawa lllcamları 
Budapeşte : 30 (a.a) - Ma· 

car ajansından : Müttefik kuvvet
ler Ukraynanın cenup dotuıunda 
ileri hareketine devam ederek Do
net havr.ası endüstri çevresinin 
en mühim kısımlarını ele geçirmiş· 
!erdir. Bu suretle Rusya, Avrupa 
kısmındaki en büyük harp endüst· 
ri merkezlerinin sonuncularını kay 
betmiş bulunmaktadır. Macar kı· 
talan Donet şehri üzerindeki köp· 
rü başlarından birini ele geçirmek 
için muharebeler ediyorlar. 

DiKKATLER 

lollallta lırınen 
lllr llaıta 

Okuyucularımızdan 
6lmderdiği melıtapta 
ları yazıyor: 

biri 
fUR• 

" Kuru Köprü , eaki 
bağlar caddeai kenerında 

aç ve auauz , ilaç•rz Felç 
bir haata yatmaktadır. 

Böyle bir zavallıyı aokak 
ortaaında bırakmalı her hal
de vicdanlarımıza huzur ve· 

recek bir ıey olmaaa ııerek
tir. Elbette böyleleri ile ald· 
kadar bir müeHeae, bir ma· 
kam vardır. Belki haberleri 
yoktur diye arzın vaaıtanız
la haberdar etmeyi bir borf 
bildim. ,, 

Okayucama.za halılı bu· 
luyor ve bizde ar .zuaunu ye
rine ıı•tiriyoru.z. 

-

Yurddaki mahsulün 
süratle sevkleri 

meselesi üzerinde 
Blktmet Ba Baıaıta Bazı 

Tedlllrler Abyor 
lstanbul: 30 ( Türksözü mu

habirinden ) - Şehrimize gelen 
Münakalaat Vekili Cevdet Kerim 
lncedayı, dün Münakalat Vekale
tine bağlı müesseselerde ve bil
hassa Denizyollarında meşgul ol
muştur. Vekil, tetkikleri etrafında 
şu beyanatta bulunmuştur : 

" - Bazı cenup ve garp vi
liyetlerimiz dahilinde yapbğım 

tetkik ve teftiş seyahatinden dö
nerken hususi işlerim ve Vekfile· 
tin buradaki müesseselerini göz
den geçirmek için lstanbula uğ

radım. 

Bilhassa Denizyolları ve li
man işleriyle meşgul olarak önü
müzdeki kış seferleri f çin icap e
den görüşmeyi yaptım ve lazım

gelen talimatı verdim. 

Ayni zamanda atelyeleri umu· 
mi olarak görerek elde bulunan 
iılerin süratle bitmesi için lazım 
gelen talimatı verdim.,. 

Vekil dün akşamki ekspresle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Haber aldıkJmız malı'.imata 
Münakalat Vekaleti, Antalya, Mer
sin ve Alanyadan limon, portakal 
ve diğer narinciye meyvaların ve 
bozulacak maddelerin süratle is
tihlak pazarlarına nakli için esaslı 

tedbir almaktadır. Bu maksatla 
Akdeniz Ewe denizi limanlann· 
dan nakliyat muayyen günlerde 
ve daha seri yapılacak, bunların 
trenlerle memleket dahiline nakil
leri için de aynca Jüzumlu teknik 
esaslar temin edilecektir. 

Vekil, cenup ve garp vilayet
lerindeki tetkikleri esnasında bil
hassa bu mevzu etraf anda temas
larda bulunmuş, alakadarlara bo 
zulacak malların istihlak mahalle
rine muayyen zamanlarda ve en 
seri vesaitle sevki için emir ver· 
miştir.Bu hususta Denizyollan U
mum Müdürlüğüne de bütün ted
birlerin alınması lüzumu bildiri!-

Harp Okulu 
Mezunlarının 

Aynlma Töreni 
BaıVelllUmlı 

Saytam•ın natlla 
Ankara : 30 (a.a.) - Bugiin 

Harp Okulunda ikinci sınıf me
zunlannın aynlma töreni yapıl· 

mıştır. Harp Okulumuzun 108 in· 
ci devre mezunlannın bugünkü 
sancak teslimi ve mükafat daQıt· 

ma töreninde Büyük Millet Mec
lici reisi, Başvekil, Milli Müdafaa 
Hariciye, Adl:ye, lktisad, ve Güm· 
rük, inhisarlar vekilleriyle, me
buslar, Genel Kurmay ikinci lıaş
kanı, mülki ve askeri rical hazır 

bulunmuştur. Törene istiklal M: şı 
ile başlanmış ve bunu müteak:p 

(Gerlal S lioeıi sayfada\ 

miştir. 

Diğer taraftan mahalli idare 
Amirleri vasıtasiylc müstahsil de 
keyfiyetten haberdar edilmiştir. 

DekizyoUannın kış seferleri için 
Karadeniz hattında da ayni tcd· 
birler alması ve hayvan nakliya· 
tının da sürat ve intizamla temi
ni kararlaşmıştır. 

Bundan başka Vekil Antalya 
ve Alanya rıhtım, iskele, dalga· 
kıran ve antrepo vaziyetlerini de 
gözden geçirmiştir. Nakliyatın iyi 
ve seri bir şekilde yapılması için 
bu tesisatta bazı tadilat yapıla

caktır. Vekil, dünkü temastan es
nasında bunlann tatbikata etra· 
fında da alakadarlara talimat 
vermiştir. 

Milli Pigangonuİı 
bayram çekilişi 

Tam liste aşağıdadır 
Numara Lir• Numara Lir• 

193245 50.000 010818 5.000 
106976 20.000 332082 5.000 
094142 10.000 016872 5.000 
307972 10.000 070961 5.000 
376079 5.000 201039 5.000 
Son rakamı ( 6 ) olan biletler ( 2 ) şer lira 

" " ( 5 ) il " ( 2 ) " •• 
" " 

( 49 ) il " 
( 10 ) ar " 

il ,, (228 ) il il ( 100 ) er " 
" " (3669) 

" 
,, (500) er il 

il " 
(9073) 

" .. (500) er 
" 

(28399) 
" il (1000) lira 

(49761) il " 
(1000) il 

(39201) " " 
(1000) 

" 
(64605) " " 

(1000) 
" 

(68089) " " 
(1000) 

" 
(49975) " " 

(1000) ,, 
(77808) " " 

(1000) 
" 

(56302) " il (1000) 
" 

(75708) ,, " (1000) 
" 

(99331) " " (1000) .. 
(92018) " 

., (2000) 
" (94220) il •• (2000) il 

(67145) " il (2000) 
" (61922) ,, ,. (2000) 
" (22000) " " (2000) 
" 



TORKSôZO 

, 

lngiliz radyo) il i , HABERLER. 
Barpte 

nasıl çalışıyor? Yünlü kumaş 
satışı meselesi 

Top_raks!z f!alka 
Toprak Tevzii 

Memurların mikrofon başına 
pijamayla geçtiği de oluyor 

Ticaret Vekaletinin daveti ü
zerine 'memlekette yünlü imal e
den bütün fabrikatörler Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Bazırlanan mlblm ıa,ı11anın = eıaııarı 

A 
imanlar P•>lonya üz.erine 
yürür yürümez British 
Broadcasting Corporation 

Radyo merkezinin muhtelif ıube
lerine fimıek~gibi çakan:evvelden 
hazırlanmıı bir iıaret verildi. Bu
nun üıerine_mühendisler tesisat. 
da bir takım dolambaçlı tadiller 
yaptılar ve iki saat içinde. harb 
için hazırlanan neıriyat sistemi 
tatbike giriverdi. 

Bu fenni tadilat 8. B. C. nin 
teıkılatında.harbın vücuda getir
diği büyük değitiklıklerin ve in
kiıafın ancak bir cüz.'üdür. Umu-

Anaiklopeıli 

Batlamyos 
Şarkta ve dolayısile bizim 

eski eserlerde bunlara Batlam
yos'lar , yahut arapça cemileştire
rek • Batalise • derler. 

Batlamyos , Büyük lskenderle 
birlikte şark seferlerinde bulu· 
nan Makedonyalı kumandanlardan 
birinin adıdır. 

Bu zat , Cihangirin ö'ümün
den sonra Mısırda bir krallık 

kurdu . Soyundan , Mısır kralı 
olarak , - kendisile birlikte -
on dört hükümdar geldi . Hepsi 
de bu isimle tanınır . 

Birinci Batlamyos Milattan 
evvel 367 ile 286 seneleri arasın· 

da yaşadı . 
Bir iddiaya göre , Lagos'un 

otludur . Fakat bir iddiaya göre 
de , lskenderin başka bir anadan 
dotma gayrimeşru biraderidir . 
Cihangirin vefatında Mısırla bir
likte Suriyeyi , Filistin ve Kıbrısı 

muharebe ile ele geçirdi • lsken
deriyeyi müstahkem merkez yap
b ve bir kültür şehri haline ge
tirdi • 

ikinci Batlamyos kardeşlerini 
öldürdüğü ıçın Filadelf yani 
kardeş dostu ünvananı almıştır . 
Hemşiresi Arsione ile evlenditi 
için de bu adı aldığını söyliyenler 
vardır • O da babası gibi ilme 
ve sanata hizmet etti . 

Beni lsrailin mukaddes kitap
lannı yetmiş kiıilik bir heyet 
tarafından Yunancaya tercüme 
ettirdi • 

Filidelfiya adile şehirler ve 
kasabalar kur<iurdu . Meşhur ls
kenderiye fenerini yaptırdı . Mi
Ulttan evvel 247 de öldü . 

Üçüncüsü , bu zatın oğludur. 
Evergete yani hayır sahibi diye 
anılır • 25 sene hüküm sürüp Ha
beşistanı zaptetti • 

Hemşiresi Berenice ile evlen
di . Kraliçenin bir adı da Bemike 
idi • Saçır.ı keserek mabede ver
di • Saç oradan kayboldutu için 
bir yıldıza tahavvül ettiği efsane 
haline gelmiıtir • 

Burclardan birine Bernike adı 
verilmiş ve bu hadise masal ve 
tiir mevzuu olmuştur • 

Dördüncüsü , babasını zehir
lediQirıden Filopator lakabını aldı. 
Yani baba dostu • 222 ile 205 
arasında hüküm sürdü . Kız kar
deşi ve zevusi Arsinoeyi öldür
düğünden halk kendisinden nef • 
ret etti • 

Beşinciden on dördüncüye 
kadar geçen Batlamyos'lar büyük 
phsiyetler detildi • On dördün
cüleri meşhur . Kleopatra ile Se
zarın otludur • Oktavyüs'un za
feri üzerine öldürüldü • 

Mısırdaki Batlamyos sülilesi 
de böylece bitti • 

Makedonyada da bu iaimle 
iki knJ vardar. 

mi Müdür Mr. F. W. Ogilvie'nin 
dediği gibi cbu harb ilk radyo 

harbidir, radyo neşriyatının ha
yati bir rol oynadığı ilk harb. 
Geçen harb, muharebe meyda
nını kara ve denizden havaya teş
mil etmiırli; bu harb ise şümulünü 
ta <esire> kadar _tayiyor, Radyo 
dördüncü silah oldu. Denebilir 
ki radyo neşriyatı. netice itiba. 
rile askeri vukuatm:seyrine tesir 
eden mekanik bir~ harb~ tarzı şek
lini almış bulunuyor. 

Bu vazifeyi layıkile yapmak 
ve bütün dünyaya hitab edebil
mek için, esasen geniş bir teşek
kül olan 8. B. C. ye. tasavvurun 
fevkinde bir _ vüs'at vermek lazım 
gelmişdir. Alel'ade bir dinle)'İci 

için B. 8. C. denide bir buz 
kütlesine teşbih edilebilir : satıh
da görülen kısmı onun hacmının 
ancak ondabiridir. 

Programların can noktası ta
bii havadislerdir. Bundan sonra 
gelen,· fakat siyasi_kıyrneti biıin

ci derecede olan neşriyat ise, 
havadisleri iz.ah ve tefsır için ha
zırlanan hitabelerdir. 

Harb zamanına mahsus aklra 
hayret verecek derecede vasi o
lan bir servis cmonitoring.> deni· 
len:kısımdır. Bütün dünya radyo 
neıriyatını dinlemeğe memur o
lan bu ıube, .. şübhesiz, .. Britan} a 
hükumetinin istihbarat ıdaresinue 
mühim bir unsurdur. Bu işde ça
lııanlar otuzdan fazla lisanda 
günde yarım mil} on kelime zabıt 
ve bunlardan icab eden kısım 

tarı balmumu lcovanlara nakil et
mektedirler· Mühim müstacel ma
hiyetde' görülen havadisler derhal 
alakadar devlet dairelerine veri
lir. Esirin naklettiğr sonsuz söz 
cereyanı bu suretle zal·tedildik
den sonra bunlar elenir, ter
ceme ve tahlil olunur ve her gün 
kırkbin kelimeyi bulan muaz-ıam 
bir kütük vücude getirilir. 

Bu kısmın bir şubesi, bilhas
sa Almanya ve ltalyanın aynı 
hadiseler haldunda:muhtelif lisan
larda anlatdığı masalları ve bir
birini tutmaz malumatı takip et
mekle meşguldur. Çünkü, Türkiye 
için Türkçe verilen havadis; Al
manlar. için Almanca veya ltat
yanlar için ltalyanca yapılan neş
riyatda_ tamamen başka bir şekil 

alır ve Şimalı Amerika için ln
giliz.ce veya Brezilya için Porte
kizce verilen malumatda ise yine 
tamamen değişir, Britanya radyo
su bu türrfihatı ve tenakuzları 
hemen birkaç dakika içinde, bü-
tün dünya dinleyicilerine bildire
bilir. 

Beşyfiz.den faz.la memurla ça
lııan cmonitoring> kısmı 8. B. C. 
dudaviri arasında Hitlerin hava 
akınlarından en ziyade müessir 

Hükumet yerli imal eden bü 
tün yünlü kumaşları Sümerbankın 

emri .Jltına alarak bu bankanın 
teşkilatı ile saltırılmasını bugünkü 
ihtiyaçlara uygun görmektedir. Ve 
fabrikatörlerin daveti de bu mev· 
zula alakalıdır. Fabrikaların, bütün 
mamulatı toptan fiyatla Sümer· 
bank tarafından satın alınacak ve 
muayyen bir kar nisbeti ilave e· 
dilerek perakende olarak yerli 
mallar pazarlariyle diğer mağaza
larda halka sattırılacaktır. 

Bu suretle kumaş ihtikarı ön
leneceği gibi gizli kumaş satılma

sının da önüne geçilecektir. Yerli 
kumaşların maliyeti Vekaletçe ma
lum olduğundan, mensucat fabri
kalarının yüksek fiat göstermeleri
ne imkan görülmemektedir. Ayni 
zamanda kumaş tacirlerinin hes&
bına fabrikaların kumaş yapmala
rına nihayet verilmiş olacaktır. Ve
kalet, pamuklu mensucat için de 
ayni düşünce ile hareket edilmesi
ni muvafık görmektedir. 

Yünlü ve Pamukluların Sümer
bank tarafından kolaylıkla satıla

bilmesini temin için yerli mallar 
pazarlarının her vilayet merkezin
de ve mühim kazalarda şubeler 
açılması zaruri görülmektedir. 

olanıdır : lnfilaki dünyaca itidi. 
len bomba bu kısmın yedi me
murunu birden kurban etcli. Bu 
halin hadise üzerine memurların 
ve evrakın qaJıtılmuı müreccafı 
görülmüş ve bu.yüzden dünyayı 

dinleme ve dünyaya:dinletme iş

lerinde şimdi_ önüne geçilen müş
küllerle karşılaşılmııdır. Ferdi ra· 
hatsızlıklar ise tabii kale alınmaz. . 

Bir zamanlar B. B. C. nin müm
taz vasfı~kıyafetde ve her şeyde 
resmiyete itina : etmekti. Şimdi 

ise her gün 24 saatlik wesaf 
pragramın arısasız tatbikine çalı

şan memurların pıjama _ veya ge
celikle mtkrofon başında konuş 
dukları. veya : havadisleri hazır
ladıkları, vakidir ve bu kiyafetde 
çalışmağı kimse garib görmüyor. 

Bir • kısım memurların ise 
evleri bombalandığından bunlar 
zaruri olarak dairelerdeki hususi 
peykeler üz.erinde t U) umaktadır
lar. Bazı memurlar ... da evlerine 

gidip - gelme yüzünden vakıt 
ka} betmemek için icabında he- 1 

men vazife başında bulanabilacek 
surette öteye beriye yarım ya
malak yerleşmişlerdir. 

Bütün bu güçlükler topye
kun harbın tabii neticeleridir. 
Londradan yapılan doğru ve e
min neşriyatın bütün~Avrupadaki 

müttefık, dost . • düşman, l bitaraf 
dinleyicilere dakikası dakikasına 

ulaşqırılması emeliyle. bu güçlük-

lere memnuniyetle katlanılmak
ta dır. 

ı .................... " .. .. 

J TEKRARLIYORUZ Ki · 1 
f Her fabrika bır kale • i 
1 . i 
1 TUrk : ÖllUn , çalıf , j 
ı gUven • ı 

ı * ! 
ı i J GörUfte bllglye, gldlfte ı 
ı UlkUye inanırız • ı 
ı • ıı 
ı ı 1 Mllll iktisadı Cumhurl· ı 
ı yet-yarattı • ı 

f . 1 
ı ı 
ı Kendini tanı ve tanıt • ı 

ı • 1 
ı ı : ......................... .. 

Sebze ve 
meyveler 

Şehrimizde! sebze ve meyve 
fiyatları;'geçen seneye nisbetle 
yüksektir. Sebze ve meyve fiyat
larına ait dfin aldığımız. rakamlar 
ıunlardır : 

Nar kilosu 25 kuruş, üzüm 
kilosu 20 lcuruı, limon tanesi 2,5 
kuruş, portakal tanesi:ı:.2.5 .. kuruş, 
muz kilosu 70..,kuruş 

Sebze:. fiyatları havunç 
kilosu 12,5 kuruş. yeıil bi
ber~kilosu ı30fkuruı,'.kırmızı biber 
ldlosu_30 kuruş,1 ~marul tanesi 5 
kuruş, pancar kilosu 12,5 kuruş. 
lahana tanesi 40 kuruş, taze so 
ğan:kilosu 25 kuruş, kuru soğan 

kilosu 12,5 kuruf. pıraıa kilosu 
10 kuruş, tomates~kilosu 15 ku-
ruş, bamya kilosu 40;kuruş, pata
tes kilosu 12,5.kuruf, çalı fasul
yası kilosu 15 kuruş, ayıe kadın 
f asulya : lulosu. 20 kuruş, ... kabak 
kilosu ıo:kuruı, patlıçan kilosu 
10 kuruş. 

KUPA MAÇLABI 
Kupa maçlarında geçen Pazar 

günü 0-0 Berabere kalan Sey
han - !çel muhteliti, dün tekrar 
karşılaşmışlar ve bu maçı Seyhan 
gençleri 4-3 golle kazanmıı,lar-
dır. 

Maça saat 15 te Nihat Oralın 
idaresiyle başlanmış ve ilk hafta
yım 'l- 1 Adanalıların lehine bit 
miştir. 

ikinci haftayma, Muzafferi ara
larına alan Adanalılar d.tıa düz
gün bir oyunla maçı 4-3 kazan· 
mışlardır. 

Kupa merasimle Adana genç · 
!erine verilmiştir. 

1 
LONDBA lllKTUIU 1 

-------~-
Bir lngiliz kadın doktorun fikirleri 

Londrada asabiyeci kadın doktor Miss Sloan 
Ceser'in ortaya attığı fikirler, içtimaiyatçılar arasın
da münakaşalara sebebiyet vermiı,tir. Bu kadın 
doktor kendisine muayene için müracaat eden müş· 
lerilerine verditi reçetelerin üzerine yazı makinesi
le şu satırları yazıyordu: 

•Erkeklere! Cenabı Hak evlenen kadınların ço
cuk sahibi olmalarına irade buyuruyor. Bekıir ya
şamak isteyen erkekler, ruhi muvazenesizlikle nia
IUldürler:. 

•Kadıolara 1 Kadmlar biyoloji bakımmdan yük-

sek mahluklardır. Bir çok kadınlar, b~tendikleri 
erkekle evleniyorlar. Onu istedikleri kalaba sokma
ta çalışıyorlar. Bir çok kadınlar, baş atnlannı ve 
sinir zafiyetlerini en iyi kocalan bile şirazeden çi
karacak surette istismar ediyorlar. , 

Kadınlar için ideal izdivaç sinlfi 22 ve erkekler 

için 24 yaştır. Elinizden gelditi kadar fazla çocuk 

sahibi olunuz. izdivaç, büyük bir iş olarak telikki 

edilmelidir. Çocuklarınızı daima evet demete icbar 
ederseniz, riyakir yapmıf olurıunuz .• 

Ziraat VekAleti, •Zırai ıslahat 
kanunu" namiyle memleket iktisa
diyatı bakımından fevkalade ehem
miyeti haiz yeni bir kanun IAyiha
sı hazırlamaktadır. 

Senelerdenberi büyük faaliyet 
sarf ederek üzerinde çalışılmakta 
olan toprak tevzii davası, bu de· 
fa yeniden ele alınmaktadır. 

Ziraat Vekaletinde teıkil edil
miı olan bir komisyon, bu mevzu 
etrafında yaptıtı uzuo tedkikleri 
bitirmek üzeredir. Vekil, layiha 
esaslannın tedkiki işiyle bizzat 
meşgul olmaktadır. 

Hazırlanmakta olan bu layiha 
ile, memleketimizde çiftçilikle ut
raşbğı halde arazisi bulunmuyan 
veya yetmiyen kimselere, çiftçilik 
yapmak istiyenlere, yahud memle
kete hariçten ielirilip yerleştirile
cek olan muhacirlere yetecek ka· 
dar toprak vermek ve bunlan 
mülk sahibi ederek, müstakil eko
nomik varlıklar haline getirmek, 
zirai ve formül ana meselelerinden 
biri olarak görülmekte, Layihanın 
biran evvel Mecliste müzakere ve 
kabulünden sonra mevkii_ tatbike 
konulması için büyük gayret sar
fedilmektedir. 

Layihanın başlıca esaslannı 
toprak datıtılmasına aid hükümler 
teşkil etmektedir. 

Dağıblacak toprağın tevziatını 

yapacak kimselerin tayini, datıtı
lacak toprağın.tevzi miktan, top
rak bedelleri ve bu bedellerin ö· 
denmesi etrafındaki billdimler bu 
meyandadır. 

Bu esasların önümüzdeki gün
ler içinde tamamen tesbit edilerek 
Meclisin bu içtima devresinde mü
zakere ve kabul edileceti söylen
mektedir. 

c:ım11arıret 11aıoıa 
23 ilkteırin gecesi Halkevi 

salonunda verilen ccümhuriyet 
balosu> çok zevkli olmuı ve geç 
vakıte kadar devam etm•ştir. 

Balkevl : geaçlerlnla 
verdlll mlıamıre 

Düı akşam saat 21 de Hal
kevi temsil kolu, Halkevi salo· 
nunda Rejisör Hamdi:J>aramyok' 
un idaresi altında Vedat Orfi 
Benğünün cBir doktorun ödevi> 
isiml(üç:perdelik piyesi oyna
mııtır. Amatör. gençlerin hepsi 
de muvaffak olmuşlardır. Kendi
lerini tebrik ederiz. 

Oareımen ve 
talelle ~ 1sıraıet1 
Öğretmenlerin ders esnasın

daki kıyafetlerini kararlaştırmak 
üz.ere alakadarlarca yapılan tel· 
kiklere devam edilmektedir. Ki
y afetler tesbit edildikten sonra 
her öğretmen okulda ders ve 
vazifede bulunduğu müddetçe.bu 
resmi kisveyi giymete mecbur
dur. 

Kadın öğretmenler için de 
ötretmenlik meslek ve otoritesi
ne uygun bir kıy af et kabul edi
lecektir. 

Diğer taraftan Maarif idart:si 
lise ve ortaokul talebeleri için de 
bir kıyafet nizamnamesi hazır
lanmaktadır. Her derecedeki okul 
talebesi için ayrı anrı kasket tıp
leri tesbit edılecek ve bütün ta
lebe bu kıyafeti taıımata mec
bur tutulacaktir. 

Dolam 
Halkevi tebliğ ve idare işleri 

memuru"Rıza Esmerin bir erkek . 
çocutu dOnyaya gelmiı ve ismi 
de Uğur:konmuılur anne ve ba
baaını tebrik eder yavruya uzun 
ömtlrlcr dileriz. 
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lfalun baınaıı 

S
on günlerde, lranda olup 
bitenlerin içinde birde or· 
taya Şahın haznası mesele• 

si çıktı. Malüm olduğu üzere lra OV 
nın merkezi olan Tahranda herk 
sin gözlerini kamaştıran, dillerd 
destan olan bir saray ve bu s 
rayın da bir haznası vardır. Me 
hur Binbir Gece masalları oku 
nurken insanın gözü önüne 
saray gelir. Bu sarayın haznasınd 
Deryai Nur denilen ceviz büyük 
lüğünde bir elmas vardır ki, p 
ünlüdür. 

Bu elmasın, miladdan 529 
önce imparatorlutu kurmuş ol 
Cyrus'un tacından kalmış oldu 
söylenmektedir. Bu elmasdan b 
ka çok ünlü diter bir şey d 
vardır: Büyük bir akik götde • 
dir. Bunun üzeri inci ile başd 
başa teyin edilmiştir. 

Akikin üstünde som altund 
yapılmış bir küre vardır ki, 
nun üzeri de elmaslarla işlenmi 

tir. Bu küre bir çok asırlara ra 
men günümüzdeki haritalara ç 
uytundur. Memleketlerin hudutl 
gayet güzel incilerle ayrılmıştır 

Her hükümetin merkezi kıyme 
taşlarla gösterilmektedir. 

Tahranı gösteren taş bir zü 
rüttür • 

Batdadı bir elmas, Romayı 
zafir, Berni bir yakut gösterir 
sırasile taşlar bu harita üzer 
bir donanma süsü gibi yanın 
tadır . 

Cuma ~1.10.941 

7 .30 Program ve memleket 
at ayarı 

7 .33 Müzik: Hafif Parçalar ( 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Senfonik 
(Pi) 

8.15 Evin saati 

8.30/ 

8.45 Müzik: Senfonik 
Devamı (Pi.) 

12.30 Program ve 
at ayan 

12.33 Müzik : Saz Eserleri 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik: Şarkı ve Türkü 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık prog 

(Pi.) 

18 00 Program ve memleket 
at ayan 

18.03 Müzik : Fasıl Sazı 

18.40 Müzik : Radyo Swıng 
arteti ( lbrahim Ôzgür 
Ateş Böcekleri ) 

19.00 Konuşma (1ktisat saati) 

19.15 Müzik: Radyo Swıni k 
teti Programının ikinci ( 
mı • 

19.30 Memleket Saat Ayan ' 
Ajans Haberleri 

19.45 Müzik: Klasik Türk m 
Programı Şef : M 

Cemil 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Muhtelif şarka 

21.00 Ziraat Takvimi • 

2110 TelDlll 
22.00 Müzik : Radyo 

keattua ( Violonist 
Atkın) 

2'l.30 Memleket saat ayan, 
haberleri . Ziraat, Esh 
Tahvilit, Kambiyo-
8or1U1 (Fiyat) 

22.45 Milik : Radyo Salo 
kestraiı Programının 

va mı 

2'.?.55/ 
23.00 Yarınki program ve 

Dil 
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SiYA~/ ve ASKER/ 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

llllz ve Mlbverla 
kiye bakkıada 
blııetmııerı ........ 

OVYET MUHAREBESi 

(l[RAL YAYEL ORDUSUNA 
YORO EMRİNİ VERDİ 

Cumhuriyet bayramımız mü
nasebetiyle gerek lngiliz ve 
gerekse Mihver radyoları 

fı ifada eden neşriyatta bulun-
flardır. lngiliz radyosu da in· 
renin Ankara büyük elçiliğini u· 
ıtıüddet yapmış olan Sir Pers,Lo· 
ılondranın Ankara hakkında dü 
Celerini izhar eden bir beyanat 
etmiştir. Pers Loren bu beya· 
da bilhassa Milli Şefimiz ls· 

t lnönünün yüksek şahsiyetin
hararetle bahsetmiş, müttefik 
iyenin Bayramını Kutlamıştır. 

ltatyan radyom da Türkiye 
'yat saatini Cumhuriyet bay
ımız mevzuuna ayırmıştır. 
Berlin ve Kudüs radyolarında 

dün •kşam lstıklil marşımız 
nrrıış ve pzel sözler söylen· 
tir. 

* * * 
Ruslar artık Harkofun düştü· 

Ü itiraf ediyorlar. Harkof ya
lf ve lüzumlu bütün madde
çekilmiıtir. 
Rus radyosunun bildirdiğine 

---- bazı noktalarda Rusların ta
a •eçtiği anlaşılıyor. 

Alman matbuatı ise Rusyanın 
k yok farzedilebileceğinden 
setmektcdir, F.ıkat vaıiyete 
ılırsa Rusyada harp daha sü-

Ctktir. 
Almanyadan alınan diğer ha· 

rlerde ise, Almanya en kısa bir 
det içinde Sovyetlerden Alı· 

il topraklan işletmek ve istih· 
1 •rtbrmak istiyor. Almanlar, 
topraklan, üzerinde işleyen hal· 
~erecektir. 

Geçen dokuz hafta içinde Rus• 
'• 148 piyade tümeni 39 tank 
llltni ve 52 diğer tümeblerki 
inan 239 tümen kaybetmişlerdir. 
. rakamlar Rusların 4,5 - 5 
ilyon zayiat verditini gpstermiş 
Uouyor. Almanlar, kendi zayi· 
rı hakkında ise kati bir rakam 

tınemektedirler. 

• * * 
Vaziyetin ciddiliğini sezen ge· 

rıl Vavel, Kafkasyaya doğru 
me emrini vermiştir. Bu ha· 
Sofya radyosu vermekte ve 

un yalnız Kafkas petrollarını 
•ye için olduğunu, Rusyaya 

'dırrı gayesine matuf bulunma· 
•rıı kaydeylemektedir. 

p okala meıaa· 
laruua a1rııma 

tire Dl 
( Birinci sahifeden artan ) 

IVekil, ıu hitabede bulunmuş· 
r: 

"Bu törene gelirken ordumu· 

1 
baıbuğu lnönünden şu vaıife· 
lldım. Genç subay evlidları· 

• •elimımı götür. Hepsinin ay
'Yn gözlerinden öperim. Yeni 
~ikleri ordudaki ferefli vaıife· 
• 11lde daima muvaffak olmaları 
IQ dileğim kendilerile beraber· 
I' dediler ve ıiıe tebriklerini 
llderdiler. 

Cumhuriyet h6kumetinin mü
tııili ve ıanlı ordunun emekli 
I' IUbayı sıfatiyle ıize bitap e-
l) tJim : Her İfimizde muvaffa. 

t ı ve her savaş meydanında 
.lı bayrpğımızın namus ve ıere
ı •İzin cehdiniı muhafaza ede· 

1 
tir. Her yerde , her düımana 

1 'il, her ıaman ıilihınıı üstün 
'1lll. •• 

&undan sonra Abdülhalık Ren 
'1b \ar~hndan sınıf birincilerine 1 

telif kıymetli hediyeler veril· 1 

TORKSOZO 

D15 HA~BERLER 
Borrlya Sima 
lldlrllml• 

Berlin : 30 (a.a.) - Stokholm 
gazetesinin Bertin muhabiri bildi· 

riyor: 
Berlinde dolaşan bir şayiaya 

göre, Romen Demir Muhafızları· 
nın lideri Horriya Sima öldürül· 
müştür. Resmen teyit edilmemiş 
bulunsn bu habere göre, Horriya 
Sima Demir Muhahzlar tarafın· 
dan öldürülen general Arjantino· 
nun oğlu tarafından babasının in
tikamını almak için vurulmuştur. 

Algaalıtaa•da 
ltalaaaa &imanlar 

Bertin : 30 (a.a.) - Yarı res
mi bir kaynaktan : Alman sala
hiyetli makamları Afganistan'daki 
Almanların akibeti hakkında şim
diye kadar sarih malamat alma· 
mışlarsa da bu hususta görüş· 
meler yapıldıA"t \'e bu göüşme
lerin yakında sona erecefi an
laşılmaktadu. 

SoVJeOere gire 
( Birinci 18} fadan artan ) 

e yakın er ve subay 450 den 
f aıla tank ve zırhlı araba ve 
muhtelif zırai malzeme ile 3,000 
kadar kamyon ve muhtelif çapta 
200 <len fazla top kaybetmişler-

dir. 
Moskova : 30 (a. a.) - Moı

kova [radyosuna göre, Sovyet 
tayyareleri dün gece Berlinde 
askeri ve sınai hedefleri bombar
dıman etmişler ve yüksek infilak· 
lı tahrip bombalarile yangın 
bombaları atmışlardır. Sovyet 
filolaı ı, şiddetli infilaklar oldu-
ğunu ve büyük yangınlar çıktı· 
ğını haber yeriyorlar. çehir j1.ze 
rine Almanca beyennameler atıl
mıştır. 

Moskovcl radyosu dün ak
ıamki neıriyatında ıu haberi 
vermiıtir : Kelinin çevresi ku
mandanı general Komenko'nun 
bildirdiğine göre, Almanl~r Mos
kova cebheıinde Katinin yakın· 
larında 5,000 den fada ölü ver· 
mişll!rdir. 36 numaralı Alman tü· 
menine kumanda eden general 
Ofenyank öıüler arasındadır. Ay· 
ni çevrede elli kadar tank, 200 
kamyon, 120 Motosiklet, 32 s;per 
havan topu ve 250 mitralyöz 
tahrip edilmiıtir. 

Moskova : 30 (a. a.) - Mos
kova radyosunun dün akıamki 
neıriyatmda okunan telgraf ha
berlerine göre, Alınanlar Orel 
keıminde kule endüstri merke· 
ıine bir yol açmak için bütün 
bütün gayretlerini sarfediyorlar: 
Almanlar Kule istikametinde Şİ· 
male doğru biraz iler!emeğe mu
vaffak olmuşlardır. Almanla Orel 
kesiminde yaktıkları ve yedi gün 
süren son taarruzda ağır zayiat 
vermiflerdir. Dones havzasında 
düşman Makiyefin doğusuna doğ· 
ru ılrrlemeğe uğraşıyor. Kal inin 
kesiminde Almanlar birçok nok
talarda müdafaada kalmıılar ve 
yeni takviye kıtaları atmııtardır. 

Moıkova : 30 (a. a.)- Kras· 
tayaıivesta gazetesi muhabirine 
göre, Almanlar Volokolaskd~ 
Meskova cebhesine kartı yenı 
bir taarruıda bulunmuşlardır. 
Almanlar bu taarruzda pek çok 
tank ve motörlü piyade birlik· 
teri kullanmııtar ve hafif bir iler· 
leme kaydetmiılerdir. Muhabirin 

ilave ettiğine göre, Alman ka· 
yıpları muaızamdtr. Ve taarruı 
durdurulmuıtur. Gene muhabire 
göre. Moıkova cebheıindeki Rus 
kuvvetli düşmanı birkaç kilomet· 
re aeri püskürterek birkaç mü 
him köyil geri almııtardır. Moıa
isk • Moıkova otomobil yolunu 
tutmuı olan Rus kuvvetleri Al· 
man ilerlemes·ne mani olmak· 

tadıklar. 

miı ve birinci sınıfa sancak tes· 
lim merasimi yapılmıı ve okul 
komutanının bir hitabesile mera

ıime ıon verilmiftir. 

Bl\'CB AlllBIBAN 
MANIVBALABI 

Nevyork : 30 (a.a) - Asosyc· 
ti presin verdiği bir habere göre, 
Amerikan ordusu Alaskada tim -
dive kadar görülmedik ölçüde bü
yük manevralar: yapmaktadır. 

Memleketten llabll 
ihracı meıelell 

Balıklarımız niçin 
ihraf edilemiyor ? 

lstanbul : 30 (Türksözü mu
habirinden) - Balık me\'simi gel
diği halde, buz imalatı için gaz, a. 
monyak bulunamaması yüıiinden 
balık ihracaatı yapılamamakta 

ve tutulan binlerce kilo balık de· 
nize dökülmektedir. 

Balıkların satılmaması üzerine 
balıkçılar fazla balık tutmaktan 
vazgeçmiflerdir. 

Diğer taraftan alakadar buz 
imalatı için gaz, amonyak temini 
hususunda teıebbüslere giriımif 
bulunmaktadırlar. 

Bir müddet evvel Romanyaya 
otuz çelik tüp gönderilmiı, bu 
tüplere gaz, amonyak doldurul· 
muıtur. Ancak vaziyet dolayisile 

tüpler getirtilememektedir. 
Balık ihracaatı için günde 1000 

kalıb buıa ihtiyaç vardır. Gaz, 
amonyak temin edilmediği takdir
de buz yapılamıyacak, bu yüzden 
balık ihracaatı da mümkün olamı
yacaktır. 

Bazı balıkçıla" alakadarlara 
müracatla balık ihracatı mukabilin· 
de ltalyadan gaz, amonyak le
min edeceklerini bildirmiflerdir. 

Belediye bu balıkçılara döviı 
temin etmeğe de çalııacalr.tır. 

Romanyadaki amonyak tüp
lerin in qe ıüratle getirtilmeıine 

çalışılaca'ktır. 

UN ÇUVALLARI 
Toprak mahsulleri ofisi tara· 

fından piyasaya verilen unların 
çuvallan tamamen geri verilme· 
mektedir. Zannedildiğine göre, bu 
çuvallar yeni olduğu için, yüksek 
fiatlerle satılıyor. Son zamanlarda 
ofise yamalı çuvallar iade edildiği 
ve ayrıca yama parası istendiA"i 
görülmektedir. Gerçi, iade edilmi
yen çuvalların bedeli unun sevki 
sırasında ofisçe alınmaktadır. 

Fakat bu çuvallann ğene ofise 
verilmesi ve bir nevi depozito 
makamında olan çuval bedelinin 
geri : alınması icab etmektedir. 
Mevcudu esasen çok olmayan çu· 
valların fiatlerinin bir kat daha 
yükselmesini mucip olan bu hare 
ketleri önleyici tedbirler düşünül
mektedir. 

cenubi ltalya 
bombardımanı 
Alrlllada aılllver 

lllerlDe blcamıar 
Kahire : 30 (a.a) - Ortaşark 

lngiliı hava kuvvetleri umumi ka
rargahının tebliği : Bingazi limani 

26 - 27 ilkteşrin gecesi hava kuv 
vetlerimize bağlı ağır bomba tay· 
yarrleri tarafından muvaffakiyetle 

bombalamıılardır. Katediral men· 
derekinde ve şehirdeki hedeflerde 

bombaların infilak ettiği görUI. 
müıtür. 

Dün bu limana cenubi Afri
ka kuvvetleri tarafından yeni bir 

hücum yapılmıştır. Bombalar bir 
demiryolu yakınıda dütmüştür. 

Askeri limanlara da isabetler ol
muştur. Donanmaya bağlı tayya· 
reler 26 ilkteşrin gecesi Bardiya 
limanında tayyareye kartı koyma 

bataryalarını bombalamııtardır. 

Ayni tayyareler ertesi gece Gam 
bot tayyare meydanına da hücum 
etmişlerdir. 

Hava tayyarelerimize mensup 

orta ağırlıkta bomba tayyareleri , 

dün ltalyanın cenubunda Kojona 

yakınlarında bir yük trenini bom· 

balamııtar ve berhava etmiılerdir 

aynca bir istasyona ve demiryo· 

lunun bir noktasına tam isabet· 

ler kaydedilmiştir. Bütün tayya• 

relerimiı ü;-lerine dönmüıtür. 

-= - -~ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

ı~ J KiLO FIATI 
CINSı En az En çok 

K. S. 1 K. S. 
Koza ı 13,00 -ı- Ts~o 

Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 68,00 70,00 

Klevland 11 65,00 67,50 

M. Parlağı 00,00 57,00 
P. Temizi 00,00 56,00 
Kapımah 1 
Y. Çiğidi ~.oo 
K. Çitidi 6,75 
Susam 41,50 
Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 
Yulaf 7,43 7,50 

I~ 30 • 10 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

' 1 ı banka~ından alınmı,tır. 

(Frankf Fran~ ı-
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz S.20 
rTooı~ Amerikan 132 20 

- --

Refika Recep Tümerkan 
Adaaa Blçld Yarda 

Yeni •ene';talebe lraydına baılamııtır. Kayd oe 
lrabal ıeraiti &belrli Kili•• •olraiındalri bif iri 
yurdunda 6frenilir. l 3400 

... 
~~..,....,..,,,,.· 

. ·······•··················· ·•·•·•·•·•·•·•·•· 

D O il T O B 

Muzaffer Lokman 
Bagladea lt11tarı• Baıtaıannı •••· 
1eaelluellade Sallale ıat1amıtır • 

Sayla~ 

111 
Adana llUU Meaıacat Gençlik Bil· 
idare Beyati Blyaıetladen : 

f(YKAlAOE TOPlANTIYA DAVET 
Görülen bazı mahzurlann izalesi maksadiyle forma· 

mızda tadilat yapmak veya büsbütün değiştirmek zarureti 
hasıl olduğundan idare Heyetinin 30 · 10 · 941 tarih ve 3'2 
numara kararına istinaden Gençlik Klübümüze kayıtlı azaları· 
mızı umumi ve fevkalade toplatmya davet eylerim. 

Toplantı 3 • 11 • 941 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 13 de fabrika pavyonunda yapılacak. 

Ruzname : Formada tadilat veya büsbütün değişiklik 

yapılması. 13557 

Milli Mensucat Gençlik 

Klübü Başkanı 

Mahmut HAS 

İLAN 
İNHİSARlAR ADANA TOTON f ABRİKASINDAN · 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tahmin edilen nakliyatı bir 
sene için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen bedeli bin beş yüz liradır. 
3 - Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 102 lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 15/ikinci teşrin/941 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 9 da yapılacağından isteklilerin fabrikada 
müteşekkil komisyona müracaatlan . 18-8-31 134-i7 

NEVROZIN 
~lt3n atrdarın panzeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BIB TIK Kii 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla· 

nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs;ıl -..ı:: 

adcle ısbraplan NEVROZ N'le 

tedavi edilir. Müessiriliç : 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROZiNiTERCİH EDIMZI 
lcahıntla Gin.ıe .i K.,e Alma6ilir 

·····················~····· 

·---------------------------------------------

1 

TORllYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• .. rihl : t888 

S.mayui : 100.000.000 Tiİl'lr liTa•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

qatJdaki plina ıöre ikramiye datı'lacakbr. 

4 Adet 1000 Urabk 4000 Ura 
4 • IS()() • 2000 .. 
' .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 .. so .. sooo .. 
120 

" 
40 .. 4800 .. 

160 .. 20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde S0 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 

20 fazluile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 - EylOl, 11 Birincikinun, 

1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·------------------------------------------..... 



• 
Sayfa 4 T0RKSôı8 31 &irinci T~rin 19'1 

1 

R. C. A. 
il AN 

lskenderunMal Md.lüğünden 
Muhammen 

Kapı Mahalle veya Kıymeti 
No. köyü Cinsi Müştemilatı Kimden metruk o1dutu Lira 

269 Soğukoluk. Ka. Tah. 4 oda 1 Mut. 
BRODWAY 

Bina. A2'0p. Ciğcrciyan kızı Anna 300 
A 

273 273. > > > Fev. 1 oda 2 oda. 1000 

R. C. A. F brikasının 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

Matyos Balyan kızı Vartubi 
Tah. 1 Mut. 

275 > ) > Tah. 2 oda 1 Mut. Ohannes Sucu Karaotlanyan 100 
276 > > > > Filip kızı Marta Şemun 220 
278 > > > Fev. 2 oda Tah. 1 oda Matyos Balyan oğlu Hayık 600 
279 > > , Tah. 2 oda 1 Mut. > > > 500 
280 > > > > > > > > 400 
281 ) :; ) Fcv. 1 odası 1 Koridor Kasayan Dercstcpyan 1500 

Tah. 6 oda. 1 Mııt. 
286 ) ) > Tah. 3 oda. 1 Mut. Mardıros Ayvazyan O. Samic1 400 
292 > > > Fev. 1 oda. Tah. 1 oda. Artin Sarrafyan. Oğlu Agop 150 
295 > > > Bir bab Dükkan. , ) 400 
301 > > > Tah. 3 oda. 1 Mut. lbrahim Ayvazyan. O. Osap 350 
303 > > > Bir bab Dükkan. > > 150 
305 > > > > > > ) 150 
306 > > > Tah. 4 oda. 1 Mut. Hırant Ayvazyan oğlu Osap 500 

Yukarda yazılı 2'ayri mcnkulların mülkiyeti açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanla 
3/llı941 tarihine_müsadif Pazartesi günü saat 14,30 dan 16,30 kadar Mal MüdürlüQ'üne müracaatları. 

mutlaka görünüz 19-22-26-1 135•2 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 
ı ı 

iDr. Cevad. Sargını 
Nlllıtçl eczane 

HALK ECZlHANESi 
f Clld, Saç ve llllrıwı Baıtaldllar f 
f Mltellaııııı i Muharrem Hilmi REMO Kale kapıeında 

ı ı """"""""""" ı 

ABİDİNPASA CADDESİ MO : 42 - TElGR~f : REMO . ADA HA - TElEf ON : 110 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : ı 
ı l1tanbul Beyoflu Tolratlıyan ot•li 11Pt111ndtı ••lo 1 i ıolıalı Numara :4 C. 15-16 ı 

f IJI lllr lllzmıtçl 
ı araaı1or 

DİŞ MACIUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİIE YE GOZEllİKTİR l 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HlSTALAllNI HER GOH MUST Af A lff ATECZAHANE1İ 

OSTINDEll MUA YEHEHlltESİNDE KABUl EDER 

• 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 
i ldarehanemiı.e müracaat 

ı"""""""""" .. 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral llııapıarı 

1941 
kraaılye plaaı 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 A;uatoı, J /lcinciteıritt 
tarihlerinde yapılır 

1941 illramı11ıırı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > l,500 , 
4 > 500 > 2,000 , 
8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,5or > 

80 > 50 > 4,COO • 
300 > 20 l f.,000 • ,, 

Türkiye ı, Bankasın• para yat,rmakla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zan•:-nt:I' tallhlnlzl 

deneml• olursunu~ 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

i AKA GÜNDÜZ'ün 1: 
ı : :: :: :: w :: :: :: • :: :: :: :: :: '"! :· = ::. = :: : ı 
ı ı 

İ Türk Duygusu 1 
ı : 
İ Veni Çıktı 1 

· ı 75 ls,UBUŞ J 
: .. """""""""""""""""""""""": 
ı--------.... ~"" ...... -- - ~- 1 l Abone ve uu TÜBiiS~~~ 

: ıarttan 
OONDl!WK OAZETI! • ADANA - I• 

f Sahi1l ve BapnıılıMrirl 
Senelili ... 14()(} Kr. FERiD CELAL 80VEN 

ı 1 Aylıtı ... 125 • --
: - Umumt Neyiga1 .M-adirl 

ı ilanlar için idareye MACiD 80ÇL0 

; -
mUraca,t etmelldlr Bosıldıi• yer : TOltl(SOZO Motboesı 

--

, 

ı-................................... t9•e.·•·-···-·~ · .. ·-·-· . 
• . N Al A R 1 O i K K l T E ! .. • i i oemanlyede .. CUMHURiYET,, lemlle açtllım Otelde 
i mU,terflerlm her tUrlU istirahat vaeıtaeın1 bulacaktıt . 
• . • . 
• . • . • 

• 
CUMHURiYET OTELi . 

• . . 
! Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidir. 

! Oemanlyeyl ziyaretinizde bir defa 11CUMHURIYET,, 

• i Otellnl glrUnUz ... . 
• . • . • 

Edinccetiniz intiba sözlerimizi teyid eder .. 

13516 12-15 . 
! .......... - ... ·,.·-·-·-·-·--·~·-·- · .. ·-·--·-·-·-·-·-·-·-· 

g. N E Z L E 
" ~ Kırıklık, Baı, 
M Diş ve adele 
= ağrıları 
R En seri ve en kati şc· 

M kilde yalnız kate 

= GRIPIN 
" : ile geçer 
R Havaların serinJoditi 
A günlerde aJacatınız ilk 
Rt!ı:!!!!!!!!!.:==::;:::::_.,_~ R tedbir eviniıde_'9irkaç. GRıP.N bulundunaak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzumunu günde 3 adet ahnır. Taklitlerinden sakarHnlE "' 

her yerde pullu kutulanm ısrarla isteyiniz.. 

l·.aaass.a=-=ı.-:1aıı~as:--:11111aım .. _.O'J 


