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'Darla Aydın 
Baruıarıma 
lllr llararı 

S.. Aydın : 23 ( a. a. ) - Aydın 
'ktY•nları ipek çorap geymemeği 

......_rırlaıtırmıılardır . 

=:::: =::::::::::::::::::::: ~ 
~~~~~~~~-

~~ y ot cep h~ 

1 Valinin "Türksözü"ne dünkü beyanah l 

Bu Yıl Çukurova'da Akala'dan 
Başka Cins Pamuk Ekilmiyecek 

···••••ll't• ••rllu llarlll 

!Hususi bir tren Adana'ga tohum getiriyor 

Ruslar yeni 
bölgeler aldı 
Stalinin nutku 

l<tzllordunun 
Yıldönümü 

~nkara : 23 ( R. G. ) -
du.. __ nutkunda zaferin güç ol
~...._ ve daha çok çalıımak 
'it lll~dan bahsederek Moıkova 

01 leııın1raJ111 Hitlerin mezarı 
lll lll"•nı temenni ettiğini anlat· 

'ltar • 
So Moakova : 23 ( a. a. ) -
-~Y.et tebliQ'İne ek : Birlikleri· 

•ki meskdn yeri daha ifgal 
~flerdır • Sovyet birlikleri 10 
'i ~ ~ını tahrip etmişlerdir. 

eda topla bazı malzeme alın 
~r. !80 kamyon tahrip edil· 

lftv • 

ti . Smolenak çevrrainde çetele· 

Pamuk Üretme, lslAh ve Deneme Müessesesi tarafından uzun zaman· 
danbcri tecrübeleri yapılan ve Adana topraklarında üretilmesi çok fay· 
dalı ve ekimi tabii -şarllara çok elverişli görülen "Akala" ziraatı artık 
tahakkuk ettirilmiştir. Çukurova Çiftçisinin iktisadi ve 7.irai hayatında 
bir kalkınma ve refah devresi açacafından şüphe ctmediJimiz Vt: pek 
yerinde olarak, "Bir inkılab. diye vasıflandırdıfımız bu iş için hüküme· 
timizin göze aldıtı fedaka·lıklar kelimelere sığmıyacak kadar büyüktür. 
Gerek hariçten mal almak gerek hatlarımız üzerinde {azla vagon teda 
rik etmek hususunda ne büyük zorluklarla karşılaşıldığı bütün okuyu
culanmııca malumdur. Böyle çetin müşküllere raA"men Hükumetimiz 
Adana Çiftçisinin bu önemli ve hayati inkılabı tam olarak yapması ve 
başarabilmesi için tam iki milyon kilo Akala Pamuk tohumu temin et· 
miı ve 21 vagonlu hususi bir tren NaziJli'den Ada.~aya hareket ettiril· 
miıtir. Bu büyük harekete dair Valimiz Bay Faik Ustün'ün i'azetemize 
verdikleri beyanatı sütunlarımıza geçiriyoruz : 

"-- Pamuk islah kanununun birinci maddesine dayanılarak Şima· 

iagUlı 11a1t1D111Ddı 
, ••• d•lltllsllll 

Çörçil demeçte 
bulunacak 

Londra : 23 l a. a. ) - Baş 
vclalct tebliği : Kral , kabinede 
yapılan aıa~ıdaki dcA'itildiklcri 
tasdik etmittir : Müstemlekeler 
naıırlıtma Reytun , harbiye na
ıırJıgına Ceymis , ticaret naıırh

tına Balton , nafia naı.ırlıtına 
Baltövn , tayyare imalat nazırlı 
tına Liveli, ikti11dl ve harp na· 
ı.ırlığına Vikoua tayin edilmitlir. 

len ~dana-Ceyhan Demiryolu, Şarkın Ceyhan nehri, Garben Seyhan 
nehrı, Cenuben Kumrulu, Yeniköy, Kadıköyü Hacıhasan y- b 
O ki S- 1• k" . . • , uz aşı, 

yma ı ve unnet ~ oylennın teşkil ettiti inhinalı hat içinde ve bu 
hudutlardan beşer yuz metre genişliğinde bir kuşak dahilinde Akala'dan 
başk~ açık kozalı Pamuk tohumunun ekimi yasak edilmiştir. Klevlant 
ve ~a.ır açık kozal~ Pa~uk eken Çiftçilerin ekimleri sökme masrafı mal 
sahıbı tarafından odetılmck üzere sökülüp yok edilecektir. Aykırı ha· 
reket edenler ayrıca mahkeme karariyJe 100 liradan 500 liraya kadar 
a~ır para cezasına mahküm edilecektir. 

Zira Akala ile diA"er her hangi bir cins Pamuk tohumun 'htilAt 
b" -k b" f 1 ,_ . un ı 

yapması ~yu ır ~ ~uttı~. Halbuki Akala Adan t Çiftçisine saadet. .. 
kazısnç lt'elırecek, Mallı Şef ın •s00,000 balya! .. ,, Parolası rerçekl ti· 
rilecck, Milli bir ödev başarılmış olacak· bu ba•arı Adana Ç'ft • ~ · • • • • v ı çııının 
ınkılabı sayılacaktır. Çıftçı her yönden ıözetilmiı ve her fey te · . 
d·ı · · mın e 

ı mıştır .• 
Müjde olsun Adana Çiftçisine .. 

lllız 11 Alman ıubayı öldür
'tlt • bir köy.de l 1 subay ve 40 
te er ~e imha olunmuıtur. Cenup 
~,Pbeıındf'l üç meıkdn yer daha 
) rtırıhn11 , Almanlara atar ka· 
~Plır verdirilmiftir. Bütiln Alman 
ltbbGıleri akim kalmııtır. 

Baıvekil Çörçil bugünlerde 
Avam Kamarasında harp vazi. 
yeti, ıon ve bundan evvelki ka
bine detitiklilderi hakkında de· 
meçte bulunacaktır. 

u~a"/r. Şar"/r.ta Mütteli"/r. motörla lıavoeıl•rin ilerlffyiıi 

hh ~rlin 23 ( a. a. ) - Harkof 
~1 Nui idareainde gitalde nor· 
~ heyıta kavuımaktadır . Şe
b._""" ldlltür ve aıhhat teıkilltı 
~-ıtur • On haatabane te· 
11a· • ve ıs ecıahane tesiı edil· 
~~ . Harkof operaıı birkaç 

ıı de vermittir • 

llaoı .. oalıova : 23 ( a. a. ) - Si
,,~•lc kesiminde büyük muha· 
\t. er yapılmaktadır. Ruslar bü
~lllan taarruıların ıpüıkiirt· 

dir. 

~ lo.ıdra : 23 ( S. 14,15 ) -
cı,11 londrada bOyük tiyatrolar· 
bir birinde Kııılordu ıerefine 
le, topıaotı yapılmııttr . lngiliı 
~ '1~urmey baıkanı da Kıı.ıler
tır ~kumarıdanını *ebrik etmiı
~ Cetea malumata eörc, Stalin 
-o)ı:rduya hitaben bir nutuk 

lllittir . 

~dra : 23 ( a a. ) - Smo· 

lenık çevreıinde ciddi muharebe
ler olmaktadır. Almanlar bu cep· 
hede ihtiyat kuvvetleri ıokmuı
tur. Fakat Sovyet kuvvetleri Al· 
man kartı hücumlarını püıkürt· 
müıtür. KaJenin cepbeıinde fİd· 
detli bir meydan muharebesi olu
yor . 

Moskova : 23 (a.a.) - Sov· 
yeller bir gün içinde 15 köy al· 
dı. Merkez. cephesinde bir Alman 
kartı hilcumu tard edildi. 

Bertin : 23 (a.a.) - Resmi 
tebliğler Şark cephesinde Al · 
man askerlerinin kahramanca dö· 
tütmeıinden bahsetmektedir. 

Moıkova : 23 (a.a.) - Sov
yet babı iye komiıeri günlük em· 
rinde, zaferin ancak anudane sa· 
vaflarla kaı.anılacatını beyan et· 

10.W ı acl aa1fadal 

Lll MAÇLABI 101' BULDU 

~illi Mensucat takımı 
,uöJge şampiyonu oldu 
P~ "ffinl Şehir Stadyomun- maçında iıe ôtretmen okulu 
t~p".. liı final maçları ıü· 3 - O Ziraıtt liıeııine galip gel· 1 

•r havada fiiıel bir ihenk miıtir . 
e intizamla sona ermif ve Bölgemiz. Futbol ajarıı Bay ı 

~ bın Gençlik kulübü tAkımını Mahmud Has veniotelde gece 
~ O Yenen Adana Milli Men- ıporcularımııa 80 kitilik büyük 

lu11ıba takımı Adana lig bir ziyafet vermiıtir. Bu ı.iyafette 
Piyoau olmuıtur. Valimiz Ray Faik Üıtün de bu· 

~dana ıençlik kulübünü 5-1 lunarak gençlerle konuşmuıtar ve 
ltb Adana Deminpor gençlik deterli ötüdler vermiılerdir. 

Clti 1 takımı da bölıemiı ikiD· MiHI Menıucat takımını tebrik 
0laıuttur • Okullar araaı Hı ederiz • 

Londra : 23 ( a. a. )-- Bale 
açıklarındaki deniz. harbi hakkında 
henüz. tafsılit yoktur . Şimdilik 
alınan malumata göre, dört Japon 
gemisi batırılmııtır. Bunların için· 
de bir de kruvazör vardır . Ay· 

rıca 1'4 - 15 Japon gemiıi de 
hasara utratılmıştır . Diter bir 
kruvazörle bir muhribe iaabetler 
olduğu da ilive edilmektedir. 

Tokyo : 23 ( a. a. ) - Ja· 
ponlar Banlca adasına çıkmıştır . 
Burası 17-0,000 nüfusludur • Bu 
adada kalay ve boksit madt:nleri 
vardır . 

Vaşington : 2J ( a. a. ) -
Sunday Times yazıyor : Çin ya· 
kında ya Pasifik harp meclisine 

Uzak şarkta 

Büyük deniz 
muharebesi 

1 

Bir Japon kruvazörü 
ile ondört Japon 

gemisi batırıldı 

Mevzii ıavaııar 
veya buna müşabih bir teıeHüle 
iştirik edecektir. 

Tokyo : 23 ( a. a. ~ - Ja· 
ponyanın Hindiçini elçisi hüldi· 
mete rapor vermek üzere birk99 
ıüne kadar Tokyoya tidecektir ~ 

V qington : 23 ( a. a. )- Ba· 
taan Yarımada11nda diifmantn 
faaliyeti mihim detıldir . 20 nci 
piyade alayı karfısında Hiıorok
lar büyüle: mukavemet röstermif 
vr. ıon nefere kadar ölmflflerdir, 
Banktu ormanındaki bu savaf pek 
kanlı olmuştur . Maı k Artur bu 

meydan muharebesini çok öv
mekte ve bu savaı için bir teb
li~ nefretmcktedir • Uıakıarkta 
diter cephelerde kaydedilmete 
de~er birıey yoktur . 

(Gerisi Z ncl sayfada\ 

Halkevleri yıldönümü 
Adanada hararetle kutlandı 

Halkevlerinin kuruluıunun 

onuncu yıldönümü Paıar günü 
bütün yurdda büyük törenle kut
lanmıştır . 

Şehrimiıde yapılan törene 
saat 15 de Halkevi binası önünde 
lıtiklil marfiyle baılanmıı , mü• 
teakiben radyodan Parti Genel 
Sekreterimiz. Erıurum Meb'usu 
Dr. Fıkri Tuıer'in nutku dinlen· 
mittir . Bunu evimiz Reisi Dr. 
izzet Bilrer'in nutku takib etmiş· 
tir . Bilihare Atatürk Parkına 
gidilerek Ebedi Şefin anıtına çe. 
lenk konulmuı , Bay Vehbi Evinç 
tarafından bir hitabe yapılarak 

törene son verilmiıtir . 
Gece Halkevi salonunda halk 

türküleri ekibi llu mün11cbetla 

~uvaffakıyetli bir konser vermiı· \ habirintlen ) - Halkevlerinin ka~ 
tır · . ruluıunun onuncu yıldönümtl 

Mersın : 23 ( Türksöıü mu- (Gerial 2 ncl sa7tada) 

Bölge güreş kursu 
dün törenle 'açıldı 

"Türkiye Gürer Efitmen lıarn,, Jan ••t 11 d• ı•lari· 
m~Je tör•nle Gfılmııtır. Bu mitnaa•Htl• Valimi• 6slfı bir 
natuk O•r•relı •paran 6n•mini 6•lirtmif·· Billaa••a wir•ıin 
Tilr"/r. an' aneaine lıarıımlf milli bir tl•I• lllfıtlıiını anlat
mııtır. 

Kar•a on6ir bllt.• iıtirdlı •tnt•lıt•Jir. Manit6rl•r "•" 
/ere haılıyara"/r. 66lw• 6ina•ınJa lıamp lıa11maplarılir. Baıa
rJar Jileris • 

&iZLi BIND 
BONIBlll 

Ankara : 23 (R.G.) - Del· 
hide gizli bir toplantı yapılarak 
Hindiatanın midaf aası meıeleai 

konuşulacaktır. 
G11ndi bir Hind gazeteıinde 

lngiltere lehine bir makale yaz.. 
mıftır. 

Tna dı•lıUırı 
lloalerua 

Ankara : 23 (a.a.) - Tuna 
konferansına ltalya iıtirak etmi
yor. Bu, çok fayını dikkattir. 
Çünkü şimdiye kadar ltalya Tuua 
konferanslarına daima iftirak et· 
mi~tir. 

Sof ya : 23 ( a. a. ) - Tuna 
nehrinin reçtiti bütdn devletlerin 
murahhasları bir toplantı yapa· 
caklardır . Bu konferanıta Tuna 
yolile mal ve yolcu nakli ile 
rümrük ve tranait meaeleleri ıö· 
rüfiilecektir, 

LIBYA'DA 
Kahire : 23 ( a. a. ) - Mekil 

etrafında çetin muhar~beler ol
muştur . Avcılarımız. Sirenıııyka 
bölgeainde taarruı hareketlerine 
tekrar baılamııtır. Üç tayyare.mis 
bu harekattan geri dönmemiftir • 

Frankonun babası 
dün vefat etti 

Madrid : 23 ( a. a. ) - la· 
panya devlet reiıi ıeoeral Fran· 
konun babaaı ölmüıtür. 

Nasyonal Sosyalist 
programının yıl 

dönümünde bir nutuk 
Berlin : 23 ( A. A. ) - Deır· 

let opera aaloouada Ruteabers 
Nasyonal Soayaliat propmmm 
ilin cdilditi rflniln yılcl&al .. 
münuebetiyle bir nutuk alyle
miftir • 

A••aara lltlMe 
lallJll •t•tlan 
Londra : 23 ( a. a. )- T11y• 

yarelerimia cumartesi ve pa&ar 
geceıi Rende ve batı Almanya
daki hedefleri bombardımaa et· 
mitlerdir • 

Ruzveltln nutku 
V qinıton : 23 ( Radyo ) -

Bay Ruzvelt bu geae i»ir nutuk 
verecektir • 

Baterılan vapur 
Nevyork : 23 ( a. a. )- Ge

len haberlere ıöre , bir Bireaitya 
vapuru Küba açıklarında batlnl· 
mııtır . 

Petenin kabulU 
Viti : 28 ( a. a. ) - Marepl 

Pcten iturün, timal Afrika Fraa· 
aa11 umumt Utibi Şapui'yi kabul 
el mittir. 

İsveçin bakacağı 
8000 Fin çocuğu 

Stokholm : 23 (a.a.) - Is 
veç hikdmeti 8205 Fan çecutu 
nu barındırmata karar •ermiftir. 
iki lsveç vapuru ilk parti olarak 
500 çocutu lsveçe ıetirmittir. 

Uraıur•aa 
darnı llllltmet 
Ankara : 23 (R.G.) - Uru· 

ıuay Cümhurreisi ansızın kabi· 
neyi feahetmiı ve harbiye nazı· 
rını itten menetmiftir. Cilmhar
reisi Mihvere mütemayil unaurtan 
uıaklaftırarak Amerika ile ifWr
liti politikasına devam edecektir. 

Yurdda zelzele 
Karakiae : 23 ( A. A. ) -

Bölgede 6 aaniye ıGren bir yer 
ıarııntııı olm\lftur • Haıtar yok
tur • 



Tarihten kanii bir yaprak 1 

• 
Kraliçe lre~ 

oğlunun gözlerini nasıl oydurdu 

Şehirlerimizin 
imar vaziyeti 

Stok yapan adam 
tevkif edildi 

Miladın 770 inci yılının 1 ey
ICıl günündeyiz.. 

Bizans şr-hri sevinç ve neşe 

içinde çalkalanıyor .. Her atız.da: 
- lren evleniyor. 
- ihtiyar Leon ölür ölmez 

Vasilisa olacak. 
- Taç, onun başı için en 

ıercfli yeridir. 
Sesleri. 
Bu söylenenlerin hepsi doğ

ruydu . Yirmi beş sene Biıans 

tahtında oturan ve c;a) ısı1. mace· 
ralar geçiren lrenin ha) atı hep 
böyle heyecanlı vakalarla geç. 
mitti • 

••• 
imparator beşinci Lcon öl· 

düğü uman yerine oğlu 6 ıncı 
Kostantin imparator oldu ve İren 
imparatoriçe tacını baıına giydi. 

Fakat bu genç ve güzel Ati. 
nalı kız., bir kaç sr:ne:ıonra Bi· 
ıanı tahtında yapayalınız)calıver 

mitti . Esasen hastalıklı· olan ko
cası ölmüı, ciokn yaŞ.nda bir 
çocuk bırakmııtı. 

Koca imparatorluğun mukad. 
dcratını eline alan lren, hemen 
icraata girifti. Bu arada Yunanlı
ların Pateonunu kiliseye çevirdi. 

lren, dindardı. Bunun için 
tasvirlere: ibadet aleyhinde bulu
nanlarla şiddetıe:mücadeleye g.r. 
mitti. Halbuki tasvire tapma, Bi· 
ıan11n baıtıca dertlerinden biriy
di . Bunun için bitip tükenmek 
bilmiyen mücadeleler, kanlı bo
fuşmalar oluyordu. 

lrtn evlenirken tasvirleri Jca. 
tiyen kabul etmirecetine d•ir söz 
vermiş olmasına ra~men, Leon 
ölriükten sonra verdiği söz.ü tut . 
mıdı. Bu tapınma saray kadın

larına da geçti . gi1.lirlen gizliye 
•nlar da resimlere ibadet etmeğe 
başlıd ılar. 

780 yılında imparftoriçenin 
maiyetinde bulunan kızlardan bir 
çofu bu tapınma suçu ile tevkif 
edildiler. Tahkikat ilerleyince işin 
içinde Vasilisanın da parmağı bu. 
lundufu anlaşıldı . 

Leon, ölmeden önce bir gün 
rüzel karısını cürmü meşhut ha
linde yakalama~a karar vermiş 

ve haftalarca onu takip etmişti . 

Kral meramına nail olmuştu. BiJ 
gece kraliçenin yatak odasına 

girmiı ve yaatıklaı ının altında iki 
11& resmi bulmuş , hiddetle hay
lurmata baılayınca, lren : 

- Bunları buraya kim koy· 
muf. Bilmiyorum. Muhakkak ba· 
na düfmanlığı olan birinin mari· 
fetidir. Dem iş, arkasından en ağır 
yeminlerini yapmaktan da çekin· 
memitti. 

lrene son derece düşkün olan 
kral , sevgili kraliçesini derhal 
affetmişti. 

••• 
İren, otlu ltüy6dükten sonra 

da ona çocuk nazarı ile bakıyor
du. Taht ve saltanatı elinden bı · 
rakmamak için her ıeyi göz.e al· 
mıf bulunuyordu. 

Altıncı Koıtantin , babuının 
tahtına geçebilecek yaıa geldiği 

vılut da tahtan uıak , saraydan 
ur.ak , ahbapsız , niifuııus yaıı
yordu . 

Bafvekil Stavraniyos vasisiy
di • Fakat bir gün vasiye •>lan 
tahammülü taştı ve giz.li bir itti
fakla Başvekili ortadan kaldırma
ta karar verdi . Bir çok taraftar 
topladı . 

Mütekebbir imparatoriçe 1ren, 
bunu haber alınca ne ) apaca~ını 
ıaıırdı . O~lunu yanına ça~ırdı . 
Bir kırbaç hazırlamııtı . Kostan· 
tin karıısını aelir gelmez : 

- Sen mi bunu yaptın . . 
Alçak •• 

Diye haykırdı • Kırbaç şık-

Jadı ve koca Bizans tahtının sa· 
hibi annesinin karşısında kımılda· 
madan durdu . İolemeden kırbaç
ları yedi . 

fakat , her ikbalin bir gün 
sona erdiği gibi lren 'in saltanatı 
da bir gün son11 erdi . Asker 
isyan etmişti . Sarayın en ç'tin 
rakiplerini yere ıermeğe muvaf
fak olan Vaııiliııa , askerin karşı

sında muvaffak olamıyacağını an. 
ladı . Hükumeti terketti 

••• 
Genç imparator Koııtantin , 

tahta geçtiği vakit annesine hiç 
de düşmanlık göstermedi . Ycdi
ğı kırbaçları hatırlamadı bile . 

Bir sene sonra ar.nesine tek 
rar imparatoriçe ünvanını verdi . 
Fakat annenin:kalbi kinle dol
muıtu . Bü}ük bir intikama hazır
lanmak hırıiyle tutuşu) ordu. 

Entrikacı lren işe askeri 
muhitte karışıklık uyandırmakla 

haşladı . l,yanda önayak olan 
general Aleksiyi imparatorun gö-
1.ünden düıürdü . Bir müddet 
ıonra dal: hapsettirdi . Bir gün 
Aleksiyi hapisanede z.iyaret eden· 
ler zavallı generalin kör olduğunu 
gördüler : 

- Mil çektiler . Hayatımı 
ntahvettiler . Jren , ah İren bana 
hayatımı zindan etti ; diye dert 
yandı . 

Kostantin karı11nı hiç sevmi 
yordu . Annesi ile saraya gelen 
kızlardan Teodoru sevme~c baş
lamıştı . lren , bunu bulunmaz 
bir fırsat telikki etti . Oğlunu 

karısından vaıgeçmefe teıvik 

ederek Tcodorla evlenmesini te
min etti . 

Bu, imparatorun bütün halkın 
gözünden dütmesi için kafi idi . 
Rahipler , keıişler , Kostantinin 
aleyhinde ayaklandılar • Kostan · 
tin, bunun önünü alamadı . lren 
gene büyük bir taraftar kütlesi 
toplamış bulunuyordu . 797 ) ılı 
17 temmuz. günü oğlunu yakalat. 
mak için pusu kurdurdu . Fakat 
adamları Kostantini yakalayama· 
clılar. imparator Anadoluya lııaç 
tı. imparatoriçe bunu duyunca 
okadar müteessir oldu ki , bayıl
maktan kendini alamadı . 

Bununla beraber İren , oğlunu 
tekrar Bizans şehrine getirmeğe 

muvaffak oldu ve onu yakalatır 
yakalatmaz. , doğduğu odaya ge
tirtti. Kalbi sızlamadan önünde 
gözlerine mil çektirdi. Sonra oy. 
durdu . K<>ıtantin : 

- Anne , ben sana ne yap 
tım .. Ne fenalığımı gördün de 
benim gözlerimi oyduruyorsun .. 
diyordu. 

lren, cevap vermedi. Dudak
larında muzaffer bir tebessüm 
vardı. Artık tahtına ortak olacak 

< Gerllll 3 llncil ~) 

UZAKLARDAN 

Nüfus sayısı on binden yuka
rı olan şehir ve kasabaların hali
hazır hartalan, müstakbel imar 
planlan, içme suları, spor alanları, 
kanalizasyon işlerinin bugün için 
yapılmasında güçlük varsa da bun
lann hazır olmasına bir engel bu
lunmamaktadır. Dahiliye Vekilliği 
bu hususta valiliklere bir tami~ 
yaparak belediyelerin bu işler için 
bütçelerine muhakkak tahsisat koy
malarını ve bunun için de Nafia 
Vekilliğiyle değil belediyeler imar 
fen heyeti şefliğiyle muhabere et· 
melerini bildirmiştir. 

Hususi muhasebe 
ve belediyeler 
Fevkalade zam kanununun yü

rürlüğe girmesi üzerine Dahiliye 
Vekilliği husu~i muhasebe ve be
lediyeleı in ellerinden geldiği ka· 
dar tasarrufa riayet etmelerini va
liliklere bildirmiştir. 

Köy bütçeleri 
Dahiliye Vekilliği valiliklere 

yaptığı hir tamimle tevhidli köy 
bütçelerinin belli zamanda yollan
masını istemiştir. 

Domaz mıcadeleıı 
Vilayet dahilinde Şubatın ilk· 

onbcşinde 583 adet domuz öldü
rülmüştür. 

İstinabeler 
lstinabelerde sorulacak husus· 

!arın maddeler halinde ve açık o 
larak gösterilmesi Cümhuriyet 
müddeiumumiliklerine bildirilmiş

tir, 

Tetkik 

................ • • • 
: HfMŞERI ! ı • • f Evinin bahçe•lnl kaz.f 
t dın mı? vakıt geçir- f 
t meden bir ••bze tohu· f 
ı mu eki f .................. : 
Kır koşuları 
22 martta yapılacak olan 

Türkiye kır koşuları grup birin
ciliklerinin Diyarbakır'da yapıla· 

cağı anlaşılmıştır. Bölgemiz.i tem· 
silen bu birinciliklere girecek o
lan Adana koşucuları bugünlerde 
anterenmanlara başlıyacaklardır. 

Hatay C. H. P. 
müfettişi 

Antakya : ')3 (Türksözü Mu
habirinden) - Parti Müfettişimiz. 
B. Fahrettin Tiridoğlu Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Kükürt almak 
isteyen bağcılar 
Bağlara arız olan Mildiyo ve 

Külleme hastalıklarının tedavisi 
için parası mukabilinde kükürt ve 
göztaşı getirilecekdir. Bağcıların 
ihtiyaçlarını bildirmek üzere he
men mücadele dairesine uğrama
ları kendi menfaatları iktizasından
dır. -=--· 

MADAGASKAR 
H 

~betler a_rasınd.a ~a~~ga~kar adasında Japonlara ve Almanlara 
usler vcrıleceğı bıldırılmış , daha sonra bu haber , Viti tara· 
fından yalanlanmıştır . 

Bu münasebetle bugün de Madag!lSkar adasından bahsetmeyi 
faydalı buluyoruı . 

Hint Okyanosunda bir ada olan Maıfa~askar , Afrikanın cenup
dogu kıyılarının 4 )0 kilometre uı.ağın ci:ıdır ve bu kıtadan Mozambik 
boğaıı ile ayrılır . 

Madaga kar , Groenland , Yeni-Gine ve Borneo adalarından 
30nra dünyanın en bÜ}1Ük adası sayılır . Bu ada 1806 senesindenberi 
bir Fransız. sömürgesidir . 

1931 de yapılan bir sayıma göre adanın nüfusu , 23,076 sı Fran
sız , 13,460 ı yabancı olmak üzere 3,701,760 kişidir . 

Harpten önceki yıllarda tutulmuş istatistiklere göre yıllık ihra
catı 535,855,939 frank , ithalatı ise 59.l milyon 61 ı bin 944 
Franktır . 

Başlıca ihracat eşyası şunlardır 
Granit , ağ-aç kabuğu , pirinç , deri , lifler , mika. 
Başlıca ithalat eŞ}' asi da şunlardır : 
Pamuk , ıarap , makine , maden , çimento , petrol . un. 
Baılıca şehirleri şunlardır : 
Merkezi 68,459 nüfuslu Aotananarivo , 13,210 nüfuslu Tarnatave, 

11,000 nüfuslu Majunga , bunlar sahildedir ve ticaret limanlarıdır . 
Son zamanlarda tahkim de edilmişlerdir , 

Ôtelı:i liman ve şehirler de şunlardır : 
Mahanoro , 5000 nüfuslu Mananjari , Tullear , 7000 nüfuslu Fı· 

narantsoa. Bu tehirlerden başka oturulan kasabalar arasında 20(0 
den fazla nüfusu olan yer yoktur 

HABER • 
Krallar Kondlar mezarhğı-Sigara içilmeyen meml8ket 

Sekiz kral, dokuz kraliçe, iki prens, on kral 
çocutu, yirmi kont ve kontes, on dük ve düşes 
yakında ispanyada Poblet ismindeki manastıra gÖ· 
mülecektir. Bunlar, eski lspanyol kral hanedanına 
mensup olup, ikinci defa mezarlarını değiştirecek· 

!erdir. 

prensler mezarlıit yeniden ihya edilecektir. 

* •• 
Cezayirde Büyük Sahranın kenarında küçük 

bir şehirde sigara içmek yasaktır. Beni adında bu 
şehirde oturan Araplar, Karadite isminde bir tari
kate mensupturlar. 

Manastır, Saragosa ve Taragona arasındadır. 
Burası orta asırlarda büyük bir ilim merkezi ve 
kral hanedanı mezarlıtı idi. lspanyolların serbes fi· 
kir cereyanı z.amanlannda manastır bakımsız kal· 
mış ve rahipler de datılmışlardır. Bu suretle uzun 
yıllar manastır terkedilmiştir. 

ispanya dahili harbinden sonra şimdi ispanya 
hükümeti, tekrar manastın ihya etmeği kararlaştır 

mış ve bu maksadla sat kalan birkaç eski rahiple 
papazı manastıra getirmiştir. Bu suretle krallar, 

Bu tarikat sigara içmeği şiddetli surette yasak 

etmiştir. Bunun için Beni şehrinde kimse sigara 
içemez.. Fasta Müslim şehrinde de böyle bir yasak 
vardır. 

Amerikada Utah hükumeti dahilinde bazı yer

lerde sigara içilemez. Bu yerlerin halkı Murmon'
dur. Murmonlar arasında sigara içmek yasaktır. 
Utah'ta yasak o derece şiddetlidir ki, sigara içilen 
filmler de gösterilemez. 

Tuhafiyeci MengCıliıade Ki
nıil Gülmen'in başka bir dükkan
da üçbin kilo kadar mercimek • 
pirinç , kahve ve saire stoku 
yaptığı anlaşılarak arama netice· 
ıind~ bunların meydana çıkarıl
dığını yaımıştık . 

Kamil Gülmen hakkında tu
tulan evrakla birlikte adliyeye 
verilmiş ve ikinci asliye ceza 
mahkemesi hakimi Bay Tevfik 
Ôzdöl tarafından tevkif edilmif· 
tir . Muhakemesi 25 Şubatta ya
pılacak olan suçlunun 80 kilo 
pirinç, 20 kilo kahve , 1800 kilo 
mercimek , 240 kilo sabun , 60 
kilo kırmızı biber sakladıfı anla
şılmıştır . 

Ba1vaaat eaıUtlıl 
Proleılrl geldi 

lstanbul ha}vanat enstitüsü 
proft'sÖrÜ B. Kozvik:ve-asiıtanla

rı tetkikat yapmak üzere 'fehri
mize gelmişlerdir. Bilhassa Çu. 
kurovada tatlı su balıkları üzerin· 
de incelemeler yapacaklardır. 

Sayın profesör dün ötretmen
lere ve halka deterli bir konfe· 
rans vermiştir. 

Kozanda bir 
Gençlik kulübü 

Memnuniyetle haber aldığımı
za göre Kozan kazası merkezinde 
bir Beden Terbiyesi Gençlik Ku-

lübü açılmış, bundan başka Koza· 
na batlı onbe~ köyde de Beden 

Terbiyesi Gençlik Grupları vücuda 
getirilmiştir. Bu hareket sadece vi· 
layctimiz dahilinde yapılmış büyük 
bir gençlik kalkınması olmakla be 
raber yurdumuzun diğer köşeleri-

ne de örnek olabilecek güzel ve 
faydalı bir hamledir. Hemen faali
yete geçmiş olan bu gruplar isim
lerini aşağıya koyduğumuz okullu 
köylerde te:Şekkül etmiştir : Ağzı· 

karaca, Arslanali, Boztahta, Dağ· 
t~pe, Sucak, Faydalı, Gaziköyü, 
Karacaören, Kuyuluk, Koyunevi, 

idem, Tepecikören, Musulumantaş, 
Hamam. Bu çalışmalanndan dola· 
yı Kozan Kaymakamı Bay Rifat 
Erdal'ı tebrike deriz. 

Yeni NefrlJat 

ÜLKÜ 
10 uncu sayısı nefis resimli , 

24 sayfa yepyeni bir ıekildc \!lk· 
tı . Bu sayıdaki yazılar : Gerçek 

Tiyatro Bedrcttin Tuncel , Halk 
Denen Hazineye Doğru Behçet 
Kemal Çağlar , Bor'da Bir Sa
bah, Şiir Ceyhun Atuf Kanııu , 
Uyku , Şiir Cahit Sıtkı Tarancı, 

ilim ve Politika Bedri Tahir Şa
man , Menderes Türküsü , Şiir 
Mahir Türkkan , Ayhan M.Ş.E. 
Fabrikalarda İfçi Değifmeleri Saf
fettin Pınar , Resim Sergisinde 

Otuı Gün Malik Akset , Mardin 
Remıi Oğuı Arık , Bilginlere 
Yol Açalım Kazım Nami Duru , 
Koçyiğit Körotlu Ahmet Kutsi 
Tecer , Topal Kez.ban ve Hovar
dası, Hilcaye Feridun Ankara , 
Bir Gün Olur, Şiir Efref Dere , 
Ayaı Türküsü, Şiir Mehmet Ne
cati Öngay , Kitaplar Arasında 
H. R. Ôymen , Yeni Kitaplar 
Ülkü , Gazeteler Arasında Ülkü , 
Günler Boyunca Ülkü. 

Bu dertinin 10 uncu Hyısını 
okuyucularımır.a tavsiye ederiz. 

Açık teşekkür 

E.Jimin dotumunda gösterdiği 
itinadan dolayı Belediye ebesi 
Bayın Semihaya açık teıekkür
lerimi sunarım • 

Nebi Y•lbuzd•I 

Dıall ıarllta 
( Başı 1 inci sa7Jad• ) 

Londra : 23 ( a. a. ) - Hol· 
landa haliçesi harp batlı) atıdan· 
beri ilk defa beyanatta bulurıarık 
Hollandadaki büyük mukavemeti 
övmüştür. 

Tokyo : 23 ( A. A. ) -
Hüzan adasında bütün savaflır 
ıükün bulmuştur • 

Londra : 23 ( A. A. ) -
Hind radyosu İngiliı.lerin havı· 
daki kahramanca faaliyetindeo 
sitayişle bahsetmektedir . 

Tokyo : 23 ( A. A. ) - jı· 
ponlar Bale aduının Bq şehri 
Passa'yı almıştır . 

Bir lo91et ceplaesl 
(Bqtararı Birincide') 

miştir. 
Kızılordunun 23 üncü yıldönil· 

mü bugün hararetle kutlıtnmııtır· 
Londra : 23 (a.a.) - Londr• 

Beleeiye reisi Kızılordunun yıldÖ' 
nümü münasebetile Londralılard .. 
Moskovalılara tebrik ve iyi te· 
menniler göndermiştir. 

Balllevlerl flldlal111 

mi Adaaada laarı
reoe llattaadl 

(Bqtaralı Birincide> 
Mersinde büyük bir törenle kut· 
lanmıştır . Halkevimiıin Halke\I' 
lilere verdiği balo , temsil , htlt 
türküleri kolumuzun konseri pe~ 
pıttlak olmuıtur . 

Meıad lllr aııu 
Kız. enstitüsü moda öğret 

menlerinrien Bayan Meliha Tun•' 
lı ile askeri taLib namzedi Ke.-' 
Çelilcöıü'nüo nişan törenleri dl' 
gece Türkkuıu salonunda kal• 
balık bir davetli kitlesi önünd' 
yapıldı. Gençlere mesud istikbal' 
ler dileriz. 

Olıallar ara•ı 
ooleyhol maçları 

Kız lisesi spor alanında pa• 
günü yapılan voleybol maçtır•' 
da Kız liseıi Enstitüyü, Erkek 
sesi de Ticaret lisesini yenmift' 

TORKIYE Rad"osu 

ANKARA Radyo1' 

Salı -:24.2.1942 
7 .30 Program ve memleket 

ayarı 

7.33 Müıik : Hafif 

(Pi) 

7.45 Ajanı Haberleıi 

8.00 Müıik : Senfonik 

( Pi ) 

8.15/ 

8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket 

Ayarı 

12.33 Müzik : Türkçe plikl•' 

12.45 Ajanı Haberleri 

13.00/ 

13.30 Müz.ik : Türkçe 

Program•nın devamı 

18.00 Program ve Memleket 
Ayarı 

18.03 Mür.ik : Radyo Salon 

keıtrası ( Violenist 

cip Aıkın ) 

18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Müzik : Fasıl heyeti 
19.30 Memleket Saat Ayarı 

Ajans Haberleri 

19.45 Konuıma : 
19.55 Müzik : Oyun türküler' 
20.15 Radyo Gar.eteıi 
20.45 Miizik : Piano Sotol•fl 
21.15 Konuıma : ( Türk t4 

Kurumu adını ) 
21.30 Müı.ik: Klırinet ve 

Konçertosu 
21 .50 Müı.ik : Kliıik Türk 

xiti proıramı 
22.30 Memleket Saat Ayafl 

Haberleri ve Borsal•' 
22.45/ 
22.50 Yannki Prggrarn 

Kıpanıı 



Mııırda partililer 
ıeçıme girmiyor 

Kahire : 23 (8,8 .) - Vcft 
P8~1isinin iktidara gelmesi dola
}ısıyıe diğer partiler iki martta 
rapılacak seçime iştirak etmemek 
ararını verdi. 

M attaya akınlar 
Berlin : 23 ( A. A. ) - Al

ınanlar Maltaya şiddetli akınlar 
Yapb • Yerde altı İngiliz tayya
~hrip ettik. 

Tarlbten kaab 
bir yaprak 

( ikinci sahifeden artan ) 
~· 1ınse kalmamıştı . 

Buna halk da memnundu 
- Gayrimeşru izdivacın ce· 

zasıdır. Çeksin ... diyorlardı. 

* * * 
Üsküdar önlerine gelen Ha-

tiinurrcşit ordusunu mağlup ede· 
rc)c ~senede 70 bin altın vergi 
Vcrıneğe mecbur eden impara
to · . rıçe , gene hayatını taht üze-
rınde 'lona erdirmeğ"e muvaffak 
01aınadı . 

Saray baş haznedarı Nikefo
ros, bir gün imparator tahtına 
geçiverdi. lren ilk önce Büyükada 

manastırlarından birine hapse · 
dild" ı. Fakat burası şehre yakındı. 

Gene bir gün sivrilmesi ihtimali 
~ardı . Midilliye gönderdiler ve 

lirada kimse ile görüştürülmü 
Yordu . 

İren tekrar Büyükadaya ve 
0 radan Bizans şehrine geldi . Fa· 
kat bir tabut içindeydi . Artık 
Ondan korkulmazdı . - N.-A. 

~[8(lİ8[8[KET İCRA ME
MURlUGUNDAN : 

Borçlu : Vaz Hacı Veli kızı 

Hatice Semerci. Alacaklı: arz.uhal· 
Ahmet Soylu . 

Osmaniyenin Yagvcriya kö · 
Yünün lrarge derununda 5/941 
T:. 4 sayıda (9190) M2. yiııe ayni 
koy Ve 8) ni mevkide 5/941 T. 5 
sayıia (9190) M2. tarlaların yarı 
sehmi dörder sehim itibarile bi
rer sehmi (4) sehim itibar oluna
rak (3) er sehmi .yine ayni köyün 
Kavkurtlu keli mevkiinde kain 
(4) hektar (5950) M2. tarlanın (4) 
sehim itibarile (1) sehmi (4) se
him itibar olunarak üç sehimleri
nin beher metre murabbaıları (4 
Ve 5 No) ıu:tarlaların (75) sentim 
Ve (3) notu tarlanın (1) kuruş mu
haınmen kıymetle artırmaya çıka
tılmıştır. Birinci artırma 17·3 942 
sa1ı günü ıaat 9 dan 12 ye kadar 
Cebelibrreket lcra dairesinde ya· 
P•lacaktır. Şartnamesi 21 ·2-942 

~Ününden itibaren·açıktır. Herkes 
İlan ve şartnameyi öğrenmiş ad
dolunacak tır. 

İpotek sahibi alacaklılarla di
~cr alakadarların ~ve irtifak hakkı 
8ahiplerinin gayri menkuller üze-

tinde haklarile diğer iddialarını 
ifan tarihinden 15 gün: içinde ev

rakı müsbitelerile bildirmesi aksi 
taktirde satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç kalırlar. Kıymetin 

Yiiıde 75 bulmaz ve rüchanı o
lan alııcaklarının mecmuundan 
faıtaya çıkmazsa (10) gün temdit 
Ve .:.7 - 3 . 942 ·:cuma günü ayni 
saat da yapılacak artırmada be
deli satış iııtiyenin alacağına ruc· 

hanı olan diğer alacakların gayri 
ltı enkul ile temin edilmiş alacak· 

ları mecmuundan fazlaya çıkmak 
lartile en çok artırana ihale olu
nacaktır. Aksi halde icra ve iflas 
K. maddei mahfuııaları tatbik ve 
daha fada malumat almak iııtiyen 

dairemizin 942116 sayılı dosyamıza 
rnüracaatları ilan olunur . !3930 

-----------~~--~~--~ ZA Yl - Namıma kazdırdığım 
tniihrümü zayi eyledim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü ol-
madığını ilan ederim . 13929 

Ceyhanın Yumurtalık 
köyü ihtiyar heyetin

den birinci aza 
} lııyri Ôzdeınir 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden : 
Yıldırım telgraflarına tercih edilmek suretiyle keşide ve tes

limi lazımgelen telgrafların son zamanlarda çoğalmış bulunma

sından yıldırım telgraflarının ve bunların teslim ihbarlarının 
istenilen süratle her tarafa ulaştırılmasına imkan kalmamıştır. 

Bu sebeple yıldırım telgraflarının teslimi ihbarsız olarak yalnız 
doğru işliyen merkezler arasında yazılıp alınması zarureti hasıl 
olmuştur. Adana merkezinin hangi merkezlerle teslimi ihbarsız 
yıldırım telgrafı kabul ve teati ettiği aşağıda gösterilmiştir: 

(Konya. Ankara, İstanbul. Mersin, Mctraş, Antep. Ceyhan. 

Koz:tn, Osmaniye, Dörtyol, İskenderun. Antakya. Tarsus, Kara

isalı. Pozantı. Ulukışla. Niğde.) 

Sayın Halkımıza ilan olur.u. 13929 

N O T : 22- 1 -942 tarihli nushamızda çıkan bu ilanda sehven 

Ceyhan yazılmadığından bugün tekrar nf'şrediyoruz. 

ı .................................................. ı 

1 Meraklı Bayanlara Müjde!.. 1 
i izmirin tanınmış terzilerinden Makbule Nil sayın müş- ı 
ı terilerine atelyesini açmıştır. Her çeşit dikiş kabul eder. ı 
ı Erkek gömlekleri de itina ile dikilir. Siparişler vaktinde ı 

: verilir. ı 
: Adres : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu ı 
ı karşısında Göz Dispanseri sokağ'ında Terıi ı 
ı : : 7-7 Mak bule Nil 13899 ı 

" ........ " ........ "" .... "" .. " .... " ...... "" 
İLAN 

Mart 942 ayına aid Ekmek kartlarının 

Sureti tevzii hakkında 

ADANA BElEOİYE RİYASETİNDEN : 
1 -.!. Mart 942 ayına ait B. ve Ç. markalı ekmek kaı t

larmın tevziine 22/2/")42 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 - K art 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 damgalattırılması mecburidir. 

5 - Mart 942 ayına ait kartların en geç 281Şubat/942 
Cumartesi günü akşamı saat 19 a kadar alınması İcab eyledi

ğinden bu zamana kadar ve bundan sonra her hangi bir sebep

le kartlarını almamış ol anların Belediyemizde müteşekkil Dai· 
mi büroya müracaat etmeleri lazımdır. 

6 - Ağır işçi kartlarınm tevziatiyle münhasiren Daimi 

B üro iştigal edecektir. 

7 - Adana Merkez kazası haricinden gelecek ( ekmek 

kartı o lmıyan) misafirlere ait üç günlük mukakkat kartlar: 

Borsa karşısında Se-yrüsefeı ve Kalekapusundaki Belediye 

zabıta karakollarında bulunan muvakkat Bürolarda verile· 

cektir . 

8 - Bundan sonra kartların iyi bir şekilde muhafaza 

e d ilmesini sayın Halkımıza ehemmiyetle tavsiye ve ilan ede-
rız. 2 1 - 22 - 24 13919 

N-K~\bi~ı.bozmadan, mide ve\1böbr~kleri ~ 
n yormadan: ıstırapları dindirir. ~ 
M Lüıumunc!a günde 3 adet alınır. Taklıtlerınden sakınınız ve lf 
= her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. = 
•z::s:sz::::saz::xs=:::::::~s• 

- - -

1 B o R s A 
1 

PAMUK - HUBUBAT 
23 . 2 - 1941 

- - i<lio FIAI'/ i 1 

CiNSi En az 1 En çok ı 

K. s. K. s. _. 
ı Koza 1 00 00 14,50 

Klevland Ç~ 00,00 
; Klevland I 68,5(• 70,00 
-Klevlan~ _ 00,00. 66,50 

ı M. Parlağı 00.0C _58,50 
P. Temizi 00,00 56,00 
Kapımalı , 
Y. Çiğidi 1 06,00 
K. Çiğidi -6,75-

-- Susam--
52,00 i -

Buğday yer~ 8,43 
1 

8,75 
j Arpa 6,63 6,75 
, Yulaf -7.43 7,50 - 1 

r.-
Serhf>.s Döviz KurJ~ı 

DOLAR 
Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
lihalôt bedelleri ( mal ' e · 776 
deli ) primli saltı 

Türkiyeden gönderilen nav· 749 
lun bedelleri 
lhroç edilen mal bedelleri 72& 
olarak gelen Dövizlerin olıJ 

kuru 
Yardım ve ~eyyahlaro ve· 728 1 saire içirı gelen dövl2lerin 
alış kuru 
Primsiz salış (Tahsil mas· 524 . 
rotları vesaire ) 
Prim.siz 0111 Kuru 520 

1 - - -
Vlliyetten: 
Kozan Memleket Hastaııe

f sinde 1 O lira asli maaşlı İdare 
memurluğuna kanuni şartları 

haiz memur alıııacaktır. 2-3 
13916 ................................... 

Nöbetçi eczane 

İSTİKAMET ECZAHAN[Sİ 
h Uk Omet yamnda 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ . . 
! C. B. P ! 
• • i Kayalıbağ Ocağı i 
: çıkarına i . --- . 
• • i 29 Mart 942 Pazar gUnU i 
i saat 14 de Ad~na koşu i 
i alamnda i . . 
; YAYA , BISIKlET VE ; 
1 MUH nur AT KO$UlARI 1 . . 
• • t Bu koıuda kazanan· i 
i /ara bol ikramiye verili!- i 
i cektir. Tavsi/at d ilanla- i 
i rındadır. i 
• s. c. 2-10 13913 i . . 
• ! ..... ._ . ~ ·~ · _.. ..... ~·-- · ~ ........ ~. 

-~~·~·-·····~-·····~······-·· 
:ii ASRİ SİNEMADA! 
f Sıware Suvare f 
• Ba Akşam • • 8,30 8,30 • 

•ı Büyük, zengin ve muhteşem porogram • 
:ı İki büyük şaheser birden ı 
• -1- • 
• Dünyanın iki büyük facia artistiJVARNER BAXTER t 
• BRUCE KABOT_Şinema alemin~e bir }~arika yarattılar. •I 
• TURKÇE SOZLU t 

JiOrmanlar H akimi i 
•• Büyük ve yüksek bir aşkın romanı .. Heyecan ve maceralar- f 

la dolu nefis bir mevzu . f 
• -2- • 

,ı Büyük artist BENJAMINE GIGLI nin ibda11ordesi ı, 

,• Saadet Düşmanı •ı ~ ı 
• ilahi bir muı.ik. . . Hissi ve mües ir bir mevzu .. , Kalpleri f 
f h~yacan saran nefis bir aşk macerası. f 

ı NAZARI DİKKATE: •. 
f Kız lisesi, Kız Enstitüsü, husisi terzi bayanlar, ve f 
ı bilhassa moda takip eden ~ bayanlara: t 
f ( 1941 - 1942) Senesinin •ı 

ııl mod~:~;::ı (:~~d·;·~·;;; ;;;n;;~ d ~)enin en sou I' 
ıı Filmi son defa olarak ı 
t.ı 25 /Şubat; 942 çarşamba gündüz matinasıııcla,gösteritecktir. f . .................. ~·-·~·~~· 

İLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 

Toprakkalede iki, F evzipaşada iki, İskenderunda bir ika

metgah ile Ceyhan ve lskenderunda birer büfe binası inşaatı 
kapalı zarf usulile vahidi fiat üzerinden yeniden eksiltmeye 

konulmuştur. Bu binaların inşaatı için lüzumlu olan ray demir

leri ve istekli tedarik edemediği taktirde çimento, kum, çakıl, 
taş ve kiremidi idarece verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 63600 lira ve muvakkat 

teminat miktarı 4430 lira olup ihale günü 5 / Mart/942 perşem
be saat 16 dadır. 

2 - f stekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet 

Demiryolları Ankara. Haydarpaşa. Adana, Kayseri veznelerin

den :~ 19 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazıh vesikaları tedarik ve komis

yona tevdi etmeleri lazımdır, 
a) Teminat mektupları veya muvakkat teminat akçaları. 

b) Kanuni ikametgah vesikaları, nüfus cüzdanları. Ticaret 
Odası vesikaları. 

c) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalat Vekaletinden 

alınacak ehliyet vesikaları . (Bunun için ihale gününden en az 

8 gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat etmeleri lazımdır.) 
4 - isteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatten bir sa-

at evveline kadar 2490 No : lı kanunun emrettiği şekilde ha

zırlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet Demir
yolları 6. ıncı işletme Müdürlüğü binasında toplanacak arhrma 

eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilan 

olunur. 11-19-24-28 13900 

Devlet Orman işletmesi Pos Revir Amirliğinden : 
SATIUK ~AM , ADANA ~EŞİOİ lATA VE TIRAYERS KERESTESİ . 

1- 941 Senesi imalatından Ormanda Tırak suyu boyundaki rampalarda aşağıda yazılı 10200,598 
metre küpe denk 8833 l adet kereste açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

PARTi Nü. HACIM ADET MUHAMMEN KIYMET TEMİNAT 

M/3 Ds/3 Lira Kuruş Lira Kuruş 

1 1691 019 14691 30 08 3814 94 
lI 1559 578 13514 30 08 3518 41 
ili 1271 591 11053 30 08 2868 71 
iV 817 945 7111 30 08 1845 28,50 
v 730 972 6286 30 08 1649 07 

VI 804 652 6972 30 08 1815 29,50 
VJI 940 408 8132 30 08 2121 56 
Vlll 354 824 3073 30 08 800 48,50 
ıx 563 051 4862 30 08 1270 24 
x 1466 558 12637 30 08 3308 55,50 

YEK ÜN 10200 598 88331 30 08 23012 55 
2- Arttırma; 6/3/942 tarihine raslayan Cuma günü saat - 14- de Adana Revir Amirliği bi

nasında toplanacak olan komisyon huzurunda olacaktır. 
3- Buna ait parti muhteviyatlarını. kereste nevi ve çaplarını gösterir liste, şartname ve muka

vele; Ankara Orman Umum Müdürlüğünde, A~~a~a, lstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana ve Mersin 
Orman Çevirge Müdürlükleriyle Pos Revir Amırlığınde mevcut salış dosyasındadır. 

4- Kerestenin muhammen 30 lira 08 kuruş bedel üzerinden % 7 ,5 dan teminat miktarı 23012 
lira 55 kuruştur. 

5- isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılı aranılan şartlar dahilinde ihale iÜuünde 
Revir Amirli~ine müracaat etmeleri ilfın olunur. 14- 18-24-26 13897 



Seyhan Vilô.getinden 
• uku ova am erı 

1 · 2903 sayılı Pamuk Islahı kanununun birinci maddesine müsteniden: 

Şimalen: Adana-Ceyhan Demiryolu 
Şarkan : Ceyhan nehri 
Garbcn : Seyhan nehri 

Cenuben: Kumrulu, Yeniköy, Kadıköy, Hacıhasan, :Yüzbaşı, 
Oymaklı, s •• ti• Köylerinin teşkil ettiği inhinalı hat dahilinde ve bu hudutlardan beşer yüz metre genişli

UD De l ğinde bir kuşak içinde AKALA nev'inden başka açık kozalı pamuk tohumunun ekimi yasaktır 
2 • Akaladan başka Klevland vesair açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı kanunun 7 inci maddesine 

tevfikan sökülür, yok edilir, Ve sökme masarifi sahibi tarafından verilmezse Ziraat Vekilliği bütçesinden ödenir. Ve karşılığı tahsili 

emval kanununa göre suçludan alınır. Bu kanunun hükmüne aykırı hareket edenler ayrıca mahkeme kararile 100 liradan 500 liraya 

kadar ağır para cezasına çarpılır. 

3 · Zikri geçen bölge dahilinde kibütün pamuk ekicilerinin bu yıl ekecekleri .Akala tohumluğu temin edilmiştir. 

ı ................................................. ~ı \ 
f TABELA · KRIST AL · AFiŞ i 
ı Resmi ve Hususi müesseseler için J 
f LAITIK MfıllfrR :: - ı 
ı p ı 
ı ı 

1 p AK i 
ı ı 
ı K ı 
ı ı 1 ---!X 1 ş :~~ i 
ı Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 ı 
1 \ ynca : Taşradan da siparişler kabu.J. ohtnur. ı 
ı 6-8 T•'6ral: Palıiı At•ly.,$i i 
ı ................................ ., ....... , .... ,H .. ..ı 

------------------
TOllYE CUMHl~dlYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• 111ribl ı , ... 

S.,rruqai: !.OOJJ00.'*1 Tiirlı Liran 

Şube ve ajanı actedi :- 265 

Zirai ve ticari her new banka muaınelel~r 

Para biriktirenlere 28.808 lir~ ikr amiye veriyor 

1 Ziraat Bank•nda kumbaralJ ve ihbarSIZ t uarruf hesaplar.na en 
az SO liraa bulunanlara seaede 4 defa çekilecek kur•a ile 

atatıdaki plAna rörc ikramiye • Iat*lacakbr. 

4 Adet 1000 Urahk. 4000 Lira 
4 • 500 " 2000 " 
' .. 2'° - 1000 ,, 

40 ... 100 • ... 4000 " 

100 " '° .... 5000 .. 
120 fi 4Q .. 4800 •• 
160 •• 20 ti 3200 •• 

DiKKAT : HesaP.ndtiki p aralı ır bir sene içinde sa 
liradan atatı dütıniyenlerıe ilı .ram .iye .çıkhtı talıilirde yüzde 
20 fazluile verilecekti.. 

Kuralar senede 4 defa, 1 J , - .EylGl, 11 BirinciWınun~ 1 
Mart ve 1 l Huir.11 tarihlerin .:le çel'cilecektir. - ----------

• 
T. I ş Bankası 
&içik tasarral beıaplan 

1942 ikramiye planı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•to•, 

2 llıinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllraad1eıer1 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lirı 

3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 .. 750 .. 1,500 .. 
3 .. 500 .. 1,500 .. 

10 .. 250 .. 2,500 " 
40 .. 100 

" 4.000 .. 
50 

" 
50 •• 2,500 ., 

200 .. 25 .. 5.000 .. 
200 .. ıc .. 2,000 .. 

TUrklY•. I• Bank••m• para yatırmakla yalnız 
par• blrlktlrmlf v• faiz •lmıf olmaz, ayni 
zamanda telllnlzl de denemlf olursunuz 

ilan 
SEYHAN Nlf il MOOORLOGONOEN: 

1 - Adana Ticarat lisesi ihata divan inşaatı ( 16234) lira 
(90) kuruşla kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 - isteklilerin (1217) lira (62) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu işe benzer on 
bin liralık iş yaptı klan na dair bonservisleriyle iki fotoğraf, 
otuz sekiz kuruşluk bir; sekiz kuruşluk bir damga v~ bir ku· 
ruşlulc 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 iecikmeler ka-
bul edilmez. 20-25-1-6 13915 

SEYHAN VALiSi 

FAii OSTON 

. ·······~·~·~·~·······~·~···~··-~-

DOKT08 

Muzaffer Lokma 
Bergla llaıtaıaruu murıaella· 

aellade llallal eder. 

NEVROZI 
Bitin atnıana paueldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
1111 TIK •Afi 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
rını ıüratle izaleye Ufidir. Ro
matiı.ma evcaı, ıinir mıfaal ve 
adele astırapları NEVROz.lN'le 

tedl\İ edilir, Mtleuir ilAç : 

N E V R O Z 1 N • dir. 

NEVROZiNi TEB~H lDlllZ 
lcabınJa pnJ• 3 lıaı• alınabilir 

Alloae n 11111 
tartları 

Seneli.il . . . 1400 Kr. 
ı 1 Aglılı . . . 125 • 
ı -
ıl lıınıar için idareye 
ı mUracaat etm•lldlr .. 

TÜHKSÖZÜ 
GOND!Lk GAZ!TI! • ADANA 
~ 

Salıl,' ve Bepnaluurirl 
RlllD CELiL GOVEN 

Umanaf Nqr'1Jat Matlhf 
MACiD G0ÇL0 

Bo11 .... yer : TORICSOZD llotlaaea 

.. 
1 


