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r ...................... .. 
1 lngiliz harp 1 
1 kabinesinde 1 

ı i değişiklikler i 
ı • 
ı Y~ni kabine yedi ı 
ı kışi olarak teşek~ i 
ı küt etti • • 
İn . ~ondra 20 (a.a) - Bu sabah 
iılız ha k b. · d ""h" de . . rp a ınesm e mu ım 

b. k1
• 1klikler olmuştur. Harp ka

ıne. d 
ile 81 okuz azadan mürekkep 
tu~n Şİtndi yedi azalı olarak ku
lar ttı.uştur. Yeni kabinede şu zat
A..tle !ar~ır: • Başvekil Çörçil, B. 
Ol· • .. Krıps •• Con Anderson, Eden , 

ıver Lit t E l er on, mis Oliver. 
y d ord, Biverbruk yeni kabine-

e avet ed"l . . 
sıhh~ 1 mış ıse de mumaileyh 
A- ıbvaziyetinin müsaid olmadı
•'tıı ey 
ın . . an ederek kabineye gir-
enuştır. Atı h . 

ayini h e, em Başvekıl ınu-
znı 

0

1

1 ekın de Dominyonlar Na-
ara k b" tad B a lnede bulunmak-

ır. uy . 
B. Ed enı vazife taksiminde 

en H · . 
Pacak K . arı cıye Naı.ırlığmı ya-
lideri' rıps de Avam Kamarası 

sıtatile k b" d . .. cekt" a ıne e Lf gore-
ıt. Kral b 

tasdik u tayinleri bugün 
etnıiştir. 

lord"B· r"ı'- • ıvcrbruk yakında Ame-
aı:aya "d 

nald gı ecek ve müttefik kay-
tak· a.rı~ı birleştirme yolundaki 

ı ışın. t d . l . gH· ı e vıre ça ışacaktır. in-
et 

1
7. Kralı bugün Krips' i kabul 

f ~iş ve mumaileyh öğle yeme-
ııu Kralla birlikte yemiştir. 

'

. d~abinedeki bu değişikliklerle 
lıtı 1 ç·· . dak Orçıl Avaın Kamarasın· 

ı suallere mubatap olmaya-
<ıakbr. Ba• '-"1 k -h· h "alda .,.ve~ı ço mu ım e • 
Vt Avam Kamarasında izahat 
ha~~cektir. B. Atle, harp durumu 
L· ında Avam Kamarasında mü
cııın g .. -kat oruşmcler olacağını ve fa-
nı iclecek celsenin gizli yapıl-
'eı ı- -'( ~zumundan bahsetmiştir. 

dikk e~ı kabinede en çok nazarı 
dar atı celbeden şey şimdiye ka
l<lr harp kabiııesine dominyon
h,:d te~sil ecdcek an alınmadığı 
ft . e Şundi alınması ve bu vazi
de11'." ııyni zamanda Atle 'nin uh· 
~ıne Veı"l "d" ~ı mesı ır. 

~kşarkta ____ , 

Japonların 
..____ D . 

arvıne 

Yeni akını 
, aıu11 ırmaoı 
l
8•!1'8rmdakl 
l\tabarebeler 

Japonlar Timor 
adasına çıkhlar 
A.nk 

len h 
8 
~a : 20 ( R. G. )- Ge· 

vuslraty 1 c r 1 e r e göre , A · 
kij Port~•r telaş içindedir. Çür.• 
dıı:rıan . arvin tekrar bombar-

cdıhniştir . 
Japonı 

taarruz arın Cava adasına karşı 
1lıc'· t d~ haıırlandıkları bildiril· 
h "e ır o· ııb .. 1 • ığer taraftan gelen 

.. r ere 2 ~ C 
A.~c 'k orc, avaya bir kısım 
&kh~ı a~ l<uvveti çıkmıştır , Bu 
Jap a ınan haberlere göre 
" Onlar Birmanya bölge . d, 
""Yılrn k sın e 
'd a tadır . Japonlar T' aa1 p ımor 
ltııııı ~ın ortt'k iıe ait olan lus. 

•şgal etmiştir , 

flor{:P~nlar h~rpten sonra burayı 
'llt• 1'ı~e tcslım edece~ini bildir 

"-lcdır. 

Çunlı.itıg : 20 ( a. a. )- Çine 
<Gtriat 2 nel ıayfadı> 

HALKEVLERi 
BAYRAMIMIZ· 
Yarın bütün yurdda kutlanıyor 

Başvekilimiz bir natuk verecek 
11d "" ·· l ı bütün yurdda Halkevlerimizin:kuruluşunun onuncu. onum yı ı yar n . 

ve şehrimizde törenle kutlanacaktır.:Saat 15 de Ankara Halkevmden 
C. H.: P. Genel Başkan Vekili Doktor Refik Saydam tarafından rad-

. · k - k" E · · Re·s·ı Doktor izzet Bilger yo ıle verılecek nut u mutea ıp vımız ı 
Adana Halkevi çalışmalarım izah edecektir. Bundan ~sonra hazırlanan 
çelenk Atatürk \anıtına )öreDle:konulacak ve bur~da ~a~ıl~cak törene 
izciler, sporcular , okullar ' kurumlar: ve Halkevlıler ıştırak edecek -

!erdir . 
Bu münasebetle_Halkevimizin tertip:ettiğ(Balo.l bu gece Ev sa-

lonunda verilecektir · 

H atayda büyük 
bir vurgunculuk 

Yüzyirmi bin kilo zeytin yağı 
stoku meydana çıkarıldı 

Antakya : 20 (Türksöıü mu
habirinden ) - Şehrimiz manifa· 
tura tüccarlarından ol up son zıt

manlarda ipek kozası ve daha 
· bir takım büyük stok i$leı i yap
mağa ba$1ıyan Binbas Şaya Kc· 
b udi ile babası hakk ın da:yapılan 
incelemeler b u iki vurguncunun 
Milli Korunma kanununa aykırı 
olarak çok mühim miktarda zey
tinyağı stoku yaptıklarını göster· 
miştir. 

Şehrimizdeki muhtelif sabun 
fabrikalarında bu iki vurguncu 
hesabına stok yapı lan zeytin ya
ğının 120 bin kilo olduğu tesb.it 
edilm iş ve haklarında Cumhurı
yet müddeiumumiliğince tahkikat 
başlamıştı. Aylardan beri devam 
eden tahkikat ~ neticesinde:Binhas 
ile babasının Milli Korunma Ka· 
nununun hükümlerine göre tevki 
fine Müddeiumumilıkce lüzum gö 
rülmÜ$lÜr. 

Ancak iki ay :evveı_lstanbu
la giderek _orada oturmağa baş
lamış olan Binhas yapılan davet 
üzerine iki gün ~vvel şehrimize 
gelmiştir. Evvelki gün .. müddeiu· 

· VIŞI TATMiN 
EDiCi CEVAP 
VERMEKTE! 

Ankara : 20 ( a .a . ) - Vişi 

hükumeti Madagaskar adasının 

müdafaa edileceği ni, kimseye bu

rada üs vermiyeceğini Amerika

ya bildirmiştir. Diğ"er taraftan 

Vişi, Romele : Yardım yapılıp ya· 

pılmadığına dair Amerikeya tat

min edici malumat vermemiştir. 

Amerika bu veıiyeti tekrar Vışi· 

den sormuştur. 

M a lta üstünde 

Malta : 20 ( a. a. )- Son 24 
saat zarfında Malta adası üzerin
de düşman faaliyeti ol mamıştır. 

mumiliğe çağırılan Binhas ile ba· 
bası sor2"uya çekildikten sonra 
tevkifhaneye gönrlerilmişlerdir. 
Bu çok meraklı davanın muha
kemetıine yakında başlanacaktır. 

~ ................................................. .l ................ ..._. • 
ı Çiftçiye verilecek ı 
• td• • ı mazotlar ge ı : • • t Ô v d •v• ·z· go·re / 6 k ende1un limanına bir rıa· .l 

• gren ıgımı .. "f, • " 
un mazot gelmiıtir. Bu mazotlardarı A dana fi tp· f 

•• ~ • h" . ... du·ıen mikdar bugünlerde dağıtılacaktır. f 
sının ıaaesın ... f . ... ..................................... ... ............................ 

.. ...................... .. 
: : 
ı Başvekilimizin ı 

i dünkü kabulleri i 
ı ı 
ı Ankara : 2 0 ( a. a. )- ı 
ı Başveklllmlz D o k t o r ı 
ı R e f i k Saydam L on· ı 
ı dra Elçlllğlne tayin edl. ı 
ı l en Rauf Orbayı kab u l ı 
ı etmı,ıerdir. ı 
: : .......................... 
1 Sovyetcephe~ 1 

Ruslar yeni ı 
bölgeler 
işgal etti 

Lenittgrad ve Krım böl6•
lcrinde &avaı 

Ruslar Harkof u 
almak üzere 

Ankara : 20 (R.G.) - Lond
radan en son gelen haberlere gö
re, Harkof şehrinin vuruşlarında 

şiddetli muharebeler olmakta ve 
Almanlar =şehri boşaltmakla meş

guldürler. 
Moskova 20 (a.a) - Lenin· 

grad cephesinde: çeteler Alman· 
lara oldukça ağır kayıplar verdir
miştir. 

Tahran 20 (a.a) - i rak ve 
İrandaki Amerikan askeri heyeti 
Ruslara mühimmat ve silah ye
tiştirme :faaliyetini arttırmaktadır. 
5000 den fazla ;:teknisyen çalışı
yor. Burada montajı yapılan tay
yareler derhal Rusya' ya yollan· 
maktadır. 

Moskov(~2o:(a.u) - 19 şubat 
gecesi Sovyetler taarruzi hare
kata devam etmişlerdir. Ruslar 
müteaddit meskun mahalleri iş· 

gal etmiştir. Akim kalan mukabil 
taarruzlarda Almanlar ağır za
yiata uğramıştı r. Moskova civa
rında üç düşman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Kırımda şiddetli · çarpışmalar 
olmaktadır. Ruslar Kerç yarım 
adasında Teodosya şimalinden 

geçme2e muvaffak olmuşlardır. 

Bir Rus pilotu uçrna~a hazırlanırken 

itaıyada yetişen 
yedek subaylar 
Veliahdin Musolini ile 

yaptığı görüfm e 
Roma 20 (a.a) - Veliahd 

Musoliniyi ziyaret ederek yedek 
subay okulları hakkında , yaptığı 

teftişlere dair izahat vermiştir. Bu 
izahattan anlaşıldığına göre, 10,000 
yedek subay orduya katılmış ve 
daha 30,000 gencin yedek subay 
okullarına alınması kararla,mıştır. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yıı - Sayı : 5241 

Çiftçi biri ğinde· 
dünkü çalışma 
B. Hilmi Uran'm da iştirak ettiği 
toplantıda Zirai işler konuşuldu 

Seyhan Meb'usu ve C. H. P. 
Grup reis vekili Bay Hilmi Uran' · 
ın iştirakiyle Çiftçiler birliğinde 
dün önemli bir toplantı yapılmış
tır. iki saat tan fazla devam eden 
bu toplantıda Valimiz Bay Faik 
Üstün , Çiftçiler birliği reis.i ve 

idare hey'eti azalariyle tanınmış 
diğer bazı çiftçilerimiz de bulun
muştur. Kanuşulan ve incelenen 

konular arasında daha ziyade yaz
lık ekim, yeyinti, Akala tohumu 
mevzuları üzerinde çok durulmuş., 

Adana Çiftçisinin belli bailı ihti
yaçları gözönünc ietirilerek bun

ların mümkün oldu~u kadar sür' -
atle tedariki çareleri aranmıştır. 
Bu arada değerli Meb'usumuz Bay 

Hilmi:Uran öğüdlerde bulunmuş

lar, hükumetin çiftçimize verdiği 

direktiflerle yaptı2"ı yardımların en 
mümtaz taraflarını belirterek bu 
yıl yapılan ekimin imkan derece · 
sinde her yıldan daha verimli ol
masına çalışılmasını dilemişlerdir. 

Öğleden sonra da Bay Hilmi Uran 
ve Vali tekrar Çiftçiler birliğine 

gelerek bir müddet daha meşgul 
olmuşlardır. 

Söy!C"ndi~inc ve sanıldığına
göre Ziraat Vekıliınizin de yakın
da Adanaya gelerek Çiftçilerimiz· 
le temasta bulunmaları ihtimalı 

vardır. 

Ziraat Vekilinin 
dünkü tedkikleri 
Adapazarı : 20 ( a. a . ) -

Ziraat Vekilimiz Bay Muhlis E.r~
men bugiln de Adapazarında ted
kiklerine devam etmit ve Çiftçiye 
verilecek pulluk ve araba ima
latı üzerinde çalı$malarda bulun· 
muştur . Vekil buradan lımite 
hareket etmiştir . 

B ir T ü r k Bayan ı n ı n 

havacılı ğa yardım ı 

Ankara : 20 (.a . ·.a. )- lstan
bulda Eyupta Bayan Hacer,IAkal 
ev almak için biriktirdiği 1000 
lirayı Hava Kurumuna vermiş ve 
bir altın:madalya"'"almıştır . 

-
Sovyet-Japon 
arası vaziyeti 

Vilô.dirıostok yoliyl~ 

Ruayaya yapılan yardım 

Londra : )20 ( a. a . )- Japon· 
ya Uzakşllrkta Suvyetlerle silahlı 

bir ihtilafa gırmemek için Ame
rika tarafından Rusyaya Vil!di· 
vostok yolile yapılan yardıma 

mani!olmamayı kar11rlaştırmıştır. 
Buraya Amerikadan gelen malze
meyi:Sovyetler Almanlara karşı 
kullanmaktadır . 

Türk - İngiliz 
sıkı dostluğu 

Edenin beyanah 

Londra: 20 (a.a.) - Royter 
dün Londrada aç1lan Halk.evi 
Türkiye tlngiltcrc 'arasında yeni 
bir bağ vücuda getirmiştir. Hal
buki iki memleket ı•münasebetle
rinin yükselmesine ve kuvvetlerı
mesine yardım edecektir. Tören· 

de söz alan !Eden "Halkevleri 
yaratıcı Atatürk.ün düşündıiğü 
gibi modern Türkiye'de fikir ha
yatının canhh~ını gösterir. 

logiliz irnparaterlu§'unun kal· 
binde kurulan bu ev müşterek 

dava ve meseleleri anlayışla mü
nakaşa edcceklsri bir merkez ola 
caktır,, demiştir . 

Macar Genelkurmay 

Ba,lr.anı Solya'ya weliyor 

Sofya : 20 (a. a.) - Macar
genelkurmay başkaaunın Sofya '· 
ya gelmesi bekleıımektedir. 

Batan torpido muhribi 
Londra 20 (a.a) - Griko adlı 

İngiliz torpido muhribi batıôlfbr. 

Askeri vaziyetin tetk i k i 

• 
LIB Y A'DA 
Rommel Büyük Bir 
Taarruz Hazırlıyor 

L 
ibyıı'da Tobruk'un 70 kilometre garbındaki Aynelgazele' den 
başlıyaıak cenuba doğru uzanan cephe boyunda keşif kolları 
çarpışmaları ve topçu ateşi artmıştır. Bundan hu cephede bü-

yük bir muharebeni~ başlamak üıere ·olduğu neticesi çıkarılıyor. 
Lond;-a radyosu harbın kızışmumın her dakika beklendiğini öyle· 
mektedir . 

Reuter ajansının Amerika'dan aldığı b ir telgrafa - B R l 
. k 'k' - . . gore . uzvc • 

tın Orta Şar ta ı mumessılı ve Amerilca'nın es'-" p · 1 • • B B 1 .. h' b" ıu arıs e çısı . u -
litt Almanların mut ış ır taarruz yapmak için hazlrlandıklarını bil-
dirmiıtir. Bu taarruıun hedefi yalnız lng·ıı ·1 .. k ti · · L"b 'd k 

1 
M .. uvve erını ı ya an 

a~ma , 0 ~ayıp ısırı ele geçirmek ve Süveyş kanalına varmaktır. 
Lıbya dakı Rommel ordusunun mühim takviye kıtaları aldı~ı bildi· 
riliyor . 



. - ____ .............. : 

-~ - -...... HAB .. .. . . 
:;:;·. ' . ·.• '!\ . . ' -· . . .. - . 
... i4 • • • , .J ,. . . . ·'· ~ _RLER. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadaı lann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

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

Adana :için 
aynlan çiviler 

Ticaret Vekaleti İaşe Müste· 
;arlığından dün vilayete gelen bir 
habere göre Adana için meyve 
sandığı imaline elverişli bin kilo 
tel çivi ayrılmış olduğu bildirilmiş· 
tir. Bu çiviler vilayetçe lstanbul 
bölre ticaret müdürlütüne müra
caat edilerek mubayaa edilecektir. 

Atıcılık müsabakaları 

Adana ekibi 

Mersi ne gitti 

Adana, Mersin, Hatay ve Kon
ya bölgeleri arasında bugün Mer
sinde yapılacak olan büyük Atıcı
lık ve Avcılık müsabakalanna gi· 
recek olan dokuz kişilik ekipimiz 
dün Mersine gitmiştir. Değerli av
cılarımızdan BB. Ôzcan Üstün, 
Mehmcd Üstün, Mustafa Avcı, 
Kadir Pckyılmaz, Cumali Güler, 
Osman Ariş ve Hasan Avcı'nın 
dahil oldukları bu ekip'e Cevdet 
Bcnker r riyaset etmekte, Atıcı:ık 

ajanı Dr. Nihad Güran doı bölge· 
yi temsil etmektedir. 

Avcılarımıza başarılar dileriz. 

Güreş Kursu 
l9azartesi günü öğleden evvel 

Beden Terbiyesi bölgemiz bina· 

sında açılacak olan "Türkiye Gü
reş Etitmen Kursu,. na girecek 

bölgelerden Denizli ve Konua mo· 
nitörleri dün şehrimize gelmişler· 

dir. Bölgemiz müdürü tarafından 

ağırlanan Denizli ve Konya moni
törleri kendilerine tahsis edilen 
yere misafir edilmişlerdir. Diğer 

sekiz bölge monitörlerinin de ya 

rın akşama kadar gelmiş olmaları 

luımdır. 

On bölge monitörleri şehri· 

mizde toplandıkdan sonra bölge 
binasında kıımp kurulacak ve tcd· 

risata başlanacaktır. 

Uzak şarkta 
(Bqtar"fı Birincide) 

Hindistan yolile malzeme gön
derme işi Çang • Kay • Şekin 
Hindistanı ziyareti unaıında hal 

edilmiştir. Japon tehdidi altında 
olan Birmanya yolu artık kulla· 
nılmıyacaldır . 

Londra : 20 ( a. a. )- Ge· 
len haberlere göre, Japonlar Ti· 
yenkmayda aaker tahtid etmek· 
tedir. 

Tokyo : 20 ( a. a. )- Sam· 
bov adaları işgal •:edilmiştir . İn· 
giliz\er bu adalarda yangınlar çı

karmıştır. 

Londra :".20 ( a. a. )- Uzak
şarkta:Bilin ırmağı civarında şid
detli muharebeler olmaktadır. Ja· 
ponlar birçuk zayiat vermişlerdir. 
Çinliler Birmanya hududunda ha
rekete geçmişlerdir . 

Vaşington : 20 ( a. a. ) -
Bir Amerikan denizaltısı doğu 
Çin denizinde 5000 tonluk bir 
Japon gemisini batırmıştır. 

Japonlar bu sabah erkenden 
Darvini yine havadan bombardı· 
man etmişlerdir . 

Londra : 20 ( a. a. )- lngi
liz hükômeti , Timora yapılan 
Japon ihracı üzerine Porteldzle 
sıkı temasa geçmiştir. 

Tokyo : 20 ( a. a. ) - Ma· 
lezya cephesinden verilen malu
mata göre, Singapurda harp esir
lerinin toplanması işi son bul· 
muştur. Bunlar kamplara sevke
dılecektir. 

Japon hava kuvvetleri ilk 
defa·oıarak Birmanya merkezine 
ve Birmanya yoluna akınlar yap· 
mııtır. 

_ T"':_enlerde yüzde 
• • 

yırmı zam var 4- Gösterilen günde artırmalı 
ya iştirak edenler arbrma artnaş· 
mesini okumuş ve lüzumlu malu· 
mat almış ve bunları tema111en ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

: ........................ : 
ı : f çinçi ı f 
ı HUkOmet tohum ı ı • 
ı verecek, Tarlanı i 
: geniş hazırla , ı 
• Her~ yıldan daha 
i çok çallş ı i 
: ........................ : 

Umumi Meclisin 
dünkü toplantısı 

Vilayet Umumi Meclisi dün 
haftalık môtad toplantısını yap
mıştır . 

Bu toplantıda şehrimiıde ya. 
pılmakta olan yeni bina tahriri 
için yeniden teşkil edilen üç ko
misyona lüzumlu üç asil , üç ye· 
dek ha ve evvelce seçilmiş olup 
da istifa eden :ki asil aza yerine 
yenilerinin;L seçimi yftpılmıştır . 
Dahiliye. encümeninin teklifi üı.e· 
rine istifi edenlerin yerine Bay 
Ragıp Koç ve Zeki Ünal seçil
miştir . Yeniden teşkil edilen üç 
komisyon için de yine dahiliye 
encümeninin teklifi veçhilc asil 
olarak Alı Rıza Akdağ , Tevfik 
Zülam ve Ali Uncu ve yedek o
larak da Yusuf Eren , Kadir Ge
dikbaş ve Ali Kalakoğlu seçil
mişlerdir. 

Bundan başka Saimbeyli ka
zasına bağlı Mağara nahiyesinin 
köylerile birlikte Kayseriye ve 
yine mezkur kazaya ba~lı Hacı 

Kudal, Küçüle ve Bü} ille Sapurlu 
köylerinin Maraş vilayetine bağ

lanması hakkındaki müracaat ted
kik edilmiştir . 

Dahiliye encümeni çok haklı 
ve yerinde bir kararla bu fek ve 
ilhakların dogru olamıyacağını 

ileri sürerek ilhak hakkındaki tek
lifleri reddeden bir mazbata yap
mış ve heyeti umumiye bu reddi 
aynen kabul ederek toplantıya 

ıon verilmiştir . 

Kız Enıtlt8s8nde 

8a%ı set; kin talebeler iftihar 

li.teıine geçti 

Aldı~ımız ma ıumata göre, şeb" 
rimiz Kız. Enstitüsü Öğretmenler 
Meclisi toplanarak gerek dersler 
ve gerek tavrı hareket bakımın
dan üstün olan talebeleri seçerek 
iftihar listesine geçmelerini ka· 
rarlaştırmıştır . 

Bu talebeler şunlardır : Ens· 
titünün özel beşinci sınıfından 

1960 Mediha Soysal , 31 numa
ralı Mediha Karatan , özel dör· 
düncü sınıftan 44 numaralı Meb
rure Türkay, 22 numaralı Sıdıka 

Yazgan, beşinci sınıftan 150 Dur
dane Gürdal, 10 Durdane Arpaç, 
Üçüncü sınıftan 188 Rahime Er
ce, 17 Ümid Kürkçü , İkinci sı
nıftan 18 Nejad Kurtuluş, Birinci 
sınıftan 6 Nazife Yeğene ve 16 
Nimet Telmaç . 

/ngiltereye hücum 
Londra : 20 ( a. a. ) - Dün 

gece Almanlar 1ngilterenin doğu 
sahilinde bazı yt::rlere hücumlar 
yapmışlardır. Hasar azdır. 

Macar naip vekili 
iıe ba,ladı 

Ankara : 20 ( a. a. ) - Ma
car naip vekilliğine seçilen Etyen 
Horti vazifesine bugürı ba~lamış-
tır . 

ZA Yl - Osmaniye şubesin· 
den aldığlm askerlik terhis kağı

dımı kaybettim . Yenisini alaca· 
ğımdan hülcmü olmadığını ilan 
ederim . 

Osmaniyenin Ağyor 
köyünden Bayram oğlu 

Yuıuf Kahraman 

Verilen malumata göre, Dev
let demiryolları idaresi;yolcu tari
fesinde yeniden değişiklik yapm4· 
bı kararlaştırmıştır. Şubatın yirmi· 
sinden itibaren yürürlüğe girecek 
olan bu değişikliğe göre, umumi 
tarifedeki bilet ücretlerine yüzde 
yirmi nisbetinde bir zam yapılmak
tadır. 

Yaptığımız tahkikata göre eş
ya tarifesinde her hangi bir zam 
yapılmıyacaktır. 

ZA Yl - Askerlik terhis tezke
remi: zayi eyledim . Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü olma
yacağını ilan eylerim . 

Karaisalının Sukutlu kö -1 
yünden CJlup halen Cey
hanın Nazimbey yeni kö. 
yünde oturan İbrahim oğlu 

Halil Hayta 326 
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MURlUGUNOAN: 
Gayri menkul malların açık 
arhrma ilanı madde: 126 

D. No. 942-928 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Beş dükkanın onda bir hisse~i. 

Gayrimenkulün bulunduğu mev· 
ki, mahallesi, sokağı numarası : 
lstikamet eczahanesi karşısında 
saathane civarında. 

Takdir olunan kıymet : ikisi
nin temamına ikişer bin, ikisine 
seki:ter yüz, birine 1400 lira 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat : 25/3/942 Çarşanba 
saat 10-11 birinci, 4/4N42 Cumar· 
tesi saat 10-11 ikinci. 

1 - işbu gayrimenkulün art· 
tırma şartnamesi 17, 2/942 tarihinden 
itibaren 928 numara ile Adana 
1. icra Dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesin görebilmesi 
ıçın 928 dosya numarasiyle 
memuriyetimize mütacaat etmeli · 
dir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin °/o 7,5 ni<ıbe
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen· 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya salış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalf"lak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacağına rüc
hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkulile temin edilmiş a
lacaktan mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı f esholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek-

lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 
men 10 gün müddetle artırmaya 

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

geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmak· 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tab 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkul hisseleri 
yukarıda ~österilen 25-3-,42 
tarihinde Adana 1 nci icra Me· 
murluğ'u odasında işbu ilan ve 

gösterilen artırma şartnamesi dai
resinQen satılacağı ilan olunur. 

13921 

HALKEVI REİSLİGİNDEN : 
Halkevimizin 10 uncu yıldö

nümü 22 Şubat 942 paıar günü 
Evimiz önünde büyük törenle 
kutlanacaktır . 

Halkımızın bu törene iştirak 

etmelni rica olunur. 

İLAN 
Mart 942 ayına aid Ekmek kartlarının 

Sureti · tevzii hakkında 
~ 

ADANA BElEOIYE RiYASETİNDEN : 
1 - Mart 942 ayına ait B. ve Ç. markalı ekmek kart· 

larımn tevziine 22/2/'142 pazar gününden itibaren başlanacak 
ve 28/Şubat/942 Cumartesi günü akşamına kadar devam ede· 
cektir • 

2 - Kartlar yukarıda yazılı günler zarfında saat 9 dan 
19 a kadar dağıtılacaktır. 

3 - Kart tevziatı şehrimizde mevcut 19 furunda me· 
murlarımız tarafından yapılacaktır. 

4 - Mart 942 ayma ait ekmek kartının alınabilmesi için 
Şubat 942 ayı kartlarının dip koçanlarının teslimi ve nüfus hü
viyet cüzdanlarının gösterilerek damgalattınlması mecburidir. 

S - Mart 942 ayına ait kartların en geç 281Şubat/942 
Cumartesi günü akşamı saat 19 a kadar . alınması icab eyledi· 

ğinden bu zamana kadar ve bundan sonra her hangi bir sebep· 
le kartlarını almamış olanların Belediyemizde müteşekkil Dai· 
mi büroya müracaat etmele~i lazımdır. 

6 - Ağır işçi kartlarının tevziatiyle münhasiren Daimi 
Büro iştigal edecektir. 

7 - Adana Merkez kazası haricinden gelecek ( ekmek 
kartı olmıyan) misafirlere ait üç günlük mukakkat kartlar; 
Borsa karşısında St':yrüsefeı ve Kalekapusundaki Belediye 
zabıta karakollarında bulunan muvakkat Bürolarda verile· 
cektir . 

8 - Bundan sonra kartların iyi bir şekilde 
edilmesini sayın Halkımıza ehemmiyetle tavsiye ve 
rız. 21 - 22 . - 2 4 13 919 

muhafaza 
ilan ede· 

-~~·····················~· 
i ASRI SİNEMADA l 
•ı Suvare Suvare ~· ıı 8,3o Bu Akşam 8.30 1 
•ı Büyük, zengin ve muhteşem porogram ~ 
:ı İki büyük şaheser birden 
• -1- f 
f I Dünyanın iki büyük facia~ artistij V ARNER B AXTER f 
f 1 BRUCE KABOT Sinema aleminde bir harika yarattılar. : 
f TÜRKÇE SÖZ LÜ f 

!Ormanlar Hakimi l 
ı Büyük ve yüksek b;r Bfkın romanı .. Heyecan ve maceralar·" 
f la dolu nefis bir mevzu. 

ı Büyük artist BENJAMl~E G/GLI nin ibdagerdeai : 

ı Saadet Dönüşü ı . ~ 
f hahi bir muzik... Hissi ve müessir bir mevzu .. , Kalpleri I 
: hP,yacan saran nefis bir aşk macerası. ıf 

li KADıNlARA:AsıNôA~SAniı;ANPANAMaoa 1 
···~ .. ·-~~·~·--.-···~··~~· 

T. C. ZİRAAT BANKASINOAN : 
26/ 1)942 tarihinden başlayan on beş günlük yapağılar' 

ait beyanname verme müddetinin on beş gün daha temdid 
edllmiş olduğu ilan olunur. 18-21 1391 O 

-----~ 

ilan 
BElEDİYE REiSLIGiNOEN · 

Daimi ekmek Bürosunda münhal 210, 110, 140 lira aylık 
ücretli vazifelere memur alınacakdır. 

788 sayılı memurin kanununda yazılı vasıfları haiz ve 3656 
. 3659 sayılı kanun hükümlerine tevfikan bu dereceler ücretin' 
almak baklana sahip bulunan •taliplerin tahsillerini ve hizmet 

müddetlerini bildirir vesikalarını bir dilekçeye raptederek e rı 
geç 25/ Şubat ;942 Çarşanba günü akşamına kadar Reisliği· 
mize müracaat etmeleri. 21-22 13920 

•• 1s • o 'T 

NEVROZIN 
Bitin aırııarın paazeblrldlr 

~Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAii 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 
~mı süratle izaleye kafidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adete ıstırapları NEVROZlN'le 

teda\i edilir, Müeaair ilaç 

N E V R O Z l N' dir. 

NEVROZiNi nBCIH EDİNİZ 
icabında -günde 3 kare_ ~~ınabilir _ • ~ J 

:"" .......... " ................................ ~ 
1 Meraklı Bayanlara Müjde!.. l 
f lzmirin tanınmış terzilerinden Makbule Nil sayın mÜŞ" i 
ı terilerine atelyesini açmıştır. Her çeşit dikiş kabul eder. S 
ı Erkek gömlekleri de itina ile dikilir. Siparişler vaktinde S 
ı verilir. S 
ı Adres : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu ı 
ı karşısında Göz Dispanseri sokağında Terzi S i 5-7 Makbule Nil 13899 S ........................ " ........................ j 
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il Abone ve Din TÜHl~~~sözü 
ı şartları GONOELIK ~E • ADANA 

ıı Sahi1l ve Başmuharriri 
ı Sene/ili ..• 1400 Kr. FERiD CELAL OOVEN 

ı I Aylıfı . . . 125 • -
-- Umumi Neşriyat Müdürü 

ı lıınıar için idareye MACiD G0ÇL0 
ı müracaat etmelldlr BasıldıOı yer : Tl:JRKSOZO Matbaası ~ ........................................... - . ~ 


