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Sayısı her yerde 5 kuru, 

ATAY'DA 
ENİSEYLAP 
Bir çok köyler, tarlalar sular altında 
kaldı. Asi nehri seviyesinden çok fazla 
yUkseldl. DebbaOhane'de bUyUk zarar var. 

il ( T"" k .... muhabırinden) - 24 saatlanberi yagan 
Antakya : ur sozıı . . k ··k 1 · ·ue iki taraf 

deili yaifmurlar ııüziinden nelırin smııyesı ço . yıı se mış "dl ti" 
. . . 1 basmıştır Biitiin gece sabaha kadar yatan şı c e ı 
ı arazıyı sku akrl I k. oİları kaplamış ve caddelerden girip çıkmak 

Jtmurlar so ·a ar< a ı Y . . 1. •• •• - - l · · t 
1 . k ~ b. hale ,aelmiştir. Ası nelırı ,.;oprıınun goz erını a· at erce ım ·ansız zr 6 • • ld ğ d 

. k k" - çok tehlikeli bir duruma gırmış o u un an mıyle tı ·amış ve oprıı 

1 d · · · b eden tedbirleri geceden almış bulunuyordu. a ıa aıresı ıccı 

Seller DebbaJthaneyi istila ederek çukurlarda bulunan de~ileri sürük-
. "t - ··ştür Mezbaha da sular altında kalmış ve kesılen koyun· yıp go urmu · 

r ancak ötleye doifru çarşıya çıkarılmıştır. 
Bu arada adayı da seller basmış ve Adada bulunanlar ku.~tarılmış· 

dı Debbağhanedeki zarar ue ziyanın 50 bin lira olduifıı soylenmek· 
~ir~

0 

Diğer taraftan Asi nehrinin iki tarafındaki kö~ler tarl~lar, su 
ltıncla kalmıs <ıe Demirköprü civarı ile köylerce nelırın suları1ıle ~ol· 
uşlıır Vali:niz Sökmensiier seglcip yerlerini, :yöprüyıi. de~ajtlıan.eyı 'lıe 
ayı ~ıiiemacliyen gezerek alınan tedbirleri tetkik eylemış tıe zer ~

en emirleri vermiştir. Köylerde zarar ve ziyanın çok aldızğu t.a mm 
dilmekledir. Şehirle lskenderun, Reyhaniye, Yaylaclaif araszn.clakı ~osa· 
rda ela tahribat. uardır. Bu sabah her üç kasabaya olomobıllu gıtme· 

işdir. 

Veraset vergisinde 
tadilat muhtemel 

-------· 
Sakat görülen bazı noktalar 
PETENIN HALEFi 

DARLAN OLACAK 

-
Vişi: il ( a. a,) - Havas 

rjansz : Dört numara altında neş· 
edilen hir kanunu esasi zeyli, 
mira/ Dar/anı Mareşal Petenin 
etılet reisi vazifesini ifaya mani 
hur elfi~i icıl..clircle kene/isine lıa-

1 olarak tayin eylemekteclir. 

-

B. Hilmi Uran 

HilMİ URAN ~EHRİMİZDE 
Degerli mebusumuz C. H. 
Meclis grupu Reis vekili Hilmi 
n dünkü Toros ekspresile şeh
ize gelmiş ve yeni otele in
lerclir. 

B. Hilmi Uran şehrimizde on, 
eş gün kadar kalacak ve tel
erde bulunacaklerdır. 

Ankara: 11 (Tür1'söıü muhabi-
rinden) - Maliye Vekaleti, vera
set vergi i üzerinde mühim bir 
tetkikat yapmaktadır. Önümüzde
ki mali sene bütçesi için esas ol
mak üzere yapılan bu tetkik cid
den şayanı dikkattir. 

Halihazırda gayrımenkul veya 
menkullere kanuni yollarla varis 
olanlar bunu bir beyanname ile 
muayyen bir müddet içinde ma
hallin en büyük mal memuruna 
bildirmekle mükellef bulunmak
tarlır. Bu beyannamede tevarüs 
edilen menkul ve gayrımenkul 
tamamen bildirilme~i mecburiyeti 
vardır. Beyannamelerin altı, köy 
muhtarları veya mahalle mümes
silleri tarafından tasdik olunmak
tadır. Bu muhtar veya mümessiller 
tevarüs edilen malın tamamının 
beyannamede tasrih olunan mik-

( Gerisi ikinci say/ ada) 

AFRİKA DA 
INGILIZLER MARSATAKlA 

YE KAROLA YI ZAPTETTI 

Trabluıgarbe büyük hava 
akınları yapıldı 

Kahire : 11 ( a. a.) - İngiliz 
umumi karargahından : Kıtalan
mız Marsataklai ile Karola'yı zap
tettiler. Bu arada Keren etrafın
daki düşman mevzilerini tazyike 
devam ediyoı uz. Habeşistanın pe
yon bölgesinde 80 kilometre de· 
rinliğinde düşman toprakları içine 
nüfuz edilerek bir çok harp mal
zemesi ele geçirilmiştir. 

Kahire : 11 ( a . a. ) - Trablus 
garp üzeı ine İngiliz kuvvetleri bir 
hava akını yaptı. Büyük hasarlar 
müşahede edilmiştir. Doğu Afri
kasında tayyarelerimiz ordunun 
hareketine müzaheret etmektedir. 
Asmarada bir düşman tayyaresi 
düşürülmüş, bir kaçı da ağır ha
sara uğratılmıştır. Agordata ta
arruz eden düşman tayyarelerin
den biri düşürülmüştür. Dört tay
yaremiz üssüne dönmemiştir. 

-- . •• z Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GUYEN 

~~ 

l 
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GÜNDELiK S 1YAS1 GAZETE 
Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 
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( 
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B. RUZVEl T AİLKİ 
İLE GÖRÜ~ECEK ·;caret Vek31efimizin Ost ünde Durduğu Mesele 

. ·ı Kir Nisbeti Artarsa 
1 [htikir Önlenebilir mi? 

B.Vilki 

Vaşinglon: 11 (a. a. )- Bay
Ruı.velt'in bugünlerde Vilki ile 
görüşeceği söylenmektedir. 

Federal borçlar 
Vasington : 11 (a. a.) - Me

busan meclisi federal borçların 

65.000.000.000 rlolara kadar çıka
rılabileceğini kebul etmiştir. 

Ruzvelt yeni bir tahsisat 
istedi 

Vaşington : il (A.A. Harbiye 
nezareti emrine verilmek üzere 
Ruzvelt mebusaıı meclis"nden 680 
. 118. 000 dolarlık mütacel bir 
kre<ii istedi, 

Alman üslerine 
lngiliz akmı 

Bir Alman torpidoıuna 

tam iıabd oldu 

Londra: 11 ( A. A.) - Nor
veç sahilleri açıklarında bir düş
man torpido muhribine taarruz 
edilmiştir. Gemiye tam isabet 
kaydolunmuştur. Bundan başka 
diğer askeri hedeflerle Almanya
nın batı şimali sahillerindeki he-

M(MUKETİMİZ PİYASASINDA RHABHİ HŞVIK HM(K Kmlml 
Ankara : 11 ( Türksihii Muhabirinden ) - Al

dıJl malumata göre Ticaret Vekaleti teşkilatı 
mtelif ticaret .şuhelcı inin muhtelif ellere verilen 
kfüisbetlerini, bunların ititikarla alakasını tetkik 
etktedir. 

füccarlara verilen kar ııisbetlcrinin ihtikar 
m.uu ile bü)ük bir alakası görülmektedir. Mev
cuanaate göre bugünkü vaziyette iki ı;ınıf tacirin 
m·udiyetini kabul etmek lazımdır. 
3unİardan birinci sınıf her ne pahasına 

ola obun ceı.ayı, sürgünü gfüc alarak tuttura
biri fiyatla malını satmakta ve i.~iııi yürütmek
te lkinci sınıf ise kendi ine Vl'rileıı kar nisbe
tiliktifa etmekle, ya ufak işler yapabilmekle 
y~ yapamamaktadır. 

falen üzerinde durulan fakat kar nisbetlerini 

biraz daha arttırıp ikinci sınıf taciri de harekete 
getirmenin ve bu suretle piyasada rekabeti teşvik 
dmenin faydalı olup olmıyacağ'ıdır. Filhakika bu
gün için birinci sınıfı teşkil eden atak ve cüretkar 
tüccarın piyasada yalnız ve rakipsiz kaldıkları his

olunmaktadır. Bu vaziyet karşısında alıcı mecbu
ri.} et tahtında bunların afına dü~mekte ve ihtiyacı 
olan malı bedelini ne olursa olsun ödiyerek ihti-

yacını gidermektedir. Beri tarafta bu hareketi ya

pamıyan tacir seyirci kalmaktadır. Çünkü mevcut 

kar nisbeti bu nevi tacire fazla bir hareket yapmak 
imkanını vermekt~rlir. 

lşte Tıcaret Vekaleti şimdi bu çok mühim me
seleyi, yani kar nisbetlerinin arttırılmasının doğru 
olup olmı)aCa~ını tetkik etmektedir. 

ESE 

Çörçilin nutku alriıleri 

ANKAltA 
RA O YO 
GAZETESi 

Bütün dünya 
matbaatı Çör
çilin nutlcunu 

tefsirle hala meşgul bulunmakta-
1,,111. yul\'U lJllUCl::l:)Q llU~l\.ı.lllUQ t 

merika'ya karşı çok samimi qir 
lisanla hitabetmiştir. Amerik 
matbaatı pek mefguldur. 

Balkan vaziyeti 
Bulgaristan kaynakları, Bulga

(Gcrisi üçüncü sayfada) 

deflere muvaffakıyetle taarruz y il i horekôlı devam etmektedir. Buna doır haberlerı Oc;ün· 
• haberlere göre unan er • edilmiştir. Bir tayyaremiz Üssüne tn k y k dokl resmimi:ı: bır Yunan kelli kolunu gösterıyor. 

ıoınnunıl---oyfomı:ı:da bulaca sını:ı:. u ar 

(Gerisi üçüncü sayfa~d~a~)~~:__------------:------:-----~=-=-~~ 

BULGARİSTANDA ALMAH 
ASKERİ YOKMUŞ 

Kurt t uzağma düJn bir kaplanla 
yapılan müt~ mücadele 

GEOİllİ KOYONOE ~OK YECANLI BİR SAHNE.. 

HİTlER f RANKO 

MOlAKATI OlACAK 
Londra : 11 ( a. a. ) - İspan 

yadan alınan haberlere göre, Ge
neral Franko ve Sunner yakında 
Hitıer ve Ribentropla görüşecek
lerdir. 

Vişi: 11 (a. a.) - Franko ve 
sunner bugün Fransız toprakların
rlan geçerek ltalya 'ya gtimiştir. 
Mussolini ile konuşacaklar, sonra 
Almanyaya geçeceklerdir. 

SPOR 
• 

KAYAKÇILARIMIZ 
YiNE TOROSLARA 

ÇIKIYOR 

Resmimiz bu güzel da6 sporuna 
c;ıkre$ bir grupu göslermektedır 

- Yazısı ikincide 

Kozanın Gedikli köyünde Hü· 
eyin oğlu Hamza ta• fından Kurt 
·in kurulan tuıa~a tesadüfen bir 
:aplan'ın tutulmasiyle Hamza ile 

~aplan arasında heycanlı ve kor
unç bir mücadele olmuştur. 
uzağa ayağını kaptıran Kaplan' 

n feryadını işiterek hadise yerine 
koşan Hamza, tuzağa aya~ını kap
tırmış olan Kaplanın hücumuna 
uğrayarak Kaplanla 20 dakika 
rnücadele etmek mecburiyetinde kal
rnış ve sol kolundan iki yara almış 
br. Hamza yaralandığı halde ener-

( Gerisi ikinci sayfada ) 

BULGAR AJANSI ÇÖRÇILIN 
HABERiNi YALANLIYOR 

Sofya: 11 ( a.a. ) - lngiliz 
Başvekilinin dokuz Şubatta radyo 
ile söyledi~i nu~ku.n~a Almanlann 
Bulg-aristana g-ırdığı ve Bulgar 
tayyare meydanlannın. Almanlar 
tarafından işgal edilmış oldutu 
hakkındaki iddialarile alikadar 
olarak Bulgar ajansı bütün bu .id: 
diaların hakikata tetabuk etmedığı
ni beyana mezundur. 

Bertin: 11 (a.a.) - D. N. B. : 
Berlin mahfilleri, Bulgaristana Al· 
man askerinin girmiş olduğu ha· 
berini yalanlamakta ve Çörçil'in 
\'erdiği haberlerin tamamen asıl

sız olduğunu iddia eylemektedir. 
Sof ya: 1 l (a.a.) - R~yter: 

.çörçilin nutkunda Bulgarıstana 

yapılan teklifler Bulgar gazetele
(Gerisi üçüncü sayföcla) 

~========~~======;::=========ı 

SiNEMALARDA 
GURULTU, PATIRDI 

Sözüne güvendiğimiz bir 
arkada, ıilıayet etti. " Son 
zamanlarda •inemalarJa o· 
turmalr, rahat' bir film Hy
retmeı imkanı lıalmamııtır. 

Bir takım kendini bilmez 
inıanlar, kontrolıüz talebeler 
bağırarak, ıalık çalaralı ve 
çirkin tezahürler yaparak 
halkın istirahatini bozma'lı· 
tadırlar. 

Diiu taraftan ıalonda 
ıiğara içmelı memnuiyeti 
kalkmıı gibi bir feydir,, dedi. 

Umumi bir toplantı •a· 
/onunda oturmak adabını bil· 
miyecek, böyle kaidelue ri· 
ayet etmiyecek kadar •ay· 
gıaız inıanlara barlralarının 
rahatına, htirriyetin• ı .. ar. 
met etmeyi öfr•tm•Y• mec· 
buruz. Bu da belediye zabı· 
taaına Jüıen bir oaziletlir. 

~ \Son dakika 

Bükreş: 11 (a. a.) - Roman
yanın atine elçisi aıledilmiıtir. 

• Bükreş: 11 (a. a.) - Bfikret-
teki İngiliz sefaret memurları 15 
Şubatta Romanya'dan ayrılac.k
lardır. 
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OGlU GÜ -H[~İN 

M. İ .K AD O i . HAB 
GÖNÜllll HASTA BAKiCi 
KURSU BUGÜN BİTİYOR 

J3pon imparatorluğunun 

Gar.n medeniyeti ile 
temas ve inkişafı 

Şehrimizde muvaff akiyetle de
vam edilen "Gönüllü Hasta Ba
kıcı Hemşire" kursunun bugün 
sona ereceği öğrenilmiştir. Aldı

~ımız mallımata göre yakında 

bü} ük bir kurs daha açılacaktır. 
Açılacak olan bu kursun talebe 
mevcudnuun 500 den aşaR-ı olmı 
yacağı tahmin edilmektedir. Kur
sa okur, yazar her yaşta her Türk 
bayan girebilecektir 

Bütün liman güneşin bol ışıkları 
alanda pınlpırıl yanıyor .. Bütün 

bir donanma büyük günlere mah· 
sus süslü v~ muhteşem çehresile 
haztr . ~ir vaziyette .. 

Beyaz bir yat saffıharp gemi
lerinin önünden geçmektedir. Bu 
beyaz yabn güvertesinde Amiral 
ünHormalı bir adam elinde dürbin 

· göksünde sıra sıra nişanlar oldu
ğu halde ayakta duruyor. Genç 
bir adam, ancak kırk yaşında var. 

· Saçlar~ kazınmış, iri gözlüklerin ar
kasında bir çift siyah göz yanıyor. 

Bu insan, insandan başka bir 
şeydir. -

Bu adam bir hükümdardan 
büyüktür. 

Bu adam bir Allahtır. 
Japon imparatoru Mikado, im· 

paratorluğun 134 üncü hükümdarı 
hanedanının 2600 üncü · yıldönü· 

münü kutluyor .. 

26 ASIR 

Hiroto Tejoku güneş ila~esi A~a
terasu'nun ahfadındandır. 

Jöpon ersanesıne gôre, hil· 
k~thm evvel yumurta şeklinde ve 

adı olımyan bir kitle vardı. Bu 
kitle parçalandı gök, deniz ve 
toprak teşekkül etti. Ve biraz da
ha parçalanarak dişi ile erkek 
meydana geldi. · ve bunlardan bir 

ilahlar nesli türedi. 811 nesilden 
son çifti takım adal<mn bir çok 
adalarını ve Prenses Anaterasu'yu 
dünyaya getirdiler. Bu prensesin 

· oğlu Jimmo Tenno ilk insan oğl · 
imparatoru oldu. Ve bugünkü Ja
pon imparatoru da onun 123 üncü 
halefidir. 

Bu \ uzak zaman~arda Atina . 
henüz bir.köy halinde idi. Firavn· 
lar henüz Mısır üzerinde hükümran 
idiler. Bu tarihten 660 yıl sonra 
dır ki, Hazreti lsa dünyaya geldi. 
Fakat o tarihte japonyanın hane
danı r mevcuttu ve ilahlar tarafın- . 
dan dikte edilen bir dövizi vardı. 

Bugün dahi Japon emper. 
yalizm ve idealiımi bu dövizle ifa
de edilmektedir : 

••Sekiz istikamet, bir sema,, 
Tarih yürüdu.. ilk Japon i[J\

paratorları cengaverlik ve fütuhat· 
la meşgul oldular. Bu fatih impa· 
ratorlardan kıt'a üzerine ilk çıkan 
güzel, narin bir kadın hükümdar 
oldu: Jino 

Japonlar Kareye çıkmışlardı. 

imparatoriçe Jino bilmeden haşin 
ve harpçi milletini asırlardanberi 

Y!'Şamakta olan Çin medeniyeti 
ile temasa getiriyordu. 

Tarih biraz daha yürüdü .. Ja
ponyada . fevkalade ve misli geç 
memiş bir hadise oldu : Prenses 
Anaterasu'nun oğlu uykuya daldı. 
Büyük derebeyleri türemiş, Samu· 
ailer meydana çıkmıştı. lmpara· 
torlar daima Allah olarak kalmış
lardı. Fakat insan oğulları tara
fından terkedilmiş allahlar .. 

Kumandanlar harp yapıyor ve 
Japonyayı idare idiyorlardı. lmpa· 
rator Japonyada :Allahın bir göl· 
gesi halinde yaşayordu. 

Bununla beraber kimse onla
ra dokunmaıa ve hanedanı değiş· 
tirmete cesaret edememişti. 

YENiDEN DOGUŞ 

Bu vaziyet asırlarca devam etti. 
On dokuzuncu asrın ortalarında 

Japonya dünyaya kapanmış 
kendi aleminde yaşıyan bir mem 
le ketti. 

On altıncı asırda hüsnü ka
bul gören beyaz ırk arlık memle· 
kete ayak basamaz olmuştu. Yal 
nıı bir tek Hollanda vapuru sene· 
de bir kere bu mnkaddes adalara 
yanaşabiliyordu. 

1853 yılında, bir sabah Tokyo 
körfezinin ufuklarında bir takım 
dumanlar ve daha sonra da siyah 
noktalar belirdi. Noktalar yaklaş

tıkça gemi şeklini aldılar. Üzerle· 
rinde yıldızlı bayraklar vardı: 

Amerikalılar. 
Kumandan Perry Japon hü

kumetine memleketini ticarete aç· 
' ması için resmi bir meklub geti
riyord u. 

Japonlar teredddüt ettiler. 
Aralarında münakaşa ve konuşma 
ile bir haylı vakıt geçiriyorlardl. 
,, ...ı.. n ... - -J --..t... •• ~---.1. .. -• 

hareket etti. 
Fakat ertesi sene tekrar gel

di. Bu defa siyah gemileri ile Tok
yo körfezinin içine kadar girdi. 
sayısız orduları karşısında Japon
ya, olur şey değil.. 

Rusya Mançuride Japonyanın 

mini mini ellerinden müthiş bir 
tokat yedi. 
· işte bu tarihten itibaren Ja · 

ponya büyük bir dünya devleti 
halini aJdı. 

Bu muazzam bina Japonyanın 
her manada şefi, mukaddes mazi 
ile şerefli bal arasında canlı bir 
rabıta, maddi ve manevi kuvvetin 
sembolü olan Mikado adındaki 

(AUah · Adam) ın etrahnda inşa 

edilmiştir. 

Dün olduğu gibi bugün de 
tebaası göılerini kaldırıp ta ona 
bakamaz. O sokaktan geçerken 
bütün Japonlar yere diz çökerek 
başlarını önlerine eğerler. Hiç bir 
Japonlu onun adını anamaz. 

En mütevazi tabakaya mensub 
bir Japonyalı bile imparatora karşı 
fena hareket ettiğine kani olduğu 
anda Hara-Kiri yapmakta tereddüt 
etmez. Fakat, İmparator Hirohito 
basit, mütevazi bir adamdır. Hiç 
kimsenin kendisine dokunamaması 
hususundaki an'aneyi lağvetmiştir. 

İmparatoriçe Nazaka 

Japonlar:kabul ettiler. Kapılanı 
bir çoklarını açtılar. Amerikalıı 

lngilizler, Ruslar ve Fransızlar 
kip etti. 

lşte bu tarihtedir ki bir rı 
cize vtıkua geldi. Beyazlarını 

sulhperverane istilası önünde 
pooya kıpırdanmağa başladı. S 
da, solda ihtilaller çıktı. Dereb 
!erinin otoriteleri sarsılmağa ~ 
tuttu. Asırlardanberi uyuyan, sc 
ni çıkarmayan imparator haned 
birdenbire memleketin ümidi 
kuvveti helini aldı Nasyon< 
partinin hakiki şefi olan İmpar< 
Mutsu Mitu, derebeyHği lağvı 

Ve Tokyo'ya yerleşti. Bir kaç 
içinde genç Japonya barbar ~ 
bin metodlarını, sırlarını öğrene 
silahlarını kullanmağa başladı. 

1894 de Çinle Japonya . 
sında bir harp patladı. Düny; 
çehresinde müstehzi bir tebes. 
dola~tı : Muazzam Çinin karşısı 
küçücük Japonya ! 

Fakat çok geçmeden m 
zam Cin mini ınini Japonyanır 
tında ezildi. 

1904 teRusya ile jaÇa 
arasında bir harp çıktı. Dünyı
niden güldü. Dev gibi Rus~ 

( Gerisi üçüncü sayfa( 

• 

Pamuk ihracatcılar birliği 

umumi ictimaı • 
Çukurova Pamak lhracatçılar 

Birliğinin 24 Şubat pazartesi gü
nü saat 11 de fevkalad~ umumi 
bir içtima yapacaR-ı haber alınm
ıştır. 

M ülkiye Talebelerinin 

Adana Seyyahatları 

Maarif dairesinden aldığımız 
malumata istinaden 11 Şubat Salı 
güJü şehrimize geleceklerini yaz
dıgımız Mülki.Ye:taleoelerinin bu 
seyya~atleri ~ö~ren<liğimize göre 
17 Şubat pazartesi gününe bıra
kılm•ştır. 

llalkevinin ~müsameresi 

23:Şubat Halkevinin .. kurufuşu
nun yıldönümü için Halkevimiz 
gençleri tarafından _ harr.ırlanmakta 
olan Zehirli kucak piyesinin - pro
vaları hararetle devam etmekte
dir. Bu büyilk eserin layıkiyle tem
sil edilebilmesi için azami gayret 
gqsterilmekteair. 

Bu.g~n saat 14,30 da Şehir 
meclisi üçüncü içtimaını yapacak
tır . 

Doktoru, terzisi ve lüzuinu olduğu 
takdirde diğer insanlar an'anevi 
eldiveni takmadan kendisine do

kunabilirler. 

Ceyhan 1ölg·esinde 
Seylab zırarı b'ilyü.k 

KANDİllİ RASATHANESİ 
BİR ZElZELE KAYDETTİ 
İstanbul : II (A. A.) - Kandilli 

rasathanesinden : Dün yaz saat'i 
ile 12 23 de merkez üssü itan-

Ceyhan : 11 (Türksözü ı; 
habirinden ) - Yağan şidd 
yağmurlar neticesi ola.ak ~ 
han nehri yatağından korkL 
bir şekilde taşmış bulunuyor. ~ 
bahleyin 3 metre 90 santim yt 
selmiş olan Ceyhan nehri saat 
de tam 5 metreye çıkmış bulun 
yordu. Nehir mütemadiyen yü 
selmektedir. 

' bul 190 kilomelre ındsağede tahmin 

Mahmudiye köyü hmamc: 

sular altında kalmıştır. 

Dikilitaş ' Karamezar, Sıdıkı 

ye, Küçük Mangit .köyleri arazi! 
suların istilasına uğramıştır . Mad 
di hasar henüz belli değildir 
Karamezar köyünün 5 · 6 Oi 
dönüm arazisini, Veysiye'nin Ka· 
raçayda taştı. Köyün mer'asını ve 
4 ~ 5000 dönüm arazisini sular 
istila etti.- M. Selçuk 

enilen kuvetlice bir zelzele kay

dedilmişlir. 

Ceyhan Spor sahat.n 
Dün Bölgemiz Beden Terbiye· 

si müdürü v~ Nafia müdürü Cey
han'a beraberce giderek Ceyhan' 
ın yansen planına göre ayrılmış 
olan 11por alanının istimlak ve tes• 
viyesi işleri üzerinde çalışmışlar ve 
dün akşam şehrimize dönmüşler
dir. Ceyhan kazamız pek yakında 
güzel bir spor alanına kavuşacaktır. 

-= DUYDUKLARIVllZ 

Mikroplar alemini tetkik için yeni aletler 
Bir su damlasının içinde yaşıyan mikroplar ve

ya bir kum tanesinin üzerinde bulunanlar insan 
gözüne görünmeyen şeyler mikroskoplar vasıtasiy· 
le he men hemen birer kablettarih dev halinde gös
lerilebileceklerdir. 

Son zamanlarda imal edilen bir mikroskop bir 
milimetrenin on binde biri kadar küçük olan mah . 
h1k veya cisimleri tam 30.000 defa büyütebilmek· 
tedir. Halbuki bu güne kadar bir mikrobun veya 
cismin ancak 2000 defa büyütülmesine imkan var
dı. Bundan mada, bu yeni keşfedilen mikroskop 
vasıtasiyle büyütülmüş olan mikrop veya cismin 

ayni mikroskopun mütemmimatından bulunan bir 
fotoğraf makinesi~e çok net olarak resmi çekile-

bilmekte ve bu fQ:ığrafla yine tam beş misli bü
yültülmesi imkanı lasıl olmuş demektir. 

Bu yeni mikrq:ıun beşeriyete ne büyük fayda
lar temin edeceğiıi anlatmak faydasızdır. Yalnız 
şunu söyliyelim ki çok küçük ve bugün vücudun· 

dan haberimiz olrr.yan bir çok mikropların birçok 
bakımlardan tetkik imkan haline girmiş olacak ve 

kimbilir belki de ~ir çok hastalıkların önüne geç· 

m~k imkanı hasıl olacaktır. 

Bir kayakçı gru 
Toroslara çıkıy 

Bu dağ gezisine öğretme 
talebeler de iştirak edec 
~~ 

MAHALLE MÜMESSiL
LERi HAKKINDA VE

KALETiN SORDUKLARI 

Dahiliye VekAletl ma
halle mUmesslllerlnden 
ne derece faydah olduk
larım vlllyetten sormuş
tur. Verilen cevapta, 
bunların muvazzaf ol
mam a 1 a r ı dolayıslyle 
bunlarrn pek faydall ol
m•dıkları blldf rllmlştlr. 

IVekaıet, buJmeseleyl tet 
kik ettirmektedir. Tetkik
ler neticesinde tuzum 
görUIUrse, Veklfet, bu 
hususta bir kanun flyı
hası hazırlayacaktır. 

Beden terbiyesi genelik 
• 

toplantısı 

15 Şubat cumartesi günü ak
şamı Beden Terbiyesi Bölge bina
sında yapılacak olan büyük genç
lik toplantısı hazırlıkları hayli i
lerlemiştir. Bütün sporcularımızın 
iştirak edecekleri bu büyük top
lantı ayni zamanda cazlı ve çay
lı olacaktır. 

V[RASET VGRGİSİNOE 
TADiLAT MUHTEBEL 
(Birinci sayfadan artan) 

tardan ibaret olduğunu tasdik et
mektc'<lirler. 

Maliye vekaleti, bil.Hassa be
yannamede tasrih olunan miktar
da bunun tasdiki keyfiyeti üzerine 
durmaktadır. Varislere kalan bir 
gayrımenkul alelekser meydanda 
bulunmakta ve eğer bu muvaza
aya meydan kalmassa bunun mi
ras olarak kaldığı herkesçe bilin
mektedir. Fakat, menkuller para, 
mücevherat ve ev eşyası için va
ziyet böyle degildir. Bunların ki
me kaldığı ve kimin eline geçtiği 
beyannameyi veren varislerin an-

cak doğruyu beyan etmelerile 

tesbit olunacak bir keyfiyet ha
linde bulunmaktadır. Şu hflle gö
re muhtar veya mahalle mümes
sillerinin verilen beyannameleri 
tasdikleri işi de garip bir vaziyet
te kalmaktadır. 

Veraset vergisinin, daha sağ

lam usullere tahakkuk ve tahsil 
ettirilmesi takdirinde, hiç değilse 
bu günkü birkaç misli bir gelir 
ten;ıin edeceğine şüphe edilme

mektedir. 

KURT TUZAGIHA OOŞORlEN 
BİR KAPlANLA MÜTHİŞ 

MOCADElE 
( Birinci sayfadan artan ) 

jisini muhafaza ederek elinde ki 
tüfeğin dipçiği ile Kaplana muka
belede bulunmuş ve feryat etmeğe, 
imdat istemeğe başlamıştır. Bu 
sırasa etraftan yetişen köylüler 
Hamzayı muhakkak bir ölümden 
kurtarmıştır. Kaplan ölmüştür. Yara· 
lı Hamza derhal Kozan hastahane· 
sine kaldırılarak tedavi altına alın-

mıştır. 

AL TIN FIY A Ti 
İstanbul : 11 ( Türksözü Mu

habirinden ) - Altın fiy.atlarında 
küçük bir düşükluk olmuştur. Dün 
bir altının değeri 23,25 lira idi. 

Kayakçılık ve Kış s 
muhitimizde inkişafı için 
Terbiyesi Bölgemiz teşkil 
fından gayretler sarf edil 
Edre 11it'te açılan KayakÇ 
'>Unda bulunan bölgemiz 
ğitmeninin kursu bitirerek 

şehrimize dönmesiyle bU 
hassa büyük ehemmiyet v 
tir. Öğrendiğimize göre 

Kayakçıları Martın ilk hafi 
de Toroslara tekrar bir 
parak Bürücek mevk iind 

Spotları yapacaklardır. A 
ne Mart ibtidasında Osma 
zamızm Zorkun yaylasına 
caktır. Bu Toros ve Zor 
zileri Orta mek'eb ve lise! 
sömestr tatiline tesadüf e 
~inden dağ gezilerine çıka 
f ılelere öğretmen ve taleb 
zin de iştirak edecekleri 
dilmektedir. 

Sıhhat müd 
Bir müddettenberi ha 

memleket hastanesinde ted 

tında bulunan sıhhat müdii 
Kemal lkizer, rahatsızlııtını 
miyetine binaen lsta~bu\ 
hastahanesine gönderilmişti 
hat müdüı ümüze şifalar t 
ederiz. 

OSMANİY[Df 
AT KO~USU 

Atçllıöı ve blnlclll 
, te•vlk maksadl~ 

1 
13 Martta 

Türk Hava Kurumu çı 
Osmaniyede büyük at 

! ~::• ~a:ı:::~t::· .. -~ 

BORS 
Pamuk 

CİNSİ 

Koza 

En az 
K. S. 

Ma. Parlağı 50,00 
1--..'.--i~ 
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Nöbetçi Eczah"" 
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H~DİS(l(RİN İÇYOZO 
( Ririnci ayfadan artan ) 

ıstaııda Alman kıtalarmın buluıı
lugu haberini red etmektedir. 

Kem Alman menbalarnla bunu 
tekzib edi.) orlar. Şın anı dıkkat
tirki bulgar gazeteleri Çörçiliıı 
nutkunda bulgarislana ait olan 
kısmı veıınemişkrdir. 

Romanya - /ngiltere 

lngi:tore, Roman) a ile diplo
matik mürıa ebetleriııi ka::.miş hu
lunu) or. Çünki Romanya'da ar
tık Alman a keri kuvvetleri işbu 
halİl\e gelmiş denebilir. Alman}a 
.) avaş .) avaş Roman) ayı işgali al
tına almakta bulunu) cır. 

/spanyol fefleri 

lspan> a devlet rci::.i Fraı~ko 
ile harici) e nazin Sunner bugun 
Fran ız tnpraklarlntln geçerek 1-
talyaya gitmişlerdir. bpan.><>I şef
leri Musolini ile ve hilahare Hit
lerle görüşecektir. 

Sö.) lendiğiııe göre, Almanya 
}e ltalya lspanya:ıın lngiltere ile 
işbirliği .) apmasmdaıı korkmakta-

dır. 

Fransa Va%iyeti 

Mareşal Petenin dün çıkardı
ğı bir kanun, eğer vazifesini ifada 
bir mani çikar n Darlan'ın kendi
sine halef olacağını anlatıvor. Yi
ne bu kanun anlatıyorki Laval 
kolay kola) Petene Halef olamı
yacaktırr. 

Uzak şark durumu 

Fran ız. Hindiçiııi i ile Siyam 
arasındaki diplomatik mfınasebet
ler ve Japon tava utu devam et

mektedir. 
Japonya iktisadi vaziyetı gün 

geçtikçe bozuluyor. Ve bunun 
neticesi Japon) a birç.ok kaynak
lar taharrisi ne baş vurmaktadır. 

AlMAN OSlERİNE iHGiliZ 

AKINI 
fRirinci ~a\ fadan artan) 

Londra : 11 ( A A. ) _ Bom
bardıman .tayyarelerimiz dün Al
manyanın şimali garbisinde ve 
Alman işgali altındaki arazide 
b~lunan hedeflere muvaffakıyetli 
hucumlar yapmışlar. Dönkerk. 
Bulogne ve Kale üzerine üç akın 
yaparak doldarı ve vapurları mü
essir surette bombardıman etmlş
le"rdir. Bu akınlar esnasında ıki 
düşman tayyaresi dfışürülmüş, bi
zim tayyarelerimiz salimen Ü!ile
rint: dönmüşlerdir. 

Londra : 11 ( a. a. ) - İki ln
giliı bombardıman grupu Dön
lcerk ve ve Bulagne·~ taarnn et .. 
mişler, dokları bombalamışlar, iki 
düşman avcısını düşürmüflerdir. 

12-2-941 Çarşamba 

8.00 Program, saat ayan 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif proıram 
8.45 

9.00 Ev kadını- Yemek Listesi 

12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik : Türküler 

l2.50 AJANS haberleri 

l3.Q5 Müzik : Şarkılar 
3.'lQ/ 

14.00 Müzik : Radyo Salon or
kestrası 

Program, saat ayarı 

Müzik : Oda muziğ'i. 
Konuşma (Dış politika) 
Çocuk Saati 
Müzik : Çocuklar için 

Saat ayarı, AJANS 
Müzik: Radyo Fasıl heyeti. 

RADYO GAZETESi 
Müzik : Koşmalar 
Konuşma 
Müzik : Şerif Muhiddin'in 
saz semaileri 

Müzik : Riyaselicumhur b. 

Saat ayan, AJANS 

.45 Müzik : Caıband 

.25/ 

. 30 Y ıu)njd Prorram ve Ka
panıı 

Uzak şarkta 
Vaziyet Ciddi 

ARNAVUTLUKUA 

lUNAN iLERi HAREKA Ti 

DEVAM EDİYOR 
Atina : 11 ( a. a. ) - Yunan 

tebliR"i : Muvaffakıyetle devam 
eden mahalli harekat vukua gel
miştir. Hava kuvvetlerimiı. üç 
düşman tay .... aresi düşürmüştür. 

Tayyarelerimizin hepsi üslerine 
dönmüştür. 

fRANSADA VAZİYET 
Fransız mllletl bUyUk b i r 

zaruret için de 

Berlin : II (A. A.) - Ooyçe 
\lgemayne Sa) tung gazetesinin 
'aris muhabiri şurılnrı _}a1ıyor : 
•ari te mahrukat buhranı şiddetle 
üküm şnrmektcdir. Şimdi pariste 
üten bir baca-"Lüks telakki 
piliyor. Birçok pa

0

ri lilt•r ısınnbil
ıek için kahve ve gazirıolnrcla 

)planmaktadır. 

Nevyork: il (A. A.) Tass ajan

sı: Sinğapur' da 90. 000 askerin 
tahşid edildiği bildirili) or. Hava 
ve deniz üsleri) le istihkamların 

inşasında 10. 000 işçi çalışmakta· 
dır. Ke1a mikdarı Rangon garni
zonu hududunu tecavüz eden mü
him kuvvetler tahşid edilmistir. 
Singahur hava knvvetlerinin Kong
Kong ve Zabon' a nakli derpiş 

edildiği gibi, Avustural}ada Sin
gapura tayyare ile kitaat nakli 
de derbiş olunmaktarhr. 

Ç6çrllln nutku ve Amerika 
harici yes i 

Vaşington: ll (a. a.) - Hull 
geı.eteciler toplantısında Çörçilin 
nutkunun ehemmiyetle dinlenmeğe 
layık olduğunu şöylemiş, Çörçile 
diğer mühim şahsiyetlerin yarriım 
talebinde bulunduklarını bildirmiş
tir. 

Atina : 11 ( a.a. ) - Yunan 
emniyet neıaretinin tebliği : Düş
man tayyareleri Radosa, Yanya 
civarına, Perevezeye ve garbi 
Morada bir köye tarruz. etmişler
se de bu mıntakalarda siviller ara
sında pek az telefat vardır. Mad
di hasar da pek azdır. Bir tici lise
ye isabet vaki olmuştur. 

Roman yada 
lnglllz menfaatlerlnl 

Amerika elçlsl koruyor 

Londra: 11 ( a.a.) - Bük
reşteki f ngiliz elçisinin geri 
çatrzlması hakkında resmi 
malı/ iller şu noktayı tebarüz 
elliriyorlar: Az mikdarda Al· 
man /ataları Romanyaga gel
-.likleri vakıt Romen Başvekili 
'ngiliz sefirine bu lıareketin 

Rodo• bombardmanı 

Kahire : il (A. A.) Rodosta 
bu~ün muhtelif hava meydanları 

şindetli bombardman edildi. 
• 

Maltaya hava akını 

Kahire : 11 ( a. a. ) - İngiliz. 
hava kuvvetleri Klisura bölgesin
de faaliyette bulunmuş, dört İtal
yan ta}Yaresi düşürmüşlerdir. 

BULGARISTANDA ALMAN 
ASKERİ YOKMUŞ 

( Birinci sayfadan artan ) Kahire : ll (A. A.) Maltaya 
yapılan bir düşman hava akınında
iki düşman ta)yaresi imha edilmiş 
tir. 

Amerika kiralama ve 
ISdUnç verme pro)esl 

Vaşington: 11 (a. a.) - Müs-

rinde neşredilmemiştir. Halk nutuk
ta, memleketlerinden bahsedildiğini 
bilmemektedir. Nutuk, diplomatik 
ve siyasi mahfillerde büyük bir 
tesir yapmıştır. Yalnız bazı mah
filler lngiliz Başvekiline Bulgaris
tanın komşulariyle olan vaziyeti 

nodern lıarp usullerini ötren-ı 
nek maksadile gapzlclığznı 

•ildirmişti. Fakat şimdi Al
'lan baş kumandanlığı bir se
ı:r ordusunun bütün unsurla
ını bir ara.qa toplamaktadır. 
'u suretle Almanya Romen 
ıpraklarznı harbin deııamı 

'anlarına hizmet maksadile 
:keri üs olarak kullanıyor. 
!.I şrrtlar dahilinde lngiliz 
çiliği Romunyada ala· 
rızdı. takil Fransız ajansından: Kiralama 

ve ödünç verme kanun projesi 
mebusan meclisi tarafından ümid 
edi\mecliğinden fazla bir ekseri

yetle kabül edilmiştir. 

hakkında yanlış malumat verilmiş 
olduğu fikrini izhar ctmekledir. 
Çörçil 1915 teki vaziyetiyle yap
tığı mukayese siyast mahfillerde 
bir ihtar olarak tefsir ediliyor. 

Vaşington: 11 ( a.a.) -1 

ısmen bildirildiğine göre, 
lkreşteki Amerika bılyiik 
İisi Danpek Londra ve Biik-

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER SON MUSTAFA RİFAT 
ECZAHANESI OSTONO[Kİ MUAY[N(ff AN[SINDE 

KABUl EDER 

lıükiımetle.ri arasında dip-
omatik münasebetlerin kesil· 
esinden sonra Romangadaki 

/ngiliz menfaatlerinin korun
masını kabul etmiştir. 

ZAYİ MOHORlER 
Kürtköyüne ait resmi mühürle 

'ahsi mührü'mü 7 Şubat öğle so-

------------------~------- iu zayi ettim. Sahst mührümle 
ıiç b ir kimseye ve müesseseye 

---- DOKTOR ~·~~~........_, 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTALIKlARI MOTEHASSISI 

Re,aJ6ey mahalle•i Savatlı Bay Halil eui 

30-6 

1 L A N 
S(YHAN M(NSUCAT MODORlOGONOEN 

Miktarı Mühammcn Yo 7,5 
Cinsi Metre takdir No. Bedeli Teminatı 

Lcivert Kuruş 350 5 J O 650 171 Lira 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yuka
rıda cins ve miktarı yazılı lacivert kumaş 1 O - 2 - 194 1 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilimeye konul
muştur. 

2 - ihalesi :?6 - 2 - 1941 tarihinde çarşamba günü saat 14 

te Maarif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
3 - Taliblerin 2490 sayılı kanun 2 . 3 maddeleri mu

cibince gerekli vesaik ve 7.5 teminatlarile birlikte ihale günü 
komisyona müracaatları . 

12694 12 - 15 - 18 - 21 

>orcum yoktur. Yenisi kazdıraca
~ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ceyhan Kürt köyü muhtarı 
12696 AHMET 

ilan 

ADANA ASliYE 2 HUKUK 
HAKiMU~iNDEN : 

235 

Adananın Gani Saf zade 
mahallesinde Mahmut kızı F e
ridenin ayni mahalleden Meh
met oğlu Mahmut <;:amur Bü
ken aleyhine açtığı subutu ni
kah davasının yapılan duruş
masında : davacı kocası Maft
mudun mahalli ikametinin meç
hul bulunduğunu beyan etmiş 
olduğundan ilanen gazete ile 
davetiye tebliğine karar veril
miş ve duruşma 15-3-941 
cumartesi saat 9 talik edilmiş
tir. Mezkur günde davalı gel
mediği veya bir vekil gönder
mediği takdirde hakkında giya
bi muamele yapılacağı malU
mu olmak üzere tebliğ maka
mına kaim olmak üzere tebliğ 
olunur. 12695 

MATiNE 

2 30 
Üçüncü' ve son:hafta başladı 

Mersin, Tarsua, Ceyhan, Hadırlı ve Mıdılıtan 
müracaat eden •ayın mü,terilerimi~• : 

SON FIRSATI KA~IRMAYINIZ f .. 
Büyük Türk Şairi 

fUZUliNiN 
Ölmez Eseri 

Leyla ile 
Mecnun 

Bugün gündüz matinede LEYLA İlE MECNUN 

PEK YAKINDA 

KÜÇÜK PRENSES 
SHIRLEY TEMPLE 

ilan 
ADANA ASKERLİK ŞUB[SİNDEN: 

1)- 337 Doğumluların ilk yoklamasına 15/ Şubat/ 941 ta
rihinde başlanacaktır. mahalle ve köylele verilen cedvellerde 
ismi olsun olmasın bütün 337 doğumlular şubeye gelerek yok-
lamal~rını ynp+. .. ,.rnlrl:ı .. rl, .. 

Misis. Karataş, Tuzla nahiyesine haili köylerin 337 doğum
lulannın yoklamalan için memur gönderileceğinden bunlarm 
şubeye muracaat etmemeleri. 

il)- ihtiyat erlerinin ihtiyat yoklamalarında ayni tarihde 
başlanacaktır. Yoklama tarzı aşağıda gösterilmiştir. 

33-331-330-329-328- Doğumlu ihtiyat erleri 15/ Şu
bat/ 941 den 15/ Mart-941 tarihine kadar 327-325-324-
323- Doğumlular 16 Mart -941 den 15- Nisan -941 tarihi
ne kadas 321-320-319-318- Doğumlular 16 - Nisan -
941 den 15- Mayis - 941 tarihine kadar ve 317 316-315-
314-313-312 - Doğumlularda 16 - Mayis - 941 den lS
Hazıran -941 tarihide kadar devam edecekdir. 

ili) - Yabancı 337 doğumlularda Yabancı ihtiyat erleride 
ayni şekilde yoklamaya geleceklerdir. 

Vl)- Misis Karataş ve Tuzla nahiyelerine bağlı köylerin 
htiyat erlerinin yoklamalan mahallerinde 337 doğumlularla be 

raber yapılacak, bunların şubeye gelmemeleri. Ve bu köylerde ya 
hancı olanların şubeye gelerek yoklamalarını yaptırmaları ilin 
olunur. 12-15 12696 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPLARI 

1941 
i kramiye Planı 

KEŞİOELER: 

4 Şu\ıat, 2 Mayu, 1 Aguııtos, 3 lkincitrşrin 

tarihlerinde yapılar. 

194 1 i K R AMiY ELE R i 
t Adet 2?000 Lirahk 2.000 Lira 

s 1000 " 
5.000 il 

" 2 750 " 
1.600 " " 4 500 " 
2.000 it 

il 

8 250 " 
2.000 

" " S5 100 il 
S.500 

" " 80 50 il 
4.000 

" il 

300 20 it 6.000 
" " .. 

Türkiye lı Bankasana para yatırmakla yallnız para biriktirmit 

olmaz, aynı zarnanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
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y 1 L o· 1 z Möble Evi ve Atelyesi 1 
1 

ABİDİNPAŞA · CADDESİND 
" ili R '"' ı *' 

VAKlf lAR APARTIMAHI 

ALTINOA 

Uzun zamandan beri 
beklenen yeni radyo· 

larımız gelmiştir 
• 

YILDIZ'I Radyo meşherimizi 
ZiYARfT EDİNİZ . mutlaka görünüz 

il ZARiF EV EŞYASI 
.__ 

• En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 
M ~'T E o· i l . f i Y A T l A R 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Sa\amanje\er, Koltuk 
. sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER T0Rl0 MODEL 

MUHAR.REM HİLMİ REMO 

ABİDİNPA~A CADDESİ NO : 112 TElGRAf : RfMO - ADANA - TEl[fON :· 11 ~ 
• 

YILDIZ Atelyesinde + 44 ++ v+ +• +• oo v+ •• es ow .. +• oo oo o+ v+ ++ ow v+ •+ ov es oo 4p + 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye Mütehassısı TA~RADAN SİPARİŞ KABUl EDİLİR 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDlZ,, Moble Evi HASTAlARINI HER GOH MAYENEHANESİNOE 

ÇOCUK iNSANlARIN ~i~ 
Gf DİR SEVİNİZ OK~A fi~ 

FAKAT ÖPMEYİNİZ 
, 12546 KABUl [0[R Çocuk Esirgeme l(&Jf 

iiiiiiiiiiiii:i__.___.__.-=:iiiiii;;;:;:;;;:ii:iiimiiiiiı;;;:;;:iiiiiHiiiiiiii;;;;;:;:;:;;~~=.~~~~:o ··~·· ·~· ··::::::·· :::.::·· ~--·:__· ~- ·-==--=====-::~~=----6-enel ~ 
Sahibi: Kadri - Talip 

..................................................... : 
• • 
İ . TORKSô~O i 
• • • • • • 1 

, İ GAZETEveMATBAA•I 1 
• • . . ( • •• : Tu·· rk.sa·· zu·· Gazete·sı· oKuvuculA~INA, .oo~v~Nı~ER TAR~flNDAVUKU : . . ' 
: BUlAN HADISElERI GUNU GWNE VERiR. 1 
• • • • • • • • • ·-

, 
DERHAL KESER. 

HER ECZAHANEOE BULUNUR ______ _ ..-/ 
• • • • I 

! T .. k .. .. M tb KiTAP, MECMUA ÇEK, BilH Afi$, PLAN HARİTA, 1 ·-·--·-·-·-·-·-·-·-· DOKTOR ·-·-·-·-·-·-·---··· 

: ur sozu a ası BlUMuM MATBAA imRiNi 'ORKİYEDE MEVCUT . : Ziya Rifat Tümgören 
1 MA TBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER . 1 BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE UEKTRİK 
! İ TEDAVİSİ MÜTEHASSIS! 
: • •• Her gün hastalarını Abidinpafa caddesi 125 
• 

• 
numaralı muayenehanesinde kabul ile ,.ıı1 

d . d 12ov 1 T ö an n==ı n.A" le A ~ G an ~ OD ot k o ce ~ o Da • •• 30-5 .... ~:f~İ:. v.: ~~ .~~: ~ ~':: .... ·-~ e ~ U ~2-1"=1-/eE::.~ ~ 2-JUU U ........... __ . ~ 
• - • d.i 
• • - T•·ra-.c SÖ~ e • Abone ve llan ....,, ~ ~ 

: Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( T üfksözü ) i Seneliğ?artla~:oo Kr. -s=:::m::~~ 
• • Altı aylığı 600 ,, . FERiD CELAL G0'1 i .Mücellithanesinde Yapılır. 1 Oç~~::rı.~·:j,_ .. um~~~7~ş·~~~~~~_, 
•• :ı • , : : llAnlar için idareye Basıldığı yer : TÜRKSôZO t'1 

t· ~mU~rac~aat~atm~el~ldlr~·~-------....................................................... ~ 


