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İAŞE İŞLERİ 
Yeni teşkilat Martta 

faaliyete geçiyor 
ffrıe Altkara : 24 ( Türksözü muhabirinden ) - Aldılım malumata 
-._.,· iaşe müsteıarlılı merkez kadrosunun genişletilmesi için yapıl· 
•ltif~ 0la_:ı hazırlılclar bir hayli ilerlemiştir . Ald/...adarların tahmin 
.... e fore , 6u müsteşarlık ayrı ayrı meselelerle iştigal edecek 4 
lifi ~ rnildıirlükten müteşekkil olacak ve ayrıca bir teftiş heyeti reis · 
.,

1 
• • as olunacaktır . Kuvvetle sanıldığına göre , yeni teşkilat mart 
rde faaliyete geçecektir . 

l.,, tıe müsteşar/ılı genişletmek istedi~i kadrosunun içine .IJeniden 
a~cak olan Dafıtma Ofisini de almatı kararlaştırmıştır . 

llıa.le zun zamandanberi iktisat Vekaleti sanayi tedkik heyeti reisli· 
fıe bulunan Şevket Süreyqa Aydemirin ihtisasından istifade edilmek .. ;e ~ndlsinin iase mlisteşar muatJinlifine getirilmesi tensip eJilmiı 
~ "!Jıftl hakkında hazırlanan kararname ali tasdika iktiran etmek 

~~~rnlaurreiılifi daire11ine sn1kedilmiftir . 
!lf 

1 
alQ iaJe müsteşarlıfı muavinlifinde bulunan Edib' in lıeniJz nere

ay;,. edilecef i belli defildir . 

Umumi Mecliste 
dünkü çalışmalar 

MI Varidat ltlt9ell 981.371 Ura 
olarak tealdt wı kallaledlldl 

~ tahrir komisyonları .azaları meselesi 
b Viliyet Umaihf Meclisi dün 

Q. Ruzveltı•n saat 15 de Valimizin başkanlıktn
da toplanmıştır. Konuşma mevzu-

s tk ları arasında yeniden teşkil edilen on n u u bina tahrir komisyonlanna seçil-

,, 
h· l' aarruz teşebbüsü 
h~ geçecek ve zaferi 
•ı kazanacağız ,, 

~"'~"elt yeni harp 
t'lhsisatı istedi 

ı'tl Vqington : 24 ( a . a. )- Bir· 
~Q ~ A11ıerika Cumhurreisi Bay 
bıtt"elt radyolarla verilen uzun 
"'ltlcııtıtulc söylemiştir . Ruıv.~ltin 
~.unun ilk kısmını şu soıler 
~~1• etti : < Yakında taarruz 
tt~ bize geçecek ve son 

rı biz kazanacağız . ~ 
h 9-ridan •onra Ruı.velt Japon· 
İttit lbaj'hlp edileceğinden, harp 
'tt11a litında randımanın gittikçe 
"" •lcta bulunduğunu , daha 
tay~" birçok bombardıman 
itt,~'~tlerinin Amerikan pilotları 
~or~ıııı.te c~phelerde çalıştıtını, 
di ~"barda yapılın baaltın ha· 
etJ~ıı~in haddinden f aıla izim 
tj" ~ otdatunu, burada ölenle· 
~ rakamını butdutunu, Ja
\, 

1
''' bilyük miktarda tayyare 

-~bı ~erdırilciitini anlıtmıt ve 
tırtt"'er~n. çetin prepaıaııdılua 
r,, t~~· kaydederek, onlara fÖ· 
~ tealim olmak üı.ere bu· 
'"" u, lnılltere ve Ruıyaatn b'tt bitmiı bu4ondutuau fak at 

"- bunların tamamen uydurma 
<Glrlmlt'IMl.auf ... , 

mekte olan aıalann sık sık istifa 
ettikleri ve yerlerine yenilerinin 
s~ilmesi vardı. Bunun üzerine 
Dahiliye Encümeni Reisi Sabri Gül 
aralara verilen ikişer lira yevmi
yenin bugünkü hayat şartlarına 
göre çok_ az olması dolayısiyle bu 
istifaların devam edecetini ve bu 
suretle hakikaten ehil zevatın se· 
çiminde zorluk çekilecetini, bina· 
enateyh bu yevmiyelerin mümkün· 
se arttırılmasını söyledi. 

Ruznamenin ma'ddeleri arasın
da 1942 yılı varidat bütçesi de 
tetkik edilmiş ve 900,371 lira ola
rak tesblt ve kabul olunmuştur. 

Umumi Meclisin çalışma gün
leri azalmakta oldutundan işleri 
daha sür'atli ikmal edebilmek için 
toplantıların sıklaşbnlması karar
l31tırılmıştJr. Bu karara göre Mec
lis bugün de çalışmaya devam e
decektir. 

• 

Sahip ve Başmuharrlri 

FERiD CELiL GOYEN 

GÜNDELiK SIYASl GAZETE 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Oneeklzlncl rıı - S•rı : 11244 

.......................... : 
İ Sovyet ileri İ 
1 hareketleri i 

Ankarada Dün Sabah 
Bir Bomba infiliki Oldu 

ı : i ~=~::e~ir s:~::: İı Emniyet Meyda~ı il~ Kavaklldere arasındaki yolda. 
'"~::::ı~~ ~~:;.:d.\~;-.;1~~~~~ kumaşa sarıll e1smı taşıyan adam parça parça oldu 
yeni zaferler listesi bildirilmemif --------------
ise ele, bunda , büyük kazançlar 
elde edildi~i ima edilmiıtir . 

Londra : 24 ( a. a. ) - lngiıiz 
Başvekili Bay Çörçil, Bay Staline 
samimi bir mesaj göndermiştir . 
Çiirçil bu mc1&jında , sekiz aylık 
bir seferde şan ve ferefle ebedi· 
l iğe gcçen:Kızılordu : subay ve 
erlerine:karşı duydutu hayranlık 
ve müıterek düşmana kartı bir· 
likte çalıımalarından dolayı min
nettarlık hislerini izhar etmitlir. 

Londra : 24 ( a. a. ) - Sov· 
yeller elçisi Maiski ve Madam 
Mlliski Kmlordunun yıldönümü 

münaaebetile bir resmikabul ter
tip etmiştir. Hükumet baları, ge· 
ncral Dögol ve diQ'er hükumet 
baları bu kabul resminde hazır 
bulunmuşlardır . 

Moskova : 24 ( a. a. ) - 23 
Şubattı Rus kuvvetleri yeniden 
ilerlem it, birçok meskun yerleri 
ve Smolenske 80 kilometre me
safedeki bir lcaaabıyı itıal etmit
lcrdir . 

Berlin : 24 ( a. a. ) - limen 
cenubunda baıı trenler tahrip 
edilmitlir. Sovyetler üç günde 83 
tank kaybetti. 

O sırada oradan geçen iki genç kız hafif yaralandı ve yine hadise 
mahallinden on metre uzakta giden Alman Büyük Elçisi Fon Papen 
ve refikasına bir şey olmadı. Hükumet ehemmiyetle tahkikat yapıyor. 
Reisicumhur kalemi mahsus Müdürleri ve Hariciye Vekilimizle Hariciye 
Umumi Katibi Sefarete giderek Elçinin ve refikasının hahrını sordular 

Bu tertibin Fon Papene müteveccih 
olması ihtimali üzerinde duruluyor 

Ankara : 21 (a. a.) - Bugün 
24 Şubat 1942 sabah saat 10,10 
da Ankaranın emniyet meydanı 

ile Kavaklıdere arasında Atatürk 
bulvarı •berinde bir bomba pat

lamış ve bir adam tamamen par
çalanmıştır . O saatta bir adamın 
kucatında kumaş parçasiyle ıanh 
bir cisim oldutu halde oradan 
gittiQ'i görülmüştllr. Vücudu par· 
çalanarak ölen .Sam budur. Patla· 

yan bombanın da kendisinin kuca· 

tındaki cisim olduğu zannolun
maktadır. O sırada geçmekte olan 

iki genç kız muhtelif yerlerinden 
hafif surette yaralanmışlardır. Tak· 
riben 10 metre kadar önde refi
kasiyle birlikte gitmekte olan Al
man büyük elçisi Fon Papen ile 
refikaları sademenin tesiriyle yere 
düşmüılerse de kendilerine hiç bir 
zarar olmamış ve sef1trethaneye 
aitmiılerdir. Dahiliye Vekili ve 
Ankara valisiyle Adliy• ve zabıta 
memurlan derhal vak'a yerine sri· 
derek tahkikata başlamıflardır. 
Rcisicümhur hususi kalem müdür
lerini göndererek büyük elçinin 
ve refikalarının hatırını sormuşlar• 

dır. Başvekil de hususi kalem 
müdürünü göndermişler ve Hari· 
ciye Vekili ile Hariciye Umumi 
katibi sefarethaneye kendileri sri
derek büyük elçinin hatırını sor· 
muşlardır. 

Bombanın Alman büyük el· 
çisiyle refikaaının yakınında pat
lamıf olması sabittir. Bu kötü 

niyetli tertibin Büyük Elçinin 
ıahsına müteveccih :· olması ihti-

mali üzerinde ciddi surette dur
maya!sevk etmektedir. Tahkika
tı önemle~:devamlolunuyor . -----------------------------------------------------------------------------------------

l Uzak şark~ 

Bale adasında 
hava faaliyeti 
Doll•ı ...... Japon 

il attı 

Cava adası dün 
tamamiyle çevrilmiş 

Vaıinıton : 24 ( a. a. ) -
Uçan kaleler Bale adasında şid. 
detli bombardımanlarda bululun· 
muıtur. yerde altı Japon tayya
resi tahrip edilmiıtir . Hollanda 
Hindistanındaki hareketlerde do
kuz düşman gemisi batırılmııtır . 
24 gemi de hasara ugratılmııtır . 
Ayrıca iki petrol sahrınç gemisi 
ile bir torpido tahrip!edilmittir . 
Japon uçaklarından da otuı beşi 
dütürülmüştür . 

Tokyo : 24 ( a . a. ) -~Japon· 
lar kuvvetlerini Cava detaylarında 
ve Bre dotusunda tottlamakta
dır . 

Askeri görüşlere göre , Cava 
şimdi tamamiyle çevrilmittir . Ve 
her taraftan:taarruza maruzdur. 

Niıi Niti gaıetesi, artık Japen· 
yanın Hind Okyanosuna girme· 
sine hiçbir mini kalmadı~ını yaz
maktadır. Filipinli ve Amerikalı 

kıtalar Balanıa yarımadasında Ü· 

mitsiz bir mukavemet göstermek
tedir. 

ÇİFÇİYI ALAKALANDIRAN MÜHiM BlR KARAR 

Pamuk ekim yerleri 
bir kararla-değişti 

TOllUM TIVllATI VAKTi 81LINCI YAPILACAll 
Kalite: itibarile rdaha• yükaelc ı 

ve daha verimli olması bakımın

dan Adana bölgesinde. bu yıldan 
itibaren yalnız Akala pamuğu 

ilrr.tilecetini ve bunun için de hü· 
kumetçe gerekli tedbirlerin alın

dıtını dünkü sayımızda çiftçile
rimiıe müjdelemiş:ve:ekim yapı· 
lacak bölgelerin sınırlarını bildir
mittik . Bu-ekim bölrelerinin sı
nırlarının tadil ve yeniden tesbit 
edilditi ::dün Vekiletten Vilayete 
gelen yeni . bir:emirden anlaşıl· 
mııtır . 

100,000 "'dekarlık büyük bir 
ekim alanın; çevreleyen bu yeni 
bölgenin fİmıl sınırı Dabatıade 
çiftliti , demiryolu, Abdiotlu, He
rekli, Kapılı , Ağzıbüyük , Kuzu -

cuoğlu, Kayarlı , Nümuneçiftliği .. 
cenup 4iınırı 1 Tuzsu:ııade köyü , 
Cinniytt, Solaklı , Şahina~a , Ak· 
dam, Ceyhannehri olmak üzere 
bu iki sınır kıskacı arasında 27 
köy ve çiftliktir . 

Hükumetin tedarik ettiti bir 
milyon kilo Alıala tohumunu ta· 

(Gerisi 2 ncl saytadal 

Piyasamıza yeni 
mallar geliyor 

Ofis umum Müdürünün temasları 
Ankara : 24 (Türksöı.ü mu· 

habirinden:) - Bundan bir müd· 
det evvel : Almanya ile yapmıı 

olduğumuz:ticaret muahedesinin 
tatbiki ile uğrıımak ve Alman 

piyasalarından mal mübayaa et
mek üzere Berline giden Ticaret 
ofisi ( umum : müdürü: . B. Cemil 

Conk 'un 19 şubatta Beri inden 
Türkiyeye hareket ettiği alaka
dar makamlarımıza gelen malO· 
mattan _ öğrenilmiştir. 

Veril~n malumata göre, Bay 
Cemil Conk'un Berlin seyahati 
muvaff ıkiyetle neticelenmiş ve 
Ticaret ofisi umum müdürü, pi-

yasamııın yüzünü güldürecek 
külliyetli miktarda mal ve malz.e· 
me mübayaa ederek bunların 
ybrdumuıa sevki hakkında muva· 
veleler imza etmittir . 

Martinik adası 
hakkındaki yalan 
Vqinrton : 24 ( a. a. )- A

merikan resml)cıynaldarı, Alman 
denizaltılarının Martinik adalarını 
üs olarak kullanmakta oldutunu 
yalaalamaktadır. 

lstanbuldan 
çıkardan 
Yahudiler 
bradealsde 

IBlllAll aetlceal 
parçalandı 

Ankara : 24 ( a . ~. ) - Ana
dolu ajansının selihiycttar men. 
hadan haber aldığına göre, içinde 

IGerisl 2 ncl sayfada) 

MUU l•lllea 
gele• telgral 

1 Halkevi ve Halkodalannın yıl 

1 
dönümü münasebetiyle Milli Şefi
mize çekilen tazimat teline relen 
eevap. 

Muılıfa Rifıt Gftlek C. H. P. 
Reisi - Adana - C. Teeekkür 
ve tebrik eder daha çok hizmetler 
beklerim. - ismet lnönü 



IMERAKLI BAHISL~R-~_I 

Elektrikli 
Yeni Bir Top 

Fakir halka 
şeker tevzii 

~Sekiz martta büyük 
güreş müsabakaları 

2500 Kilometreye dakikada 
tam bin mermi atılacak 

Ankara : 24 (Hususi) - Fa
kir halkımızın çocuklarına ucuz 
fiatla şeker verilmesi karariyle il
gili hazırlıklar yapılmaktadır. Bu 
işle Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vek~leti mt'şgul olacak ve kim. 
terin bu kaı ardan istifade erlece
ği yakında ilan edilecektir. Bu 
taktirde Mart ayı içinde tevziata 
başlanması mümkün ol3bilecektir. 

.......................... • • • • 
: ~EHIRll l ı • • 

B 
ir Avrupa mecmuası yazıyor: 

Rııgüne kadar makineli tüfek· 
ler üzerinde elde edilmiş ne 

ticeler ni sbetinde aleş kudretini 
arttırmaya muktedir, büyük çapta, 
atış mesafesi uzun fevkalade seri 
ateşli bir silah meydana getirmt:k 
mü'llkün müdiir?. Bu işin bilgici · 
lerine böyle bir sual sorarsanız, 
size ilk ağızda omu7larını kaldıra
~ak "iınkansıı.1,, der ve size yenil
mesi !azim gelen bir sürü teknik 
güçlükleri sayıp dökmeğe başlar. 

Fakat birdenbire du:aklıyarak ha· 
tırlarına gelen bir noktaya dokun
mak ihtiyacını her halde duyacak
lardır: "Bununla beraber. bir za· 
mantar bir elektrik topundan bah· 
sedildi; bu top mıknatis kuvvetin· 
den istifade ederek mermi atacak
tı. Acaba bu faraziye tahakkuk 
ettirebilecek mi?.,, 

- Ne kadarlık bir alış me 
safesi temin edilmek kabildir? 

- 250 kilometre. 
Çapı ne olacak? 
- 150 milimetre. 
- Atış sürati ? 
- Dakikada 500 den 1000 

mermiye kadar. 
Bundan sonra konuşma ciddi 

bir safhaya geçer; hesaplar, f or
müller. diyağramlar birbirini kova
lar. Ve ilk defa çocukça hir fikir, 
olmaz bir fikir, olma7. bir düşünce 
sayılan mevzu yavaş yavaş belli 
bir şekil almağ'a başlar. Böylece 
muhakeme ve mütelealar birbirini 
takip eder. 

Şimdi, sessiz sadasız, uwn 
mesafelere süratle ateş edecek 
böyle bir topun nasıl işliyeceğirıi 

kısaca mutalea edelim: Mermi, 
namlunun, içinde saniyenin onda 
biri kadar bir zaman kalacak, 
merminin kovanı bir daha kulla
nılmıyacaktır. Mermi namlunun i
çinde açıkta yani boşlukta kaldıgı 
zaman devir hareketi elektrik kuv
vetiyle temin edilir. Böylece bir 
neticeyi elde etmek için bir mil· 
yon kilovatlıktan fazla bir cereya
na ihtiyaç vardır. Halbuki böyle 
bir takati en büyük elektrik sant· 
ratı bile lemin eylemek vaziyetin
de değildir. Buna mukabil, bir 
çok elektrik santralının bilhassa 
geceleri bütün cereyanlannı bir 
araya toplamak mümkündür. Bu 
suretle de on küsür dakika içinde 
7500 mermi atmak için 5000 mark· 
lık (2500 liralık) bir masrafı göze 
aldırmak kafi gelecektir. 

Bu malumatı tamamlamak 
için 150 ·~ milimetrelik:normel bir 
topun vasıflarını tedkik edelim. 
Atı§ meHfesi 2.: kilometrelkadıır
dır; namlusu:6_metre. mermının 
iptidai sureti saniyede 750 met. 
redir. İyi yetişmiş eratla, kısa bir 
müddet için dakikada uami dört 
atış yapması kafidir. 

Elektrik topu şu anda henüz. 
bir hayaldir; fakat yirmi yııhud 

etuı. senede gerçeklenmt"si pek 
ala mümkündür. 

Mecmua bundan sonra teknik 
kısımda bu tasavvurlarda bulu
ııuygr : 

Batarya halinrle ~lektrikli 

mitralyöz topu : 
Topun desteği, mermi sürü

lecek yeri toprağın 1 S metre ııl 

tında Lulunur. Bu destek, hava
dan seçilemesin diye, toprsık ren· 
gine boyanmıştır. Namlu vazife
sini gören kovanlar buraya husu · 
si şasiler üzerinden sevkedilir ve 
topun desteği üzerine ) apıştırılır. 
Bunları götüren traktörler oradan 
uzaklaşırken, alaca renkte kovan 
55 d~rece kadar havıtya kalkar. 

Artık top ateşe haı.ırdır. Cqııha 
neleri yerin altından buı aya oto 
matık olarak sevke<iilir ve namlu 
istikametini bozmadan mermiler 
topun ağ'zına kendiliğinden girer. 
lkinci atışla mermi ilk nişan alan 
yerden 250 kilometre uzaklıkta 

ancak 140 milimetrelik bir da~ıl· 
ma yapar. 

Toplar iasınırken 

Kovan veya nanılu, uzunluk· 
ları birbirine denk üç unsurdan 
meydana gelir. Bunların hepsi de 
kuvvetli traktörlere koşularak bir 
} erderı bir yt-re taşınır. Namlu
nun yapılışı karışıktır ve çok pa· 
halıya mal olur. Fakat namlu pek 
kısa bir zaman için ve ancak ba
tarya mevziine girince kullanıhr. 
Bununla beraber dııha bir çok 
toplara da konabilir. Kovanın 

konduğu yatak da hafıf maden
den yapılmıştır. Kuruluşu bir 
köprü gibidir ve namlu diyebile
ceğimiz kovanhı bir aradadır. 

Başka laf silô.l : 

Çiğitlere aid 
lisans meselesi 

Geçen sencdenberi tatbik e- · 
dilen usule tevf ıkan, Egede üzüm 
ve incir tarım satış kooperatifleri 
birliği Çukurova Ziraat Bankası 
pamuk müessesesi kendilerine 
arzedilecek bütün çiğitleri satın 

almak ve birinci derecene dahili 
ihtiyaçlara doğru sevkeylemekle 
tavzif edilmiştir. 

Bu ihtiyaçların tatminindeTI" 
sonra ellerinde kalan serbest mik 
tar için yalnız bu müesseselere 
ihraç lisansı verilecekt ı r. 

Maarifte tayinler 
Tunceli maarif münüıü BB. 

Şevket Tezel Malatya maarif mü
rlürlüğ'üne , Çorum ilk ö~retim 

müfettişi lorahim Tunçay Malat
ya maarif müdürlüğüne , Edirne 
kız ÖKretmen okulu ögretmenle
rindeıı Vasfi Çobanoğlu Niğde 
maarif müdürlüğüne , Tokat maa 

f Bir karış topraOı boş f 
f bırakmamak hakkındaki f 
: parolayı bir dakika ha- ı 
f tarından çıkarma 1 ı 

......................... 

İki kadını 
hamamda 
soydular! 

Yeni hamamda dün gündüz 
kadınlar arasında bir hırsızlık va· 
kac:ı olmuş, Mihrıban Barış ve 
Feriha Kılıç adında iki kadın a· 
nadan doğma çıplak bir halde 
bırakılarak manto, entari, çama
şır, gömlek, çorap ve iskarpinle
ri aşınlmıştır. 

Yapılan aramada hırsızların 

Remziye Taşçı ve Münire Fevk 
oldukları anlaşılarak yakalanmış

lardır. Suçlular Müddeiumumiliğe 
verilmiştir. 

Okullarda . . 
ızcı 

Elektrik günün birinde baru 
tun yerini tutarsa zayıf madenden 
yapılmış 70 metre uzunluğunda , 
içi boş , fakat dışına tniknatisli 
teller ~arılmış bir kovan ciüşünü · 
nüz . Bu teller bir çok elektrık 

bobini vücucle getirmiştir . Birin
ci bobinden bir elektrik cereyanı 
geçirilirse , cereyan kendıli~iııden 
ikinci bobine geçer . Mıkııal•slan 
tılış olan biriııci bobin mermiyi 
çekerek ona bir hıı verir . ikinci 
bobın de onu ikinci defa çeker 
ve mermiyi kovanın ağzına doğ· 

ru iter . Böylece bir elektrik 

rif müciürü Ahmet Fıml Gönen ' 
Afyon maarif müdürlüğüne tayin 
olunmuşlardır 

oymağı kurulacak 
Ankara : 24 - Geçen 28 

birinci teşrinde, Cümhurreisimiz 
ismet lnönü'nün vermiş oldu~u 
direktifler dahilinde yetiştirilmek· 
te olan i:ıcilerimizin, memleketin 
bir inci planında yer alacak hayır
lı işler de kullanılmasını: temin 
mal<sadile Maarif Vekaleti yeni 
bir takım kararlar alınıştır. Bu 
kararlar arasında okul gençliğini 
sıhhatli, karakterli olarak yurdun 
ve Cümlıuriyetin müdafaasına ha
zırlamak amaçları ile ve bu öde
vin bütün isteklerine alıştırmak 

üzere, kız ve erkek orta okullar
la liselerde, Ticaret liselerinde, 
öğretmen okuflarında, kız ensti
tülerinde bir izci oymağı kurula
caktır. 

mıknatısından öteki elelctrik mık· 
natısına doğru inildikçe merminin 
hızı durmadan artar ve mermi 
kovanın a~zıııı terkettiği vakit 
hız hır saniyede 1800 metreyi 
bulur . Merminin kendi mihveri 
etrafında dönme hareketi de ge 
ne elektrik tertibatiyle yapılır . 

Tetkik _. .............................. . 

SEYLAN ADASI 
lrıgiltere'nin Hindıstan denizinde stratejik bakımdan en önemli da

yanağı ol<ın Seylan ddası, Hindistan'dan Palk boğazı ile ayrılmış bu· 
lunuyor. Brilanya imparatorluğuna tabi olan bu adanın eski ismi Tap· 
robane'dir. Seylan adasının merkez kısmı bir yığın dağlardan teşekkül 
eder. Kıyıları umumiyelle alçak olmakla beraber bazı kısımlarda Gaile 
burnu gibi kayalık arazisi de vardır. Üstüva çizgisine yakın olduğun
dan bu adanın iklimi sıcak, fakat sıhate elverişlidir. Bu adaya sulariyle 
bereket veren birçok nehirler vardır. Yüz ölçümü 65.630 kilometre 
murabbaıdır. 

Seylan adası çok zengindir. Burada çay, kahve, kauçuk, pirinç, 
kına ve Hindistan cevizi bol bol yetişmektedir. Hindistan cevizi sana
yii, birçok kimselere çalışma ve kazanma imkanları verir. 1925 ·- 1926 
senesinde 10 milyon sterlin lirası kıymetinde ve iki milyon libre mikda 
rında çay ihracatı yapılmıştır. Çay gibi kauçuk da ihraç edilir. Seylan 
adasının dış memleketlerle olan ticaretinin yıllık ortalama mikdarı 45 
milyon lngiliz lirasına varmaktadır. 

Nüfusu, 1921 senesinde yapılan sayıma göre, dört buçok milyon
dur. Bunlardan 3.016.154 ü, yani yüzde allmış yedio;i senegallıdır. Bu 
adada konuşulan dil Senegal ve Tamul dilleridir. Bundan başka Por · 
tekizce de konuşulur. Malum oldu~u gibi, Portekizliler 1505 senesinde 
bu adayı işgal etmişlerdi. 

UZAKLARDAN 
1 

HABER 

Bir izci oymağı en az bir iz 
ci takımından meydana gelecek 
ve her oymak kendi okulunun a
dile anılacaktır. Talebesi fazla o· 
lan okullarda 3 izci takımı birle
şerek bir izci bölüğü meydana 
getirecektir. izciler sıhhatli genç
lerden seçilecektir. 

Bundan başka bu sene yur
dun zirai seferberliğinde mühim 
bir yer almalarını temin maksadi . 
le Maarif Vekaleti tarafından sırf 

bu iş için yetiştirilmekte olan 3000 
izcimiz önümüzdeki hasad mevsi
minde bizzat ziraat seferberliğine 
iştirak ettirilecekler ve onlar, köy
lerimiılerde köylülerimizle birlikte 
mahsulün biçilmesi ve kaldırılması 
işlerinde vazifelendirileceklerdir. 

• 
Fıstık posasından· pasta - Holivudun adı 

Fransada bir çok yiyecek ma ldelerı bulunma
masına rağmen, pastacılar boş durmuyorlar, pas · 
ta yapmak için bir takım maddeler keşfediyorlar. 
Bu cümleden olarak son zamanlarda yağı alınmış 

yer fıstığının posasından bir nevi un çıkarmağ'a, 
bununla pasta y :ı pmağa başlamışlardır. Bu pas
talarrla şeker yerine sakarin kullanılmaktadır. 

Yer hstıgı posasından yapılan pastalar, gıda 
bakımından kıymeti olmamakla beraber, pek lez
zetli oluyormu~ . Şimdi bununla tuzlu bisküiler 
de yapmağa başlıyaca\clardır. 

* * • 
Sinemacılığın merkezi olan Hollywood sehri 

1880 senes>ne kadar hayvanların otladığı bir kır. 

dan başka bir şey değildi. Yerliler bu yere Ka
huenga adını veriyorlardı. 1883 senesinde MadaRı 
Velkoz namında gayet zengin bir dul bu yeri 
satın almış ve ikinci defa evlendikten sonra hu· 
rada yerleşmiştir. 

Bir kaç sene sonra Kahuenga bağları, hah· 
çeleri, meyvah ağaçları ile meşhur bir yn olmuş, 
yer yer evler , villalar inşasına başlanmış ve kii
çük bir kasaba halini almıştır. Bunun üzerine bu 
yeni kasabaya bir isim vermek icap etmiş ve Ma
dam Velkoz da buna, civar bir tepeye misyoner· 
lerin dikmiş oldulc.Jarı tahta haça izafetle Holly
wood isminı vermiştir. Hollywood, <Mukaddes 
tahta, manasına gelir . 

Türkiye güreş rehberleri kur
su münasebetiyle şehrimizde top 
lanmış olan onbi:- bölge güreşçi· 
!erinin ne iştirakiyle 8 martta 
şehir stadyomunda büyük güreş 
müsabakaları yapılacağı memnu
niyetle haber alınmıştır. 

Kadın çoraplar. 

lcra Vekilleri Heyeti ipek ve 
ıunipek kadın çorapları standar
rJı hakkındaki nizamnamede de
ğişiklik yapmıştır • 

H.M. Müdürleri 
Dahiliye Vekilliği hususi mu

hasebe müdürlerinin ayniyat iş 
lerinde de muhasip olarak tanın 

masını kabul etmiştir . 

Kadın bıçaklayan 
adam tatalda 

Genel kadınlardan Melahat 
Öıkanı bıçakla yaralıyan Mehmet 
Birkoçak yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Çlltçlyl alikalndıran 
mlblm bir karar 

( Başı 1 inci sayfada ) 

şıyan ilk tren şehrimize gelmiş 

ve bu tohumlar depo edilmiştir . 
İkinci parti diğer bir milyon kilo 
tohuma ise şımdilik ihtiyaç kal
mamıştır. Çün~ü tekrar taJil ve 
tesbit edilerek son ve katt şek· 
!ini almış olan yukarıda bildir
diğimiz ekim yapılacak bölgeye 
ancak 700,000 kilo tohum atıla

caktır. Şu halde 300,000 kilo to 
hum da ihtiyatta bırakılacaktır . 

Gerekli tedbirler tamamen 
ikmal edilinceye kadar tohum 
tevziatına başlanmıyacaktır . 

Aldığımız haberlere göre bu 
bölgede yalnız Akala pamuğunun 
üretileceği ve gerek tohumların 

gerek çiftçinin diğer müteferrik 
ihtiyaçlarının vaktıodan önce hü
kumetçe temin edilmiş olması 
çiftçilerimiz arasında büyük bir 
ilgi ve sevinç uyandırmıştır . 

iıtanllaldan çıkarı
lan yabadller 

CBaştar5'fl Birincide) 

769 Romanyalı Yahudi bulunan 

Panama bandralı Struma vapuru 
lstanbula 15 lıkkanun 1941 tari
hinde geldi. 

Gemi makinesinde tamiri müş 
kül ve hatta kasden olduğu inti
bamı veren arızaların tiimiri ba 
hanesiyle ikametini uzatmaya baş
ladı. Bir taraftan bu Yahudileri 
kabul edebilmesi ihtimali olan 
devletlerin Ankaradakı mümes 
sillerine birkaç defa müracaat 
edildiği gibi bu Yahudileri gel
dikleı i memlekete iad.:: etmek 
imkanı olup olmadığı araştırıldı . 

Diğer taraftan da bu yahudi
lere ya yollarına devam etmeleri 
veya geri dönmeleri için birkaç 
defa tebligatta bulunuldu. Müra
caat edilen devletlerden kimisi 
de kabul edemiyeceğini bildirdi: 
Romanyanm Ankara sefiri de bun 
tarın Romanya tebalı yahudi ol· 
duklarını, memlelceti ~yolsuz bir 
şekilde terk ettiklerini ve kendi
lerinin Romanya'ya kabulleri asla 
bahis mevzuu olamıyacağını bil
dirdi . 

Geminin tamiri hitam buldu 
ğu halde bizzat Yahudiler de ne 
yollarına devam ettiler ne de 
geriye döndüler . Çünkü geminin 
kaptan ve tayfası Bulgar olduğu 
ve Bulgaristan da harp halinde 
bulundugu için yollarına devam 
etmek istemiyorlardı . Binaenaleyh 
gemiyi geldiği denize iade etmek
ten ba§ka imkan kalmadığı ci
hetle bu hususta alaka göstere
cekleri zannedilen devletlerin 

z;, ai bahisler 

Öldüren 
ağaçlar 

A 
ğaçların yaşama şaı tıa.r 
bilmiyenler her keS 
ağacın yeniden sürece! 

rıı , şah ve filiz verece~ini ıl 
nederler . Halbuki , ağaçlarıP 
kendilerine>: göre yaşama şartl 
vardır . Bu şartlar bilinmeıse 

lişi güzel baltalanan ber al 
ölüll'e mahkum olur , korur 
Bilhassa ağaçların odununa ta 
edilerek kesildiği zaman , bu0 

rı mümkün mertebe toprağa 
yakın bir yerinden kesmelidir 
ağaç kuruyup mahvolma5 
Baltayı kullanmak kolaydır . f 
kat ağacı yeniden diriltmek ı 
zordur . 

Topraktan 30 - 50 santi 
reden daha yüksekten a~aç 1 
silmesi büyük bir zarardır · 
ağaç güç canlanabilir . Kısa O 

rak kesilecek olursa ağacı kıırll 
mak oisbeten kolaylaşmış oıu: 
Bu halde ağacın kalan kısa g• 
desi içinde gizli bir hayat )'t 
yan gözlerden ayni senenin be 
rı veya yazı içinde fışkın deP' 
sürgün veya şahlar meydanı i 
lerck bunlar ağacı gehçleştirıntf 
sebep olurlar . 

Bu söylediklerimiz , kış 
kusuna yatan ve yaprakların• 6 
ken a~açlar içindir . Halbuki t 
şın topraklarım dökm iyen eğ' 
ları kışın budamak veya kesfllf
onların tamamen ölmelerine 
bep olabilir , Hele çam sı~ 

ağaçları , gövdelerinin her ıısr 
bir tarafından kesecek olurssıı 

bu ağaçlar bir daha filiz süreJtl 
ve tamamen kururlar . Çamlsı1' 
gayri yapraklarını dökm iyen •~ 
ların budaması bile ya ıonbsh 
başlangıcında veya ilkbahar b8 
langıcında yapılmalıdır . 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Rad_qoP 

Çarşanba - 25.2.1942 
7.30 Program ve memleket s• 

ayarı 

7.33 Müzik : H1:1fif Parç• 
(Pi) 

7.45 Ajans Haberleri 
8.00 Müzik : Hafif Parça! 

Programının devamı Pi· 
8.15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket s• 
Ayarı 

12.33 Müzik : Muhtelif şarkılf 
12.45 Ajans Haberleri 

13.00/ 

13.30 Müzik : Şarkı ve ra 
kül er 

18.00 Program ve Memleket s• 
Ayan 

18.03 Müzik : Redyo Dans O 
kestrası 

18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Konuşma : ( Dış politİ~ 

hadiseleri ) 
19.10 Müzik : Şarkı Ve 'fD 

killer 
19.30 Memleket Saat Ayarı \ 

Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 5 dakika 
19.50 Müzik : Beraber şarkı1•1 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : ftir halk türk~1 

öğreniyoruz 

21.00 Konuşma : 
21.15 Müzik : Fasıl heyeti 
21.45 Müzik : Riyaseti Cürn~~ 

Bandosu 
22.30 Memleket Saet Ayarı ajsll' 

Haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
22.50 Yarınki Program 

Kapanış 

mümessillerine haber verildi ~t 
gemi 23 ıubatta Karaderıi'' 
iade edildi . Ertesi günü saba~. 
leyin boğaz dışında yön burıı~, 
nun dört beş mil kadar açıgıııd1 
bir infilakten sonra geminin b' ~ 
makta olduğu haber atıoar~ 
mahalline tahlisiyeler gönderilO 
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Franıa'dakl 
barp mesaııarl 
mubakemesı 

Berlin bu muhake
menin safahatından 
memnun olmadığını 

anlatıyor 

Harp mesulleri 
bulunması isteniyor 

Lonı.Jra : 24 ( a. a. )- Gelen 
haberlere göre, Ryomda cereyan 
eden harp mesulleri muhakemesi 
safahatından Almanya biç de 
tnenınun değildir. Berlin, bu mu
hakemenin harp mesulleri bulma· 
sını arzu ediyordu . Almanyanın 
Vi~iden bu muhakemeye son ve· 
ritm esini istiyece~i de söyleniyor. 

Çörçilin beyanah 
Londra : 24 ( a . a. )- Çör

çil nutkunu Avam Kamarasının 
açık celsesinde söyliyecelctir . 

Yunanistan da 
açlıktan ölenler 

Londra : 24 ( a. a. )- Alman 
iktisatçılarının tahminlerine göre, 
Atina ve Pirede günde 2000 kişi 
Öltnektedir . 

Berlin : 24 ( a. a. ) - Roma
dan bildirildiğine göre , Papanın 
teıebbüsiyle toplanan yıyecekler 
Yunanistana \:armıştır. 

Bay Bazveıtın 
ıoa nutku 
(Baştarah Birincide) 

sözler oldu~unu söylemiştir 
Ruzv.!ltin bu nutku , Ameri· 

lı:an ve lngiliz matbuatında derin 
akisler uyandırmış ve çok iyi 
karşılanmıştır . 

Vaşington: 24 ( a. a. )- Ruz
veıt, yeniden harp maarafları için 
596,859,000 dolarlık tahsisat iste
miştir. Bununla beraber munzam 
tahsisat yekunu :s milyar 764 
rrıil) on doları bulmaktadır . 

- - -- - - - -~' 

1 BO R SA 
1 

ı PAMUK - HUBUBAT 
24. 2 . 1941 

i 

-
KiLO FIA- Tll 

CiNSi En az ı En çok 
1 __ K. S.JJ<. S. 
1-;Koza ı 00.00 14,50 
_ Klevland Ç. ' 00,00 
Klevland 1 f58,5(r 70,00 

1 KlCvland il 00,00 66,50 -' M. Parlağl . 00,00 1_28,50 
P :-Tcmizi 00,00 56,00 
LKapımalı 
ll,Y. Çiğidi 06,001 
l!<· Çiğidi 1_6,75-

Susam ı 52,00 1 

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

_Yulaf 7,43 I 7,50 

= ~: b ~-Ser es Döviz Kurları 
DOLAR 

il Alış 129.20 
Sabş 132.20 

STERLiN 
ı ı hhalôt bedelleri (mal 1 e• 776 

il deli ) prlmli satış 
Türkiyeden gönderilen nav· 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedelleri 728 
olarak gelen DOvlzlerln olıt 1 

lıuru 
i 

'<ardım ve seyyahlara ve· 728 i 

Saire için gelen dlhlzlerln 
alıı kuru 
Primslr satıı (Tahsil mas · 524 
•otları vesaire ) 
Primsiz alı, Kuru 520 

........ --

t •kıllar Mldtlrll· 
hndea: 

idaremizde (15) onbeş lira 
hsli .maaşlı lcare katipliği mün· 

aldtr • Memurin kanununda· 
ki vasıfları haiz olan taliplerin 
~-3-942 pazartesi günü öğ
bden .sonra yapılacak müsa-
ika ımtihanına girmek üzere 

llli.iracaatlara ilan olunur . 
13932 

BAH~E İCRA MEMURlU

GUNOAH : 
Gayri menkul malların at;ık 

artırma ilanı madde: 126 

D. No. 942·51 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne oldutu: 
Tarla. 

Gayrimenkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi, sokağ'ı numarası : 
Bahçe kazası Yusufiye köyü, Ka· 
raca ören köyü No: 78/5 17 EylUI 

330. ' 
Takdir olunan kıymet : Hek

tarı 30 lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, 

gün, saat : lcra dairesi 14.3.942 
Cumartesi saat 15 de. 

1 - lşbu gayrimenkulün art
tırma şartnamesi 18.'2/942 tarihinden 
itibaren 942/:'ll numara ile Bahçe 
icra Dairesinin muayyen nu· 
marasmda herkesin görebilmesi 
için 942/51 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin °/117,5 ni.,be
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların 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 mcmuriyetimize bildirmeleri ica

beder. Aksi halde hakları Tapu 

siciliyle sabit oldukça satış bede· 

linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmalı 
ya iştirak edenler artırma artnaş· 

mesini okumuş ve lüzumlu malU
mat almış ve bunları temamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

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 sabş 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 kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be
deli satış istiyenin alacağına riic· 

hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkulile temin edilmiş a· 

lacaklan 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 karan fesholunarak 

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 

çıkarılıp en çok artırana ihale 

edilir. lki ihale arasındaki fark ve 

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

rarlar ayrıca hükme hacet kalmak

sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 

sil olunur. Madde (133) 

Yukarıda gösterilen 

14-3- 942 tarihinde Bahçe lcra 
odasında işbu ilan ve göste

rilen artırma şartnamesi dairesin
den satılacağı ilan olunur. 13933 

Vlllyettea: 
Kozan Memleket Hastane· 

sinde 1 O lira asli maaşh idare 

memurluğuna kanuni şartları 

haiz memur alınacaktır. .1- 3 

13916 

TORKSôZO 

İLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 

Arthrma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 

T oprakkalede iki: F evzipaşada iki, İskenderunda bir ika
metgah ile Ceyhan ve Iskenderunda 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. 

l - Bu işin muhammen bedeli 63600 lira ve muvakkat 

teminat miktarı 4430 lira olup ihale günü 5/Mart/942 perşem

be saat 16 dadır. 

2 - istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet 
Demiryolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri veznelerin
den 3 I 9 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı 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 vesikalan . (Bunun için ihale gününden en az 

8 gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat etmeleri lazımdır.) 

4 - İsteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatten bir sa· 

at evveline kadar 2490 No : h kanunun emrettiği şekilde ha

zırlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet Demir

yolları 6. ıncı işletme Müdürlüğü binasında toplanacak artırma 
eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilan 

olunur. 14-19-24-28 13900 

ADANA SITMA ENSTiTOSO OİREKTÖRlOGONDEN : 
9/ Mart/1942 tarihinde başlayarak köy tatbikatı dahil bir

buçuk ay devam etmek üzere Adana Sıtma Enstitüsünde Sıt
ma mücadelesi küçük sıhhat memurları kursu açılacakbr. Bu 
kursa devam edebilmek için Orta okul veya eski Rüşdiye 
mezunu olmaları ve askerlik fili hizmetini de yapmış bulun
maları şarttır. Bu şartları haiz olan taliplerin aşağıda gösteri
len vesikaları kanuni bir şekilde tanzim · ettirip 7 /Mart/1942 
gününe kadar enstitümüze müracaatları lazımdır. 

1 - Orta okul veya eski Rüşdiye mezunu şahadetname-
si sureti. 

2 Nüfus hüviyet cüzdanı sureti. 
3 - Askerlik vesikası sureti. 
4 - Sıhhat raporu memurin kanununun 5 inci maddesi-

nin D fıkrasında yazılı olduğu üzere. 
5 - Hüsnühal mazbatası. 

6 - Hali medeni beyannamesi. 
7 - iaşesiyle mükellef olduğu kimselere ait beyanname. 
8 Üç adet 4X5 ebadında fotoğraf. 
9 - Tercümeihal varakası. 1 

25-1 13931 

/ 

Sayfa 3 

·········~~············~ 

i Senenin en nefis ve muhteşem programı ı 

i z.KARAoySEVöA'"' 11 

f Aşk, Arkadaşlık, Kıskançlık, Macera... f t Baş rollerde: Dört büyük yıldız ! 
f Asrın göz lcama~tıncı güzeli F 

f Şimşekli Kadın 

i Hedy Lamar - Spencer Tracy ~ 
Clark Gable - Klodet Kolber ı 

i İlaveten : Varner Baksterin büyük filmi : 
TÜRKÇE SÖZLÜ f 

i Ormanlar H ô.kimi 'J! 
• Bugln gflndflz matinede: Son defa • 

i ORMANLAR HAKİMİ-KAOINLAR ARASINDA ! • • • • : PEK YAKINDA : 

: fil N T *R U YASI ı• 
l•ı ,. . 
•···~··~········· .... ·· .. ·• r ........ ~ ........................................ ı 
ı ipek Çorap Meraklısı : 
i Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! i 
ı ipek ve Yal çoraplarımzdan kaçan sapları ı 
ı Fransa 'dan henüz getirtmiş olduğum Yitos Otomatik ı 
ı çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı i 
ı tamam~~ eski h~JinP. k~yarak teslim ederiz . ı i Artık gıytlmez dıye bır kenara attığınız çorabınızı bize ı 
ı getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ı 

i Hüsnü Ergüven i 
ı Moda Tuhafiye Pazarı ve Yeni J, ı i Tuhafiye Mağıuıa•ında 1 
ı Sipariş kabul Olunur J 
ı 1-15 13934 i 
: .................................................. .. 



Sayla 4 TÜRKSôZO 25 1942 

Seyhan Vilayetinden 
uku a Pamuk r e 

1 - Ziraat Vekaletinin emirleri iizerine Türksözü ve Bugün gazetelerinin 24 Şubat 942 tarihli nüshalarında ilan olunan Akala 

bölgesi tadil edilmiştir. 

2 - 2903 sayılı Pamuk Islahı kanununun birinci maddesine müsteniden : 

Şimalen : Numune çiftliği, Kayarlı, Ağbenli, Ağzıbüyük, K üçükkapıl ı, 
teşkil ettiği Herekli, Büyükkapılı, Abdioğlu, ve Tabakzade çiftliğinin 

inhinalı hat. 
Şarkan: Ceyhan nehri 
Garbe n: Seyhan nehri 
Cenuben : Kilse k öyü, Cine, Tanrıverdi, Solaklı, Şahin ağa, Ak dam, 

Köylerinin teşkil ettiği inhinalı hat dahilinde ve bu hudutlardan beşer yüz metre genişliğinde bir kuşak içinde A K A L A 

nev'inden başka açık kozalı pamuk tohumunun ekimi yasaktır. 

3 - 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. 

4 - Zikri s: çen bölie dahilindeki bütün pamuk ekicil rının bu yıl kecekleı·i Akala tohumluğu temin edilmiştir. 

:·········· .. ···· .. ·· .. ·· .. ···· .. ·· ................ : J TABELA - KRİSTAL - AFİŞ f 
: ~esmi ve Hususi müesseseler için ı 

t LASTiK MtlROR - i 
• • i p i 
ı : 
i P A K i 
i K ' i 
• • i iş :-~. i 
: Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 : 

: • yrıca : Taşradan da siparişler kabul olunur·. : 
ı : 
: 6-8 Telifraf: Pakiı Atelyesi ı 

: .............................................. .... : 

--------------------------------------- ---
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : t888 

Sermaye•i : .100.000.000 Türk lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zıral ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana gör~ ikmmiye dağıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 .. 600 2000 .. 
4 .. 250 ıııoo .. 

40 ıoo 4000 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. '3200 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikiinun, ! 
Mart v l l Hİr.ıı tırı 1le,.in i ~ çekilecektir. 

--------------------------------------- ..... · 

{ 

24 - 2 - 942 

• 
T. I ş Bankası 
&içik tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubot, 4 Mayıs, 3 Aiustoı, 

2 lkincite,rin tarihlerinde yapılır 

19'\2 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. 31000 " 
2 .. 750 .. 1,500 .. 
3 .. 500 .. 1,500 .. 

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

4,000 .. 
50 .. 50 .. 2,500 .. 

200 .. 25 .. 5,00U .. 
200 .. ıc .. - 2,000 " 

TUrklyetl• Bankasma para yatırmakla ya ln1z 
para b lr lktlrmlf ve f a i z almı• olm az, ayni 
zam anda tallln lzl de denemlf o lursunuz 

,,,....,.,,.._,.,.......,,.........._,~,~--"< 

ilan 
SEYHAN NAf iA MÜDÜRlO~ONOEN: 

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

2 - Eksiltme 14j3ı942 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat on birde Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve mukavelename 
projesin? 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 benzer on 
bin liralık iş yaptıklarına dair bonservisleriyle iki fotoğraf, 
otuz ~ekiz kur~luk bir: sekiz kuruşluk bir damga vt- bir ku
rltşhık ltir uçak pulcnu dilekçelerine bağlamak suretiyle ihale
den üç gün evvel vilayete müracaat etmel,.ri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür 
mumu ile iyice kaıpatılacaktır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. 20-25-1-6 13915 

SE\' HA N V A LİSİ 

f AİK ÜSTÜN 

s;:a:z: #AA###### xı # # A ##fi :xc;z:w #*na 

DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
Bergin baıtaıarıaı maayeaeba

aeılnde kabul eder. 

NEVROZIN 
Bitin atrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını süratle izaleye kSfidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda"i edilir, Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDİNİZ 
icabında günde 3 ka fe alınabilir 

........ """ .. "" .. " .... " .. " .... ".... ..--~ i Abone ve llAD rı"ülr~r~ş(;zT i 
ı ,artları GONOELIK ~e. ADANA s 
1! Salıi1t ue Baımuharrirl ı 
'ı• Sene/ili · · • 14()() Kr. FERiD C ELAL OOVE N S 

1 Aylı~t . . . l 25 • • 
ı Umumi Ne.§rigat Müdfl.rü • 

ı llAnlar için ldar•r• MACiD GÜÇLÜ İs 
iı mUracaat etmelldlr BosıldıO• yer : TORKSOZO Moı::_J~ .... ""············.... .. .... 


