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Çinliler 
kazançlar 
elde etti 

Ziraat Vekilimiz Bay Muhlis Erkmen dün vilayete gönderdiği bir 
yazıda Adana bölgesinde yapılacak olan 3000 ton Mısır, 3000 .t~ıı 
Kumdan ve 6000 ton Patates istihsalini bu yıl iki kata çıkartmak ıçın 
Adanaya tahsis edilen Mısır, Kumdarı ve Patat~s tohumlu~la.rını~ te
dariki hususunda Adananın hissesine düşen tahsısatın Şehrımız Zıraat 
Bankasına gönderileceğini bildirnıiştir. .Ve~ilimiz bu buy~ukl~rınd~, 
Vilayetimizde bu mikdardan daha fazla ekım ya~ıl~aıu ~umkun g~· 
rülüyorsa bu çeşid tohumluklardan daha istiyeceğmız mıkdar t~hsıs 
edilecektir diyerek bilhassa Mısır ekimine ilk planda önem verılme· 
sine işaret etmişlerdir. 

Adapazarı : 19 (a. a.) -: Ziraat Vekilimiz Bay Muhlis Erkmen 
yurd içindeki seyahatine başlamıştır. Vekil yanında Orman Umum 
müdürü ve teknik şefler oldutu halde buraya gelmiş, çiftçi araba fab
rikasını ve tohum istasyonunu gezmiştir. 

Londra : 19 ( a. a. )- Ana
listin askeri mütl\lealarına göre, 
Sovyet cephesinde her şey iyi 
gidiyor. Ve Ruslar munffakıyct
leriııi devam ettirmektedirler. 

Lendra : 19 ( a. a. ) - Mos· 
lwvadırn bildirildiğine göre , Al· 
mantarın takviyelerile birlikte yap· 
tıkları bütün hücumlar püskürtül
müştür.: Ruslar birçok müstahkem 
mevkileri ıaptetmiştir. Nodogrod, 
Smolenak ve Harkofa Alman t11.-

<Gerlsi 2 ncl sayfada\ 

AMERİKAN VE 
İNGiLiZLERİN I 

F AALiYETLERİ 

'-- -----

"•Poa te,eblllİlerı 

Japonlar Palembak 
s liınanına girdiler 
S p Ankara : 19 ( R. G. ) - Ja· 
s
1 

d O~lar bugünlerde Avustralyadan 
rııa a Çolc: Hindistanla meşgul ol· 

•. a~ta ve Hind efkarı umumiye· 
S ını ın~t S rn u lefikler aleyhine kııltırt-
S ih Çalışmalttadır . 
1 <:I° ngiltcredeki bazı gazeteler Hin· 
' ıstan naz '· · ı . . . t S tılclt . ırının çeıı.ı mesını ıs e· 
S 1-ad te~ır. Diğer taraftan Ameri· 
S tllkt z~k~arlc meselel~ri önemle 
S kt P edılmekte ve Amerihn cf. 
S bar~ Urnumiyesi Por - Harbrün 
~ h,; ınından bugüne lcadar geçen 
S tct~lllar zarf andaki hadiseleri hay-

e karıılamaktadır . 
ı Ccı Va~ington : 19 ( a. a. ). -
j ı,rı en haberlere göre, hava akın· 
j ırıu;<la Maıezyada 3900 kişi öl-

V 2070 kışi yaralanmıştır. 
;; A.ırıe 11.lington 19 ( a. a. ) - 9 

ta\Jy tılıcan av tayyaresi Japon 
" arcı · · dan d- c~ını yakalayaralc. bunlar• 

tay" Ordunü düşürmüştür. Bütün 
"arclcri . - l . d.. -tur. rnız us erıne onmuş· 

Çunk· 
Yanın ırıg : 19 ( a. a. )- Çun· 
ınuvaff cenubunda Çinliler yeni 
kadar akıyetler kazanmıştır . 400 
liler yJapon Öldürülmüştür . Çin. 

l 
sungu ~-2Çe iizerinde Japonları 
J aponıa u.cıl'ınile püskürtmüştür • 

Ra r Yayrninge çekiliyor . 
ngun . 19 o-man e·r • ( a. 8. ) - UŞ• 

cullla' 
1 ın ırma~ı üzerinde hü

harcbe~CÇrniş , göğüs göğüse rnu-
lcr ge er. olmuştur . Muharebe· 
taları ce de devam etmiştir . Kı-

ınıı tn · ı . . h f Cdiy
0 

. evzı erını mu a aıa 
rn9n ~· Hındiç:ni hududunda düş
layy 0Plulukları olduğu anlaşıldı. 
tinde a~:lcrimiz Pavlen ırmakı üze. 
boınb UŞtnan taşıtlarını, depoları 

A ardıman etmiştir. 
Dartm V~st~alya tebliğine göre , 
tur T Ussurıe bir hücum olmuş-

. aa b · ltıiiş•- rruz ır saat kadar sür-••t .ur. Bazı aalceri yerlerde ba
vardır. Ölenler olmuştur. 
Londra . 19 ( . 

<.list · a. a. )- Hın-
b· an Başlcumandatu SÖ} ledi~i 
ı. ıt nu.tukta, Maleıyada d-x.-
llttaı f • o~u~en 

ı aı ın edakarlı~ını övmü t• 
ı L d ş ur , 

f 
lt on ra : 19 ( a 8 ) R c:. . . - oy. 

rın Batavya muhabirinden· s· 
ıap . ın-

l 
'° ur ve Palambangm itgalindcn 
~e~ra do~u cephesinde bir here. 
ta yoktu~ . Japon kuvvetlerine , 

j r· Yyarelerıne ve deniz kuvvetle
ıtıc nı-tt f ... t u e ilder ağır dar9eler İn· 

(Gerili 2 ucı ıa1raııaı 
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Libyadak i harekata ait habe,ler ikinci ıahifemiz.dedir. Yukarıdaki resmimi~ libyada 
hücuma geçen müttefik adterlerini göıteriyor 

.. [ .................. . 
Bir YaaardaQ 
faaliyete geçti 

Bazı şehirler 
harap oldu 

Vaşington : 19 (a. a.) - Ek· 
vatörde yıllardır sönük halde bu
lunan yanardağ faaliyete geçmiş 
bazı şe.hir ve kasabalar harap ol-

mmılıİİıuşmt•u•r ............... ~~ ... 

Milli Şefle Portekiz 
devlet reisi arasında 

Ankara : j9 (a. a) - Milli 
Şefimiz ismet lnönünün, Portel<iz 
devlet reisinin yeniden devlet re· 
isliğine seçilmesi münasebetiyle 
çektiği tebrik telgrafına Portekiz 
devlet reisi samimi ıeşekkürlerini 
yollamıştır. 

ı ...................... .. 
ı Şimal Fransa 
i üstünde uçuş 
i Londra : 19 ( a. a.)
ı Tayyarelerimiz Ş ima l 
ı Fran•a fııt{ınde uçuılar 
ı yapmı,, bir Lolcomotif 
ı fcıhrikaıını bombalamıı· 
ı tır 
ı ....................... . 

Yeni torpidomuz 
1 skenderuna geldi 
" Sultan Hisar,, adil torpidomuza 

Dün törenle bayrak çekildi 
Ankara : 19 (a.a.} - İngiliz 

tezgahlarında yapılmış olan '·Sul · 
tan Hisar,, toı pidomuı logilizler 
tarafınden İskenderuna!'getirilmiş · 
tir. Yeni torpidomuz bugünlerde 
devralınacaktır. 

İskenderun : 19 (a.a.) - İs· 
kenderun limanına gelen "Sultan 
Hisar,. torpidomuza törenle bu· 
gün Türk bayrağı çekilmiştir. 

Şükrü Kanadlı bu akşam misafir
ler şerefine 150. kişilik_ bir ıiyafct 
vermiştir. 

Macar naipliği 
Bndapcşte : 19 ( a. a. )- Ma· 

car ajansından : Mebusan ve A-

yan meclisleri Amiral H11rtiye 
daimi vekalet tdccek olan naip 
vekilini seçecektir. 

Budapeşte : 19 ( a. a. )- Ma 
car kral naip vekilliğine Amiral 

Hortinin oğlu E.tiyen Horti seçil. 
miştir. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi ; 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yıı - Sayı : 5240 

Halkevleri Yıldönümü 

• 
LONDRADAKI 

• • • 
HALKEVIMIZ 
DÜN BÜYÜK BiR TÖRENLE AÇILOI 

Bugün memlekette Halkevleri· 
mizin kuruluşunun onuncu yı\dö
nümüdür . Bu mesut güniin yıl 
dönümünü bütün memlekette pa
zar günü kutlayace~ız . Ogün C. 
H. P. genel sekreterimiz Fikri 
Tüzer bir nutuk söyleyeceklerdir. 

Ankara : 19 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Memleket hudut· 
lan dışındaki ilk Halkevi bugün 
öğleden ıonra Londranın en gü
zel bir ~ öşesinde büyük bir tö-

renle açılmıştır . Londra Halkcvi
miz eıki Londra Büyük Elçimiz 
Doktor Tevfik Rüştü Aras açılış 

töreninde özlü bir nutuk sö}·le
miıtir . 

Londra radyoıu bu törene 
ait tafsildtı Türkçe ıaerviılerinde 
vcrmc":ktedir . 

Ankara : 19 ( Türksözü mu
habirinden ) - 22 Şubatta Hal· 
kevleri yıldönümü bütün yurd 
Halkevlerinde gençlik tarafından 
hararetle kutlanacaktır . Bu sene 
Hal~evlarimizin sayısı 387 yi ve 
Halle Odaları da 217 yi bulacak· 
tır . 

Ankara : 19 (a. a.) - lilritiş 

Konsilin başkanı Molkon, Partimiz 
genel sekreterine Londra Halkevi· 
nin açıhşı münasebetiyle samimi 
bir telgraf çekmiş, ~ebriklerde bu· 
lunmuştur. 

Yunanistana 
yardımlar 

Stokholm : 19 ( a. a. } - lı
veç Kızılhaçı Yunaniıtına gıda 
maddeleri taşımak için büyük 
bir vapur tahrik etmiş ve gidip 
gelmesi için muharip devletler
den müsaadesini de almıştır . 

Bu vapurla şeker ve ilk yar
dım maddeleri ve Türkiyeden de 
başlıa maddeler Yunanistana gön· 
derilecektir . 

fRANIA'DA 

Harp mesu llerinin 
muhakemesi 

başlıyor 
Bern : 19 ( a. a. )- Royter: 

Oaladiye ile Blum ve Gamlenin 
muhakemelerine bugün Ryonda 
başlanacaktır . Eski hava nazırı 
Laşam da bu muhakemede bu
lunmak için arz.uııile Amerikadan 
gelmiş 5ulunmaktadır. Muhakeme 
yalnız , FransaJa silahlanmanın 
fenalığı mevzuunda olacaktır. 

Düşen yolcu 
tayyaresi 

Londra : :9 ( a. a. )- Hava 
nakliyat şirketine ait bir tayyare 
9 kiıilik mürettebat ve yolcusile 
düşmüş, içindekiler ölmüştür . 

Akdenizdeki 
son savaş 

iki Mihver kruua%ôril bir 
iaabetler 

Bir lntiliz gemisinin güvertesin
den bir kısım 

Londra : 19 ( S, 12. 15 ) -
13 - 16 Şubatt~ Akdenizde ya· 
pılan deniz çarpışmasında iki mih· 
ver kruvaz.örile bir küçük Mihver 
iemisine isabetler olmuştur. lngi· 
liz gemilerinden hiç birinde hasar 
vaki olmamıştır. 

Bay Gandinin Çin 
liderine hediyeleri 
Bombay : 19 ( a. a. )- Gandi 

yaptı görüşmelerden sorıra mare· 
şal Çang • Kay • Şeke kendi do· 
kuduğu bir kumaşı ve Bayan 
Çang-Kay-Şeke de bir çıknk he· 
diye etmiştir. 

Vaşingtonun yıldönü
mü münasebetile 

• 
bir nutuk 

Vaşington · : 19J:a. a. )- Harp 
iatihsal.it nazırı. Vaşingt•nun yıl· 

dönümü münasebetne beyanattı 

bulunarak , istihsal meydan mu· 
harebesinde azami çalışıldıiını , 
diğer meydan muharebelerini de 
bu meydan muharebesinin kaza· 
nacağını ııöylemi4tir. 

İngiliz hükumeti 
ve mihverciler 

Ankara : 19 (a. a.) - lngil
terede kabine buhranına benzer 
bir durum hüküm sürmektedir. 
Mihverciler bunu istismar ediyor. 
Fakat lngilterede de hakikatta 
böyle bir hal mevcud değildir. 
Mihvere göre, İngilizler döğüşmü. 
yor, Dominyon halkının kanı akı· 
hlıyor, ve saire ve saire ... 

Pirinç ekiminin 
artması yolunda 

Blkllmetlmlz mııtabılll te,vlk ediyor 
Ankara : 19 ( a. a. )- Hüku

metimix istihsali arttırma yolunda 
tedbirler alırken pirinç ekimine 
de büyük önem vermektedir. Hü-

kumet pirinç fiyatlarına 10 kuruı 
zam etmiştir . Ve Hükumetimi:ı 
ekim için müractlat müddetini 
az.atmıştır • 



K a n ad a'd a n M e k t u p 
• 
imparatoriçe 

Zitan 'ın Hayatı 

Otobüs Şirketinin 
Biletleri Aşırılınış 

Altı Kifi Yakalandı 
Şehrimizde diin oldukça e~: / 

teresan bir vak'a kaydedilmiş, ·Sü
hulet Otobüs Nakliye Şirketini do· 
landıran allı kişilik bir gnıp mey·' 
dana çıkarılmıştır. Edindiğimiz 

malumata göre, bu şirkete ait oto

Borsada hararetli 
satışlar oldu 

: ........................ : J 

Çok Eatereıaa Bir Bayat Salabatı i Ş(HİRlİ 1 i : ı 

E
ski Avusturya imparatoriçesi 
ve Macaristan kraliçesi Zita, 
şimdi çocuklariyle beraber Ka

nada'da yaşamaktadır. Eski im
paratoriçe, kendisiyle görüşen 

Amerikalı bir gazeteciye, Avus· 
turya - Macar imparatorluğunun 
çökmesinden bugüne kadar sür
düğü hayat hakkında şu izahatı 
vermiştir : 

- Henüz otuz yaşında iken 
Madere adasında sürgünde koca
mi kaybettim. BuiÜn 48 yaşın· 

dayım. Bu on sekiz senelik ser· 
seriyane hayat esnasında biricik 
rayem sekiz çocuğumu istikbale 
röğüs gerecek şekilde hazırla
maktı. Ev işlerimi kendim gör· 
düm, çocuklarıma, hasta kocama 
kendim baktım. Adi bir ocak ba· 
fında .yemeğimizi'pişirdim, çama
şırlarımızı da kendim yıkadım. 

Otto (büyük oğlu) küçük iken 
tahsil ve terbiyesiyle uğraştım ve 
damarlarında kral kanı dolaştığı
nı bir an bile unutmamasına dik
kat ettim. Bir kralı geçindırmek 
için parkeleri silip temizledim. 

Bua-ün çocuklarım bü} ümÜŞ· 
terdir. Habsburg hanedıanının şe· 
fi olan Otto bugün 27 yaşında· 
dır. Sadık tebeasının nazarında 

imparatordur. 1935 senesinde L0u
vain üniversitesinde felsefe dok
torasını verdi. Kızım Adelaide 
1938 senesinde dokor diploması · 

nı alc!ı. Uğlum Robert 1940 ma· 
yısında son imtihanlarını veriyor
du . Bugün Londrada İngiliz emi· 
rallığının mülhakıdır. Ailemizin 
Amerikada bulunmıyan yegane 
uz.vu odur. Hukuk tahsil etmiş 

olan oğlum Felık burada konfe· 
ranslar verdi. ikinci kııım Eliza· 
beth kaçmağa mecbur kaldığımız. 
zamanlar, 19 yaşıncla idi. 

Berı, Bourbon Parm prensesi 
olarak ltalyada doğdum. Babamın 
iki izdivacında dünyaya getirmiş 
olduğu 22 çocuğun onuncusuyum 
Eraz.imiz. Alplerden Karpatlara 
kadar uzuyordu. Altınlarımız mü
cevherlerimiz. milyonlar değerin· 
de idi. 24 yaıınlia iken Avustur
ya - Macaristan tacını başıma 
&iydim. Aile saadetimiz 1918 mü
tarekesiyle sona erdi. 1916 sene
ıinde , Fransuva Jozef'in vefatın· 
dan sonra Avusturya - Macaris· 
tan tahtırıa oturmuş olan kocam 
Kari, 1916 senesinde tahtından 

indirildi ve müteakiben sürgüne 
gönderildi. 

T 
unada işliyen karakol gf'mile
rinden birine bindirildik, sonra 

· bir harp gemisine aktarma e

dilere-k Şimal Afrikası sahilleri 
açığında Madere adasına siirgüne 
iÖnderildik. Kocam ağır hasta 
idi. Ben sekiz.inci çocnğuma ge· 
be idim, diğer yedi çocuğum ise, 
lıviçre'de Hertenstein kalesinde 
rehine olarak tutuluyordu. 

lngiliz. makamları, lsviçrcye gi· 
derek çocuklarımı aramaklığıma 

müsaade ettiler. Onları da yanı
ma alarak beraberce Madere a
dasına döndüm. Rütubetli küçük 
bir evde yaşıyorduk. Ev işlerini 

kendim görüyordum. Kocaının 
hastalıi'ı gittikçe fenalaştı. Son 
derece fakir olduiumuz cihetle, 
ancak son saatinde bir doktor 
çağırabildim. Fakat artık i' itten 
geçmişti. Kocam dağda ahşap bir 
kilisenin yanında gömüldü. 1619 
scneıindenberi Viyadana Capu
cine kilisesinde türbede gömül
memif yegane Habsbourg hane
danı mensubu kocamdır. 

Akrabamdan olan sabık lapan 
ya kralı Alfons, Leduite namın· 
daki balıkçı köyünde oturmamıza 

müsaade etti. Di~er akrabaları· 
mız. da ellerinden geldiği kadar 
yardımda bulunuyorlarciı. Balık

çılar evimizin kapısı önüne halık 
dolu llepetlerini bırakıyorlardı. O 

sıralarda Otto sekiz yaşında vardı 
Onun ve bütün kardeşlerinin el· 
biseleri eskimişti. 

Büyük oğlumu, ha.} alat ile bii 
yüttüğümden beni muahaı.e edi
yorlar. Kendisine harpten sonra. 
ki Avrupa haritasından ve Avus 
turya - Macaristanın hezimetin
den bahseden lı: tabın gösterilme. 
sine müsaade etmediğim doğru

dur. 

utto tek başına yiyor • tf'k 
başına bir odada oturuyor ve zi
yaretçilerini o odada lı:abul edi · 
yordu. Sokağa çıktıtı zaman ken
diaine bir yaver refakat ediyor ve 
oyunlarına iştirak ediyor, kardeş 
!eri ve hemşireler: ken<lisine chaş 
metlıh diye hitap ediyorlardı. 

Hizmetçiler , elpençe durarak ve 
a-erisin g~riye çekilerek yanından 
çıkıyorlardı. 

Kış esnasında yakacak odunu 
bulunmıyan bir evde bu teırifata 
riayet edilmesi garip görünür. Fa
kat, bunu hiç bir zaman gayrita
bii bulmadım. Çünkü bir kral 
büyütüyordum. Otto 13 yaşına 

basınca , bana can sıkıcı sualler 
sormağa baıladı. Niçin ıspan}a· 
da yaşadığımızı benden soruyordu. 
Kendisine yakında Budapeşteye 

hareket edeceğimiz. cevabını ve· 
riyordum. Bunun da doğru olaca
ğını umuyordum. 

O 
okuz sene İspanyada yaşadık. 
Bu müddet 7.arfında Otto'nun 
yüksek tahsili meselesini dü-

şünmeğe başladım. Kendisinin 
Louvain üniversitesine girmesini 
istiyordum. Fakat fakirliğim, bu 
&rzumun tahakkuku için bana pek 
az ümid bırakıyordu. !929 sene
sinde Belçika Markilerinden de 
Croix bana Steenockcrzeel şato· 
sunda oturmamı teklif etti. Bura
sı üniversiteye çok yakındır. Ve 
Otto üniversiteye gidip dönf'bi
lirdi. 

Biz bu köyde otururken 1940 
mayısında Alman taarruzu baş
ladı. Oradan Lizbona, Lizbondan 
Amerikaya geldik. Şimdiki halde 
mesuduz. 

Zam Kanana 
tatbik ,ekli 

Maliye Vekilliği maaşlara ya· 
pılan fevkalade zam kanununun 
tatbik şeklini gösterir bir izahna
me yakında Vekillikle Divanı Mu· 
hasebat arasında beraberce ince
lenecektir. 

büs biletlerini hıfzedildikleri yer
den çalarak otobüslerde kontrolör 
Hakkı ve Yaşat'la anlaşan Murat 
adında biri beher cildi 8 lira de
ğerinde olan 33 cild otobüs bile· 
tini bu iki kontrolöreler ikişer liraya 
satmıştır. Açıkgöz kontrolör, kısa 

yoldan el çabukluğu ile çok ka· 
zanmak sevdasına kapılarak ayağa 
kadar gelen bu fırsatı (!) büyük 
bir nimet saymışlar ve otobüsler-
de biletçilik yapan Ramazan Ka
yadelen, Şevket Hınç al ve Muzaf · 
feri açıktan gelen bu fkazanca or· 
tıık yaparak geçim yolunu tutmuş· 
tardır. Bir haf ta devam eden bu 
açıkgözlük daha ziyade şirket mü· 
dürünün gözünü açmış, varidatın 
günden güne düştüğü görülerek 
biletçi Mnzaffer sıkıştırılmıştır. Bu 
sıkışt.rma neticesinde mes'de ta
mamen anlaşılmış ve iş polise du· 
yurulmuştur. Suçluların aİtısı da 
yakalanmıştır. inceleme önemle 
devam etmektedir. 

Talebe Velileri 
Dün Toplandı · 

Dün saat 17 de Kız Lisesinde 
talebe velileri toplantısı yapılmıştır. 
Talebe velileriyle tedris heyeti 
arasında konuşmalar olmuştur. 

Adana abcıları 
Mersine gidiyor 
Mersinde yarın yapılacak olan 

büyük Avcılık ve Atıcılık müsaba· 
kalarına girecek olan Adana eki· 
pi bugün akşam treniyle Mersine 
gidecektir. 

! Bahçene çiçek yeri· ı 
i ne, sebze ek • Bir karış i 
ı toprağı bof bırakma ! ı 

ı ........................ ı 
Yarın akşam 

verilecek balo 
Halkevlerimizin kuruluşunun 

onuncu dönürn yılı ~erefine Ada 

na Halkevi yarın akşam Halkev· 
lilere Halkevi salonunda büyük bir 
balo verecektir. Söylendiğine göre 

Halkevi balosunun gerçekten çok 
güzel olması için hiç bir fedakar-

lıkdan geri durulmamıştır. 

Buruk köyünde 
kurulan grup 

Vilayetimiz dahilinde Spor ha· 
reketleri ve Beden Terbiyesi ça 
hşmaları genişlerken bu faaliyet· 
!erin Adana köylerine kadar dal 
budak saldığını görmekteyiz Bu 
cümleden olarak Buruk köyünde 

de dün bir Gençlik Grupu kurul
muş ; bu işe şimdilik ~O lira tah
sis edilerek 30 köy delikanlısı 
"Buruk Gençlik Grupu" na girmiş-

tir. Hatta hemencecik bir Spor 
meydanı da vücuda getiı ilerek 
Fudbol talimlerine başlanmıştır. 

Buruk köyünün bu enerjik 
Gençlerini öz yürekden tebrik e
deriz. 

==============T 1 T il İ il L 1 B§§§~ 

AVUSTRALYA 
Avustralya günün meı,•zuudur. Avustralya memleketi veya kıtası, 

29,74,581 mil murabbaı bir salıagı kaplamaktadır . 
30 temmuz 1938 de yapılan bir sayıma göre Avuslralyanın nü/usu 

6,893.082 kişidir. Bu bakımdan ortalama bir hesapla Avustralya'nın 

yarım milyondan fazla asker, çıkarabilmesi icabeder. 
Nü/uslarile birlikte başlıca şelıirleri şunlardır: 1.261,350 nüfuslu 

Sidne.lJ, 1.018.200 nıifuslu Melbourne, 313.430 nüfuslu Briobane, 316.860 
nüfuslu adelaide, 212.T 50 nüfuslu Perth, 61,500 nü/ uslu Hobart. 

Avustralya krtası, gerek ziraat ürünleri, gerek madenleri bakı· 
mından zengin bir ülkedir. Meselô. 1938,39 ~enesi istatistiklerine göre 
burası 5.127.000 ton bu*day. 321.000 ton yulaf, 164.000 ton arpa, 189.100 
ton mısır, 452.000 ton patates, 760.200 ton şeker kamışı, 178.800 ton 
tereyafı. çıkarmıştır, 

Öteki ürünlerine gelince 1936 istatistiklerine göre onlar da şöyle 
sayılabilir : 

3822 ton gümii~. 228.800 ton kurşun, 796 000 ham demir: 115 mil· 
yon 50 bin tane kogun, 13 mılyon 911,659 tane sıAır, 19.235.000 galon 
şarap, 42,500 kilo altın, 11.553090 ton kömiir, 3 994 000 ton linyit, 
71.600 ton çinko, 834,000 ton çelik. 

Avuslralya'daki endüstri hayatı da gene yukarıda söylediğmiz yıl· 
/ara ait istatistiklerle .~öyle ifade olunabilir: 

24.894 fabrika, 5JI .000 işçi. 

/şlelmiye açık eclmirııolları: 27890 mil. 

UZAKLARDAN H A B E R :::==:===::===:::=:: ____ ~ __ • 
• 

Lokantalarda Yenilik -5 - 6 Senede 9 Çocuk 
Fazla yemek yüzünden hazım cihazı hastalık· 

ları çoğalmıştır. Midesinden şikayet edenlere sık 
sık rastla111yor. Bu sebeple Aajantin şehirlerinde 
büyük lokantalar birer "sıhhi müşavir,, almışlardır. 
Lokantaya gelenlerin, sık sık : 

- Garson, bana sıhhi müşaviri gönderir misi· 
niz? .. diyerek bu müşaviri çağırdıkları ve "Midem 
iyi değil, acaba ne yemeli?,, diye sordukları gö
rülmektedir. 

Müşavirlerin hepsi doktordur. Bunlar ayni 
zamanda birer psikolog,,dılar. Müşterinin yüzüne: 
bakınca derhal anlıyorlar ve mütalealarını söylü· 
yorlar. · 

- Görülüyor bayım görülüyor... Siz katiyen 
ordövr, baharatlı şeyler yemiyeceksiniz. Yatsız et 
suyu, ıskara et, biraz taze tereyağı karıştırılmış 
makama, komposto yeter ... 

Sıhhi müşavirleri kilo almak istiyenlerle zayıf· 
lamak istiyenler de çağırıyorlar. Müşavirler bun· 
lara da tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu istişareler 
bedavadır. 

"Sıhhi müşavir,, tik karlı bir meslek halini al
mıştır. Müşavirlerin çoğu kadındır. 

• • • 
F ransada Bourges kasabasında altı buçuk sene 

evvel evleQıf:!n bir çiftin bu müddet zarfında 9 ço· 
cuğu olmuftur. Koca, Oharles Rosier İsminde 38 
yaşında bir fabrika müdürüdür. Karısı· da 35 yaşın· 
dadır. 1935 senesinde evlenmişlerdir. 

40 mayıs 1936 da ikiz çoculHarı, 19 mayıs 1937 
de bir kızları , 29 mayıs 1938 de ikiz çocukları, 

21 eylul 1939 da bir kızları, 15 hirincikinun 1940 
ta bir kızları ve 12 ikincikanun 1942 de de ikiz 
çocukları olmuştur. Çocuklarm hepsi sıhhattedir. 

Şehrimiz Ticaret ve Zahire 
Borsasında hararetli ~atışlar olmJk· 
tadır. Aldığımız malumata göre, 
dün, 250000 kilo klevland, 16350 
kilo koza, 40170 kilo M. Parlağı 

olmak üzere 306520 kilo pamuk 
alım satımı kaydedilmiştir. 

Büyüklerimizden 
gelen telgraflar 
Mustafa Rifat Gülek Merkez 

Kızılay Kongre Reisi - Seyhan 
Kızılay Kongresi münasebetiyle 
gösterilen duygulara teşekkür e· 
der saygılanmı sunarım. T. B. M. 
M. M. A. Renda. 

Mustafa Rifat Gülek Vilayet 
Merkez Kızılay Kongre Reisi -
Seyhan. Kongrenin Duygularına 

Teşekkür ederim. Başvekil Dr. 
Refik Saydam. 

Halkevi için 
yapılan yardım 

Halkevimizin Şehrimizin şerefiyle 
mütenasip bir surette tertiplenme· 
si için lüzumlu karşılığı temin mak· 
sadiyle a$ağıda isimleri yazılı zatlar 
adları hizalarında gösterilen teber
rularda bulunmuşlardır : 1000 lira 
Nuri Has. Fabrikatör, 500 Nuh 
Naci Yazgan. Fabrikatör, 500 
Mustafa Özgür. Fabrıkatör., 400 
Gilodo. Fabrıkatör, 300 lbrahim 
Burduroğlu. Fabrıkatör, 200 Be-
kir Sapmaz ve Ömer Sabancı. Fa
brıkatör, 200 Lutfullab Corç, Tüc· 
car, 200 Tevfik Ramazanoğlu. 

Çiftçi, 200 Zeki Ener. Çiftçi, 100 
Alber Diyap. 1 üccar., 100 Meh· 
met Sabuncu. Tüccar. 

Parti Vilayet idare Heyeti bu 
zevata teşekkür ediyor. 

Okul Müsabakaları 
Yarın okullar' arası Futbol 

maçlan yapılacaktır. Ziraat Lise
siyle Muallim mektebi karşılacak-

tır. 

Pazar sabahıda stadda okullar 
arası 20 kilometrelik bayrak ya· 
rısı olacak, öğleden sonra da kız 
lisesi bahçesinde talebe arasında 

voleybol müsabakaları yapılacak

tır. 

Lig Maçları 
Pazar günü Stadyomda lig 

maçlarının son karşılaşmaları ya
pılarak bölgemiz şampiyonu belli 
olacaktır. Bu final oyunlarında 
Adana Gençlik kulübü takımiyle 
Demirspor, Ceyhan Gençlik kulü· 
bü takımiyle de Milli Mensucat 
Gençlik kulübü takımı karşılaşacak. 
tır. 

Milli Mensucat takımının bu 
yıl da bölgemiz şampiyonu olma· 
sı ihtimali çok kuvvetlidir. 

Maarifte tayinler 
l'ltanbul bölge sanat okulun. 

dan Adana bölge sanat okulu 
tesviye atölyesi öğretmenliğine 
naklen tayin edil~n B Sadık Yu· 
ki ve İzmir bölge sanat okulun· 
dan Adana bölge sanat okulu 
ağaç işleri öğretmenliğine naklen 
verilen B. Lutfi Gökalp'a ilave 
<l· rsler verilmek suretiyle maaş. 
larına zam yapılmıştır. 

Kız lisesi İngilizce öğretmeni 
Bayan Beraet Kapman 'ın ücreti 
maaşa çevrilerek sanat okulu 
lngilizce öğ'retmenliğine tayin e· 
dilmiştir. 

Bir katil yedi 
sene yatacak 

Ceyhanda Kırımoğlu Çiftlii'in· 
de dutma Hacı Köroğlu'nu kanlı 

bir döğüş esMsından öldürmekten 
suçlu ayni çiftlikte dutma eşkiya 
Osman Özkan hakkında şehrimiz 
ağırceza mahkemesinde yapılan 

duruşma sona ermiştir. [şkiyalık· 
tan daha önce çektiği yedi sene 
cezası da gözönüne alınan katil · 
yedi sene müddetle hapse mah· 
kum edilmiştir . 

Görüşler - e 
lakı . apel 
Vokı. apel 
ve ıoaraıı 

S ahifelerini karıştırdığımız ya· 
bancı memleketler basınında 

görmekteyi7. ki, Sex • appeal· 
den sonra ortaya vox - appeal 
çıkmıştır. Güzel gözler, tatlı ba· 
kışlarla, sevimli bir yüı ve düzgün 
bacaklarla umumi bir cinsi cazibe 
demek olan sex • appeal meğer 
bir insan için kafi değilmiş; Ame
ı ikan gazeteleri böyle yazıyor. Ve 
diyorlar ki: 

" - Bilhassa bir k a d ı n a 
vox - appeal de pek lazımdır!,, 

Bu, " Ses cazibesi ,. maka
mında kullanılıyor. Ve buna da 
malik olan kadın bütün manasile 
"Mükemmel kadın,, olurmuş. Fakat 
bize kalırsa, sex • appeal ve vox· 
appeal ancak bir sinema yıldızı 
için "Mükemmel,, vasfını tattıracak 
şeylerdir. Bir dişi inıı;ana "Mükem· 
mel kadın., diyebilmek için Ah· 
lak - appeal, Huy - appeal, Zev· 
ce • appea.... gibi ne kadar çok 
"appeal,, ler la7t n değilmi dir.? 

'l'ASGt'SER 

Libya' da 
Londra : 19 ( S, 12, 15 ) -

Tebliğ:Libya'da savaş devamediyor. 
Fakat Romel kuvvetlerinin mu\<a· 
vemeti gf rülmüyor. Bu sabaha 
kadar cephede f evkal!de bir de
ğişildik olmamışt ır. 

Roma : 19 (a. a.) - Mekili 
doğus:.ında taarruzları püskürttük. 
Doğu Akdenizde bir düşman uça
ğı düşürdük. Dört kişi esir aldık. 

Roma : 19 (a. a.)- Kritikos 
Façista mecmuası : Trablusgarpla 
Mısır arasında mekik dokumaya 
bir son verilmeli ve lngilizltri Mı
sırdan kovmak çareleri ciddi su· 
retle düşünülmelidir, demektedir. 

UzalE IJarlEtta 
( Başı 1 inci sayfada ) 

dirmiştir . Batavya sokaklarından 
durmadan asker geçiyor . 

Bilin nehri boyunca büyük 
muharebder olmaktadır . Hind 
kuvvetleri de bu muharebelere 
i ştirak etmiştir. Ma:tabanda düf
man münaka:a•ına hasarlar ve • 
rilmiştir. Birmanya 6z.crindP. düş
men hava akını şiddetli olma
mıştır . 

Tokyo : 19 ( a. a. )- Japon 
gemileri Sumatradaki Balembak 
limanına girmiştir . 

Çunkuig : 1 Q (a. a .) - Cep· 
he sözcüsü Çin kıtalarının Tayland 
Hududunu ıeçtiğini teyid etmiş · 

lir. 
Londra : 19 (a. a.) - Bahri· 

ye Nazırı Aleksandır, demiştirki : 
Japonlar yeni toprakl&r elde et· 
miş ise de şimdi münakale yolları· 
nın uzaması dolayısiyle çok zor
luk çekiyorlar .• 

Sovyetler ber cepbe· 
de te,11111111 
elde tatayorıar 

(Başl:ır:ırı Birlnl'idf') 

yilı.i artmaktadır . 
Dün Ruslar taarruı.i harekata 

devam etmişlerdir . lnıan ve mal
zem.ece Almanlara ağır kayıplar 
verdirilmiştir . 35 Alman tayya
resi düşürülmüştür. Saltıktan Ka· 
radenize kadar bütün cephede 
canlı bir hareket vardır . Umumi 
teşebbü$ü Ruslar elde tutmakta· 
dır . 

Berlin : 19 (a. a.) - Cenup· 
ta Almanlar düşmanı geri atmış· 
tır. Rus akınları püskürtülmüştür. 

Şimal ke~iminde bir mevzi ele 
geçmiş ve buradaki le uvvetler im
ha edilmiştir. Bazı Sovyet teşkil
leri çevrilerek mahvedilmiştir. 

/ngilizlerİP bir 
tayynPe gemi•i 

Suben : 19 (a.a ) - lngiliı.le· 
rin hasara uğramıı bir tayy•r~ 

ıernisi Cebeluttarıka gelmiftir. 
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Ooğuıu mühdes yol, batısı Muı· 
tafa pQyraıı ve kıblesi Akıl 
kıı.ı Emine 
Dolusu Muıtaf a oğlu Mustafa 
Poyra,ı Akıl kıu Emine lıa O. 
Şahut ve Ml'hmet kııı Sabiha 
ve Süleyman oğlu Ahmet ve 
Mehmet hıı Şerife kıblesi Al"l 
Kııı Emine 
Alul kııı Emine batısı Bayram 
kııı Kamile poyraıı muhdrs 
yol kıplesi Mustafa oğlu Muıtafa 
doğuıu lsa oğlu Sabit ve Meh
met kııı Sabihaya satılan arsa 
batısı ve kıbleıi Akıl kııı Emine 
Ş. tarikihas Cebin kerede İb
rahim Şigüllü Hatun 
Şırken tariki haı garben rbin 
İbrahim kerede Yet imlcrişima 
Şarken Zahide ve Siddikı ık en 
şımıii lsa oğlu Yuıuf garben 
İsmail ikf'n şimdi Hacı Mustafa 
kızı Havriye şimalen tarikiam 
cenuberı nehir ile çevrili 
Şimalen kara Yalı.up cenuben 
sahibi ıenet ıarkan keıa sıaı bl'n 
yeni inşa edilen tarık 
Şimılen Karı Yuıuf vcresoi 
cenu~n aahibi senet f drkan 
mOceddedcn inta edilen ta· 
rikiam 
Şimılen ııhibi senet garben 
ve şarkan sahibi st'net cenuben 
mflceddeden küıat edilen ta· 
rikiım 
Şimılen sahibi ıent't ccnuben 
yeni yol ıarkan sahöbi ıenl't 

ıırben keıa 
Cırben sahibi ıenet cenuben 
hacı ıultan ıırken müceceddet 
yeni irııı edilen yol ıimılen 
ıahıbi ıenet 
Cenuben aabıbi senet garben 
müceddeden inıa edilen yol 
fimalen yeni yol ı•r kan 11hibi 
Şimıtlen yeni yol cenuben 18· 

bibi ıenet ıarkan Vasil Karni 
Safyı garben sahibi senet 
Şimalen Kara Yıkup veruele· 
ri ocnuben yeni inıa edılen 

yol ıarkan ke7.a garbcn keıa 
Şarkan Hamıdc tarlası gırbcn 
tarikiim fimalcn Melek hanım 
tarlal\ cenubtn tariki im 
Şırkan tarikiim garben ıahibi 
ıenet ıimalen Mustaf ı cerıuben 
küpt edilen tariki .lm 
Şarlıın Meryem ıarben yeni 
açılan yol ıimılen fabrika ce
nuben müceddedeu kütat edi· 
len yol 
Dofusu sahibi ıenet kıblui yol 
poyraıı Ali kııı F•tmı 
Dotuıu sahibi ıenet Fatma ar 
1111 bataıı Ali kııı Fatma ve 
kıblesi sahibi ıenet ve poyrazı 
Yuıuf luble11 yol. 
[)oQ'uıu bıtııı Akıl kııı Emine 
kıblesi yol. • 
Dofuau muhdea yol, poyraıı 

Emine, batı• Mustafa otlu 
Mehmet ve Hüa .. yin otlu Yusuf 
Dotuıu Abdullah, batısı H•cı 

Abdullah arıası, kıblesi Cemal 
ar1111. 
Defusu Hüııeyin v,. Abdullah 
batısı ve poyrazı Cemal ana· 
11, kıblesi yol. 
Şarkan yol, t"rbc-n Aıiı ve Ali 
arsası. ıimıleu Mehmet, cenu
bt-n sahibi ıenf't. 
Şarkın Ahmet kııı fatmı, fİ· 
malen Şıh Veli kııı Şerife, 
garben cenuben yol. 
Dört tarafı .~·ol. 
Dotuıu yol. batısı kıblui . poy
razı Akıl kııı Emine. 
Dofuıu poyraıı Akıl kııı Emine 
batısı muhdea yol, kıbleıi Ali. 
Poyrazı Akıl kııı Emine, kıb· 
leıi Hacı otlu Mustafayı satı· 
lan arsı dotusu muhdeı yol, 
batısı Ali. 
Şimılen Hoca vcıir malıalleıi 
evleri, cenu. ıır. muhdu yol 
Dört tarafı yol. 
Şimılen, cenulten yol, kıamen 
Yuıuf Ş. )'Ol ve kısmen Yuıuf, 
ıarben yol. 
Şırkatı Ali otlu Ahmet, ıitna · 

len muhdu yol, cenuben Müs
lim otlu Bekir. 
Şarkan Ali otlu Ahmet araa11, 
ıarben muhdeı yol, fi . Müılim 
otlu Şakir gar. Akıl kııı Emine 
Şarkan Abdulkıdir otlu Ali •r· 
1111, ıarben, cc. yel Şi. A&.iz 
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Kayalıbağ Ocağı 

çıkarına 

! 20 Mart 9;;-;azar gUnU 
•••t 14 de Ad~n• kofu 

alanında 

YAYA , BiSIKlET VE 
MUH TEllf AT KOŞUlARI 

Bu kofucla lıazanan
lara bol iluamiye oeril~
celıtir. T av•ilat el ilanla
,.,,.ı1adır. 

s. c. 1-10 13913 i . . 
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Adana Sulh Birinci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Dosya No. 142 

Adar.a Mıl i M· n-;ucat Fabrikasında 
Mustafa Özgür vekili A\ukat Ze· 
keriya Akif Pekkoçak tarafından 
Adanada kain çarşı hamamı hisse
darları aleyhlerine açılan izalei şu
yu davasının Adana sulh birinci 
hukuk mahkemesinde cari duruş
masasmda müddea aleyhlerdcn 
Adananın Reşat bey mahallesinde 
mukim Bağdatlı oğlu Aplulkadir 
nezdinde babası Apturrahmana ila· 
nen teblitat icrasına rağmen mah 

kemeye ıclmemiş olduğundan ila
nen gıyap kararı teblitine ve 
muhakemesinin 16/3/1942 pazartesi 
günü saat 9 a talikine karar veril
miş olmakla mezkur a-ün ve saatte 
mumaileyh Apturahrnan mahkeme· 
ye gemedıği veya tarafından bir 
vekil göndermediği takdirde hak· 
kında ıttihaz olunan gıyap karan 
bittasdik muhakemenin gıyabında 
devam edeceti tebliğ ınakmına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
13910 

VDAJıttea: 
Kozan Memleket Hastane

sinde 1 O lira asli maaşh ldare 
memurluğuna kanuni şartları 

haiz memur alınacaktır. 1- 3 
13916 

Artırmanın yapılıcaQ ı yer, 
pn, saat: Birinci artırma 11·3 ·942 
çarıambfll saat 10-12 v~ ikinci 
23 3-942 Paıartui ayni saatte icra 
daireaiııde. 

1 - işbu gayrimenkulün art· 
tırmı ıartnamesi 18 2/942 tarihinden 
itibaren 41/291 numara ile Adana 
3. icra Dairesinin muayyen nu· 
marıısında herkesin görebilmesi 
için 9411291 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu• 
karda yazılı kıymetin ° o7,S ni,be• 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankamn teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarlann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım işbu 

ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica· 
heder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kahrlar. 

4- Gösterilen günde artırmalı 
ya iştirak edenler arbrma artnaı· 
mesini okumuı ve lüzumlu malU· 
mat almış ve bunları temamen ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen
kıymetin yüzde 7 5 şini bulmaz ve 
yı satış istiyenin alacatına r~chanı 
olan aiter alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklannın mecmu
undan fazlayı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 rün daha 
temdit ve onuncu rün ayni 
saatte yapılacak artırmada be · 
deli sabı istiyenin alacatına rüc· 
bani olan diter alacaklıların o 
r•yıi menkulilo temin edilmif •• 

,~~n 

i ASRI SiNEMADA i 
.: , .••• 
f I Suuare Suuar~ 
ıı a.3o Ba All,am a.3o f 

• • f Dünyanın en büyük üç kadın yıldızı : • ı NORMA ŞHEARER ı 
f JOAN CRAVFORD f i ROSALIND RUSSELL,ın ı 
ı Erkek yıldızlara karşı ilk defa harukula- ı 
f de bir zaferle çevirdikleri •. 

• • 1 (Kadınlar Arasında) i 
• •• • Emıaıııı ıalleıerı 
'f ı 
1f (16) muazzam kısım tekmili birden f ..• - -- . ... ·~··_ ................. _ ....• 
------------ - - - ---------

ilan 
SEYHAN Nlf f A M000RL080NOEN: 

1 - Adana Ticarat lisesi ihata divan inşaatı (!6?34) lira 
(90) kuruşla kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konu muştur. 

2 - Eksiltme 14/31942 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat on birde Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve mukavelename 
projesini ve şartnamelerini görmek isteyenler Nafia müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (1217) lira (62) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu işe bt"nzer on 
bin liralık iş yaptıklarına dair bonservisleriyle iki fotoğraf. 
otuz sekiz kuruşluk bir; sekiz kuruşluk bir damga Vf'. bir ku
ruşluk bir uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretiyle ihale
den üç gün evvel vilayete müracaat etmel,.ri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmt-z. 20 - 22-25-28 13Q15 

TiCARET VE SANAYi OOASINOAN : 
Sicil ticaretin 81 numarasında kayıtlı T. C. Ziraat Bankası 

pamuk Maessesesinin 3460 sayılı kanun hükümlerine göre ik
tisat Vekaletinin müessese üzerinde haiz bulunduğu selabiyet
lerinin 3614 sayılı kanunun 20 inci maddesile Ticaret Vekale
tine devredilmiş bulunması dolayısile Statüsünün Vekaletle 
alilcala maddelerinin aşağıda gösterildiği üzere idare Meclisi· 
nin 9112 1941 tarihli toplantısında tadil edildiği ve keyfiyetin 
Ticaret Vekaletinin 27/12 1941 tarih vt~ 4/9585 sayılı yazıla
rile tasvip ve tasdik buyurulmuı olduğu mezkur müesseseden 
gönderilen 17 211942 tarih ve 32 sayılı yazıda bildirilmiş ol
dutundan keYfiyet tescil ve ilin olunur • 

Statfltl• latlil etli/.,. maJJel•r 

Statünün 15 inci maddesinden ( iktisat Vekaleti ile ) 
18 " ,, ( ile iktisat Vekaleti ) 

ibarelerinin çıkarılmasına. 
19 uncu maddesin in ( Müessesenin hesap mizan-

lacaklan mecmuundan fazlaya çık· 
mak prtiyle, en çok artrrana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
mezse ihale yapılmaz. Ve salat la· 

lehi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı ver 

mezse iha'e karan fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek-

ıme bdluıtan kimse arzttmiş oldu • 

tu bedeUe almağa razı olursa ona 

l'azı olmaz, veya bulunmusa he· 
men 10 ailn müddeUe artırmaya 

larını ve faaliyet neticele· 
rini gösteren ve gönderi'· 
me tarihlerile formülleri 
3460 sayılı kanunun 36 ın
cı maddesine göre tesbit 
edilecek olan üçer aylık 

cetveller T. C. Ziraat Ban
kası tarafından Tiçaret V f"· 
kiletile Umumi Mürakabe 
heyetin~ göndt-rilir. ) şek· 
linde değiştirilmiştir . 

ÇJkanlıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 

geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diter za 
rarlar aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tab 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkullar yukarıda gös

terilen 11 - 3 --942 ve 23- 3- 942 
tarihinde Adana 3 ncü icra Me· 
murluQ-u odas&ada rtbu ilan ve 

gösterilen artırma ~artnamesi dai
resinden sıtılacatı ilin olunur. 

13877 
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8 o R SA 1 
,, 

PAMUK - HUBUBAT 

1! 
1 • 2 - 1941 

i TURKSOZU 1 
: 1 

1 
KiLO FIATI 1 

CiNSi En az IEn çok 
1 K. S. K. S. 

00,00 1 14,50 • • İ Gazete ve Matbaası i 
Koza -- , 
Klevland Ç. 1 00,00 
Klevland 1 68,56 70,00 1 

Klevland JI 00,00 1 66,50 

: 1 M. Parlağı oo.oo 58,50 
ı--P. Temizi 00,00 56,00 

1 Kapımalı 1 
1 Y. Çiğidi 06,00 i Türksözü OKUYUCUlARINA DONYANIN HER TARA- 1 

i FINDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- İ 
11

_ K. Çiğidi 
Susam 

1 6,75_ 
52,00 

Buğday yerli 8,43 1 8,75 
Arpa 6,63 6,75 

1 Yulaf 7,43 ı 7,50 : Gazetesi NONEVERİR. TORKSOZOHO TAKİP EDİNİZ. 1 • • ,I 
Serl>es DövizK~ları 

• • DOLAR 

• • Alış 129.20 
• Kitap, meomaa, çek, bilet, aıı,, • Satış 132.20 

: pllll, barıta, llUamam matbaa T Ür ks Ö zÜ : 
• ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat- • 
: 11aaıara re11a11eı eder dereced• Matbaası : 
: tab vı ılratıe eldıa çıkarır. : 

: 1 
: Türksözü Cilt Kısmı ı • • • • 

STERLiN 
liholôt bedelleri ( mel l e· 776 
deli ) primli sotıı 

Türklyeden gönderilen nov· 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mel bedelleri 728 

ı ı 

, olorok gelen Dl!lvizl•rln alıı 
1 kuru 
1 Yardım ve sıeyyohl11ro ve · 728 

saire için gelen dOvlzlerln 
ol ıı kuru 
Primsiz solıı ( Tahılf mos· 52 .. 
rafları vesaire ) 
Primsiz alı~ Kuru 520 

-~. --- • 1 a-.-• ....-. 1 --
:.• SAGLAM, TEMlt ZARİF CiLT iSLERIMIZi ANCAK TORKSöZO 1 Nllletçl ecıaae 

• MOCELlİTHANESiNOE YAPTIRABİLİRSİNİZ • 
• • HllK ECZAHAN[Sİ 
: ...................................... 1 Tarsus kabıaında 

r-----N--E·z·r·E--n ı ~ 
: Kırı klık, Baş, ~ 
C Diş ve adele N 

= ağrıları ~ 
R En seri ve en kati şe· M 
A kilde yalnız kaşe R 

: GRIPIN ! 
R R 

: ile geçer = 
R Havaların seri nlediği ba N 
R (Ünlerde alacağınız ilk A 
M A 
R tedbir evinizde birkaç GR.ıP.N bulundurıaak olmalıdır.ı __ q 

• 
T. I ş Bankası 
KIOllE taıarral beıapları 

1942 ikramiye pllllı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Afu•to•, 

2 /lıinciteırin tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

1941 llıramlyelerı 
Adet 

" .. 
" .. .. 
,, 
.. .. 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 

50 
25 
1(. 

Liralık .. 
" .. 
,, 

" 
" .. 
" 

- 2,000 
3,000 

= 1,500 
- 1,500 
= 2,500 
= 4,000 
= 2,500 
- 5,000 
= 2,000 .. 

Lira 

•• 
" 
" ,, 

" ., 
" .. 

Türkiye ı, Bankas1na 11ara yatırmakla y8'nız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, •rnı 
zamanda talllnlzl de denemlf aluraunuz 

1 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
ft yormadan ıstırapları dindirir. M -------------------------------------------
M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve = 
N • her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ~ 
il •I ·~!iLWliicii#WWAWAW**AW#AW*WA#•~ 

ıNEVROZIN 
Bitin aırııarıa paaıeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
rını aürıtle izale} e kafidir. Ro
matiıma cvcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

teda'fi edilir, Müc11ir iliç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDİNiZ 
icabında-~ günde 3 kaıe alınabilir 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i : HJ0.()()().000 Türk Laa•ı 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na err 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatJdaki plana göte ikr.ıımiye datJlalacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 
" 250 .. 1000 •• 

40 .. 100 
" ~ .. 

100 
" 50 .. 5000 

" 120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplannaaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düşmiyealere ikramiye çıktığı takdirde yüHe 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhll, 11 Birin•ikinua, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Telgraf Mallabere bUglıl olu llll mılltıp 
mezaaa memar abaacü 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - idaremiz münhallerine lık mektep mezunu ve tela-raf 

muhabere bilgisine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya üc· 
retli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacakhr. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edece
ği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarthr. 

3 · - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun 
hükmüne göre (10) lira maaş veya 50 lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat ba· 
kıcı, baş müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel lda· 
reye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - idare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle halen 
idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve 
müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü madde· 
sindeki şartlan haiz olmaları ve Devlet hizmetine ilk defa ah· 
nacaklann 30 yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. 

6 - Halen idaredt'! müstahdem olanlardan müsabakaya 
girmek isteyenler 25/Şubat/942 Çarşamba günü akşamına kı .. 
dar yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek isteyen· 
ler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müs
biteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği P. T. T. Merkez Mü· 
dürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez Müdürlüklerinde 
muhabereden 26/Şubat/942 Perşembe günü saat 10 da ve Umu
mi bilgilerden 27/Şubat/942 Cuma günü saat 10 da yapılacak· 
tır. 21-26-29-3-12-17-23 13829 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bergb bastalarw maa1eaella· 

aellade llallal eder. 

~ ............................. .... 
il Alloae ve uaa rı_~ ·oHKsözu 
ı tartıarı GOND!UK GAZET! • ADANA 

ıı Sahiı' ve Baımulaorriri 
ı Senelifi . • . 14()() Kr. FERiD CELAL &UYU 

ı 1 Aylıfı . . . 125 • 
Umumi Neyiy•t MıJJ.-r• f ııanıar için ldare1• MACiD &UÇLU 

ı mUr•caat etmelldlr Baı.tdıOt yer : TORKSOZO MefHetl 
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