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BULGARIST AN 
IMRA· EDiLECEK 

. Şeltlina~lt'i ·beyanat-ıayfasına lltarıı 

Ame·rikamn . es~i Sofya elçisinin 
Ulus gazetesinde· çıkan bir yazısı 
~ ldeaıa pi 

mlldm 'b.8J8DIU ... ______ , 
MOSKIYA ~DA TORllYE 

l~IH . HEP iYi · · 
·. StYLEROEH. lOMUŞTUK: 

Bay Eden 

Londta : 9 (ıı.a.) - Harici . 
ye .D•zıra Eden, Avam kamara
ıındı -Oem· t• k" 1~ ır ı : <Moıkova gö-
rüıatcleri ve Batve'-·ı· A · ı _ . ıtı ın merıaa 

:ıtyaretı ha\:\:ıoc!a Dominyonlara 
ın~lu~at vcrihnittir . . Felemenk 
Hındıstanının bar.imle · b. ı · · · ış ır ıgını 

rncmnuuiyellc kaıfıladı\:. Hü\:ü· 
met Uıa\ııark hakkında bütün 
mca•ur · · k ı}ctı ·abul ediyor . Yakın-
d• bu mesele hııldı:ında müıa\:e· 
re açılacalı:tır . 

Yunaniıtana i'önderdiQ-imiı. 
k"v\itller Yu~oılavypda hükümct 
darbcıini lemin etmi• y 1 ,..... • ug-oı av 
ve Yunanistan mukavemeti de 
A rnanların Rusya> a taarruıunu 
«tltı haft a ıcciklirb'ıitt ir . 'Eden 
Roı~•. ıi}aretin~ ıeçerek fÖylc 
d~mııtır. <Stalin ve Molotof'la 
hır çok mcvıular 6ierindc konut · 
tuk . . BOUln bu ll\eti~ler halı:k • 
di~~t'l§lerimiıi ~birbirimiı.e ~~ 
dit~ "Ve mfisb~~:neticelerc vısr. 

-
l'ÜRKSÖZ·U·N Ü N 

••. .rl ,. • • • • 

.·." :. YILOQ~UMU 

d: ·"<4.etemizin onukislnci yıl· 
Uon~mü müuastbetiyle Mathuat 
U~ Müdara B.~Sellm .S•rl'er. 
,.::· >'etairner.ut, JJufiin, . Son· 

a arkadaılarımu tarafından 
Yazıta,. , . ... ,_ •

1 , . . .. urı,,. ııe lemennı ere sa· 
"-unf te1e"kl-W' l >J•J.· . .. ' ~ • .ı.J • 

• ; ~ s. u~ er.ımr•ı 'tfr-z e ~ız. 
•,ı; • 

Ankara : (a. a.) - Stefani 
ajansı, RoP91i Oitalya 'dan nak
len, Amt"rikanın eski Sofya el· 
çisi Ôclün bir demecini nefret
miş ve bunda şimdilı:i halde 
memleketine dönmek üze re ls-
tarıbulda bulunan Örlün Ren 

. nch.rin.c ladar bütün Avrudanm 

Sovyct Rusya tarafından İfial 
edilccc~i. Buljaristının "' dtlnya 
haritaaınoan 1ilinece2'i ve muta· 
leanın yalnız "endi" fikri 'de~il, 
Amerika cümhur reiıdiğinin de 
mutaleası olduğu irldhııında bu
hınduQ'unu yaımııtır. Ôrlü, dün 
Ulus gazeteıine gönderdi~i bir 
meitupti bu iddiaları kati ıu . 
rette yalanlamıotır. 

dılı:. :şefinden kumandanına ve 
erine kadar Ruşyı .da her kesi aü 
venli, :az.imli buldum. Uzun bir 
çekilmeden ıonra maneviyatı bo 
zulmadan~~düemanına: bu kadar 
muaffakiyetle taarruz eden bir 
orduya Avrupa tarihinde pek a7. 

,..., tc.adnf: edilir .• ,Bu hareket 1812 
dekindP.n . ıiyade ·dikkate de~er 
bir mahiyet:aımıştır . ., 

!den, Ruıyadak(harbin talii· 
ni <lc~İftiren amilleri aaymıı, 

Ruıyıdaki Alman orduıunun ar· 
tık 27 hazirandan evvelki ordu 
olmadıtmı , fakat hali kuvvetli 
bulunduğunu ıöyleyerck demif tir· 
1'i : cMosllova da iken Tahran 
ve Ankarada ki İngiliz elçilerini 
~en.imle göriifmek:dıere çatır 
dım . Çünkü Almanların bilhaua 
benim Moskova ziyaretim vesile· 
ıile Türkiye'de huzursuzluk do· 
turmaga çalışmalarını muhtemel 
görüyordum. Bu · hususta aldan· 
mamııım . M~ıakeıelcrimiıin Tür
lciye'yi ilgilendiren kısımları hak· 
kında Ankara mümessilimiıe bıı
ıat malümat vermek istedim. El
çim iz. Türle hüküm etine bunları 

bildirecektir. Şimdilik şunu ıöy. 
lcyebilirim ki görürmelerimizde 
Türkiyeden her bakımdan dostça 
"bahsettik. O 'kadar ki Türk hü· . . 
:ı.-.ometi bunları İfitse idi memnun 
olurdu. Türklerin müttefikler za
ferinden korhcak:bir şeyi yok
tur. Türkiye'nin .topr"k bütünlü· · 
ğ'ü hiç bir tehlikeye maruı de~il· 

riir. Geçen a~ustoıta Britanya ile 
S~vyetlcr birli~i tarafından Tfir· 

GÜ ND ELi K S iY AS i G A ZE T E 

Alman 
oi-dusu 
kıskaç 
içinde 

f Halkın ihtiyacı için mUhüm kararlar alınıyor 1 
• 

On ·güne kadar ekmek 
karne ile satılacak 

Meşevk te 
1 

Londra : 9 (a . a.) - Rusların Kimlere 

HER TÜRLÜ EŞYAYI HALKA TEVZi 
EDE CEK O FiS PROJESİ HAZIRLANDI 

ne kadar ekmek verilecek 
zap ted lldi 

1 Mt'fevki olduklarını ve Almanları • ----------------- - ---------- Ankara: 9 (Türksözü Muhabirin· 
den)-Ekmeğin karne ile satılması 
işini tcdkik eden komisyon çalış· 

masını bitirmiş ve son kararını 

kııkacın cenup kanadının §imale 
doğru harekete ieçildi~foi iÖS· 
teriyor.t Kıskacın şimal kanadı Ri 
iep'tır. Ccnuptaki hareketlerden, 
çevi.rme işinin başle dıtı anlaşılıyor. 
Kıskacın ikf kanadı arasında 200 
kilometre vardır, Kırımdaki va
ziyet kakkında sarih malümat 
yoksa oa Almanyadan gelen ha. 

"berlere göre, Alman başkumın
danlı~ı durumu son derece ciddi 
görünüyor. 

Berlin : 9 (a. a.) ..:.. Dnnkil 
Alman tebliii ": Şark ccbhesinin 
meıkez ve şimal keıimlcrde dÜf · 
mıın kanlı kayıplar pahaıına hü
cumlarını genişletmişlerdir. Hava 
lrnvvetlerimiı bir çok çevrelerde 
düşmanı hırpalamaya devam edi· 
yor. lı1' oçya sahillerinde ~O 
tooıuı.::~ir ticaret aemiıi batır
dık, diğer birini de hasar:a uQ"• 
rattık. 

vermiştir. Bu karar verilmezden 
evve:l hfllen .vesika ile ekmek da
ğıtan bir çok memleketleı-deki da· 
ğıtma şekli inceden inceye tedkik 
edilmiş, içtimai şıutlanmaz da iÖZ 
önünde tutularak dağıtma işi üç 
kısma ayrılmıştır : 

1 - 7 Yaşına kadar olan ço· 
cuklara 187,5 gram. 

2 - Yedi yaşından yukarı ço· 
çcuklarla memur, bakkal, kahveci, 

terzi ve emsali halka günde 375, 

3 - Demirci, vatman, hamal, 
ateşçi ve saire ile birlikte atır sa· 
nayide çalışan ameleye de ıünde 
750 gram hesabiyle ekmek datı· 
tılacal-tır. 

Helıinki : 9 (a a.) - Fin
landiya içtim at ! yardım . noıın. 
Stokholm'a iiderek Fın çocuklı
rımn lıvcce gönderilmcıiıii aörü· 
şecektir. 

Soııyel ctplıednd• km lı Liı mtvıi 

Ekmek dağıtma işinin intiza· 
nıiyle devamını temin mnksadiyle 
istihsal rnmtaknl arınn uznk yerler· 
de un ve buğday stokları [yapıl· 
mn~a haşlanmışlıı . Şimdilik :iaşe 
birlikleri hulunnn mahallerde zııbı· 
ta kuv\·etlerinin nezareti altında 

iaşe müdiir ve müm~ssillikleri, bu
lunmayan yerlerde mahalle ıııümes
sillikleı inden ve \ Uıt ı:ıhil \rııv

vetlcıinden istifade <'!dilmek sur~· 
tiyle ekmek dağıtılmasına başlana· 

caktır . Hükümel bu hususta bü· 
tün tedbırlerin i ıılınışlır. VilAyetler· 

Adiınada 
A 

umumı 

bina yazımına 
·başlama kararı 

Dahiliye Vekaletinden gelen emir 
• 1 • • • .. 

ki}''e 'ye karıı edilen taahhütlere 
tamamile riayet edilecektir. Sov· 
yeller blrliQi ve biz Türkiyeyi 
kuvvetli ve müreffeh görmek is· 

· teriz.. Rusya ile Türkiye arasın· 

ela 11kı bir aıılaıma lüzumu Ata· 
törk tarafından yeni iTürkıyc için 
konulmuş bir prensiptir. Bu ıi · 
yasctin d~rulu~u harp ıafhalan 
arasında hcrgOn biraz daha mey· 
dana çıkmaktadır .• , 

Eden~ Skoriaki'nin Ruıya ıi · 
yaretinin müttefikler araıındaki 
teıanfidün gerçeklcımeıine hizmet 
ettiQ-ini : bildirdikten sonra ıöıle
rini fôyle bitirmiftir : 

-"Moskovada harpten ııonra 
sulhün tan2imindtn de ballıcttik. 
Bu iÖrüşmelerin istikbal için bü
yük bir ehemmiyeti vardır. Hadi
seler, millctlerimizi birbirine yak
laştırıyer . Bu yaktosmanın mütte· 
fiklerin harp _gayretleri için zafer· 
li dünya barışı için· de devamlı 
olmasını temin etmek devlet adam 
la rına aittir. ,, 

Dün aldı2'ımız malumata göre 
kal}u"i müddeti biten Seyhan ve 
Kastamonu ~alilikleri içinde genci 

1 bina yazımı yapılması kararlaşmış 
tır . Dahiliye V ckilliği bina yazı 

mına başlanmasını bu iki valiliğe 
bildirmiştir . Bu iş için yakında 

hazırlıklara baflanacaktır . Bu ya 
zım işinin onbeş giin kadar sür
m.esi pek muhtemeldir . 

Büyük Millet 
Meclisimi.zde 
Ankara : 9 (A . a .) - Büyü!.: 

Millet Meclisi bugün y nptıRı 
toplantısında Vakıflar Umum Mü· 
dürlü~ü 1941 mali yılı büdcesin· 
<le bazı değitiklikler yapılmail 
hakkındaki kanun layihasının da 
hirinci müzakcrrsi ikmal edil· 
miştir . Mecliıı paurtt'si günü 
toplanacaktır. 

· Asker ·tayını 
alanlara dair 

ç.ıkan bir karar 
Ankara : 9 ( A. A. ) 

4105 . numaralı kanun mucibince 
bir er tayınına muıtahak kimse
ler bu tayınların kanunun ikinci 
maddesine tevfikan bedelen al · 
mak ·istedikleri takdirde tayın be· 
delinin müteahhitlerle mukavele 
akledilmiş ve iaşe maddeleri bu 
mukavelenamelcrlc müteahhitler 
tararından temin edilmekte bulun 
muı olan birliklerde mukavelena 
medeki fiyat üzerinden tediyesi 
mukavele fiyatı tcsbit edilmeyen 
askeri müessese ve birliklerin 
bedeline dı mahalli rayicini esas 
tutulması Maliye Vek6letince aUi 
kadarlar& yeniden temin edil· 

UZAKŞARKT AKİ 
SON MUHAREBELER 

T-0k} o : 9 ( A. A. i 1'- ı" 
lezyada hıgiliz kuvvetlermin bütün 
Perak Sultanlığını boşalttıkları 
bildiriliyor . 

Vaşington : 9 ( A, A. ) -
Filipinlerde Japon taarruzlannın 

şiddeti son günlerde azalmıştır. 

lralcıa yeni elçlıl 
Ankara : 9 ( A. A. ) -

Cümhurreisi ismet lnönü bugün 
saat 16.30 da ilimatnamesini tak
dim eden yeni Irak elçisini M. 
Necibi kabul buyurmuşlardır . 
Kabul esnasındA hariciye Umumi 
katibi Numan Menemencioğfo ha· 
:zır bulunmuştur • 

El Jronan maddeler 
Koordinasyon heyeti karariylc 

hükumetçe el konulan maddelerin 
satın alınmasında arttırma, eksilt 
me kanunu hükümlerinin tathiki 
tarafına gidilmomcsi valiliklere bil 
dirilmiştir ._ 

l 

ce yapılmakla olan hazırlıklar bi· 
tirildi~i takdirde,r;ok muhtemel o· 
!arak, on güne kndnr faaliyet• 
geçilecektir. 

Hazırlanan kar&rname Vekil· . 
ler Heyetinin tasvibine ar1.olun-
muştur. 

Her türlü datıtma işleı ini ida· 
re edecek olan datıtma ofisi lef• 
kilat projesine son şekil verilmiş• 
tir. Ofis uıpum müdürlük halinde 
vazire görecek ve bazı mühim sa· 
tahiyetleri haİ7. olacaktır. 

Bu prole önümüzdeki günler 
zarfında Vekiller Heyetine sevko· 
lunacaktır. Yeni teşkillit önümüz: 
deki ay başında f aali}•ete geçece
~i kuvvetle muhtemeldir. 

"""""""~"""""""""""""""""" ı ı 
ı ı 

1 AGEDABYA ,I 
ı ı . 
i 1 ı 1 Libya Cebhesinin Tetkiki ı 
ı ı 
ı ı : B uaün ~eneı al Rommel kuvvetleri ile Britonra kuvvetle· ı 
ı rinin Ag-edapyeda çarpışmakta oldukları malumd•r. ı 
ı A!iıl ismi (Cidepya) dır. Cidabye, Bingıui'nin cenubun· ı 

ı da 155 kilometre ve Sirt snhilindtn yalnı~ 10 kilometre ıncsı- 1 
ı fecie bulunmaktadır. ı 1 Tarihçilere göre, Cidabya, eskiden büyük bir şehir idi. i 
ı Burada birçok binalar vücude getirilmiştir. Burası, Oımanh ı 
ı imparatorlu.2-u zamanında bir kaymakamlık merke1.i idi. Aym ı 
ı zamanda Cıdabya bir ticaret kavşağı olmak dolayısiyle önem ı 
ı l.:nıanmıştır. ı 

ı . İtalyanlar 1913 senesinin mayısında bu şehri işgal et· ı 
ı mışlerdi. 1914 te İtalyanlar bir çekilme hareketi yaparken, ı 
ı Sünusilerin bir fuliyeti merlceıi olması heı;ahiyle bu ,ehri im· ı 
ı ha etmişlerdi. . • ı 
ı 1920 senesinin S ikincileşrininde ltalyn ile İdrisi • F.lıil- ı 
ı nuat arasında akdedilen ( el • Rejme ) adiyle tanınmıı tmua· ı 
ı hede mucibince Cidaby.t merkez olarak Sünusilere bırakıl· ı 
ı mıetır. O zaman Cidabya her sahada inkiıaf etmiştir. El • ı 
ı Rejme ittifakı az zaman sürmüıtür. Birkaç ay sonra ,harp S 
ı tekrar baıtamıı ve İtalyanlar 21 nisan 1923 tarihinde tiddetli S 
ı bir mukavemetten sonra tekrar Gidabye'yı işgal_ctmiılerdlr. 1 
ı . J 
""" ............ """""""""""""" .... 



M•e:1=1~~#1~ 
Cenup Anadoluda 
soğuğun zararları 

Okullar Arası 
Lik maçları 

Bug-ün şehir stadyomurıda 
Okullar Arası fudbol lik maçla· 
rına devam edilecektir : Bugün 
Erkek Lisesi ile Muallim Mektrbi 
maçı yapılac;ıklır . Her iki okul 
takımında kuvvetli olması maçın 

heyecanlı olacağını göstermek
tedir . 

VAR/DA T ·MÜDÜRLER/ 

Narenciye mahsulü çok zarar gördü Çankırı V arirlııt müdürü Hıl · 
mi Gülermırn ve leci vari<lat mü 
dürü Yümnü Güngör birer dere. 
ce terfi ettirilmişlerdir . 

Yarın yapılacak 

futbol maçları 
Yarın lik maçlarına Adana 

stadında başlanacaktır . lık kar· 
~ılaşmalar Demir spor - incirlik 
ve Ceyhan - Malatya mensucat 
ve Adana gençlik - Milli men· 
sucat futbol takımları arasuıda 

olacaktır. 

Büyüklerimizin 
Kurtuluş bayramı 

dolayısiyle cevapları 

Kastın Ener - Belediye Re· 
isi- Adana Kurtuluş Yıldönümü 
münasebetiyle gönderilen temiz 
duyıulara teşekkür ~der sayın 
Halka refah ve saadetler dilerim. 

ismet lnönü 

Kasım f.nt'r - Belediye Re· 

i~i-Adana 
Adananın Kurtuluşunun 20 İn· 

ci yıldönümü ınünasebeliyle gös· 
terilen duygulara teşekkür ederim. 

T. B. M. M. Reisi A. Renda 

Belediye Reisliğine-Adana
K urtuluş yıldönümünü kutlayan 
Adanıların Partiye karşı gösterdik· 
leri içden sevgiye teşekkür eder 
arkadaşların gözlerinden öperim. 

C.H.P. Genel sekreteri-Erzurum 
Mebusu-Dr. A. Fıkri Tüzer 

JJELED/YE HESAPLARI 

Belediyelerin 940 hesaplan· 
nın hemen ve hususi idarelere 
ait hesapların da 942 mali yılı 
bütçe toplantısında umumi mec· 
lisce lastik edilerek Hesap Diva · 
nına yollanması valiliklerden is· 
teıımiştiı. 

Hafta tadili 
Hafta kanunu dışında bırakı· 

lan müesseselere belediyelerce 
verilen ruhı,atnamelerden 1 hazi· 
ran 1940 tarihinden önce 15 ku· 
ruşluk , sonra ise 23 kuruşluk 
damga pulu yapı~tırılması , buna 
uymıyanlardan ceza alınması Ma
liye Ve~ illi2'ince i12'ililcre bildiri! 
miştir 

... 
İnsanın yediği 

Bir Alman dokto ı u, bir ada 
ının 10· yaşına kadar ne miktar 
yeyip içtiğini hesap etmiştir. Dok· 
tora göre bir insan 70 sene zar· 
f ında vasati olarak su, süt, bira, 
iazoz, şarap ve saire olmak üze· 
re 25 bin litre muhtelif mayiat 

• içmiş, 3 bin kilo: et, 12 bin yu· 
murta, 50 kental sebze ve 265 
kental ekmek yemiştir. 

insanın 70 yaşına kadar ye· 
diği, içti~i bütün bu maddeler 
motörlü arabalara ko!lsa 25 kam· 
yondan ibaret bir karvan teşkil 
t-dcr. • 

kuşların çokluğu 
' Yer yüzünde ne kadar kuş 

yaşadı2ı belli değildir. Çünkü şim· 
diye kadar kuş sayımı yapmak 
kabil olamamıştır. Maamafih lngil· 
teredeta bif'iarih profesörlerinden 
biri, yirmi senelik tahminlerine ve 
teferrüatını ifşa etm~k istemediği 

bir metoda dayanarak yer yüznde 
yaşamakta olan kuşları 75 milyar 
olarak hesap etmiştir. Yani bu 
alime göre Arzda, insaıılardan 35 
defa fazla kuş yaşamaktadır. 

Yine ayni profesöre göre, bir 
memleketi~ nüfus çokluQ'u ne ka
dar fazla ise, kuş çokluğu o ka
dar az.dır. Az insan bulunan yer· 
!erde ise, kuşlar fazladır. 

Profesörün iddiasına göre ln· 
gilterede 200 milyon kuş yaşa· 

Son günlerin sogukları mey · 
ve ağaçlan Lü7.erinde büyük tah · 
r ibat yapmıştır · Bilhassa büyük 
ı ararlar Narenciye ağaçları üze
rinde olmuştur. <Yeni . Mersin> 
arkadaşımız bu hususta fÖyle ya· 
ıı;or : 

Devam eden ~oğuklardan bil 
hassa Narenciye f a.ılasile müıees· 
sir olmuştur . Soğuklar sıfırın al 
tında 7 - 8 dereceye kadar düş 
mesinden dolayı limorı, mandali· 
na, portakal birinci derecede 
müteessir olmuş ve bir kaç de 
rece daha soğuA-a tahammülü 
olan turunç fıdurıları rla harap 
olmuşlardır. • 

Yapılan tahkikata göre Meı
sio çevresind· ki limon, portakal 
ve mandalina mahsülünün 80. · 90 
nisbetinde donarak hiç bir işe 
yaramaz bir şekil aldığı anlaşıl 

maktadır. 

Geçen sene dikilen ve aşı· 
!anan fidanların aördü~ü 7.arıtr 
çok isede kamileıı kuruyup kuru
madıkları ancak bir kaç ay son· 
ra belli olacaktır. 

Deııilebillr ki, Mersinio srne· 
lerdenberi topra~a büyük bir he· 
vesile döktüyü sermaye ve eme· 
~in mühim bir kısmını kayıp et· 
miştir. 

Söylendi~ine göre bugünkü 
halin a~açların tekrar normal bir 
şekilde meyvedar olabilmesi ıçin 
bir kaç sene _ikinci bir çalışma 
icap etmektedir. Yine söylendi-
~ioe göre ~ayet soğuk bir müd· 
det daha devam edecek olursa 
memleket serma; esinin 1'amilen 
mahvolmasından kor1'ulmaktadır. 

Muşavir avukatlar 
Devlet , valilik ve belediye

lerde veya hunlar tarafından ku· 
rulan , idare edilen veya serma
yes:nin yarısından fazlası devlet 
tarafından verilmiş müesseselrrde 
çalışan müşavir , avukatların bir 
sene daha hususi iş alarak avu 
katlık yapabilmeleri Adliye Vrkil 
liğince kararlaştırılmıştır . 

Afrika llarekAtı 
Berlin : 9 ( A. A. ) - Şi · 

mali Afrikada düşmanın şiddetli 
topçu faaliyeti olmuştur . Malta 
adasındaki ln2'i iı tayyare mey· 
danları yeniden bombalanmıştır . 
Düşmanın Almanya Ülerine yap· 
lığı hava taarruzunda hiç bir ha_ 
sar olmamıştır . 

SEYHAN Yill YETİ ZiRAAT 
MODOHLüGONOEN : 

Bahçe kazasının Hasanbcyli 
köyünde daimi ve Haruniye na
hiyesine bağlı Bostanlar, Yazla· 
mazlı, Kurtlar ve Böcekli köyltri 
civarında kesik sulama ve Aliboı 
lu, Piranlatanlı, Çerçio~lu ve K a· 
ragedik köylerinde daimi sulama 
usuliyle çeltik ekimi yapılması ve 
müracaat müddetinin 20/12/941 
gününden 15 ikinci Kanun 942 
akşamına kadar yapılması ve bu 
müddetten sonra müracaatlarının 

kabul edilemiyeceği ilan olunur. 
. 13790 3-3 

,·-··--·.------------------_ _..._., 
ı Şehrimizde altı sene kadar Tümen ve l 
t Askeri hastahane baş tabibliğini yapan ~ 

: Do K To·a ı 

! Abdullah· Erberk ! 
: Şimdi serbest olarak icrayı tababet etmektedir. t 
! Hergün Pamuk Borsası karşısındaki 35 Numarala s•· $ 
' kakla 44 Numaralı muayenehanesinde hastalarını kabuJ * 
ı eder. 3-15 11792 : ·---------------------····---·· 

·nan 
ZİRAAT OOASI YE ~if T~I BIRllGINOEN : 

Vilayet Makamının~beyannamt.sinde de tasrih edildiğ-i Vt"Ç· 

hile Çiftçi kendisi ve ailesi t"fradiyle ziraat işlerinde kullandığı 
-amelesi için istihsal zamanına karlar yevmiye birer kilo hesa
biyle artacak buğdayla büyük baş koşum Hayvanları için yev
miye bir buçuk kilo hesabiyle artacak Arpa ve şifanın Ofise 
teslimi icap edeceği tavzihen ilan olunur. 13798 

Eıkl,eblr Tayyare Fabrikası Direktir· 
ıaııadea: 

F abrikaiçin bi~inci ve ikinci sınıf tesviyeci, Tornacı, Fire
zeci, Elektrikçi, lastik tamircisi, Saatçı ve makine ressamı alına· 
caktır. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere
cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine göre ··500'' kuruşa kadar 
yükselebilecektir. 

İsteklilerin imtihanda muvaffak olmaları. gelme~ gitme yol 
masraflariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine aid l ol· 
duğunuıı bilinmesi gereklidir. lst~klilerin aşağıda yazılı' vesaiki 
hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörlüğ'üne müracaat d· 
meleri. '·9568" 

1 Nüfus Hüviyet cüzdam. 
2 - Askerlik vesikası. 
3 Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kijıdı. 
4 - Okul şahadetnamesi. 
S - Varsa bonservis. 
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...................... 
ı--Abo~e ve ııaa 
i ,aartlıarı 
ı Sene/ili ... I 400 Kr. 

ı 
1 Aylrjı . . . 125 • 

hAnlar için idareye tk müracaat etmelldlr 

................ 
'I"'ÜH JC{:SÖZ () 

GONDELIK OAZETE • A04NA 

Sahi/• ue Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müclıtrii 
MACiD OUÇLU 

Ba:ı.ıldıOı yer~ TORKSOZO Matbao:ı.ı 

TORK/YE Radııo$u 

ANKARA Rad_qosıı 

Cumartesi 10.1.1942 

7.30 Prog-ram ve mcmteket sa 

at ayan • 
7.33 Müzik : Hafif Program 

(Pi) 

7.45 Ajıın:. haberleri 

8.00/ 

8.45 Müzik : Senfonik prorrıun 

( Pi ) 
13.30 Prorram ve Memleket sa 

at ayarı 

13.33 Müzik : Hisarbustlik mı 

kamından şaıkılar 

13.45 Ajans hab'1leri 

H.00 Müzik : Riyasetifumhur 

Bandosu 
1'4.50 Müzik : Saz eserleri şarkı 

ve türküler 

1 S.30 Müzik : Riyaıeti Cumhur 
Filarmonik Orkcıtrnsının 

Konseri 
18.00 Prog-ram ve memlt"ket sa 

at ayan 
18.03 Müıik : Kadınlardan fasıl 

şarkıları 

18.4'0 Müzik : Radyo Dans Or 

kestrası - cHer Telden> 
Prorramı 

J 9.00 Konuşma (Büyük .adgınlar) 
19.15 Müzik : Radyo Dand Or 

kestrasının •Her Telden• 
Programının devamı 

19.30 Memleket saat ayan ve 

Ajans haberleri · 
19.45 Konuşma ( iaşe saati ) 
19.55 · Müzik : Karışık şarkı ve 

türküler 
20.15 Radyo Gaıetesi · 

20.45 Müzik : Şarkı ve türküler 
21.00 Ziraat takvimi 

21.10 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.45 Konu~ma : ( Güzel Türk 

. çemiz ) 

22 00 Mü~ik : Radyo Salon . Or 
kestrası ( Violorust Necip 
Aşkıo ) 

22.30 Memleket ~aat ayan Ajans 
Haberleri , Ziraat , Es 
ham - Tahvilat Kambi 
yo - Nukut , Borsaaa , 
( Fiyat ) 

22.'45 Müzik : Radyo Salon Or 

kestılısı Proırınumn De 

vaını 

22.551 
23.00 Yaiınki Pıoıram vr: Ka . 

pamş 

20!35 

• 
-~~···~·~~ ... · .. ··~·····~ı 
!j! ~~RI st_NEMAI?.~ fi 
:ı: a.30 la Ak,am a.30 i: 
ı.- Yine iki Büyük Şaheser l 
I•: - 1 

- •l 
ı• Alice Faye - Con•tance Bennett - Nancy Kclly I 
ıı gibi üç büyük yıldızm emsafsiz bir surette yarattıkları ! 

1 - 2- ı ı 
1t TÜRKÇE SÖZLÜ . l i 
1
• T G 1 11 
1
• : arzan e iyor 1 

1 

! 
1 
j 

ı 

Amerikanın Balta girmemiş Bakir ormanlarında Biobir 
hayvanatı vahşiye içinde geçen hazin bir aşk efsaot-si 

Bugün Gündüz 2,30 da Son defa 

~ı OIGllRIN Kili - Bil BiRiNCi GECE 
~~~~~~·-~~··~·~~.------_ 

ı" .............................................. ... 
: ı ı Fabrika ve bilumum makine ı 
ı sahiplerinin nazarı dikkatine ı 
ı • ı 

İ DEMiR iŞ İ 
ı ı 

1 Bilumum ~=~~, ~~l~~-~~e.r -~•· 1 
ı . I . ı : tanur at• yeıı ı 

ı Her Nevi Makinaları Y cdel Pari;ı , Pik ve Kıul döküm ı 
ı ~uk aıcal : demir ifleri , fıreze, büyük kilçhk torna ve pilınya S 
ı ~teri, elektirilc kaynak iflerini temioatlı olarak yapmıta ı : . ~ ı 1 PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTIR 1 
ıı ADRl!8 : i 

lıkl ••••• ,,. ............ ı 

ı Telgraf Adresi : Adana Demir iş 1 
ı .... " ................................ " .......... ı . 

Bel~diye Riyasetinden: 
Bilumum motörlü nakil vasıtalarının senelik fren muayt"nt:· 

sine 12/1/942 Pazartesi günü başlanacak ve on gün müddetle 
devam caecektir. Bu müddet içerisinde muayeneye gctirilmi· 
yen nakil vasıtaları sahiplerinden maktuan on lira ccz• alınaca-
iı ilan olunur. 13797 
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·-Seyhan Defterdarlığından : 
MAHALLESi SOKAGI 
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Rei&t bey 
Dôştme 

.. 

.. 

.. 

• .. 
Ultıcamf 

• 

Naci bey 
Tevfik bey 
Raif bey 
Rifatbey 
Kara Salih 
Tevfikbey 
Rifatbey 
Bahtr 
Hasan Rey 

> 
) 

) 

> 

Nuri efendi 
> 

Yusuf huri 
> 

Eyyup çavuş 
Sedboyu 

Hasan bey 
Eyyup çavuş 

.. 
Tevfik bey 
Naci bey 
Nuri efendi 
Naci bey 
Abidin paşa 

.. 

CINSt 

Ev 
> 

Arsa 
Ar sn 

> 

> 

> 

> 
) 

) 
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> 

> 
) 

> 

) 

• 
• .. 
» 

.. 

.. 
Ev 

Arsa 

ADA 

356 
329 
362 

357 
339 
329 
364 
357 
331 
331 
331 
331 
331 
361 
361 
345 
a.ao 
329 
483 
349 
329 
329 
329 
357 
357 
350 
150 
150 

PARSEL 

8 
46 
17 
5 

10 
41 
ı·ı 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
9 

10 
5 

17 
111 
20 
3 

202 
99 
52 
8 

10 
10 
l 

2 

SAHASI 

38 
85 
50 
50 

100 
12 
25 

311 
60? 
310 
171 
71 

141 
~14 

205 
175 
59,S 
36 

900 
1344 

70 
205 
40S 
69 
128 

:266 
57 
25 

MUHAMMEN 
Kıymeti 

75,00 
300,00 
300,00" 
50,00 
40,00 
12,00 
25,00 

31 l ,OO 
416,30 
217,00 
119,70 
-49,70 
98,70 

160,SO 
1S3,75 
70,00 
17,85 
18,00 

4S0,00 
1075,20· 

21,00 
102,SO 
101,2S 

41,-40 
96,00 

213,20 
750,00) 

75,00) 

HiSSE 
Miktaıa 

Tema mı 
35/108 
temaını 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 

.. 
4-0/UM 

Tenuum 

• 
• 
• 
• .. 

·'ll312 
l30fO 

Yukanda evsafı ya:ulı 28 paıça iayri menkulün mülkiyeti ~şi.n para ile ve açık uttırma UIUlly&e 
satışa çtkarılarak 12/1/942 tarihine milsadif Paurte.4li ıünil aaat on beşdc açık arthrma.sln.ın icrası ka· 
rarlaştırılmıştır. . .ı 

• Jst.Cklilcrin mukur günde ve muayyen saatte 'lı .7,b pey akçası makbuılariyle birlikte otM~dirhk· 
ta müteşekkil komiııyonu mahsuııa ve malumat almak i!lleyenlcrin de her ıün MiJH EmJik dstiresine mG· 

• racaatlan ilan olunur. 29-3-6-10 13777 


