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Ankara: 24' - 9 - 941 

ve avbtı yeruan ııi ..... kal.ala· 
ruıuıdıt bellidir . Bitil• bunlar , 
bizi, milll her ıeyımizden mahrum 
edeoe1'.biyik dertlerdi . Bu yı· 
lua unı .. mardan,biri , bir b6yik 
milleti yek etmeye Ufl plirken, 
nedtn biz halt valb ve aeıimiz 
ufuklaaa arkuında yan11lan1r ? . 

Çinki bunların hepei , bl,ye· 
mile ve ırki brekterimiae ya
bancı paruitlerdi . Ve.bioyemiz 
ebedi b8)'9tiyot • e -aabiptir • 

Kerpatlaıdan , 9'a0wılua , 
Sabra çöllıeri9den, Hfnt •ulanaa 
kadar pş bir -a.-ı paJÇUI izeria
de at .,...ttıtumz çafda bile ba 
lam• bir medrueli, mukaddes di· 
limile - bakeret ediyor: 

f anldc'-ı Arabiden iki ~bbal 
ister t& ki Pervua bülond eyle7• Anka,.·- 1 

Tlrk dili, uçabilmek ~. A· 
~ v• 1\4'.elDOICI• iki Unat ._ 
...... 0 .dil ki, OIH& ba)lkaranJar, 
yiiılerı:e Jrırallaml bıüyik ülkelain· 
~ .,_.. tıbi uçmek•adad 

Qlmanb. .dev.ri~i dili ikiye 
.,...... zoru vardır: 

ı - Uıedrpe ve aaray dili 
2 - Halk dili 
MtıtrısıdJS!Jleti_..im çotu, 

c14.we j>usQp.. padi~ripi dev•m 
ettiren i)'İ törunlar bulamadı. Çin· 
kfl u• ._... felllı'fe· 
si, onlann dedikleri ve istedikleri 
deliJdi. ~Mrler yaratQJaı bile, 
bqüp, zibnimJıln o Udu arka 
pl...,qdechr ki. auaralaQna babrla· 
llllk içiD, önce biıçek perdeler 
U14ırmak ıoru.t. kabyoruz. 

F .. ~balk ••. bu her şeyin 
~\ ~uhd• ltille;...-eeua 
...... ~y~~ 

< Geriti 1o1ac1 iayl8da > 

ztJ 
Sllllp ft lz111 h11•ı 

PERID cmw .avu 
~ Tllrild ı ı KIDm._ı tn4 
............. ,.. - .. ,. 1 .,. GÜNDELiK SIYASJ GAZETE 

8enerel Yezvel 
( Radyo gazetesinden ] - in· 

giliılerin Hindistan ordulan Bat· 
kumaadanı General Veyvelin Tif· 
lise tittili daha önce haber ve
rilmifli. Nev1orktan ıelen bir ha· 
ber buau teyit etmektedir. Yine 
bu habere nazaran Veyvel Kaf. 
kuya mldafauını haıırlayacak

tar • 
Diler bir habere nuaran Vey

vel daha evvel tayyare ile Lon
draya ptmif ve Genel Kurma) la 
16rlft0kun 10Dra vaı.if11i bqana 
dönmGtttr. Yaloaz bu vazifenin 
nerede oldup bildirilınektedir. 

, ........... 

Ankara : 2S (La) - 8friDci 
TOrk Dil Kurultayının Dol...t>ah· 
çe sarayında toplan11ınıa 9 unca 
yıldönflmü olan yana bitin yart. 
da dil bayramı olarak kutlaucak· 
tıç. Bu mlauebeUe yana Ankara 
rady01Unda Dil kuruma adana 
verilecek ba konferansla Ebedi 
Şef Atattlrk 'in yaratbfa ve esu
lannı kurdutu Ttlrk Dil inlullbı • 
nın MiUf Şefimiz ismet lnönfl 'nb 
yübek bqkaobtı altında bualne 
kadar ıeçirdiii teUlall safhaları 
bellrtilecelr ve Mlflo fWketlerin .. 
de ,.,._. t..,lllntılarta bu ... 
&el yıld6aüm6 kdan.-..... 

• •• 
.................... DH 

b.,..mı fehrilbhde de inlitWmJe 
httenacaktlt. GhdllH .....,. 
~evi 6nlnda yapal.cak te •. 
mt 17 de baflanacaktır. 

Aynca gece Halkevftde ya
pılacak merUİm için de aenaflı 
bir prol'am h•rlanllllfbr. 

Anlrara : 25 (RM,o .aaı~ .. 
den) - l.oDdrada tcdllılia 
tefilder konferaMJ, C.. At· 
lanta"kte Ruıveltle yapbll ........ 
ve burada tesbit edilen selda 
•&le ....... ~-,.., 
...... MÜIMllİller mmakatneti· 
celliai ve lekia •mııkleyi mMtefi. 
im tanip etm~rdir. 

8a IOpllnbda S.W,et eeftri B. 
Maiski de bulanmut ve Sovı,et 
b8)ı.-~ lftlrald bil· 
cffrilmllJİir. faltliz Hmtdye N•n 
8. ldtn- ............. ki. lbtly.a 
km;dalbal .... her tirli ,.,... 
celr mMdekırtlia _. JlllPlldlfm• 
ve Adı~n da ba kiıfenn. 
iftirak ettifiai bildiniıiq&. Top
laMMl*I lbll llftri bir biram lbti· 
*' ııtııyıdl• denae,a 9bıİflllİİ'" 
tı.aoıı ~ bu. mlttefililw ..... h....... . .•. ı.ı. 
aeerebslflde, .-.fiklerbii ~ 
ti1t millbıb8ı tMıtfp etmtleaini 
~e RUJanıa koalawa iltlrllmıi 
......... w.r. 

lrlıılli ,..teleriae tire. bu 
ltonfel'a Hillerüi yeol oizaauoa 
bir bqil*lr. 
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lngiliz ve Alman havacı
lığının umumimanzarası İngilizlerle yapılan 

Yazan : A. Abıskalı f • ""' [ 
J ıcarı an aşma 

---~------··------------
Ba anlaşmaya gire İngilizler 10.000 ton 
incir 5.000 ton da izim satın alacaklar 
-- - ------------
Kozanda 

BİR BUGOAY MUHTEKİRİ 
ADLİYEYE VIRilOİ 

Haber alındı~ına göre, İngiliz 
ticari korporasyoniyle son yapı 
lan üıüm ve incir ... satış müzake
releri, muvaffakiyetle neticelen
miş ve tam bir anlaşma~a va
rılmıştır. İngilizler, lı.mirden 5000 
ton üzüm:ve 10.000 ton incir sa
tın alacaklardır. 

/ngiliz ağır bombardıman tayyareleri 

Kozan: 25 [Hususi muhabiri· 
mizden] - Vilayet ve kazalan
mızda ihtikarıa:mücadele edildiği 
malumdur. Kazamız kaymakamı 

bizzat bu işile çok yakından ala
kadar olarak ihtikar yapan suçlu
lan cürmümeşhut halinde yakala
tıp adliyeye göndermektedir. Bu
gün Kozanın (şıklar köyünden 
Mustafa Gökoğlan adındaki, şa· 

hıs elindeki buğdayları gizli yer
lerde kuyu yapmak suretile sak
hyarak sıkıntı çeken halka güle
ğini 5-6 liradan sattığını haber 
alan Kaymakam Bay Refet Arda! 
bizzat mahallıne giderek cürmü
meşhut yapmak suretile yakalayıp 
hakkında tululan zabıt varakasile 
birlikte adliyeye göndermiştir. 

incir satışının 5000 tonu ole
siyonlu, yani vadeli yapılacaktır. 

Fiatler kilo başına üzüm için 9 
numara 50 kuruş, incir için lngi
liz cenevini deniten nevi (bir ki
loda 58 -: 59 tane) 25 kuruştur. 

1939 harbi başlarken bütün taarruzlariyle mütet sslr oldugu 
tahminlerde Mihver havacılığının, ve Alman havacılığının harpte 
istatıstikler üı.crindeki, rakamlara bir rekor olarak gösterilec«.k :82 
bel bağlıyarak Polonya ve bunun tayyare zayiatiyle hırpalanmala-

müttef ıki olan İngiltere ve Fran- rıdır. 
saya karşı harbe giriştiği kanaati İki senelik bir muharebe dev 
vardı. Alman taypueciliğinin silah resinde ve sadece Manş havala-
sayısını 5,800 olarak görmenin rında 4,500 tayyare kaybeden 
yanlışlığını zaman ve hadiseler Alman havacılığının Şark cephe-
gösterdi. Bugün tahakkuk etmiş sini de kurduktan sonra uğradığı 
bir hesaba nazaran Mihver tay- zayiatı telafi edip edemiyeceği 
yareciliğinin Avrupa nizamı har- akla gelebilir. 
bine 40,000 tayyarelik bir hava Alman hava sanayiinin hasıla-
ordusiyle giriştiğini ve bunun her sı hakkında ileri sürülen tahmin 
zaman için 20,000 tanesini cep· ve kanaatlara göre Mihvercilerin 
helerde bulunduracağı muhale - ayda 3.000 tayyare inşa ettikleri 
kaktı. muhakkaktır. Bunun karşısında 

Yalnız şu var ki; Alman hava Amerikan istihsalatı bir çok ted. 
Mareşalı Göring , kendisine ema- birlerin alınmasından sonra 1.800 
net edilen Mihver havacılığını tayyare olarak göze çarpar. A-
tcşkil ederken daha ziyade kara merika'nın İngiltere imparatorluğu-
ordularınııı müşterek hareketlerin- na yardım kararı mucibince bu 
deki, muvaffakiyet şanslarını göı istihsalatın ancak yüzde ellisiui 
önünde tutmuş ve muhtelif cep- Britanya ya verebilmekte ve bu 
helerde görüldüğü gibi motörlü tayyarelerin de lngiltere 'ye varı· 
ve zırhlı vasıtaların yanı başında şından sonradır ki, İngiliz istihsa 
tayyttreyi de istihdam ederek ka- latı ayhk olarak 2.000 tayyare} i 
ra ordularını muvaffakiyetli bir bulmaktadır. 
şekilde takip edebilmiştir. Demek oluyor ki, Mihver tay · 

Böyle 40,000 gibi akıllara yareciliği muhtelif cepheler üze· 
hayret verecek rakamlarla kuru- rindeki, tayyare zayiatını fabrika 
lan birliklere karşı Bü} ük Britanya tarının istihsalAtiylc karşılamakta 
imparatorluk hava kuvvetlerinin müşkilata uğramıyor .. Ancak ham 
pelı. mahdut sayıdaki, tayyareci· madde sıkıntısının meydana gel· 
liğiyle karşı koyabilmiı olmasını mesi beklenebilir.. Bunun için de 
takdirle karşılamak icap eder · Duralumin'in ham maddesi olan 
Meydanda olan hakikat • Britan- boksit (bauxite)in Alman toprak. 
yalı tayyarecilerin müdafaa ve larında tükenmesi veya bu mın-
mukabele içinde hiç de aksaklık takalardaki istihsal atelyelerinin 
göstermemiş olmaları ve hava hava bombardımanlariyle işe ya-
muharebelerinin en korkunçları ramaz bir halde tahripleri icabe 
diye tavsif edebileceğimiz kesif d er. 
ve kütle akınlarını gene büyüle lngilız hava sanayiinin istih-
zayiat verdirmek suretiyle dur- salatı Mihvercilere nazaran bir 
durmalarıdır. 

Alman tayyarecilerin~ karşı 

Büyük Britanya İmparatorluk hava 
kuvvetlerinin durması ve toprak
larını korumasındaki ' amiller ba
şında elaman yetiştirmesinin ve 
malzeme evaafının rol oynadığı 

inkar edileme7.. 
Sürat noktasından Mihverciler 

lehine olan rakamlar önünde ha
reket kabiliyeti ve silah kudreti 
Büyük Britanyalılara gülmektedir. 
Alman havacılığının en fazla ateş 
kuvvetine malik olan silahı Mes
serschmitt Me - 110 tipindeki, iki 
motörlü ve iki kişilik av tayyare
leridir. Bu tayyare üzerinde dört 
tanesi önde, iki tanesi geriye ol
mak üzere altı makineli tüfek ve 
iki top vardır. Heyeti umumiye
siyle bugün için hava muharebe
lerine iştirak eden av v~ bombar
dıman tayyarelerinin bol silahlı 
olanlarından biridir. Bundan son
ra, göze çarpan ateş kudretleriyle 
lngiliılerin Hurricane ve Spitfire 
avcıları gelir, Kanatlar üzerine 
yerleştirilmiş sekizer makineli tü
fekten dakikada 9.600 mermi çık
maktadır ki, saniyede 160 mer· 
milik bir ateş sürati hasım için 
ciddi bir tehlike ve korku teşkil 
eder. 

Bir tarafın malı.eme ve sayı 

üstünlüğü, öte tarafın evsaf far
kiyle telafi edilmeğe çalı~ıldığı da 
muhakkaktır. Bu aykırılığın mey
dana getirdiği netice ise Londra
nın genit mikyaslı bombardıman 

gömlek geri de ise de iki senelik 
blarıçoda, Mihverin 4.500 tayya
re kaybma karşılık Britanya ha
vacılarının 1.500 tayyare kaybet
mi~ olmasıda nazan dikkati çe
ker.. lstihsalat noktasını tayyare 
zayiat azlığı kapayarak gene mu
vazeneyi temin edilmiş görmek 
mümkündür. 

İki seneden beri yapılan bom
bardıman taarruzları neticesinde 1 
her iki memleket hava sanayiinin 
zarar gördüğü muhakkaktır. Tes
bit edilen rakamlara ve taarruz 
edilen mıntakaların alınan hava 
fotoğraflarının tetkiklerine naza· 
ran Mihver havacılığı sanayiinin 
yüzde otuz kadarını elden çıkar- 1 

mış bulunmaktadır. Ancak şu var· 1 

ki, buna karşılık Mihver akınları
nın da benzer olmasa bile buna 
çok yakın kıymettt:ki Britanya sa
nayiini hırpalamış olmasında şüp
he edilemez . 

Mihver tayyareciliğinin Şark-
ta bir cephe açmış olması, bu 
kuvvetin umulmadık tarzda yıp
ranmasında amil olmuştur. Vakıa 
bugün için Sovyet cephelerinde 
Kızıl ordunun da itiraf ettiği gi
bi bir hava kontrolü kurulmuş 

bulunmaktadır. Bu kontrol hakkı
nın hiç bir zaman harcanan mal
zeme ve emek mukabil olamıya
cağını, gözden ve elden çıkarılan 
malzemenin kurulan hakimiyeti ' 
çok pahalıya vatın aldığı meydan
dadır. 

Amerikan fabrikalarından ç _
kan yeni bir çok tayyare ile, İn
giltere impaıatorluk havacılığın

dan ayrılarak Sovyet cephesine 
gönderilen Britanya tayyarecile
rinin Kızılordu ile işbirliği vapmak 
üzere bulunduğu şayiaları tahak
kuk edecek olursa, Mihverin şark 
cephes'ndeki vaziyeti daha başka 
ŞP.killerde bP.lirecek ve kurulan 
hava hakimiyeti belki de bir sar· 
sıntı geçirecektir. 

Netice olarak denebilir ki, 
Alman ve İngiliz havacılıklarının 
umumi manzarası SovyP-t Rusya
nın da bir cephe kurmuş olması 
ve on binlerce sayılan tayyarele
rinin mevcudiyeti ile muvazeneyi 
ve müsavat ahengi bozmamıştır .. 
Harbin başında olan Alman sayı 
üstünlüğü de kalmış sayılamaz. 

Ancak bir tarafın hakimiyet kur
mak iddiası artık varid değildir. 

[Havacılık ve Spor Mecmuasından) 

Çlltçllere 1onca 
tollama datıtıldı 

Hayvan yemlerinin yetıştiril
mesi ve hayvanatın ıslahını ön 
planda tutan Ziraat Vekaleti vi
layetimizde yoncalıkların ihdası 
ile çoğaltılmasını göz önünde bu
lundurm\IŞ ve bu gayenin tahak
kuku için Kayseri yonca tohum 
istasyanundan vilayetimize yonca 
tohumu göndermiştir. 

Bu tohumluklar kazalara gön
derilmiş ve çiftçilere parasız ola
rak dağıtılmaktadır. 

Ziraat Vekiletl 
mı,avlrl 

Hataya gitti 
Ziraat Vekaleti makineler 

mütehassıs müşaviri B. Reşat 

Rakim Savcı dün Ceyhana ve 
oradan Hataya tetkikatta bulun
mak üzere gitmiştir. 

KOZAN HAPİSHANESİNİN 
ATEl VESİ İYİ ~AllŞIYOR 

Kozan : 25 ( Hususi muha
birimizden ) - Kazamız Ceza E
vinin sanatkarlarını ve yaptıkları 
işleri kıymetli gazetenizin sütun
larına yazılmasını faydalı gördü
~üm için afe.ğıya yazıyorum : 

Kazamız Müddeiumumisi ve 
Cezaevi müdür vekili tarafından 

Cezaevine açtıkları marangüz a
telyesi gün geçtikçe terakki (et
mektedir. Ve ayni · zamanda yine 
Cezaevinde çorap ve fanila ima
lathanesi de hali faaliyettedir . 
Cezaevinde on bir makine çalış

makta ve bunlardan onu çoı ap 
imal etmek, biri de fanila doku
maktadır. 

Her hangi bir sebepten do
layı Cezaevine düşmüş olan va
tandaş Cezaevlerinde hem -ceza
larını ikmal ederken , hem de 
birer sanatkar olarak yetişmek
tedirler. Kıymetli Müddeiumumi
miı.in ve Cezaevi müdür vekilinin 
bu atelyelere başka sanat atel
yeleri de ilave edece~i kendile
rinden ümit eder ve bekleriz. 

İplik olmadı~ından çorap atel
yesinin bir buçuk aydanberi faali-

Bu fıatler:mutedil görülmek
tedir, Piyasada:9 numara üzüm 
42, İngiliz çenevini nevi incir de 
20 · 21 kuruş fiatle satılmaktadır. 

Anlaşmaya göre İngilizler, 
İzmir piyasasındaki, ihracatçılar
danf derhal üzüm ve incir almıya 
başlıyacaklardır. Tevzi listesi, İh
racatçılar birli~i umumi katipliği 

tarafından hazırlanacak, Ticaret 
Vekaletince tasdik edildikten 
sonra muteber:oıacaktır. 

Baden tarblyaıl 
mlkellefterı için 
yeni ııretmenler 

Birinci teşrin'941 ayı başın

dan itibaren;gençlik kulüp ve gu
ruplarındaJBeden:terbiyesine ta
bi mükelleflerin talim ve terbi 
yesine emekli ve emvalden ma 
aş alan :yedek : suba} fardan : Or
du ve Jandarma:ıut'alarının mu
vazzaf subay ve erbaşlarından 

ve ordudan: terhis edilmi.f gedikli 
erbaşlardan istifade edilecf'ktir. 
Bu mükellefleri:: çalıştıracak olan 
muallim kadrosanun listesi genel 
direktörlükten istenmiştir. 

Mesut bir nllıAb 
Kız lisesi öğretmenlerinden 

Bayan Perihan ile arkadaşımız 

elektrik mühendisi Nureddin Ö
zelin evlenme törenleri dün Be
lediye nikah salonunda akraba 
vC:dustları huzurunda yapılmış

tır. 

Genç evlilere saadet dolu 
bir hayat temenni ederiz . 

yetleri durmuıtur. iplik müesse
selerinin herşeyden evvel bu gibi 
yerleri ipliksiz bırakmamalarını 

bekleriz . 

--==€u Z A KL ABD AN B A BEB__..\---

Oğlan mı, kız mı?- Garip ve gülünç itikatlar 
Avrupa harbi ve harbin doğurduğu sefalet 

yüzünden birçok insanlar ölmektedir. Bu hal. nü
fus siyaseti ile meşgul olanları yakından düşündür
mekte ve nüfusu artırmak için tedbirler aranmak
tadır. Bu arada bazı fen adamları doğacak çocuk
ların cissile bilhassa alakadar oluyorlar. Bir lngi
liz mecmuasının verdiği habere • bakılırsa, yakında 
çocuklar ana ve babalarının arzusuna göre, yani 

isterlerse k11, isterlerse erkek doğacakmış. 
Eski zamanlarda erkek çocuk makbuldü. Hat

ta erkek doğurmıyan kadınların ta tlik edildiği, ya

hut Üzerlerine ikinci bir zevce alındığı birçok de
falar görülmüştü. Doktorlar kadınlann, arzuya gö
re, erkek ve yahut kız çocuk doğurmaları mesele
sile çok' uğraşmışlar ,,;e bu hususta birçok nazari
yeler ileri sürmüşlerdir. Şimdiye kadar bu mesele 

hakkında ileri sürülmüş biribirine zıt 

adedi beş yüzü bulmuştur. 
nazariyenin 

Bundan bir asır evvel en revaçta olan naza

riyeye göre, erkek ve yahut kız çocuk doğurmak 

arzuya tabi bir şeydir. Bu, tamamen yenecek ye· 
meklere, tutulacak perhize bağlıdır. Gebe bir ka· 

dının muhakkak surette oğ-lan doğurması için mün
hasıran etli ve proteinli yemekler yemesi lazım 

imiş. Bilakis çok şekerli maddeler yenmesi, do
ğacak çocuğun kız olmasını temin ediyormuş. 

• • • 
Doğacak çocuğun cinsini tayin hususunda 

garip ve gülünç bir takım itikatlar da vardır. ls

veçte .hüküm süren bir itikata göre, ielin girecek 
bir kadın, erkek çocuk doğurmak istiyorsa, yata-

ğına izdivacın arife gecesinde erkek bir bebek ya
tırmalı imiş. Gene ayni arzuda bulunan bir gelin , 

hülyalarının tahakkuk ettiğini görmek istiyorsa , 
nikahtan biraz evvel birkaç dakika erkek elbiseleri 

•giymeli imiş. 

Bu akide Palau adasında hüküm sürüyor: Şa
yet bir erkek, oğlan babası olmak istiyorsa, ayak

kabılarını çıkarmaksızın uyumalı imiş. Şayet erle.ek 

kadından yaşlı ise, kansı oğlan doğurmağa müs
taid imiş. Az beslenmiş kadın için de ayni hal 

vakidir. 

Sıhhi .Bahialer 

SITMADAN 
KORUNMAK İÇİ• 

Sıtma hastalığı insandan insana 
ve anofel cinsinden sivrisinek

lerle geçer. Demek ki, sıtma has· 
talığından korunmak için sıtmalı 
insanlardan ve an of el cinsinden 
sivrisineklerden korunmak lazım 
dır. 

Sıtmalı insanlardan korunmak 
pek nazari bir iştir. Hindistanda 
lngilizler sıtmalı memleketleıde 
kendilerine, yerlilerin oturdukları 
mahallelerden uzak mahalleler ku
rarlar ve bu suretle sıtmalı insan· 
!ardan uzak kalırlar. Sivrisinr kler 
de pek uzak mesafelere gitmedik· 
!erinden lngilizler kendilerini sıtına 
hastalığından korurlar... Bu suret
le sıtmalı insanlar bir tarafta tec· 
rit edilmiş demektı r. 

Fakat bunu yapmak her yer· 
de kabil değildir. Sıtmalılara ve 
sıtmalı olmıyanlara mahsus ayrı 
ayrı mahalleler kurmak mümkün 

ı olamaz... Sıtmalı çok olmasından 

dolayı, sıtmalı olanlara mahsus 
hastahaneler kurarak, sıtmalıları 
hastalıkları geçinciye kadar hasta· 
haneye kapamak da pek güçtür. 
Sıtmahların hepsine yetişecek ka· 
dar hastahaneler kurulduğu farze· 
dilse bile, Her sıtmalıyı hemen 
ayırt ederek, hastalığını başkaları 
na göndermeden önce hastahane
ye yahrmıya her vakit imkan bu
lunamaz. 

Sıtmaya tutulan herkes ken
disini derhal tedavi ettirebilseydi, 
sıtmalı olmıyanhırın bu hastalığa 
tutulmak ihtimalleri pek azalırdı. 
Bu da bir gün belki olacaktır. O 
zamana kadar, sıtma hastalığından 
korunmak için en kolay çare, has· 
talığa tutulmadan kinin almaktır. 
Bu ilaç hastalığı geçirdiği gibi, 
hastalık gelmeden de insanı ko· 
rur: 

Her gün b ir gramın dörtte 
biri, yani 25 santigram kinin. Bir 
kaşe içerisinde yahut komprime 
halinde ... Öğleden sonra üçte alı· 
nırsa sivrisineklerin yuvalarından 

çıktıkları akşam üzeri ve gece 
zamanlarında daha iyi tesir eder. 

lnsan bu ilaca, o kadar mik· 
tarda, senelerce tahammül edebi· 
lir, zaten bütüıı sene alınmaz, 
Mayıstan lkinciteşrin sonuna ka· 
dar ..• ihtiyat olarak ikinci Kanu· 
nun on beşine kadar devam et· 
mek da.ha iyi olur. 

TÜRKiYE Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 

Cuma 26.9.941 

7.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7 .33 Müzik : Hafif program 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 l\lüı.ik: Senfonik Müzik (PIJ 

8.30/ 

8.45 Eviri Saatı 

12.30 Program ve saat ayarı 
12 33 Müzik : Şarkılar ( Uşa1' 

Makamı). 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Karışık Şarkı 91e 

Türküler. 
13.30/ 
14.00 

18 00 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

Müzik : Karışık Progra!1l 

(Pi.) 
Program ve memleket sa· 

at ayan 
Konuşma : ( Dil KunıınıJ 
adına 

Müzik : Peşrev ve Saz 5 e· 

maileri. 
Müzik : Radyo Swıng f(ıJ' 
arteti {lbrahim Özgür .;e 
Ate~ Böcekleri). 
Konuşma (iktisat Saati)· 

Radyo Swıng Kuartesi pt· 
ogra manın ikinci Kısrn1 · 

91e 
Memleket saat ayart 
ajans haberleri. . 
Müzik : Klasik Türk Miiıı· 
ti Proanmı. 



Dil •• ,.. ... 
( Baımalıaleden artan ) 

~ft, ~rah, Körotlu, hiç öl~ed.i-
r. Hıç okuma bilmeyenlenmız 
~ ~rlarca onlann eserlerini ez· 
~ilt. Hemen elimizi uzabnca 
~timiz perde, onlann hab
t.a.r. nıukaddeı varlıklan duruyor •• 
.., Dil davasmda, halk dili büyük 
? hazine olarak önümüzdedir . 
ter&be röstermiıtir ki, ondan 
~bkça rayeden kaybettik • 
li-. ve ilim yolu ile kapımızı • ça-

Jabancı dil unsurları, arkala· 
~ bir takım soyıuzluklan da 
-.....er g etirdiler. 
'- Monıer, Şeri, Bonjur falan, fi. 

hep bu yol ile gelen piçlerdir. 
t.. ..... ~alk dili ilim dili olamaz; düa· 
-aaa yanhfbr. Büyük ceht iste
~iş, şüphesiz ki, Avrupa 
4ea den alınacak hazır perimler-

daha güç bir mesai ile mey ca.., gelebilir. Mılli damraıını vu· 
'-tttunız her feYİ bizim öz var
~ yarablmahdır. ilim, mil
w_. IDenfaatamıza hizmet etme~ 
~ için faydasızdır. Hele ~ 
'WlllCle bu yüzde yüz böyle detil
~r? Dilde milli olmayan feY• 
-wıetin bünyeıini kemiren kurt 
tibidi r. 
.__Sokakta, iki vatandapn, Fran
. ~ lspanyolca, konUfmUI bizi 
:Sen sinirlendirir? Bir lnfilizin 

Almanın sokaklanmızda kendi 
~ dillerini konutınuı bqkadar; 
,.... alAkalandırmaz. Fakat bunlar 
~ vatandaşı iseler, it d~'·. · 

Vakit bize ıuur aleti alımımız 
" ihtan yapar: 

•Bunlar miUi birlitiJDizi boz 
'ak isteyen soysuzlardır. Dikkat 
et 1 

it 

Dil. ulus fertlerini biribirine 
.. ltıyan unsurlann en önemlisi · 
tr. Bu sebepdendir ki, yeni Türk 
~ti. dil davuını planlana ÖD 

~ almıtbr. Bu ba~·-~il 
birutirnizin mukaddes pnudiir. 

bau.ı, devletini, milletini ve tarihi· 
"1 levenlere kutlu olsun. 

Nurettin Can C»lelıli ........ ••••da,.,.. •• . .,. ..... ~·-
t Ank.ara : 25 (Huıualı -:
'-artık ve inhisarlar Veklletı. 

"-ratc memurları aruında buı 
~klikler yapm11tar. Bunlan 
tlıyoruz : 

lat. G. Bq Md. veınedarı 
~l Or. lat. G, Saf. Md. me• 
"-r1ut na, lıt.~G. Bat Md. me
~ Hamdi Şenyuva lıt. G. 
lld • Veznedarhtına, lst. G. Bat 
...__. •emuru Ekrem Oioç lat, G. 
~ Md. muayene memurlutuna, 
.. C. 8q Md. muhuebe memu· 
~ ltemzi .. Kalyoncu lıt. G. Bat 
~Yat memurlutuna, lat. G. Bat 
~ •emuru Lutfi genez lst. G. 
,..-_ lhemurletuna, !amir G. Bat 
.._-:Yene memuru Ziya Kadem 
~· G. T. 2 muayene me
~Utuna, lzmir lth. G. mua 
~ e Dlemuru Mehmet Hikmet 
'- taa l.t. G. Bq muayene mo
~ l'lutuna, ltdır G ~ 3 mua· 
..._ Dıemuru Arif Hikmet Tar
-.. karı G. S. 3 muayene me• 
-~na, Akçakale G. muha· 
~ 8"e'lluru HClaeyin Çelen 
Q C. memurlutuna, Jtdır 
Q .._uru Binali Boıkurt Ildır '-h.. llllkeııef muhaıebe memur· 
~•yin edilmiflerdir. 

~.ıs 
~ .. 5 
aı~ 

RAovo GAZETESi 
Miizik : Kantık Şarkılar. 
Ziraat Takvimi ve Toprak 

ıı.10 "-bauneri Borauı 
~ T-.u. 

Moıik : Radyo Salon Or· 
~asa ( Violoniıt Necip 

~.3Q n). 

~-~ltet saat ayan, aj•n ı 
-uerteri ; Esham • Tah· 
:!At, Kambiyo • Nukut 

~-45 uur ... ı 
~ : Radyo Salon Or
~~~.._ Prornmanın ikinci 

~-~. 

~~ 
lllt lftnki prorram ve kapa· 

lotfetllN .... 
( Birinci •ay/atlan artan ) 

oldutunu bildirmektedir. Mütem· 
mim bir Sovyet teblitinde de 
bildirilditine pre, aon ıa~an
larda J4 Alman n•kliye ve tica
ret gemiıiyle ,,ir ~i~landi!a va· 
puru batmlmıı ve ıkı nıkhye ıe· 
misi ile mOteaddit .deıtroyerl~r 
hasara utratalarak kullanılmaz bır 
hale getirilmitlerdir. Hiç bir Sov· 
yet gemisi batmamıftır · 

Ankara : 25 : (Radyo gaze: 
teıinden) - lngiliı ra~etelerı 
Maretal au<tienni'nin gerıde bı
raktıtı kıtalariyle mukavemete 
haıar1andıtına. Almanların bugün
lerde bu bölgede hiçbir fe~ ka 
ıanımadıtını iddia etmektedır. . 

Sovyetlerin Londra ıef ırı 
8. Maiıki Almanların Ruıyadaki, 
H) iatanın S milyon oldutun~ 
a6ylemiftir. lngiliı. . g.azete~ er~ 
bu iddiaya inanmak ıçın cıddı 
sekeplerin mevcut oldutunu a6y
lemektedir. 

Almanların, Leningrad ~ar• 

b. ·nin kııtın. ~vvel bitirilmeaı Il-
ı .. ·ı. • d 

amıeldij'ini itiraf etbalerı e 
il6ve olunmaktadır., 

Al•• .. ••''" ( Birinci aayfadan artan ) 

haftalar içinde cereyan ed~k .mu 
barebeler kat'r netice uzerınde 
çok mieaair olacak ve netice her 
halde kıttan evvel alınacakbr. 

(Radyo Gazetesinden] - Al 
man resmi teblitine f6re, çenber 
. 'nde bulunan Sovyet kıt'alarının 
iÇi bütü 
dıtan çıkmak için yapbklan n 
tqebbilsler tardedilmittir. 

Almulann idd;asana f6re : 
Kiyefin dotuaunda cevrilen saha 
135 bin kilometre murabbaadır. 
Bu saba lnailterenin yansan• mu
adildir. Bu haberde, Kiyef çevir· 
me hareketi tarihte emsali röriil
meyen ukerl bir hareket olarak 
tavsif olunmaktadır. 

Almanlar, Sovyetlerin ıiddet· 
li mukavemetine ratmen Alman 
kıt'alanmn Leningrad bölıesinde 
iledeuıt kte oldutunu iddia ediyor
lar. 

BudaPefte : 25 [a. a.) - Ma· 
car ajansa bildiriyor : Ukranyada 
çevrilmiı olan Sovyet kıt'alannın 
imhası sona yaklqmaktadır. Miit· 
tefik kuvvetler çenber dıtında ka
lan ve ricat etmekte olan dilf~an 
birliklerini takib ederek yeniden 

zi kazanmalar ve Don havıa-
•• . bil 11nın en milbim endbtri te r e· 
rinden birine yaklqmata muvaf • 
fak olmuflardır. 

Macar kıt'alan karıısında bu· 
lunan diifman kuvvetlerinin .az 

• tli :L: ............ daha ın· ehemmıye ............. .. 
kipi etmeden Macarlar tarafından 
tardedilmiıtir • 

Esasen topçu faaliyeti her iki 

tarafta da aeyrek olmuıt~r. ~·
manda git gide artan bar ~ndıte 

..... diz hummalı bır ha· ve gece .... . nn. 
k t m"'••bede edilmcktedır • ..,.... 

re e ...- . rt ol 
manın bava faaliyetinın a mıı . -
ma11 dı bir endife ile iuh edı· 
lebllir. 

Sovyet tayyareleri hatl~rımı&ın 
lserinde ve cephe prilenncle uç. 
maktadır. Baalann ildli dOfflrill-

mlftlr· Al 
_ıRadyo ıazeteainden ) - • 

man kıynakları Le?iapadda 4,S 
milyon inaanın çevrıhnit oldutu-

ö l •ktcdir. Bu mıktarın nu s yem.. b. 
i~indo ne kadar asker oldutuh ı· 
7 v mu ua· linmemektedir. arfOva. d L· • 

Dda oklatU ribi, tehır e.ı, il· 
~halk '-••ltılmaaa hakkında 
VİI ın UU9" • hak 
bir nota verilip verilmiyecet• . 
Lı da aallhiyattar A)mau mahfil-
11 n (h r) ce-lerine sorulan suale; ayı • 
vabı verilmiftir. 

891 mab6Uerin fikrine ıöre S· 
talioia sivil balkın da m~dafaaya 
ittirakleri hakkında verdıti em!r 
Leainsradın mukadderatını tayın 

etmiftir. 

.. ,., .. ıwıat 
Kartı yaka, Köpril ~ 

Au Sırn adındaki genç 
. t .• babalı Ali f aıtldan para ıı emı ~ 

b parayı vermeyince vıcda~z 
u 1 umruk darbeleri ile ihtiyar 
:"~nın ıöı ve yanaklırını atar 

IUl'Otto yarılım11br • 

1 lalnll .... , ..... , • • • 

Al1•tla'• glHHll 
Tahran : 2S (a.a) - Pars ajan

samn bildirdifine pe, sabık Şah 
Arjantine (İtmek üzere Kermandan 
hareket etmiştir. 

• 
Londra : 25 (a.a) - Halihazır 

da lran • meselesi ikinci dereceye 
diifmüttür. Ruslar, lnrilizlerle bir· 
tikte lran'da eski Şah'ın iktisadi 
teşkilitmın noksanlıta yüzünden 
azalmış bulunan yiyecek madde
lerini tedarik etmeye çalışmaktadır 

Ruslar,,, lran'a rirdiklerinden 
beri 1770 ton şeker, 9680 ton but 
day ve bir milyon metre muhte
lif kumaşlar gandermişlerdir. 

Tahran haricinde konak kur
mut olan lngiliz kıtalan, mümkün 
oldutu kadar hayatlarına tanzim 
etmitlerdir. Bunlar, halk tarafından 
çok iyi kar,ılanmaktadır. Şehirde 

alıt verit yapmak iıtiyen lnailiz 
askerleri, kamyon ile tehrin :orta
sına kadar nıtkledilm~kte ve itleri 
bittıkten sonra konaldanna avdet 
etmektedirler. 

.... , VıHll 
Allllarau 

Antakya : 2S (Türksözü Muha
birinden) - Bir ay izinli olarak 
lstanbula (İtmit olan Vali Şükrü 
Sökmensüerin evvelki rün Anka· 
raya relditi, Ankaradan bildiril
mektedir. 

Vali Sökmenaüer Ankarada 
kaldıfl müddetçe Viltyetimizi alA-

1 kadar eden işler hakkında allka· 
dar Vekiletlcrle temas edecek ve 
oradan tekrar lstanbula dönerek 
mezuniyet müddetini bitirdikten 
sonra tehrimize dönecektir. 

Menin : 2S : (Tlrböd mu· 
babirinden) - Şehrimizde birkaç 
rGndenbori bir lamba CUIJ t-ah
ranı bat ıöıtermif ve beher ca· 
mın fiattnın 60 kurvpı kadar 
y6kselditi filrillmütttlr. Bunun fi. 
zerine derhal tetebbOse geçilerek 
buhranın önlne ıeçilmiftir. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
C/NSı En az ED çok 

K. S. K. S. 
Koza 13,)U 14.~~ 

KlovlandÇ. 00,00 

Klevland 1 68,00 70,00 

Klevland il -62,00 67,SO 
M. Parlata oo.oo oo.oo 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapamalı 

Y. Çitidi OS,00 -K. Çitidi 6,75 
Susam 41,SÖ 

'-Bufday yerli 8,43 - 8,75-

Arpa _6,63 1 6,75-
Yulaf 7.43 7,SO 

25 • 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
ı, 6ankaandan aJınnu,tı,. 

(Frank) Fransız 
(Frank) iaviçre 
(Sterlin) infiliz S.20 
lDolar) Amerikan 12620 

HlllEYI REISUllEI: 
Dil Bayramı münuebetiyle 

26/ EylOl Cuma pnü saat 
(17) de Halkevi önünde topla· 
nılarak bando refakatiyle Ata· 
türk amtma çelenk konacak ve 
Saat (20,30) da Halkevi ..ıo
nunda Halk saz f&irlP-ri ve 
Halk türküleri ekibi tarafın
dan komer verilecektir. Girit 
serbeıttir. Halkımızın bu ulu
sal törene kablmalan. 13469 

ilan 
nr•• •• •••a
..tı• : 

lıyu Ata mevkiinde klia 
Banbımu ait mfinferit stO 
ve S40 mette marabb.nda 
iki ana müzayede aalonancla 
arbrma ıuretiyle aablac:akbr. 

Taliplerin müzayede aalo
nu buroıuna müracaatları ilin 
olunur. 13468 

1 LAN 
SEYHAN Hmsı MURASEI IODORLOGOIOEI : 

1 - Aşaj-ıda evsafa yazalı pyri menkul birincitefl'İDİD 
dokuzuncu pel'fembe günü saat 11 de Viliyet daimi encü• 
meninde pazarhlda aablacakbr • 

2 - Şartnamesi bura ve Oımaniye hUIUIİ mubuebe ka· 
lemlerinde görülebilir ve en çok birincitemnin betinci ıünü-
ne kadar pey sürülür. 13467 
Mahallesi mevkii beher dekaruwı 

muhammen B. L. K. 

Oımaniye-Rızaiye M. Dikilitq so 00 

lpor luetı wı •-uıın 
11o1111111r•• latm &•ı•acü 

BEDEi TERBiYESi UMUM MOOORLOGOIOEI : 

dekar 
miktan 

28 

Umum Müdürlük kütüpanelİ için, Türlciyede timdiye ka
dar intişar eden ve nepivabm tatil etmif olan apor guete 
ve mecmualannın kollebiyonlan aabn alınacaktır. 

Satmak İltiyenlerin bir mektupla Netriyat ve Propatanda 
Müdürliitümüze müracaatlan. 24-27-30 (6938) 13462 

1 LAN 
llHISlRLll lllll TOTll f llRllUllBAI : 

1 - Fabrikammn 3500 ton tahmin edilen nakliyab bir 
sene için açık ebiltmeye konulmuttur. 

2 - Naldiyabn tahmin bedeli bin bet yüz lindlr. 
3 - Şartname her rün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 102 lira SO kuruttur. 
5 - Eksiltme 1 Sfıkinci tetrin/941 tarihine müudif cu

martesi günü saat 9 da yaplacatmdan isteklilerin ,..... 
mütefekkil kolDİIJODA mirecaatlan • 18-8-31 1S4ıl7 

Refika Recep Tümerkan 
Atı•a BIOlll Tutla 

Yeni ..,.. tale6- lıaytlına 6afiant1flr7. Kayd oe 

lıa6al praiti S.6-/Ji Kilin aolıalındalıi 6iflıi 
yardaıtdan llfrenilir. 13400 

. .......... ....... 119 ....... ., .... ~ .............................. ~ ...... , 

t • I DO KT Oa 
i 
i 
i • • i 
i • 
' i • 

Ziga Tümgören 
Birinci 11nd rentpn mütebauw butalanoı Abidin 
P... caddesindeki muayenehanesinde kabule 
bqlamlfbr. 13456 2-7 

!"9 ....................................................... _. .91o.~ ........ .. 

Mı•a t .. et lal al Kız laıtltld •I· 
tlrlllblll• : 

Emtitü mütedavil sermaye aipariş atölyeleri 2519/1941 tari
hinden itibaren faaliyete gecp:ektir. 

Bu atölyelerde dikit kısmında her türlü rop, muto ve tay
yörler • 

Moda lmmmda: fAPka ve her nevi çiçek 
ÇamafU' laammda: her türlü kadın ve erkek çamqın, Firenk 

gömlekleri. 

Tababat kıamıncla: ile puta aiparifleri kabul edilir. 
4 - 4 Telefon 28S 

• 
iş Bankası 

lllOft taHmll llııı,ıan 

1941 
llr••IJ• ,. ••. 

KEŞIDEl.Ek 

4 ş.IHıl, 2 M.,,.., 1 A,_,.., 3 llıincitefriıt 
ı.ril.ı.rin• ,..,,, 

iMi baı...,.._. 
1 Adet .,., 

Liralık 2,000 Lira 
3 :t 1000 :t 3,000 > 
2 :t 750 :t ı,soo , 
4 :t 500 • 2,000 
8 :t 2SO • 2,000 1 

" • 100 :t s.sor • 
80 > 50 > 4,COO :t 

300 :t 20 , t,000 > 

Tllrldwe lf .. nlul•u ..... J......._k .. J•llPa para 
llli"lldlrme ollllU, •P• aanuınü .. llhlalzl 

ll•emlf olurau•~ 

• • •• • • • • • ~maaaııım:.•:.:maaaıııca=-

NEVROZIN 
Bltla alftlUm •melllrllllr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
alafi& ~ 

NEVROZIN 
8a muannkl BAŞ ve DIŞ atnla· 
nna IGr'atle izaleye klfidir. Ro
matizma evcu. llnir, mafpl -.ıc 

adele llbraplan NEVROZ "' I 
tedavi edilir. MGeuirUAç : 

N E V R O Z 1 N 'clr 

V Zi İ TUCll ElllZI 
lwl•n O.. J K.,. .46ııtala 



Sayfa 4 TORKSôZO 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

' 

AZ CEREYAN SARFIYATI, SESSiZ l$1EM(, UZUN öMOR. 

F 1 LI P S · 
K agnak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muhar,rem Hilmi Remo 
ABIOiNP-A$A CADDESİ HO. 42 - TELGRAE: REMD lOW - TELEfDI: 110 

26 E IGI 19~1 

! ..................................... ~ 

i TÜRKSÖZÜ 1 
: 1 • • İ Gazete ve Matbaası 1 
• • : 1 
: Türksözü IUYUCULARllA OONYANIN HER TARA- : ! FINDl YUIU IULAN HADiSELERi GONO GO- 1 
: Gazetesi NONEVERIR. TORISOZONO TAKIP EDiNiZ. 1 
1 • 
• • • • • • • • 1 • • • 1 
1 • • • • • • 

Kitap, mecmaa, çek, ltllet, anı, 
plAa, barlta, ltllaaaa matltaa 
ltlerlal TtlrlılJ•tle mevcat mat· 
baaıara rekabet eder Mrecele 
talt ve ılraue elden çdlaıv. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 

SAGLAM, TEMİZ, ZARif CiLT ISLEBINfZI ANCAK TORISÖZO 
MOCELLITHANESİIOE Y APTIRAllURSINIZ 

. ~- -~--_;_~-----~~----~~~~~~~------~·····~~· .. •••••••••••••••••• .. ••• ... ----------------------------
TORKIYE CUMIRIYETI 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t.rihl : 1888 

Sermaye•i: 100.000.000 Tiırlı Lira., 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelc:r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaJM&nna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana röre ikrı,miye da~ıtılacaktır 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 2000 
4 250 .. 1000 il 

40 " 100 4000 " 
100 " so 5000 il 

120 " 
40 .. 4800 

" 160 
" 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun. 
l~art ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

r l 1 r 

il daaa Dotamevl ıaıtallllll 

DOKfOR 

Süleyman Kuntalp 
Dolam oe Kadın Ha.talılılorı Müte/aa••ı•ı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında 8. Müslim aparlı· 
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 
mıştır. Telefon No. 272 11-15 13407 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER B8I MUSTlfl RlflTECZAHANE11 

OlnlMDEll MUAYEIOIUESilkUIUL EDDI 

1 

1 *#*AA#fi#*#ft#A#*A###WAA#A*;t ~~ Do~tor ••aiti Altloll ---r-ı 

1 En Büyük Hakikat 1 
~ R .. 
!A 
" D 

y 

Herneoi ha•talılı muayene oe teılGoi edilir 

Muayenehane : P•muk ll•Z8n 11oll• k•r•kolll 
k•r•ı•ında Mu•yene •••tları : 8•11.,h : 8 - 9 

Öll• : 12-14 
A~: t7den aenr• 

ı···· ........................................ ~ 
tDr. Cevad Sargın 
ı C:Dll, Saç we ZlllreYI ••ıtaldll•r 
1 Mltellaııııı 
ı 

ıo 
L 

a 1 MUAYENEHANESi : i l•tanbul Beyoflu Tolıatlıyan oteli •Jra.aında Balo 

• 
1 1 
" 
= N oıs MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT. il 

~ CAZiBE VE GOZELLllTIR ! ~ 
~ "Radyolin., harikulade mües· de parlak neticeler veren e 
il sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin., sizi terkibi meçhul A 
M temayüz etmif ve onbinler-ce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

i 
kişinin tercih ettili yegane diş müstahzarlarından da müstaA-· 
macunu haline gelmiştir. Diş 

ni kılmışhr. 
hıfzıssıhhasında ve flzellitin· • 

1 RADYOlIN 
ltz:www•wwnw•nw•••••nwn•n•ww•tl 

........ .. 
" 
TÜRK.SÖZÜ 

ı •olıak Numara : 4 C. 9-15 

: ................................................. ~ 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 

Diş ve adele 
... ağrıları 

En seri ve en kati şe· 
kilde yalnız kaşe 

GRIPIN 
ile geçer 

Havaların serjnlediti 
günlerde alacatınız ilk 

tedbir evinizde birkaç GRlPlN bulunduroıak olmalıdır. 

,4 
14 

Sene/ili .. . 1400 Kr. 
1 Aglıfı . . . 125 • 

GÜNDELiK GAZET! • ADANA ' 

sa1ı,, oe BıJmuharriri ı: 1 K1tlbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
FERiD CELAL GOYEN : yormaılan ıstırapları dindirir. 
Umumi Neşriyat Mtıdürü .• 

MACiD GOÇLO il Lüzwnundit r.ünde 3 adet abnır. TakliUerinden sakınınız "' 
, lllnl•r ı~ın ld•r•r• . 
.mUr•caat etm•lldlr BosıldıOı !f•r : TOOSCZO Motboosı 1, 1 = her yerde pullu kutulanru ısrarla isteyiniz. .. -ı 


