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'°'° Coddelt 
Telelon ı 315 iİRKSÖZ 

S•Jıaı her J•rda. 5 Kuru• GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

............. 
Milli l•lln 
zıraretıerl 

Ankara : 24 ( a. a. ) - Milli 
Şef ve R :sicumhur ismet lnönu 
Devlet Konservatvarında Cum
hurreislıgı flarmonik orlcestraıının 
Verditi konseri huıurlariyle ıe· 
rdlendirmişlcrdir . 

Milll Şef Konservatvardan ay
rıldıktan ıonra İnönü Ansiklope
diı bilroıuna giderek toplantı ha· 
linde bulunan heyetin çahıma
lan hakkında Umumi Kitip ls 
tanbul Mcbuıu İbrahim Alaecidin 
Gövaanın verdiğ'i izahları dinle· 
mifler ve fİmdiye kadar yapılmış 
itlere dair bilgi istemiflerdir. 

· Aldıkları bilgilerden memuun 
olduklarını ifade buyuran Cum
hurreisi heyete başarılar diliye
rek bürodan ayrılmışlardır . Rei 
•icumhuromoıa Maarif Vekili Ha· 
Hn Ali Yücellrefakat ediyordu • 

••••••••••••• 
~Ya Cebh~ 

Agedabya 
hareketinin 
bir izahı 

İngiliz havacılarının · 
dünkü faaliyetleri 

. Kahire : 24 (a. a.) - Royte
rın huıusi muhabiri yazıyor : Bri
tanya kuvvetleri Çarşamba akşa
~· Çekilditi için mihver kuvvetle· 
rı ifün sabah karşılarında yalnız 
h~f kuvvetler kaldıtı ve Age
dı'>yıda arhk iaaparatorluk kuv

~rinin bulunmadığım görmüı-
. '· Diltınan bu amelle ilerle· 

:•• ve Britanyahlar buna müsaa
k e etaıİ4tir. Baflıca imparatorluk 
d uvv~ueri Agedabyarun dotusun-

•dir. Düşman bunlarla henüz te
rnas ~•lllittir. Dün akpm du 
~~ •çık detildi. Esasen Ldüşma· 
b~~ ~aksadı ve lngiliz karşı ted-
ır erı hakkında sarih malümet 

~erebilmek vakte henüz gelmemiş· 
hrj ~ununla beraber şurası öğı'e· 
:~ llllftir ki, dilfman şimdi Age· 
A ab'lanın Şimal dotusuna dotru 
k.ntelat iıtikametinde ilerliyor. Bel-

a de Romel, lnrı1iz kuvvetleri 
;u~rebenin evvelki safhasında 
1 °. rukla münaaebeti tesis ettik· 
;r~ ıanıan tecrübe ettiğini bir 
~ tecrübe ediyor. Yani geç 
fe tı taktirde artık yapacak bir 

1.!'
1 
'::lınıyacatım bildiği için ihti

~ r .biicümda bulunuyor. Her 

leri ~ ~ imparatorluk kuvvet
ye: b" 8ınraıiye gird ikten sonra 
Fi 

1 ır taarruz ha7.ırlamak için 

h
_renayikte iaşe maddeleri ve mü
urnrnat 

düş- Y•trnıta başladıklannı 
ist· ~nerek daha evvel davranmak 

•Yor. 

fark ~ahire : 24 (a. a.) - Orta
rırrth •va kuvvetleri umumt ka
tayy 

1 
tebliti : lngiliı bomba 

fiın..ı~:~cri Llbyada Vadii Paret'in 
bunda e_ ve ~edabyanın cenu
nn duırnanın motörlü taşıtla
Birı 111

:vaffakiyet1e bombalamıştır. 
ve ;.o tırn isabet kaydedilmiş 

nrınlar çıkarılmıştır. 
Avuatraı . 

ni b6ı d ya av tayyarele ra ay· 
hava ı'e"ık~l. Yilıakers 87 tipindeki 

ı ıne h- " 
tayYare d- ür- ucum etmiştir. Uç 
yareler has': ulaıüş ve bazı tay

• utrıhlrnıştır. 

Cebelidüruz 
dün Suriyeye 
ilhak edildi 
Suriye Cumhur reiai 
6i,, nataA ıi>yledi 

lidirt~ : 24 ( a. a. ) - Cebe. 
&erua· ile Elıla ve Yen çevre· 
~ •b .:uriye Clmhuriyetine il· 

' '"relerin eau tehir· 

;:a: (' lnıiliz gemilerinde son sistem bir da fi bataryası 

ı"""""""""""""""""""""""""l 

İ s·aşvekiliniizin . İ 
ı i ktidar ı e le al ışlarının ı 
ı ı 

ı yıl dönümleri i 
1 Sayın BaıtJekilimiz Doktor Refik · Saydam 939 senesi 25 i 
ı Sonkcinununda, ynni bugan iktidar mevkiini ele almışlardı. Sa ı 
ı yın Refik ~aydam geçen üç yıl içinde memleketi lıer tJadide bü ı 
ı yük bir liyakatle idare etmişler, ·bir hüku.met ada~ının en.'!'~· ı 
1 me1Jgi:z tJasıflarını millete ibraz etmişlerdır. Deterlı BaŞtJekılımı· ı 
ı ze tJazifelerinde uzun yıllar diller, Sıhhat, Saadet dileriz. ı 

ı"""""""" .... """ff"""""""""""ı 

Bele~ige halk için 
kömür temin etti 
Ba 111.ıtrıer perüate oı.,a11 
lllloıa 715 llaraıtaa ıabbror 

Dan alJıiımı~ malumata ~öre, ıehrimiz belediyeai hal
lıımız için ucuz Fiyatla kömür temin etmiı~r • Belediyenin 
temin ettif i bu kömürlerin perakante olarak aatııına baı
lanmalıtadır • Bu kömürler için belediye 1,5 lıuraı fiyat 
tea6it etmiftİr. Şimdiye kadar kömürün lıiloa11 10 lıuruıtan 
aatılmalıta idi . Şa hale göre, halka kiloda yüz para ~bi 
bir iatilade temin edilmiı oluyor . 

Mersinde Mebus 
yapılacak • 

seçımı 
• 

Bugün yapılacak olan infihabda 
parti müfettişimiz b~J~nacak 
Mersin : 24 ( Türksöüü mu· 

habirinden ) - Mebusumuz emek 
li general Cemal Merıinlinin ve
fata dolayısiyle açık bulunan Vi 
liyetimi:ı mebuılutuna diter bir 
z.atın ieçilmeai için hazırlıklara 

baılanm ııtır . 
Müntehibi 11nilcr reylerini 

vermek üzere önümüzdeki pazar 
günü belediye salonuna mebuı 
intihabı heyeti teftişiye reisi tara 
fından davet edilmişlerdir . 

Bölgemiz Cümhuriyet halk 
partisi müfettişi · Mardin Mebusu 
Bay Halit Onaran şehı im ize gel · 
mittir . Ôğrenciiğimiıe göre Bay 
Halit Onaran önümüzdeki pazar 
günü vilayetimizde .vapılacak me· 
buı intihabında hazır bulunacak· 
lardır . 

ııııııııııı:ııııııııııııııı 

Ruzveltin aldığı 
yeni tahsisat 

Ank•ra : 24 ( R. G. ) -
Ruzv•H me"llaten h•v• kuv· 
v.U•rl için 3, 5 mlly•r d•h• 
tah•l-t latemlf~Y• •lmıftır. 

Sekiz ccph.eJe ( •avaı 
Melburn : 24 ( a. a . ) - Ma· 

lezya muharebesinin gelişimi, hü
kümete derin endişe sebebi olu
yor. Harbiye nazırı Ford gelen 
telgraflarda durumun hala müp
hem gösterildi~ini bildirmiştir . 

Tokyo : 24 (a.a .) - Japon 
tebliği : Japon Bahriyeve ordu 
suna menıup teıkiller 23 Sonka
nun aabahı yeni Britanya adasın· 
da Trabol yakınlarında karaya 
çıkmaya muvaffak oldü. J-lususi 
t"lim görmüı Japon Bahriye ve 
piyadesi cie ayni sabah yeni İr· 
landa o ·iasında 1'.alo'ya çıkmıı · 
tır. Japo n kuvvetleri timdi yedi 
cephed~ muharebe ediyo r. Man-
c;uko cephes i ııd e buna ilave et
mek Uiıımdır . 

Rus ordusu 
yedi şehir 
işgal etti 

Almanlardan 
alınan ganaim 

··-
ALMANYADA'Kl 

MANEVIY AT BOZCUNU 
Ankara : 24 ( A. A. ) -

Sovyet cepheıinin aon vaziyeti 
dolayısiylc Almanyada manevi
yat bozgunu rörülmektedir . 
Göbelıin bir Alman gazetesinde 
çıkan makalesinden de bu vazi
yet sezilmektedir . 

Moıkova : 24 ( A. A. ) -
Sovyet haberler buroıunun hu-
susi tebliği : Şimal batı ve Ka· 
lenin cephelerindeki kuvvetler 
Holm , Turupet Selijarago , Ra
patnaya , Dövina , Oleniva ve 
T uyo Tarafaf fehirlerini İfill 
etmiştir . On oniki gün önce 
şimal batı ve Kalenin cephelerin· 
deki kuvvetlerimiz ıiddetli ıavaı
lardan sonra Ostançkaf ve Sey
ri)arogof ıehirlerinin cenubunda 
düımının tahkim edilmif hattını 
yarmıı ve ilerlemeğc baılamıştır. 
Kıtalarımır. kendilerine verilen 
vazifeyi yaparak yüz kilometre
dec fazla ilerlemiştir . Şiddetli 
muharebelerden sonra aşagıdaki 
tehirleri aldık . Tena Andriya
napto , Holm , Fapatnaya , Di· 
vina , Dorotez , Almenavo , Se
naroyaparoyof bu ıuretle Alman 
kıtalıınnın en mühim münakale 
hatlarından biri ol!ln Rijief Veli
kiye demiryolu kıtalarımız tara
fından ifgal edilmiştir • Dokuz 
Sonlc:inundan 22 Sonkanuna ka
dar olan devre içinde bir çok 
ganimetler alınm ııtır . 

Londra : 24 ( A. A. ) -
Buradaki siyasi mahfillere göre , · 
Rusların Moıkova il~ Leningrad 
arasında ilerledikleri hakkındaki 

haber son derece önemlidir . 
Tahmine göre , bu ileı lemenin 
tesirleri bir kaç güne kadar görii 
lecektir . Bu ilerleme esnuı"da 
Rusların bıatı · istikametinde yar
dıldarı en yakın nokta Staraya 
tarafıdır . Bura11 Smoleosk batı

sında önemli demiryolu kavuşatı 
olan Valikio Rukiye pek az ya
kındır . 

Brezilya M ihv erle 
münaseb et k esti 
Riu Dajaneyro : 24 (a.a .) -

Asoıieti PreH göre, Brezilya ha
riciye Nazırı Aranha gazetecile
re ıu demeçi yapmııtır : -"Bre
zilya hükumeti Mihver devletleri 
ile münaacbatlırını kesmiş bulu-

•• Sahip ve Baımubarriri 

FERiD CELiL aovu 

Kuruluş Tarihi : 1 Klnunuani 1924 

Onaeklzlncl Jll - .. ,, ı S2t 8 

Ankara : 24 ( Türksöıi mu
habirinden ) - Memurların ay
lıklarına yapılacak-ıam hakkın
daki hümumet teklifini tedkik 
etmekte olan Bütçe encümeni 
son kararını vermiı ve eaaslannı 

evvelce bildirdi~imiz şeki lde me 
mur maaşlarının 100 liray a kadar 
olanlarına yüzde 25 , 170 liraya 
kadar olan larına yüzde 20 bun
dan yulı:arları için yüzde 15 esa 
sını muvafık bulmuıtur . Tahmin 
edildiği ne göre liyihanın bu son 
şekli önümüzdeki cuma veya pa
zartesi günkü Umumi Heyet top
lantısında müstaceliyet kararile 
a-örüşülecektir . 

Maliyede yeni 
tayin ve na&:tiller 

Ankara : 24 (Tütlc:sözü mu · 
habirinden ) -:1Aslı:eri muhase 
beciliği mümeyyizi Ömer Necmi 
35 lira asit maaşa , 30 lira ile 
terfian Çankırı tahsilat kontrol 
memurluğuna Hayri Pulat, Aske· 
ri muhasebe lditipliğ'ine 25 lira 
ile Fehmi Kurtoğlu , Askeri mu· 
hasebe veı.nedarhğına 25 lira ile 
Hamza , Temyiı. komisyonu ra· 
portörü Nuri Fahri 70 liraya, To· 
kat defterdarı Abbas 60, Ağrı 
defterdarı Abdülkadir 60, Seyid 
Gazi mal müdürü 40, Malatya 
mal müdürü Mehmet 40, Kmkka
lc mal müdürü Ahmet 30, Bolu 
tahsil it şef( Zahit 30, Borsa ko
miserliği kambiye ve:nakut mü
dürlütü memuru İhsan 30, sitıj i · 
yer Aki1: 30. sitıjiyer Tevfik 30, 
lzmir ha:ıineı·avukatı Zehra 100 
lira ücrete terfi . ctmiflerdir. 

Açıktan tayin edilenler 

Siyaaal l Bilgiler okulu mali 
şube mezunu Hayati, Fahri, Cev
det, Tırık ıitajiyerlikle 30 lira 
maaıa, ~ukuk fakültesi mezunu 
Kudret 20 lira , Ankara hesabı 
mahsus mu.vwliA'ine Cemal 100 
lira ücretle , Milli Emlik müdür
lüğü araıi tetkik ve tevzi memur· 
luttJna Sami 100 , muhaf na me
murlutuna Rüşdü ıoo. Ali 75, ls· 
mail 75, Fahri 60 lira ile tayin 
edilmiflerdir. 

MaC11ları ile nakledilenler 

Zat itleri müdürlüğ'il ikinci 
mümeyyizliğine · Sabri, Fehmi, 
Konya tahakkuk ıefliğioe Ethem 
Maraş tahıilAt kontrol memurlu
ğuna: Ekrem, Yozgat tahsilat fef
liğine lı.ıettin, Yoıgat tah,.ilat 
ıefliğine Adil naklen tayin edil· 
mişlerdir. 

Ruzveltilı 
beyanatı 

Amerikanın Moskova 
sefiri tayin edilecek 

Bay:'Ruzvelt 
Vaıington • 24 ( a . a. ) -

Reis Ruzvelt. ıga:ıeteciler ' toplan
tısında:sorulan::muhtelif ıuallere 

cevaben Portoriko•valiıi Tuaıaıell'in 
fena idareıi:hıkkında her hangi 
bir şikiyet almadıtını , Sovyet 
Rusyada, Birlefik Devletleri tem· 
sil iktidarına mah"k ~dota• hik
medilecek ı bir sefiri . Moakovaya 
göndereceğini ve Felemenk Hin
distanı umumi valisiyle yapblı 
görüşmeye dair hiç b ir ıey ıöy
liyem iyeceğirıi bildirmiıtir • 

Sinkler'in 
bir nutku 

İngiliz hava kuvveti 
Almanya ile müsavi 

Stalinin p~.L idareai 

Londra : 25 ( a. a. ) - Man
çesterde bir nutuk ıöyliyeD Ar
şiyale Sinkler lngiliı hava kuv
vetlerinin fimdi Almanyanınkioe 
müsavi oldutunu bildirmif ve •· 
miştir ki : Fakat bu hava ıa..." 

(('..erfsl ~ DOt a&Jfada) ' 

Korunma kanunu 
· tadilô.tı görüşmesi 
Yapa~ ı m a d desine ait yeni karar 
Ankara : 24 (R.G.) - Millf korunma kanunu tadilleri çarıamba 

günü Mecİiste müzakere edilecektir. Yeni çıkacak bir koordinasyon 
kararına göre, memlekette her yt:rde elinde yapağı bulunanlar beyan· 
name verecektir. Eski klrarda ise bazı mıntakalarda beyanname ver• 
mek mecburiyrti vardı . 

ldhalat ve İhracat 
Bitin lbracatçd~ 939. 941 eıra ftat 

llıteıerıaı alllıadarıara llUtllrecels 
Ankara : 24 (Türksözü muha· 

birinden ) - Ticaret vekAleti id 
halit t-şyası fi atlarının muhtelif 
mcmlekf"tler itibarile yülc:selif niı · 
betlerini tedkik, teıbit ve bu fi
atlarm seyrini takip etmek için 
ithalatçılar birliklerine vaıife ver· 
•ektedir, Birlikler aıaaı olan ve 
olmayan bil6mum ithalAtçılar teı• 
bit edilen baıı maddeleri 938 ve 
941 seneleri içinde hanri fiatıar:-

ve Mersindeki birlikler umumi 
Utiplerine bildireceklerdir. 

Şimdiki halde bir anket ma· 
hiyetinde olan bu çalıımadan a• 
lınacak neticelerden sonra itha• 
IAt ve ihracat eıyuı hakkında , 
fiatlan bakımından, yeni uıaller 
ittiha:ı edilecektir. 

LDzumlu mal6mat elde edil• 
dikten sonra birlikler amumf k 
tipleri Ankarada bir 
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TORKIYE Ro~qosu iı ASRI SİNEMADA 
ı.ı s 

Misisin isteği 
Mısis : 24 ( Hususi muhabiri

mizden ) - Şehrinı iıe 26 kilo· 
metre mesafede Cryhan nehri lc.e. 
narınôald Misis nahiye mcıketi
miı.in mühim bir mevkii vardır . 
Bu nahiyemiz Adanadısn gc~ip 

Şark vilayetlerine giden büyük 
fO•anın ve ıki ovayı birbirine 
baklayan tarihi köprünün üıcrin 
de bulunmaktadır . Miliıtin çvk 
cald tarıhi kıymeti de ayrıca zikre 
de~cr • Fakat Misis bu mühim 
co~raft vuiyctine rağm~ rı liOll 

senelere gelinceye kaCiar beklenen 
teraldciyi göıtertmemiştir . 

0Utia11a evvelce Miıtise 1:1tt~1ı 
Ölt!ılfu halete bir k'aç ıtene e:vvcl 
Ceyhana mal edilen Havraniye 
köyünün bu ayrılışı Nahiye mer· 
kezinin inkitafına mini olmakta· 
dır. Havraniye Ceyhan ırma~ının 

kartı aahılinde ve Misisin bir ma 
tiaHeıi demektir . Aradaki mesa
feyi büyük tat köprü ayırmakta

<iır. 

Euıen Havrıniyc köyOnün ba~
lı oldutu Ceytıana hemen hiç bir 
mtinaaebelı ele yol.tur. Köylü bK
ttin alım .atım ve diğer işlerini 
Miıiı ve Adarıa ile yapmaktadır. 
Havraniycnin Mısisteıı ayrıl1şı nc:t· 
tüyenin nüfuıu vaıiyctiııe , bele
diye ve di~er halk menfaatine 
olan iılerin yapılmuına mani ol
maHadır. Bu vaıiyeti alikalı ma· 
kamlarımıı da peklll bılir. Rina
onaleyh Miıiı nahiyem izi inkiıııf ı 

do~ıu yfirütmclc için Havraniye 
köyüııüıı yine eskiden oldu~u gibi 
Misiıc ba~lanmuı ÇGk yerinde 
bir İf olacaktır . 

Meclisi umumimizin ou iole de 
al•kadar olaca~ından şüphemiz 
yolitur. 

Adana' da güreş 
rehöeri kursu 
nasıl çalışacak 

'23 Şubat 1942 tarihinde böl· 
sıemİLde açılacak güreş renberİ 

kursuna iştirak edecek namıetle· 
re tatbik edilecek ders pro~ramı 
Beden terbiyesi umum müdürlü· 
~ünden Bölgemiıc gelmiştir. 

Bu program kurs muallimi 
tarahndan kursa devam müddeti· 
ne göre gunlere "'taksim edil-:cek 
ve o suretle tatöik edilecektir. 

Pro~ram üç eıas üzerinde 
toptanmıştır : 

1 - Jimnastik (Kültür füik). 
2 - Nazari bilgiler. 
3 - Güreş oyunları. 
Kurs prokramı hazırlanırken 

ve tatbik ,edilirken afa~ıdaki hu
•iııların göı önünde tutulacaktır: 

A - Kura faaliyetinin mer
ke~ 11klcti ameli sahada toplana~ 
caktır. Şöyfeki : Tedriııat minder 
etrafında muallim. ve talebe so
yunmuş ( eşefmanlı ) olduğu hal 
de yapılacak ve her adı li?'eçen 
ıöı vo ôerı hareketle teyit olu· 
nacaktır.: 

B - Rehberler jimnaıtilc ha· 
reketlerini bilfiil yapacaklar, ve, 
aynı umanda yliptıracak şekilde 
yetiştirilectklerdir 

C - Güreş oyunları kursun 
milddet öevamınca rehberlere 
sıösterilecelctir. Oyunların hep!lı· 
u•ıı ayni olgunlukla öğretilmeııine 
filen imkan olmamakla beraber 
her rehber en ı1yaôa l:ullanılsn 
ana O}'Unları eıaalı surette pİfir

mif olac'lktır. 

D - Yasak herekt-tleı ve 
ey un far birer birer gfütcrilecek 
ve icap eden iıahat Vt rifecelitir . 
Blthusa y r aak oyunların doğu ra· 

caiı aldbctler ayrıca incelene 
-cektlr. 

1<ur~un faydalı bir fekılde 
cereyan edel!!ilmcsini tcminen ge 
rckli tedbir ve tertiplerin tama
men Bölgcmizcc temin edildi~ini 
memnuniyetle hıtber aldık. 

~vukatların 
1meslek sigortası 
~lıliye' veUletinin bir tami· 

mine göre, avukatlar iki aya ka
dar meslek ıiıortalarına girmeye 
mecbur tutulmu§lardır. Bu müd· 
det Hrtında ıigort 

-ANKARA RoJ!Joıu uvare Suuare 

Ekmek kartını 
alman• ıŞ olanlar. 

l•'ı a,3o Ba Akta• a.so r 
Puar 2s.1. ı942 ıt Şaheserler serisinden t 
8.30 Proa-ram ve memleket •• ı.ı JOAN GRAVFORD ROBF.RT YOUNG- RANCHOT· t 
8

.
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~ü:,>;:rı : Hafif Program : l TONE gibi üç büyük artisttin yarattıkları • • • ı 

(r:~nı Haberleıi ıi (Meçhul Kadın) : 8.45 

Yarın sabah Belediyeye 
müracaat etmelidir 

9.00 

9.15 

9 .30/ 

Müzik : Hafif Parçalar ve )t ! Fi 1 mini sun ar ff 
;:::'::.~l) ı iLAVETEN f 

aon ,ı CANI DOKTOR : 
: ........................ : 
İ HEM~EHRİ ! İ 
! OUndeUk vazifen pa· ı ı i ram, rnahnı, yiyecek i 
ı maddeni ldarelı kullan· ı ) 
ı m ak olmahdır. ı 

: ........................ : 
.Jk maçları 
Bugün Adana atadyomunda 

yap.ılacak lig- maçları ıunlardır : 
Hakem Nihat Calba'nnı idaresin· 
de lııcirlik - · Mılll mensucol , 
Hakem Kenan Gülgün'ün idare· 
ıiııdc Adana - Ceyhan, Hakem 
Abdi Atamer'in idar~ıoir.de de 
altıncı Demirspor - Malatya 
mensucat gençlik. kulüpleri kar· 
fılaşacaklardır. 

Osmaniyelilerin bazı 
dilekleri var 

Oımani}'e : 24 ( Türksöıü mu
habrrinden ) - Vila}·etimizi Şark 
vilflyctlerine ba~layan ıoıanın ka· 
aabamızdan geçmekte olduğu ve 
bu şosanın Toprakkaleden itiba· 
ren Kanlıgeçit denilen mevkie ka
dar bôzulması yGzünden jlCÇile
miyecek bir hale geldi~i ve yine 
bu yoldan kasabamız içeriııinden 

ayrılarak kaıamııın Tacirli nahi· 
yeıini takiben Kadirli ve Kozan 
kaLalarına giden yolun kıı gan. 
leri her üç kuanın vesaiti nakli
yesini ı;on derece sekteye uğrat. 
tı~ı açıktır . 

Evvelce Osmaniyeye bağlı olaD 
Azizli, Mustafabcyli, Tatarlı, Şük. 
riye, Haliliye, Büı hanlı , Karıame· 
zar köylerinin • kazamıra yeniden 
verilmesi iktiliadi ve ıdarl bakım
lardan bir Çok •faydalar temin 
edecektir . 

Bugünlerde t plantılarına baş· 

lamış bulunırn ViUiyet Umumi 
Mecliıimiıin bu mühim iılc ali
kadar olaca~ından şüphemiz yok· 
tur. f.'9asen kaıa · halkının bu hu· 
susta Meclise bir müracaat yap
tıkları ôa haber alınmıştır. 

Sinkle~in 
bir nutku 

(Baştar:ı.h Birln<'idel 
vetlerinin çeşitli harp sııhnelerine 
dıa~ıtıtması g~relcmiftir. Kafilelerle 
ağır nakli icap eden filolarımız 

ve bu fi •olardaki harp malzemesi 
bazan bir: nt1ktada aylarca hare
ketsiı keldı'ğı halde iç hatlara 

malik bulunan düşman hava lrnv
vetlerini arıu ettiği noktada ko
layca toplayabiliyor . > Bundan 
sonra Stalinin Rusyayı ne kadar 
mükemmel idare eltiA"inden bah· 
seden naıır şuııları ilave etmiş. 

tir : ,Jl Rus milletinin şu saatta 
mukadderatını sevk ve idare ediş 
tarzı memleketimi~de bir çok 
füpheleri bertaraf etmiştir . llci 
memleket araımete aittikçe bü· 
} üyen dostıu~un harpten sonra 
barıf ve lıllrri} ete bina11nı tuta
cak olan rn İ} i temellcrdeıı bi
rini teşkil edect2i ümidiıı<leyiz.> 

Bun ::ın sonra Sinkler , Uıakıark· 
ta lbahsetmıttir . Japöıı ordula 
rının gerisinde ııkı 11aflar halinde 
Çang Kay- Şekiıı e•k'.erleri ve Pa· 
ıifik'iıı öte lıtrafında Japon mil
tarıımini Ncızi ve Façiııt şakile 

rirıi eımeQ'e azmetmiş ııayıaız 

kaynalı.lari_yle • Birktık Amerilıa 
'milleti göıüldiyor . 

Son zafere olan imanımız 

hiç bir zaman l:)ug(inlc.ü liadar 
kuvvetli olmamıştır. Milletler mi 

Dün alakadarlardan aldı~ımız 
malumata göre, şimdiye kadar 
etmek kartlarını almamış olan 
hemşehrilerimize kart verilmesi 
kararlaşmışhr. Bu gibiler nüfus 
cüzdanlariyle beraber yarın sabah 
belediyeye müracaat ederek der· 
hal kartlarını almalıdır. 

Bölgemiz futbol 
hakem .komitesi 

9.45 

12.30 

12.33 

Müıik : Proıramının 
kısmı (Pi) 

Program ve Memleket sa 
at A.varı 

Müzik : Şerkı ve türküler 

12.45 Ajans Haberleri 

13.00 Müı.ik : Fasıl heyeti 

13.30/ 
14.30 Müzik : Radyo Salon Or 

kcıtruı ( Violoniıt Necip 
Aşkın ) 

1

• ti •• 
ı Bagla gl adl z ma nede 
'• Meçhul kadın- Cani doktor ı 
iS Pek yakında Pek yakında i 
1f Türltfe •Özlü ve ıarlıılı türk kahramanlıiı111n 
'ı timsa.fi •• mısrr l'ilimci/iğinin rahueri •. ı 

Beden Terbiyc~i Seyhan Böl
gesi başkanı Seyhan valisi B. Fa
ik Üııtürı tarafından seçimi yapı· 
lan bölgemiı futbol hakem lto· 
miteıinin Umum müdürlükçe 
tutik formalitesinin iltmal edildi· 

~ini habera!dık . 

18.00 Program ve Memleket 
at Ayarı 

!i! SELAH~1~i~i E!_!~~! •. !1~ B!!1~~~.LAM lı \ 
sa . ...... ~~·•••.,.•~··~~·~· 

B. Nüı.het Büyükyuı t, B. Ni
hat Oral, B. Mahmut Has, Bay 
Ali Dayı ve B. Abdi Atamerden 
teşekkül etmiş olan Beden terbi
yeıi Seyhan bölgesi hakem ko· 
mitesine başarılar dileriı. 

Kahve darlığı 
Şehrimizde kuru Kahveciler

de ve bakkallarda dün Kah ve bu
lunamamıştır. Yarın kahve tevzi 
edilmesi muhtemeldir. ÔğrendiQ'i
mize göre şehrin uzun zaman ih· 
tiyacına klfi stok mevcuttur. 

iTiKlR illNI 
23/9/941 tarihinde Gazın tene· 

kesi 373 kuruş olduğu halde 500 
kuruşa satmak suretiyle Milli Ko· 
runma kanununa muhalıf hareket
aen suçlu Osmaniyenin Hacı Os· 
manlı mahallesinde oturan bakka
liye ve manifatura ticaretiyle meş
gul Darendeli Bekir oğlu Hacı 

Emin Durumuş hakkında Cebeli
bereket Asliye ceza mahkemesin
de yapılan duruşma sonunda : 
Milli Korunma kanununun 31/2, 
59/3,63 inci maddelerine göre yir
mi beş lira ağır para ce,.asiyle 
mahkumiyetine ve · 7 gün dükka
nının kap<tdılmasına ve hükmün 
iaıete ıle ilftnına dair verilen ka 
rar yüksek temyiz mahkemesinin 
karariyle · katileşmiş olduQ'undan 
keyfiyet itan olunur. 13835 

Nlbetçı eczane 

TAHSİN ECZAHAN[Sİ 
Yeni otel yana 

18.03 Müıik : Radyo Danı Or 
kestraaı 

18.40 Müzik : Karııık oark.ı ve 
türküler 

19.30· Memleket Saat Ayarı ve 
Aians Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Müıik : Chopin'in Piano 
eıerlerinden (Pl) 

20.15 Konufma (Tabiat Ana) 

20.30 Müıik : Fasıl heyeti 

21.()0 

2110 

Ziraat ıaati 

Müıik : Karıtık . far\ı:ı ve 
• tür1'üler 

21.45 Müıik : Danı müıi~i (Pi) 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajanı 
Haberleri 

22.45 Anadolu Ajanıının Spor 
serviıi 

22.55/ 

23.00 Yannki Proıram ve Ka
panış 

CebeUdlrlz din 
larlJe1e llllai 

edUll 
(B&Ştainfı Birlucide) 

leri olen Laı\ı:iyede sevinç ve 
heyecanla karşılanmıştır . 

Şamda Cumhurreiıliki sara
yının etrafında bu kararın ilinı 
için gelen Cumhurreiıi Taceddin 
ile Büyük Br:itanya ve hür Fransa 
müme1sillerini görmek için büyük 
bir kalabalık toplanmııtır . Cum· 
hurreisi halka hitabnn demiştir 

ki : - < Memleketimizi birlef
tir dik . Ve timdi Arap birliQfoe 
dahil:bulunuyoruz. Kalp , dil ve 
düşünce ile ba~lı bulunduiumu:r: 
bafka Arap memleketlerine hrıı 
vazifemir.i unutmuyoruz. 

ZA Yl - Devlet Demiryolları 
idareıinio verdi~i 19061 numaralı 
hüviyet cüıdanımı kaybettim .Ye
nisini alaca~ımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

lıçi muavini 
Şükrü Turrut 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 

Şubatın ikinci Pazartesi günü saat ondört huçukda mutad 

toplantısını yapacak olan Belediye Meclisine ait ruzname qa· 
ğıdadır. Belediye Kanununun 55 inci maddesine tevfikan ilin 

olunur. 

1 
2 
3 
4 
5 

RUZNAME 

Fasıllar arasında münakale 

Dellal aidatı hakkında muhasebe teklifi 

Kanara müstahdemleri ücretine ait ~klif 
Yoksul asker aileleri için çalıştırılacak memur 

Belediye intihap şubeleri hakkında riyaset teklifi 

ilan 
~UIUROYA \HARASI MOOORLOGOHOEH · 

- --------
ı" ...... " .. "" ........ """" ...... " .. " .. ""S 
i Fabrika ve bilumum makine jı 
f sahiplerinin nazarı dikkatine J 

f DEMİR İŞ i 
ı ı 
ı ı i Saim Yalçuıer i 
ı Bilumum makinalar , alatı :.züraiye , m•t•rler i 
ı tamir atelye•i S 
ı Her Nevi Malcinalara Y cdek Parça , Pık ve Kızıl 4iöküm S 
ı soğuk sıcak demir itleri , fıreze, biiyük küçük< torna ve pilaaya S 
ı ifleri, efektirik kaynak itlerini teminatlı olarak yapm•t• S 
ı ı f PEK YAKINDA BAŞLIVıACAKTIR f 
f ADRES: ı 
ı 11111 lıtaıyoa Barıııında ı 

J Telgraf Adresi : Adana Demir iş i 
ı ...... M .... ffM ...... M ........ ffff .... ff .. M .... ı 

r · Ş"eh;i;i:&ai: ;e:; k:d:;n:e: :; - "i 
* Aske:ri hastahane baş tabibliğini yapan ; 

* DOKTOR * * . : ! Abdullah Erberk ! 
Şimdi serbest olarak icrayı tababet etmektedir. $ 
Heırgün Pamuk Borsası karşısındaki 35' Numaralı so- İ 

kakta ~ı4 Numaralı muayenehanesinde hastalarını kabul $ ..:::· .. _ .... -~= ~~ --.. --~l~:~.~---J 
İ L AN 

Memur Alınacak 
SEYHAN r. T. T. MOOORLOGONO[N : 
1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere 

Orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2 - Müsa~-,akada muvaffak olanlarm idarenin teklif ede· 

ceği yerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - MftsabalCada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanuıı 

hükmüne göre 15 lita asli maa~ veya 60 lira ücret verilecektir; 

4 - isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 ilncıJ 
maddesindeki şartları haiz ve Devlet memuriyetine ilk def• 
gireceklerin 30 yaşmı geçmemiş olmaları lazımdır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenler 4/Şubat/942 çarşamb• 
günü akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte 

imfıhanın icra olunacağı Müdürlüğümüze müracaat etmelidirler· 

6 - Müsabaka 19/21942 Perşembe günü saat 10 da y•· 
pı1acaktır. 23-25-28 13837 /' 

~EYHAN OEf f EROARLIGINOAN 
Türk Hava Kurumundan satın alınan Abidinpap cad· 

ı -desindeki binada şartname ve keşifnamesi mucibince yapıla• 
cak 4000 lira mtihammen bedelli tamirat ve tadilat artırnı• 

1 ~ Müessestrnizce dinlendirme maksadiyle bor bırakılan ve ihalat kanununun 41 inci maddesinin (D) fıkrası mucibince 

ve azami beşbin koyuna kafi arazideki otun 60 gün otlablması . { açık eksiltmeye çıkanlmışbr. Muvakkat teminat miktarı 300 li· 

23/1/942 tarihinden itibaren on beş ıün müddetle açık arttırma- · l radır • Taliplerin 28 - 1 - 942 tarihine müsadif çarşamba 
ya çıkanlmışhr. 1ı günü saat 14 te teminat muvakkata makbuzlarile bir.likte De~· 

2 ...ı.. Bedeli mubammenesi üç bin liradır. terdarbkta müteşekkil komisyona ve şartnamesini görmek istı· 
· 3 - Teminatı muvakkatesi iki yüz yirmi beş liradır. yenlerin de her gün Milli Emlak dairesine müracaatlan ilitl 

4 - isteklilerin 6/2/942 Cuma günü saat 2 ye kadar Hara1 olunur· 13 - 17-2 l-25 13809 ...,, 
merkezinde toplanacak komisyona müracaat etmeleri ilin olato ...:;. _ _;,;.;....~.,..;;..._.:.--..1.l="=m;:.._um--:-i -::Nı-:-e-,,.-:lg-a_t_llı::--:-:lılı-:li-::-au-:.--: ..... M-:-:-AG~l;::T:-G~Ü.~ ___ ...._ __ _ 


