
~Rl'.: 

24 
•hllliıilbi... «Atftl':J 
~ 

ADANA • Abidin 
PClllG Cadd•· 
.. ı.ıo.. ..,. özer FERiD CELiL 80VEN 
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SiYASi GAZETE 

[s~yet Cebhesı 1 

44 köy, 
Kasaba 
Alındı 

ŞEKER SATIŞI 
•• • 

Uzak ~rkta 

YENIGINE 
VAZiYETi DUN BAŞLADI 

• 
.... Fiyat ammınclan .. nra alınacalı tedbirler .... 
ı ı KARANLIK 

Ovaraga şehri de 
Sovyetler elinde 

1 Eski şeker fiyah zamanında imal edilmiş ı 
ı mamul maddeleri esnafın saklamasına göz i 
f yumulmıyacak,tedbirler alınacağı sanıllyorJ 

Melburn : 23 ( a. a. ) - A
\"U tralya başvekili Miıter Porb 
ıunları söylemiştir : Yenigeneden 

aaat 16 danberi hiç bir haber 
alamadık . Japon kuvvetlerinin ----

Oreı, Kurak ve Harkof 
Bölg•lerlnde b U y U k 
Muharebeler oluyor. 
Almanların 100 hattı 

:........ .. ...... ı 

~?~ Kilo..,.. ~tre geri 
v .. t< .I •Ct:A uöylenl . or ---~ ... u Alaanıana 

terııatuıı ıallllıyor 
Moskov • !it : 22 S 1l • 23 (a. a.) - Teb· 

ma b t onkanun günü kıtaları· 
deva: ıya do~ru, ilerlemelerine 
kaaab ed~rek bir çok köy ve 

ayı a . 
da O otrı aldı. Bunlar arasın· 

varago h . Sonka şe rı de vardır. 21 
rip ed~~~d~ 15 Alman uçatı tah
betrk ıştır. Biz dört uçak kay· 

1 • 

veetiMoskGva : 23 (a. a.) - fz. 
betı/8 &'aıctesine göre, Katinin 

ında •h . ı· •b· h . Y'kı 1 .... cmmıyet ı • ır şe rın 

be : arınaa şiddetli bir muhare· 
evaıa ediyor. 

kov Moskeva: ~.3 (a. a.)- Mos· 
Orc~ ~adyosuna a-öre, Sövyetler 
de iİ 

1 
ursk ve Horkof bölresin

bir k er ernete devam etmişler ve 
s.t>a aç iÜn içinde 44 köy ve ka· 

yı feri alm~ard11. 
Stokh 1 

lindek· 0 m : 23 (a. a.) - Ber· 
le1• .! lıveç •azeteJeri muhabir-

• ITIOz.t• k lifade if ıs hareketlerinden Ber· 
Yorıar ıç bıhftdil•ediQini yazı· 
cerey · Fakat Moskova önünde 
kea •n eden hadiselerin her· 
diJiJor~ından bilind ıti kayde-

lllln~Yharen r•zeteıinden : Al · 
kU0111 rt kıtıaJıannı daha 100, 200 

ere re. 
lar orıı 

1 
n çekecekler ve Rus-

Celder~r • temas temin edemiye
ferindenr. Moıailk.telti Sovyet za. 
bir Yık sonra Alman ordusunda 

ınb beklenebilir. 

''lt!tlaa 2 Del a&Jfacla) 

·~•ıa elçisi 
1•Paaradan 

lla llotaıda 
Londra . 23 1 

P•nva hG • • ( a. a. ) - ı-
'onva kunıeti, Madridddd Po· 

elçili~· · 
t"rrı ·ı .. aının kapatılmıuını iı-

•C el "d 
ralc ıa \.çı en pasaportunu ala-

etnıi•\~le etten ayrılmasını rica 
., it. 

Leh mahtiı · 
hillttrnet· 1~~ınc göre, İspanya 

ı, .elçılıA-ın • . 
l>ortı vcrdı~ı pHa· 

ar lllcıeı · · 
lllelr.ted· cıını ıcbep 'g#)ıter-
dcn ır · Bunun Alman tazyiku. 

a \le renerat Skoıki ile Stalin 
rı11nda R 

ord uıyada bir Polonya 
uıu ttt1c"1· ı ınc tiair imı.alanan 

•nlaıoıa k 
lulm . . ır!ı11nda l.panyol hü 
d etının hıssettiği ııilvtıısizlikten 

otdutu kanaati ôc varhr. 

Baıvckilctin neırettiti tebliQ' 
ile felı:er 1&tııına 23 kanunsani 
942 günıind~n itibaren başlana
ca2ırıı yöz.mıştık . Dün Adanada 
da büt•ırı bakkaılar ş .. lı:er satışına 
bdşlamışlardır . Tt"bliğde bildiril· 
diği gibi kesme Şc!ker 62 kuruı 
ıamla 116 , toz ftker de 45 ku
ruş zamla 97 kuruştan satılmak

tadır. 

Dün aalAhiyettar kaynaklar
dan aldığımız mahlmata göre, ıe· 
kerleme , helva ve buna benze
yen mamul maddeler de tesbit 
edilecektir . Çünkü ıı-ker fiyatla
rının artma11 üz.erine bir çok eı
naf helva, ıekerleme satııını kes
miıtir. Halbuki düne kadar elde 
mevcut bu!mamul maddeler tox 
tekerin 52 kuruş oldutu zamanda 
imal edilmitti . Şu hale ıöre bu 
maddelerin düne hadar elde mev· 
cul bulunanları eı~ i fiyat üzerin
den Hhlmalıdır . MeıelA kilosu 
seksen kuruta Htılan tahin heJ
vaıını , eınafın 45 kuruı zamla 
125 kuruıa satmasına meydan 
verilmemesi gereklidir. 

Rio'daki 
Amerikan 
konferansı 

Şili1' Je clört maJJelilı 
lormiilü lıa6ul etti 

yalnuı arjantin luılJı 

Rio : 23 (a.a.) - As9ıyeti 
Ekapreıin bHdirditine göre, Ar
jantin heyetinden bir zat Mihver· 
le diplomatik münaa~beUerin ke· 
ıilmcıi hakkındaki anlaıma met
ninde iki detiflldik yapihD911na 
çal141laoattnı ifta ~tmtttir : 

1 - D6rdlnel madde «>nun 
daki Kollektif keJi11teıinin kaldı· 

rılması. Buna biç kimsenin muha 
lefet etmıyeceti muhtemelöir, 

2 - Pı ojenın ltpenyolca met 
ninde, <Japonya, ltalya Y~ Al· 
manya ile dtpiomalık mlnaaebet 
lerıne dnam edemiyeceklerini,. 
fark sıgasiyle detiftirmek. 

M. Grandı, anlatmanın bazı 
detifikliklerJe bugiln öA"leden 
sonra kabul olunacatın• emin bu
lunduğunu ıöylemiftir. 

Arjantin Hariciye Naıırı, mem 
lekctinin kati kabulünün Boen 
Ayres meclisinin tasvibine baktı
ğ•rıı söylem ittir. 

k,.,, ~ 23 (a.ıt.} - Amerika · 
lılar arası \cünferanaı giı di~i çık 
maıdan hc:nilz '-•"madı. Arjantin 
ve Şilinin değifiklik -ıusu hak . 
kında henilz bir bil ıun tı "-t1IU· 
namamıştır. 

Bir Tirk Hegeti 
Basril'ga Gitti 
ITHAL.tf EŞYAMIZIN SÜRATLE 

NAK-1 TEMiN EDiLECEK 

. Ankara : 3 ( Türkıö~ü mulaabi,,1"nJen ) u · 
cıye \1 uı - narı· 

•ltdleti lüat Daireıi Umum Miicliirii Beti. • ~ 
ın "•İaf:.1'· J ı.. rı vaman 

-.ınue h neyet Sa.raya ~6nclerilmiıtir. 
••raf ~•alet Dtiryolları Umum MiıJürlüiündeu 6ir Jele... .:eı~ dalallalantlufıı 6u heyetin "Seyahati bir oy •GJllll' 
a..a•p:·. Htt , Türlıiyenin ilcinci 6ir ithaldt lıapıaı Oltltl 

~ ef.l'CNlnın •iiralle nalıli hanımntla incel•· 

Reımimiz miıttelilı 
intibayı teıbit ,Jiyor 

ikinci ıaylamızdaclır • 

aıkerlerinin laaliyetleri,,t/en bir 
. Libya cepheıin• air haberler 

Refah Hadisesi 

B. Recep Peker'in reisliğindeki 
. 

komisyon tetkikatma başladı 
Ankara : 23 (Türhödi Muhabirbkhn) - Re/alı lıadlnsinJe iki 

e.Jci vekilin teırif masuniyetinin kaldırılması mesele.ini ıetlcik etmek 
üzere Mecli• tarafından seçilen 5 ki#lilc encümen evvelki gün Anka· 
rada ilk toplantısını yapm11tır. 

Encümen reislitine ·~len Recep Peker hükan..t l•ra/""4n e1eri· 
len dosyııların tetkikine 6aılamışttr. Heyetin toplantıları 6ir hafta ica
tlar tkoam edeuktir. 

•• 
Ucretli memurların 
tekaütlük haklan 

BU llAK 
Ankara : 23 ( Türk.özü mu 

habirindcn ) - Maliye Vekaletin 
de fealiyette bulunan teknik bir 
komisyon , ücretli memurların 
tekaütUik , moıuniyet , tebdilha 
va ve haatalık müddetlerini esaı· 
lı bir şekle ba~lamak üzere yeni 
bir kanun projesi üzerinde ince
lemeler yapmaktadır . 

Bu komisyon , di~er memle 
ketlerdeki ücretli memur ve müs 
tahdemlerin tabi oldukları hüküm
leri ayrı ayrı incelemit , tesbit 
etmiı ve bu hükümlerden bizim 
memleketimizde tatbiki kabil 
olanları aynen kabul etmiftir . 

Tahmin edildi~ine göre, ÜC· 

retli memurların ıenelik mezuni · 
yelleri - maaılı memurlarda ol· 
dutu aibi - bir aya çıkarılacak 
ve has11lık dolayısile iki ay va· 
zifes\ başına gelemi.ven ilcretlile 
rin vazifeıtit\e nihayet verilmiye
ce~i aibi onlar da hastalık dev
relerinde menıup olchılcları daire· 
lerind,.11 mııavyc.n bir tı-ctavi pri 
ırıi alabilt>Cf'klerdir Ayrıca ma. 
sşlı memurlarla ayni ırıeıuliyetle· 

lngiltereye 
hava hücumu 
Londra : 23 ( A. A. ) -

Düıman uçakları lnailterenin ce· 
nup batısında bir yere bomba 
atmıılardır • Bııka bombaJarda
lıanılie berine ıtılmıftır • Bir 
i"i y~rdo hafif hHar v.rdır • 

TA1'UOIOB 
ri 11rtlarına yükltnmif olın bu 
ücretli Devlet memurlarına , hiç 
olmaıH , Devlete batlı iktiaadt 
müeHcıelerde olduğu gibi bir te· 
kaütlü~ hakkı da tanınacaktır . 

Hazırlanmakta olan kanun 
layihasının Meclisin kıt tatilinden 
sonraki içtima devresine yetiıti
rileceği umulmaktadır . 

Avam Kımara1mda 
bararetU llona .. a 
lalll111 llalbror 

Çörçilin itimad 
istemesi muhtemel 

lngiltere'deki 
hava meydanlarının 
korunma meselesi 

Londra : 23 ( a, a. ) - Tay
miı ıiyaal muharririnden : Çör
çil, BirlCfik Amerika ziyareti ve 
umuml durum hakkında beya
natta bulunacatı zaman bir iti
mat takriri verilece~i bildiriliyor. 
Münakaşalar ve mevzular o ka-

• dar önemlidir ki.hükumetin amaç
ları hakkında ne lngilterede ve 
ne de yabancı memleketlerde hiç 
bir füphe kalmama11 için itimad 
kararı gerekli olacaktır. 

Londra : 23 ( a. a. ) - A· 
vam Kamaruında Çörçil , bava 
meydanlara hakkında hareketlere 
ait kısımların ıizli bir celsede 
konUfUlmuun iatemiftir. 

Sialder , 1940 lellesindenberi ..... . 

Umumi Meclis , 

Veni ytl Bütçesi_ taslağı dün 
Meclise verildi 

Vilayet Umumi Meclisi dün 
matad içtimalarına devam ederek 
Hat 15 de ikinci reis Feyzi 01-
dacın reiıliğinde toplanmııtır. Bu 
içtimadaki ruznamede mevcut me· 
ıeleler arasında bazı yerlerin 
komıu vilayetler hududuna geçi
rilmesi ve Hacıkırı iıtasyonu ci
varında yeni korulacak bir köye 
ad konm&11 mcseleıi konuıulmuı 
ve bu İf ftliltah encümenlere ha· 
vale edilmiıtir . 

Bu içtimada geçen gün bü
yüklerimize çekilen taz.im telgraf· 

larıoa gelen tefekldlr ~-
da okunarak uat 16 da toplea-
tıya aon verilmiftir • 

Viliyetimiıin yeni yıl blt999 
taslıtı da mecliıe arıedilmİf u 
tetkiki için maliye ve btltçe _. 

cümenine havale olunmuftur. O.. 
rek bütçe ve ıerekıe d'ter m•· 
ıeleler encümenlerde tetkik Ye 
müzakere olunduktan sonra -.C· 

lilin heyeti umumiyuiue aelerek 
mflnakqası ve kati kabull y_. 

lacaktır . 

Millet Meclisinde 
IBI MBBUIVN TIŞIUI MAIUNITITI Atuml 

Başvekilin beya_.ab 
-----

Milli Korunma Kanununun 
tadiline dair yapılan tek1if 
Ankara : 23 (a. a.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Şemsettin 

Günaltayın reislitinde toplanmış· 

tır. Başvekil Dr. Refik Saydam, 

Mılli Korunma kanununun bazı 

maddelerinin detiftiriJmeıine ve 

bazı maddelerin de kanuna ek· 
Jenmesine dair kanun JAyıhaıının 

muvakkat bir encümende tetkiki

ni teklif etmit ve Adliye, Biitçe, 

Dahiliye, Sıhhat ve lctimai mua

venet, Maliye, iktisat encümenle· 
rinden üçer aza seçilmek suretiy-

le muvakkat bir encümen tefkili 
kabul edilmiftir. 

Bundan sonra Manisa mebu· 
su Refik incenin eski harflerle ya-

zılm11 kanun, nızamname ve tali· 
matnameler hakkındaki ıual takri· 

rine Baıvekil tarafından cevap ve
rilmiştir. 

Türk Maarif cemiyeti Jiseıiade 

direktör vekili bulundutu sıralar

da resmf kayıd ve defterler üze· 
rinde tahrifat yaptıtı iddiaıiyle 

suçlu sanılan Tokat mebusu Ha

sip Ahmet Aykuma ile bu cemi

yete batlı teşkillerde vukua ie· 

tirilen sui istimaller hakkında ya 

pılan tahkikata göre, Cemiyetin 

eski reisi Urfa mebusu Refet Ül· 
gen'in teşrii masuniyetlerinin kal· 

dınlmasına dair Başvekile. tezke· 

resi okunmuş ve kabul edilmiıtir. 

Mecli.lin bupnk.ü toplaab11n· 

da Aıkırt ta1lnıt ve yıni kanu· 

{ 
Bulgar Bqvekili 

beyanatta bulundu 
Ankara ~ 23 :,R.G.) - .a.I· 

ıar Baıvekili Filof bir nutuk SOy· 
leyerek bu harbin topyekün bir 
harp oldqtanu, yeni bir niua 
kurulmuı Jlzumuna, Bulıaritta
nın bu arada çok kuvvetli ol••· 
sı ıeretini anlatmııtır. Loadn 
radyosu bu harbi mevıubahı ede· 
rek , Bulaarların harbe sokulmak. 
binnetice fellkete stırlkletiJmek 

~lfini biklir· ıMldlt. 

HlNDISTA'NDA 

GREV YASAK 
Yeni Delbi :2S ( A. A. ) -

Milli Korunma Kaauau ••uiaoe 
Hindiıtanda ieçileria .ırev yap: 

maaı ve patrenlaraa ifleri tadil 
etmui yaaak edilmiftir • lltla 
i1Çi anlqmulıkları hakem yolil• 
halledilecek ve patronlar igi al· 
mak için .bazı prUara U.JlaG4k• 

lardır . 

nunun 4 ve 30 uncu maddeleriu 

bir fıkra illve.ıiAe dair kan.._ 
ikinci madduiAia detiıtirillDeline 

ait kanun Jlyibuanan birine& ••· 
zakereıi yıplmııtır. 

Mocli• Pazartesi tünü topla
nacakbr.; 

Ç6rçil 1011 ıeyahetlerinclen 6irinJ. 
fauında bdyik ialihat yapıldıtı· ıının. orduya bırakılan b6lıeye 
nı ıoyledi ve izahat verdi. Rltün girdifird uıfldafaa meıuliyetlaia 
bunlarla beraber durumdan tama- kara ordusu komutanına tevdla 
men memnun olmadığını belirten edecetini anlattıktan ıonra, c 8a 
hava nazıı ı , hava meydanlırına iki taraflı mMılliyet meuleaiae.• 
yapılan ilk akınının havadan ola- vermek istiyoruz 11 demif va _.. 
catını söylem it ve hava k•vvet· kuaıudanlarmdm Lardaaia jıawa 
leri baıkomutanı aaJlhiyetlerine -kvvYetleri ile 1Hda ar..-. 

dokunuJamıyacatını ı6yJemiflir • ., 

• 
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i · · '· HABERLER 
Şehir telefonu 1 Ekmek kartlarının 

Bütün hatlar tevzii faaliyeti 
yeralhna alındı ~ 1 Şehrim izde ekmek kartlannın 

80·· ıge Sanat 1 dağıtılmasına devam ediliyor. ~Oü-
Dün aldığımız malilmata gö- I ne kadar Adana halkının yuzde 

re, tehir telefonunun havai hat· k 
1 

f 
1
. t seks~nine karne verilmi~tir. Da~ıt· 

larının hepsi yeraltı kablolarına . o u u aa ıye e ma işinin daha iki üç gün devam 
nakleCiilmiş bulunmaktadır . Oto· etmesi ve kartla ekmek tev1iah 
mırtik santral gelir gelmez Ada· geçmek üzere usulünün tatbikine Şu~at başında 
nanın otomatik telefona kavuş- başlanması muhlemeldır. 
ma11 bir kaç günlük bir İl ola· 
caktır. Sanlı alın celbi~ için mer· 
hı.in yeni tcşcbbüılerde bulun
du2u haber verilmektedir. 

Orta tedrisatta 
' 
çocukları himaye 
Maarif Vekilliii orta tedrisat 

müesseselerinde yoksul ve yardıma 
muhtaç bulunanların miktarının 
tesbit edilmesini ve okulun yar· 
dım tcşkillltiyle bunlara yardım 

edilmesini alik.adarlara bildirmiş· 

tir. 

Maarif Vekaleti de bu gfüi 

talebeler için bütçede bir yardım 

ayırmıştır. Okullarda tam m!na· 
siyle bir tcşkii8t mevcut olmadıA"ı 
için yeniden bir (yudım birliği) 
kurulacaktır. Esas, ilkokullardaki 
yoksul çocuktan himaye birliQ'i 
talimatnamesi olacaktır. 

Altın hakkında 

asılsız şayia 
Merkez bankaaının pi yasa va 

altın çıkaracajtı hakkında bir lı
tanbul iaıetcsinde çıkan haberin 
lı:atiyen asılsız oldu~u Merkez 
bankası umum müdürünün beya. 
natından anlatılmıştır • 

Hakem ehliyet 
vesikası geldi 

Beden terbiyesi Seyhan böl 
gesi reımt futbol maçlarını Böl· 
gemiz diplomalı hakemleri idare 
etmektedir. Bölgemiz futbol ba
kemlerioin ehliyetnamelcri Bölge
miz Başkanlığına tamamen gel· 
miştir. 

-Q 

Eski Sanayi mektebi ve halen 
inkılap İlkokulu ot..ın binada ku 
rulup faaliyete geçecek olan Böl
ge Erkek Sanat okulunun müdü· 
rü gelerek vazifesine başlamıştır. 

Tayin edilen öğ'retmenleri ve 
atelye malzemeleri gelir gelmez 
faaliyete geçecek olan bu okulun 
kabul edeceği talebeler şu şartla· 
rı hııiı olmalıdırlar. Türk olmak, 
13 ya.:itndan küçük ve 17 yaşından 
büyük olmamak, En az beş sınıflı 
bir ilkokuldan diploma almı~ bu· 
lunmak, Sıhhatı sanat tahsiline el· 

verişli olmak. 
Bu şartlan haiz olanların ilk· 

okul diploması veya llkokulların 
fevkindeki okullarda okumuş ve 
ya okumakta bulunmuş ise bu 
okullardan aldığı tasdiknameyi, 
Nüfus tez.keresi, aşı raporu ve al · 
tı dane vesikalık fotoR-rafiyle bir· 
Jikle okul müdürüne vererek nam· 
zet kaydedilmesi lazımdır. Halt.o 
liıe ve orta okullara devam et· 
mckte bulunan talebeler bu okul
lardan tasdikname alarak ilişiğini 
kesmeden Sanat okulu müdürlü· 
tüne müracaat ederek namzet 
kaydedilecekler ve sıhhat rapor· 
!arını aldıktan sonra ve sanat 
mektebi tedrisata başladıiı zaman 
bulunduklım okullardan tasdikna· 
melerini alacaklardır. 

Sanat okuluna Belgeli talebe· 
ler alınmayacaktır. 

Llll maçları 
Yarın Adana ıtadyomunda 

beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
futbol lig maçlarına devam edile· 
cddir. 

Bugün yapılacak 
fudbol maçları 

Okullar arası Fudbol Jik maç· 
!arına bugün şehir stadında de· 
vam edilecektir. Bugünki maç Ti
caret lise~i ile Erkek lisesi arasın· 
da yapılacaktır. 

Köy enstitüsüne 
seçilen talebe 

Maarif müdürü geldi 
Vilayeıimizdeki Düziçi Köy 

enstitüsene alınacak talebeyi se-
ıeçecek komiıyona baıkanlık etmek 
üzere Haruniyeye giden Maarif 
Müdürü B. Ekrem Gürsel fchri
mize dönmüıtür. 

Talebe .. eçim komisyonu, Vi· 
layetimiLden 50, Gaziantepten 29, 
Maraotan 40, Hataydan 41, lçel
den 40, olmak üzere 200 talebe. 
nin kabul edilerek ça~ırılmasına 

karar vermi§ ayrıca 35 tane de 
yedek namzet tesbit etmiştir. 

VilAyetimizden seçilen ve 
isimleri teblığ edilen 50 talebe 
hemen çaR-rılacalc ve gereken ta
ahhüt senetlerini yaptırarak ens
titüye gideceklerdir. 

Bu suretle enstitüde bulunan 
vil!yetimiz talebesi mevcudu 120 
olacaktır. Bunlardan 50 tanesi iki 
yıl sonra Enstitüden mezun olarak 
vilayetimiz köylerinde vazife ala· 
caklar, bu suretle en aı 50 kö· 
yümüz daha yeniden ilkokula ka· 
vuşmu.1 bulunacaktır. 

Libyadaki 
son durum Birinci maç : Milli mensucat 

G. ltUIÜbÜ - lncirlık gençlik ku · 
lübü arasında olub hakemi Nihad 
C b d 

Ankarıt : 23 (. R. G. ) -al a' ır. .. 
Romel kuvvetleri Agedabya'yı 

İkinci maç : Adana gençlik tekrar işgale muvaffak olmuş· 
kulübü ile Ceyhan gençlik kulübü lard•r . 
araaında yapılacaktır. Hakem Ke· K h A a ire : 23 ( . A. ) -

T l f l nan Cüıgüıı 'dür. Dünkü resmi tebliğde bi'dirılnı f 
• e e On a uyutma Ü-,;ÜrıCÜ Ve sonuncu maçı ha· oldu~U Üzere ~omel mühim kuv 

A 
merikanın FilA<lelfiya feh· hm Abdı Atamer idare edectk vetlerle keşif hareketlerint" g•ı rş • 
rinde Hovard Klein adın tır . Maıcıtya mensucat gençlik ku - rek geçen son baharda Mısır hu 

• da bir ad.arn , istiyen lüııü ıle Altıncı Demirspor genç · du'dunda tatbık ettiği t&hyt· ~ 

h '- . d h lık kuiübfl karıııatmasına da bü- benzer bir tabye kullanı•· or . 
crıtLesı er al uyutabilmckted ir. ' 

d yük eht·mmiyet verilmektedir. Pu Sanıldı""'ına göre Romcıı·n bunda Bu a aın , uykuıu1.luktan 5 
van cetvelinde en batta giden ki mabadı •udur : 

tlkAyet eden adamı karıısına ala- .., 
Demirspor'u Malatya mensucat 1 - Mıhver kuvvt'tlerinin im rak : ( Göz kapaklarınız ağırlısşı-

k takip etmektedir. hası i•ini bitirmek için giricti""'İ· yor , yavaş yava~ apanıyor , .., v ıı; 

iıte uyumağa baılıyorsunuz ) ıca. Okullar arası mi.ı hazırlıkları aıtüst etmek 
bitinden .<ıözlerle adeta ipnotizme voleybol maçı 2 - Hazırlıklarımızı yakın · 
etm,.kte ve u~·utmaktadır . dan öğrenmek 

· Yarın şehrimiz Kız enstitüsü Romelin bu iki heddten her 
Kt~iıı , bir heyet önünde Ô ile ~retmen okulu Voleybol ta- hangi biri üzerinde memnuniyet 

14 fcit• üzerinde kcrübe yapmış 
lamları arasında bir maç yapıla· verici bir neticeye varması pek 

ve bunlardan on dördünü de 30 
caktır. sanılmn. • 

aayıncıya kadar uyutmuştur . 
Klein , şimdi telefon va~ıta- Ante.kya'da yerli Uzak.arkta 

aile de iatiyenleıi uyutmaktadır • mallar pazara (Baştarah Birlnr.ide> 

Bunun için uyku u~·uyamı}·anlar A t k 23 (T- k .. - şimdi Rabaole çıkmış olduklarını 
J 

11 8 ya : ur ıozu mu- tahmin etmek doğru olur. 
kendisine sık aık baş vu•maka hebirinden ) - Sümerbank yerli 

Hava nazırı Drekfort , Yeni · 
baolamıtlardır . mallar pazarının bir an evvel a· 

gine civarındaki düşman gemi· 
Klein bu suretle müracaat çılarak işe baılamaıı için hazır-

edenlerden ücret almakta ve mü· !ıklar hızla devam etmektedir. leri arasında üç tayyare gemiıi-
him para kazanmaktadır.. nin de bulundu~unu söylemiıtir. 

Binada gereken de~itildikler Hariciye nazırı ' buhran dolayı· 
D 1 1 1 t b bitmek Oıeredir· Müe11eıede sa-

şa z er a uru siyi~ Sidneye gitmekten va:ı geç· 
tıt• çıkarılacak mallar da gelmiş mi•ltrdir . Argod gneteaine gö 

Avrupa harbinin iptida11ndan• L ı kt d v 1:1u unma a ır. re, Japon hava kuvvetlerinin Gre· 
beri lıviçre yaı ı ıeferber halde· Paıarın 2 şubatla kapılarını niç adaeından ietirildi~i unne-
dir • Her taraftan muhasım dev halka açarak 11tışa batlamaaı ka· dilmektedir . 
letlerle çevrilmit ve nOfuıu az rarlaomıttır. Tokyo : 23 ( a. a. ) _ Ja· 

TÜRKiYE Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 24.1. 1942 

7.30 Program ve memleket sa 

at ayarı • 
7 .j3 Müzik : Hafif Program 

(Pi) 
7.45 Ajana Haberleri 
8.00/ 
8.45 Müzik : Senfonik Proiram 

(Pi) 
13.30 Program ve Memleket sa 

at Ayarı 
13.33 Müzik : Kırışık türküler 
13.45 Ajana Haberleri 
14.00 Müzik : Karışık Program 

(Pı) 

14.50 Müzik : Saz eserleri ve 
şarkılllr 

15.30 Müzik : Riyaseti cümhur 
Fılarmonik orkestrası kon 
ıerinin Devlet koııservatu 
arı aalonlanndan Naklen 
Nt"frı 

18.00 Proiram ve Memltht sa 
at Aiarı 

18.03 Müzik : K1rı1ık fdtkılar 

18.40 Müzik : R .. dyo Dans 
orkestraın 

19.00 Konuıma : ( Büyük A· 
damlar ) 

19.15 Müzik : Radno danı Or 
kestrasmın ( Her Telden ) 
Proiramınm devamı 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

l 9.45 Konuıma" (iaşe ıaati) 
19.55 Müzik : Fasıl saıı 
20.15 Radyo Gueteıi 
20.45 Müzik : Fasıl ıuı Progra 

mının ikinci kısmı 

21.00 Ziraat Takvimi 
21 10 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.45 Konuşma : ( Güzel Türk 

vemiı ) 
22.00 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajana 
Haberleri ve Borsalar 

22.45 Müzik ; Radyo Salon Or 
keıtrası Programının De 
vamı 

22.5~/ 

2 ~.00 Yarın ki Program ve Ka
panış 

Sovyet cepbeıı 
(Bqtararı Birincid~) 

Londra : 23 ( a.a. ) - Bazı 

mahfıller, Orel'in Almanlar tara· 
fırırlan tcrkt:dildiğini ve Harkofun 
dd kuşatılmak tt:hlikeainde oldu
ğunu saıııyorlar. 

N6betçl eczane 

M. R. ECZAHAN[SI 

Kale kapısınd• 

U. Neşriyat Müd. Macit Güçlü 
Basıldıfı yer ; Tarksözü Matbaası 

··~~~~··········~········· i ASRİ SiNEMADA 
f Suvare Suuare 

1ı a,3o Ba Akıam a.ıo 
f Şaheserler serisinden 
f JOAN GRAVFORD ROBERT YOUNG- RANCHOT
f1 TONE gibi üç büyük artisttin yarattıkları ..• 

i' (MeçhulKadın) 

1 
iı 

Filmini sunar 
iLAVETEN 

CANI DOKTOR 
Bagln glndlz maUaede 

Cani doktor-Asri bir adam 
Pek yakında Palı yakında • • • 

: 
. Türkçe •özlü ve ıarlıılı türlıı kahramanlıfımn 

j timıali ve mı•ır Nlimciliiinin ıaheseri 

ıf / SELAH~1~.~. [!.!~!!ı.!! Bh~~-~~~.L ~H 
·~·-·~~· .... ~ .... ~ .... _ ....... _.~~ 
ı"""""""""""""""""""""""""I 
f Fabri!ta ve bilumum makine 1 
ı sahiplerinin nazan dikkatine S 
ı s 
i ·DEMiR iŞ 1 
ı s 
i Saim Yalçıner 1 
ıı s 

Bilumum malrinalar , alah züraiye , motirler ı 
ı . ' ı tamir atelye•i S 
ı Her Nevi Makinalara Yedek Parça , Pik ve Kıul 4ilökflm f 
ı soğuk sıcak demir itleri , fıreze, büyük kilçük torna ve pilınya S i işleri, elektirik kaynak itlerini teminatlı olarak yıpmıta S 

ı PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTlR S 
ı 
ı 
ı 
ı 

ADRES: 

Eski ııtaıyoa Jlar1111ada 
l Telgraf Adresi : Adana Demir iş 
: .............................. " ................ ~ 
\,:.::::;:=::c~::;;:a;=::;:.ı;.;;:ı:::;;:ı:;zz::;;::;;~::::cıcz::::z;:=:=::::.ı•:=::::::::c::~ 

.NEVROZIN 
Bitin atrııarm panzeblrldlr 

~ 

~Beyhude ıstırap çek~~yini; 

' 

BiR TEK KAii 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DlŞ ağrıla· 
rını sürdtle iıaleye kAfidir. Ro· 
matiıma evcaı, sinir mafaal ve 

· adele aatırapları NF.VROZlN'le 
teda~i edilir. Müeaair ilAç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDiNiZ 
icabında günde 3 koıe alınabilir --

Seyhan De./ terdarlığından: 
MAHALLESi ME.VKll CiNSi Af)A PARSEL MESAHA KI'i~ETI HISS~ 
Kurtuluş Yeni lıtaayon Arsa 531 1 4185 ~55.00 Tamaot• 

531 5 100 30.00 .. 
531 6 50 15.ro ,. 
531 4 660 198 00 .. 
521 4 270 54.00 .. 
534 5 350 105.00 .. 
534 6 200 600.00 .. 
547 1 3080 616.00 .. 
501 3 930 279.00 .. .. 

• 506 21 800 160.00 .. .. 

.. .. .. 
•• .. .. .. ,, 

" 
,. .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. 
" .. .. 

•• .. 
.. 
" .. 
" 

olduA'undan • l.viçre • ıtuvvetıi Güreş antrenörü ponlar Johur hududunun so ki· 
9ir ordu vficuda getirmek Oıere, N i ,w. de, ye gitti lometre kadar ceuup do~usunda ,, ,, ,, 
aakerliQ'e clveritli herke.ten isti- l::1 Labiı'ni ötesinde düşman hattını " 5f 6 18 8:> 7.1.l . 

506 19 85 17 () " .. " 

fade etme~• çalıoıyor . Bu dO- Gfiref Fedarasyonu tarafın· yarmııtardır . Ve şimdi Bek ok " " '' '' soı 17 ı <• • · Oo 
tünce ile ditıiıler de askere alın dan Bölgemize gönderilmit olan berine yürüyorlar . Moar ırmağı " " " " 51•6 16 335 7 ,00 
mııtır . Bunlar . di~er askerler faaliye proA"ramı mucibince Böl- cenubunda harekette bulunan Ja- " " " " 541 9 170 ,00 
gibi yemek yiyemediklerinden . gemiı Güreı ~antrenörfi her ay pon ttUvvdleri Yanpcngin 20 ki· " " " '' 541 7 190 !,OO 
bir dit,izler taburu tcıkil edilmif civar bölgelere de giderek iÜref · ıometre kadar batısında lngitiı- " " •• " 541 1 65 100 
tir . Dlti olmıyanlar veya pek çilere ders verecektir. Gürct ant- tere darbeler indiriyorlar . " " " " 541 12 308 12}() 
n diti bulunanlar bu tabura ve- renörü B. Necati Tokbudak dün· Tokyo : 23 ( a. a. ) - O. " " ,. .. S.0 .. .. .. .. 541 10 180 .. 
riliyorlar . kıl Ankara poıtaaıyle Nitdc'ye N. B. : Japon radyosuna göre , .. .. .. ,. 5-41 ıı 2?7 . 1)() ,, 

lıviçre , bu taburdakilcre çok gitmittir. Japon kıtaları sekiz saat ıüren Yu"8rda tVlafı ya:ııh 20 parça aayri menkulün mülkiyetleri pefın par•. ı~e 11/942 tarihindell 
çitnemcte mahtaç olmıyan yu- C u m a r t e ı i ve paıar bir muharebede Amerikan kuv- itibaren 15 gün müddetle açık arhrmaya çıkarılmıfbt. isteklilerin 26/1/942 tarıbıne 9adif paıartui 
ıouıık ııdalır vermekte , di~er gtlnleri Ni~dc gürcoçilerine ders vetlerini yok etmiılcrdir . Japon· günü aaat 14 de Defterdarlıkta müteıt.kkil komiıyon mahıuıuna ve malumat almak ycnlerın de her 

••İl·Iİİ-iiiı.İiiiiİiİiiiİİiiİiiiiİiİilİ.diaİİ.İ111ıiİvcİİİe.cmekİlvİİolim;iı;arıc;r~teİ•'i~ıil-0İülalk~~~~ı;aİr~cleİnİup.iİstlilkaİmİİetlirlıd;c;.iıleİr.lilylolr·~.. illi Emllk dairoeUıe mirıcuUan illo olunur. 13 _ 17 - 21 - 24 13803 
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