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Memleketin iaşe · meselesi • _•:!:::.:' i SANAT OKULU 
k ! ÖbUrgUn , yani Uç f 

D . · •• d •• ı •• f martt• ay tutulacaktır. f . O··r· t umum ·mu ur u f Solyar.;aeathaneslne gll· f 
f re, ay tutulmaaı Bulg• f 
f rl•t•nd• tam ol•rak gll· f 1 e f rUfebllecektlr. f 

Ankaradan verilen ınalUmata nazaran Ticaret 
Vekaletine hatlı iaşe müsteşarlığının dört uw~m 
nıüdürlüte ayrılmak suretile kadrosunun takvıye 

kurulacağı söyıenır.?r_ ................. ~ ..... . 
diteri de ( Tevzi Ofisi umuw wudiirlutu ) dur . 1 Uzak şarkta 1 

edilecetini yazımftık • · 

d b. . devlet uıüesl!eselerine , diteri de 
Bunlar ım "' .• ---- ------
halka yapılacak tevziatı idare edecektir • Uçüncü 

ôtreuditiınize ıöre bu umum uıüdürlilklerden 
biri ( Tevzi ve Dağıtma umum müdürlütfi ) ' 

umuıni müdürl\iğÜn İate ' dördüncüsünün de Mu· Cava den·ızı·nde 
b -d- lühÜ olacağı zannediliyor · raka e umum mu ur 5 

-.;:;: _ -
YENt BiR HAMLE .. 

Sabri Gül 

O Ünya durumu ıı~ olursa olsun, 
Yurdumuzda Cüanhuriyet dev-

. rlne kadar yapılması kuden 
•hınal edilnıif , hatta günah aa· 
Yılınıt hirç_ok teyleri bqarmak 

için durmadan ve var kuvvcti· 

llıİile çalt,ıyoruz . Onııekiz yıl· 
dan~ri yükselme ıtığını uerede 

gördü~ araya kofluk , ıuübtaç 
oldutun:ıu:ı. şeyle,i nerede bul
duksa · he09n aldık • Bütün bu 
Jayretlerimizin tek ıayesi, kanı· 
lbız bahasına kurduğumuz aziz 
Cüınhuriyet kapısını hergüıı biraz 

daha kuvvctlendinnekti. 

İtte bu satlaııılaşhraıa duy· 
rusu • dün bize yeni bir müjde 
verdi : Adanamızda yeni bir San· 
at ,Yuvası kuruldu 1 Adanamız , 
'Ötedenberi Türkiyenin eıı kıy· 
IQetli ziraat köşelerinden birisi· 
dir. Bunu biraz ·da esllimif say
lbanıız icap eder. Çüııkil Adana, 
dalua reoif ifaduiyle Çukurova ' 
"Yni zamanda bir sanat merke· 
zidir. Bu itibarla bu~~ Çukur
ovaınız nefsinde iki meziyeti bir
den loplanııt bulunuyor . Çukur· 
0•al8ıtı n bundan aonraki vasfı • 
"'- olacaktır : Bu güzel ve ve· 
ritnli yurd parçası bir ziraat ve 
»anat k3~sidir . ' 

Şahidi olduj'umuz bugünkü 
dünya karıııklığında " Sanat ,, m 
rol(i çok ınümtaz bir sıra almış
tır • Adana Sanat Okulunun açı· 
htınct. .kıymetli müdürün · dediği 
gibi harp bir sanattır , harbi ya
P•nlar da birer sanatkardır. 1925 
de bazı sebeplerle kapatılan " Sa
nayi mektebi ,, hakikaten Ada· 
nanın ve dolayısiyle yurdummıun 
~tlnyeıind~ bir hoşluk bırakmı,tı. 
iyi bilir ve hatırlarız ki " Adana 
s-,ayi mektebi " mezunları dai
-- iyi bir sanatkar olarak yetlf-

~ ~İf Ve kabul edilmiftir. Bunların 
ıçinde hala yafayan ve memle· 
~ette rördükleri iflerle hepimize 
•evinç ve iftihar duygusu atıla-
y-._ lençleriıuiz, sanatlarını yap
~kla he111 kendilerine hem de 
-..Cnılelu:te büyük faydalar lemin 
tt-u.ler ve dmektt!dirler • Maki· 

lleııiu e 11 çok' İf gördütü Çukur· 
~va topraklarında çiftçi ve fah· 
tılc.acı ." Adana Sanayi uıektebi " 
lllezunlarından dün olduğu gibi 
bugün de memnundur. 

Vaziyet dolayısiyle lıariçteıı 
1.&eııaiyen bi""ok wakioe yedek-1 ' • • T 

trani heweıı hemen bu sanat-
lcirıarJn himmetiyle burada temin 
~~~hil111ek bizim için büyük bir 
~ç cletil midir ? 

d Şunu söylemeliyiz ki , " A· 
•na Sanayi mektebi ,, kapan· 

dıtı Ch';. h . . t - d y-... n epııııız eessur u 
lb~uk. Fakat bugün , bu tees~ 

. •Üriiınib., yerini, kapılarmı sanat 
~kı Türk reoçlerine açan ye~i 
b· nat Okulu ile, .büyük ve eşsız 

•r levinç bırakm14tır. 
b liükuuıetiıuiı.iu bu çok isa
~Ul kararı , baha biçilemiyecek 

dar büyük ve luymetlidir. Pek 
~akın bir zamanda Sanat Okul

• '1ın1zclan çıkacak Türk sanatkar 

. ~ İtçi~erinin bizi bu bakımdan 
~ıce yüzcleyüz mühtaç olk:'-- blr laale koyacaklarınan •••tle e•iniz . 

Şarlr cepheıinJe aiperlerJe 

·ı Sovyet cephesi 1 

SOvyet ileri 
harekitı 

berdevam 
Al mantardan geri 
allnan bölgelerde 
Tifüs salgını var 

Ankaı a : 28 (R.G.) - Al· 
mantar Stra} u11daki mithsur Al
mnn kuvvetine hovıı yolu} le tak
viye göndeı mekte fakat ağır ı.a · 

yiat verilmektedir. 

Moskova : 28 ( a. a. ) - Kı 
zılyıldız gazetesi, Kalenin C<"phe-

sinde dütmaııın bozulmuş oldu
~unu , Almanların bü}·ük zayiat 
verdiğini, düşmandan 87 kamyon, 
Jör.t top alındı~ırıı 36 b!okhavz 
tahrip olunduğunu } az maktadır • 
Almanlardan ayrıca birçok mal
zeme, 30 tenle, 9 top alınoıııtır . 
Mihvcrciler 510 ölü verr.rek sür· 
atle geri çekilmiftir . 

Loııdra : 28 ( a. a. ) - Rus 
har binin ti<ldetlenmesi üıeriııc 

Varşovat.laki bütüıı okullar , ve 
lokantalar hastithaneye çevrilm~ f· 
tir . Buraları Alnıaıı yarahlaı ile 
doludur. 

Moıkova : 28 ( a. a. ) - Al 
menlatdan lrnrtarılan bölgrlrrde 
Tifüs baatalıtı ıörülmiiftür. Sıh· 
hat komiseri } üı.Jen farla haıta
hancnin Almanlar tarafından lah
ı ip edilt.likini söylenıiştir. 

· Moskova : 28 ( a. ı. )-Sov
yet kuvvetleri birçolc meskun :yrr
leri işgıtl ederek mühim teçhızat 

almıf ve kayıp verdirmiştir. 

büyük bir 
~ deniz harbi ! 

• 
$imdiye kadar dokean 
kadar Japon gemisinin 
Amerlk~n ve lnglllz kuy· 
vetlerl taralınd•n tahrip 
edlldljl blldlrlllyor • . --

AYallrAIJ• 'da 
laarp llazırblı ı 

Ankara : 28 ( R. G. ) -
Ranguıı düne naıaran ~ah.• bü
) Ük bir tehdit altına aırm•f bu
luaıuror. Biıman}'a yolu da Japon
lar tarahJldaıı kcsilmiıtir. 

Nevyork: 28 ( a. a. )- Cava 
Jenizindc Japoıı ve müttc:~ık ku~· 
vetleri arasında büyü~ bır <..lenız 

muharebesi bl\flamııtır · Bu nıu· 
har ebe}~ uaİf taf si\ at ht-nÜı iel· 
memi.ştir . 

To~ yo : 28 ( a. a, )- Japon 
deni:ı. kuvvetlerile Amerikan ve 
lnıitiz kuvvetleri arat1nda Cava 
denizinde bir muhareb~ bqla
mııtır. Dütmınm bir kruvazörü 
ve üç toı piduıu batırılmııtır. He· 
nib tahil&t ıelmemiıtir. 

V. Umumi Meclisi 

Melbuı n : 28 ( a. a. ) - A · 
vu.tralya yül"ck harp meclisi 
dün giı.li bir içtima )'apmıştır . 
Bir taaı ı uz stı attjisi plAnı hazır
landı~ı ve tetkik edildiği ııöyle· 
Dİ}Or. 

Çunkinı : 28 ( a. a. ) - Çin 
ukcr i sözcüsü, düşmanın büyük 

Valinin nutkiyle 

dün tatil yaptı 
..... ıncımen ıeçlldl 

Evvelce de yazdığımız gibi 
·12 timiz Umumi meclisi dün vı aye . 

1 
. . d 

saat 15 de valimizin reıs ıQ"ın e 
bu senenin son topl;,ntısını ya_P· 

mıştır. . . 
Bu toplantıda dahılıye ve na· 

fia encümeninden gelen evr~k O · 

·kunduktan sonra daimi encumen 

seçimine geçilnıi~tir. . 
GizH reyle yapılım seçımde 

Bay Fe~·ıi Oldaç (Karai~alı) 20, 
Tevfik Yıldırım (.Saimbeylı) 15• Ha· 
mit Sııkıntı (Ceyhan) 14, D~d~ 
Gürsal (Osmaniye) 11 reyle dınmı 
encümen azalıklarına ayrılmış~ar~ 
dır. Sabri Gül, Zeki Akçalı, Hılmı 
Çamurdan ve Sabıi Dinçer yedek 

olmu~lardır. • . . 
938 de seçilen Umumı m~c~ı~ 

1 d - t senelik mesaısını bu suret e or • k.. c 
k d Bugun u me · bitirmiş olma ta ır • k da 

1. 943 senesi 9 Şubahııa ·a r 
ıs 1 elecek 

filen mevcut demek o up g 
CGeri.ı 2 DCİ U)fa41al 

Krlpı'ID natlla -"Avrupa İffİ•İ 

çolı çalı,ma!,, 

Lon<lra : "J8 (a. a .) - Kı ips 
radyoda Avrupadaki her milletten 
bütün işçilere hitap etıniştir. Krips 
işçilere, Alman harp iayretini 
baltalamak için çok az çahşmala

nm, mümkünse hiç çalışmamaları · 

nı tavsiye elmiş ve şöyle de· 
mittir. "'Şimdilik siz darbclerinizi 
seuiıce indiriniı ı. 

rraaıa • A•erllla 
slJaıl mıaaıılletl 

Vişi : 28 ( a a . ~ - ~~irat 
Darlan Amerika l.ıüyuk elçııı a· 
miral Lihi 'yi kabuletnıiştir. 

Vafiııgton : 28 ( Teblii ~ -
Vitiden Afrikadaki Mihvercdere 
malzeme gittiği hakkında B. Ruz· 
veltin Petene lıir muaj ııönde· 
rerek ihtarda bulunduğu lln!aşıl· 
mıştır. Diğer taraftan Vişi Ame
rikan notasına verdi~i cevapta, 
Mihveıcilcre mütare&.e ahkimı 

haricinde hiç bir yard~m Y~ı_>ıl· 
mıyacağı, ve bitaraf bır polıtık_a 

takip edilec~~iııi bildirnıiftir. Vı· 
tideki Fransız. büyük elçisi a_m_i· 
ıal Lihi'nirı kısa bir müddet ıçın 

hükumetiyle ıörütmck üıere. A· 

BiP .A merilıan ••mİ•İ 
bir taarruıa haıırlandıtmı ıöyle· 
mektedir. 

Londra : 28 ( a. a. ) - Sa· 
lihiyetli mahfiller , Japonyanın 
uuk doğudaki ltayıplan hıkl.:ında 

malumat vermektedir. Buna ıört-, 
iki düıman tayyare gemisiyle be· 
raber muhtelif cinste 79 ticaret 

nıerikaya dönmui mulıt · meldir. (Gerili 2 ncl sa1t..-.1 

-~ ................................................. : 
1 Ekmek karh tevzii 1 
ı : 
1 işi dün bitirildi 1 
ı ı 
i Hartıarm iç •Jbk ver~ell meıııeıı f 
ı . . J M rt ayı elım~lc lcartlarının Jaiıtılma· ıı ı Şehrımı:r.ııe a 6 ı 6 . 
ı -. J• •on bulmuıtıu. Verilen ha er er•l lıg r,e, ı 
ı " 1

f' acın d lımelı lcarl•rının ü~ dY ' o a• ı 
ı memlelr.tte her yer e et ofında bir cereyan oardır. ı 

·ı i lü:r.amu • r • • rafı v~rı meı .............. . . .. .............. .. :.................. ' 

Elli San'at Okulundan ilki 
dün şehrimizde törenle açıldı 

t1ükumetçe Yurdumuzda açıl· 
masa kararlajlırılırn «"ili sanal o· 
kulunun ilki dün fehrimizde saat 
16 da törenle &çılmıştır. Açış nut· 
kunu söylt:ycn okulun ı.Je~erli di· 
rektörü Bay Şükıü Duyar ucüm
le dt-miştir ki : 

- San'at okull,.rıııın kuru 
cuıu Mithad Paşadır. 1860 da 
Niş'de clılahhanu adıylc ilk sa· 
nat okulunu açtı . B•gün 18Çağın · 
da toplandıtımıı bw binanın ye· 
rinde de cRanıızano~ulları ima
reti> vardı. lık san'at okulu da 
1876 da Adana'da bu inıaretha
neuin yerinde yine clılahhane~ 
adıyla açılmııtır. 

Falr.at Mithat Pafa vefat et
tikten sonra himayesiz ve bakım
sız kalan diğ'er aan 'at okulları 
ıibi Adana'daki bu san'at oku· 
lu da kapanmıfllr. 42 yıl önce 
Adan•'da bu san'at okulu <Ha · 

midiye sanayi Mektebi> ismiyle 
tekrar kurulmııı ve 1900 yılından 
itibarC"n mcmkkctc 25 yıl san'at 
kir yt.tiştirmiştir. 

Ne çare ki , m1li '"b"plt-rin 
ıoriyle bu okul ildııci defa olarak 
1925 yılında yine kapanm14tır. 
Bir Osmanlı Paditıh askcrl~ri 

arasında bir san 'atkir bulun<lu
iunu ötrendiği uman meyuı ol · 
muıtu • Fakat buaünl:ü ordula

rın her rrinin bir san 'atlı.ar olma · 
ıı icab ediyor . Biz bu sahada da 
hız.la ilerlivoruı. 

M~mleketin hemen her köfc · 
ıinde jökyüzüne müjdeli duman
lar savuran bacalar ) ükseltiyoruz 

Şimal Fransaya 
inen lngiliz 
Paraşütçüleri 
Ankara : 28 ( R.G. ) - lngi

liı.lcr dün Fransarıın it1al altın

daki yerlerine parıışütçii kıtalar 

indirmişlerdir. Bunlar vazifelerini 
gördükten ve bir ndyo istasyo
nunu tahrip ettikten sonra deniz
deki lngiliz deniz kuvvetleri tara· 
fmdan geri alınmıştır. 

Bunlar zayıf Alman kuvvet. 
lerilc bir kaç çarpışma da yap
mıştır. 

lapony•nın 
Moıllova Blçlıl 
dla ııuıa etti 

Tokyo : 28 (a.a .) - Japon
yanın Moskova elçisi Tatıkava 

sıhhatinin bozurluğundara dolayı 
iıtifa etmiş, yerine Hariciye Ne · 
ureti müşaviri Natneke tayin o· 
unmuftur. 

Millt Türk Endüıtrjıi geniıledik· 
çe, fabrikalarımız çofaldıkça on
ları ifletecek aan'atUrlara. teki
nik elrm•nlara olan ihtiyacımız 

(Geriai 7 DOi ll&J'fada) 

BAV RAUF ORBAY 
Londra Elçimiz 
Adana' dan geçti 

Yeni Londra Büyük Elçimiz 
Rauf Orbay Mısır yoliyle Lond· 
raya gitınt-k üıere düııt.ü Toros 
ekspruile fehrimizden geçmittir. 
Ekspresin teveHufuıı<fan istifade 
eden Londra Elçimiz garı ger.· 

mif ve kendisini kartılayan dost
larilc göriişmüştOr. 

Filibe Fuan 
Ankara : 28 (A.A.) - Tür

kiye Filibe fuarına iotir6k etmek
' tedir. 

............. 
lran Naarıan din 
toptan ııuıa etti 

Tahran : 28 (a. a.) - lran 
kabinesindeki bütün na:ı.ırlar Baş· 

vekile toplan istifalarını vermitler
dir. Bir kaç gün evvel de Ziraat 
nazırı sıhhi v12iyetini ileri sürerek 
istifa etmiftir. ............. 

M·aliye Vekil inin 
dünkü beyanatı 

~~--------··----------~-
Veni bütçe 384.ooo.ooo 

Ankara :. 28 (a.a.) - Maliye 
Vekili Fuad Airalı 1942 bütçesi 
haHında ıu beyanatta bulun· 

muıtur : 

<19<12 mail ~·ılı bitc~si umu 
nıt yek ünu 38.f · mil)'on otuzb~f 
bin 101 lira olarak tesbit edıl · 

mittir . ., Vekil bundan sonf'a, harp 

vaziyeti dolayııiyle ortaya çıkan 

hayat pahalılığına kartı memur· 

lara zamlar yapıldıkını, masraf 

bütçesindeki artıfııı varidat faı
lasiyle karıılandı~ını, umumi va· 

ziyetin inkiıaf seyrine uyularak 
gerekli tedbirleri karşılamak arıu 

ve ihtiyacıoı miUctimiı.in de du· 
yarak, aıami muvaffakıyetle tat-

I bikini tatbik için elinden seleni 
~ memnuniyetle yapacaklarına enıin 

1 olduQuııu bilb1111 kaydetmiıtir. 

Nikah Töreni 
Şehrimiz Ticaret Odası Reiıi 

lay Abidin Ramuanoğlu lcııı 
Bayan Halide Ramaıanoğlu ile 
sabık Mersin Mebuslarından mer
hum Hiikkı R!lmaı.ano~lu mahdu
mu Kayhan Ramazanoğlu'nun 
nikah törenleri dün saat 1 S de 
Belediye salonur.da doıt ve ak
rabalarından müt«-tekkil ~iı}"ük 
bir davetli kütlesi önünde yapıl
mıttır . 

Bu m~s'ud nikih oouru11a 
Halkevi salonunda çok aemimi 
ve çok neı'eli bir ıuvare terti' 
edilerelı: geç vakte kadar devam 
etaıiıtir. Gençlerimizin mca'ud 
olmalarını dil~r; dedeleri Sadık 
Eliye.şil ile anne ve babalarını, 
dayıları arkadaftmııt Şadi Eli· 
yetili kutlar, iyi IADler dileriı, 



SAyfa 2 

· i · ~- RAB RLER TÜRKiYE Rad.11oıu 
ANKARA Radyosu 

Halkevlerinin 
Resim Sergisinde 
Adanadan Re,ad Güclünün 
~ ••eri dördüncü oldu 

Halkevlerin in onuncu yıldö . 

nümü günü f\Çılmıı olan Hallı:ev 
leri üçüncü amatör res:m ve fo
tograf ıergbindclci eserleri n dere
celere ayrımı Jürı heyeti tar&fın · 
dan Ankara Sergicvinde yapıl 

mı~tır . 
Jüri h«>yetirıin derecelendir· 

di~i eserl'!ri mükafat sırasiyle ve 
mensup oldukları Halkevleriyle 
yazıyoruz : 

Resimden (A) sınıfı : 
Birinci MAiatya Halkcvindcn 

Sait Göçer , lkirıci Kayseri Haık 
evinden Yıldırım Güven , üçüncü 
Tekirdağ Hallı:cvinden Hakkı Ka· 
ragidi , dördüncü Na1illi Halk· 
evinden Sudi Nalbantoğlu , be
finci Kara Halkevinden Haı.an 
Karan , 

Reiimdcn (B) sınıfı : 
Birinci Eyüp Halkevind<'n Ka 

ni Ermif , il(inci E1azığ' Halkevin 
den Reha Taylan , üçüncü Diyar· 
bakır Halkevinden Hayri Vural-

~kan • dördüncü Konya Halkevin · 
den Ziya Ct ran , ht'Şİrıci Kon} a 
Halkevinden Fuad Uzel , 

Fotıığnftan (A) sınıfı 
Birinci Ankara Hallı:evinden 

Muhitt in Arnn , iL:inci Eminönü 
Hallı:ev inden N. H. A. • üçüncü 
Bursa Hal kevinden Esat 8ilenoğ

lu • dördüncü BtıiHaı Halkevin
den H ıkmet Ildız , beşinci Ş~h

remini Halkevinden Adil Arkan, 
Foto~raftan (B) sınıfı : 
Bııinci Çankırı Halk.evinden 

AtillA , ikinci D;yarbalur Halk
evindcn Adil Tddn , uçuncü 
E.ılcişchir Halkevinden Sedat Ak· 
kartal , dördüncü Adana Halk· 

evinden Reşad Güçlü , btşinci 
Afyon Halkevindcn F.min Tok
man. 

Derece ku anan bu eserlere 
Cümhuriyet Hak Partisi Genel 
Sekrcterliğioce dereceleri sırasiy· 

le ( 1120 ) lira mükafat dağıtıl · 

mıştır . 

ihracat Vergisi 
ltıı acat vcıgisin i ıı yaprak tü 

tünln,. de şamil oldugu icra Ve· 
killeri h1.:ydınce kararlaştırılmıştır. 

Mersinde Şeker 
buhranı var 

Mersin : 28 (Türksfüü Muha
birinden) - Bir müddetten beri 
şehrirtıi7.de şeker yokluğu duyul
makta<l: r. Bakkallarda ve büyük· 
şeker tüccarlarında hiç şeker ~ al· 

ınadığı söyleııiyor. 

Vilayet umumi 
meclisi 

(Baştıuah Birlnl'itle) 

sene yeniden seçimi }'apılacaktır. 

lçtimaın bitmesi dolayısiyle 

valimiz güzel bir hitabede bulu
narak azalara teşekkür etmiş ve 
"Üç senedc-nberi beraberce çalış· 
tık ve memlekete çok faydalı ~şler 
gördüııüz . Aramızdaki fikir birli· 
liği ve memleketin iyiliği hıı~usun· 
da gö )tı!rdiğiniz alaka ~ayanı şük· 
randır. Gelecek deHede de tekrar 
sizlerle çalışmayı arzu eder, kaza· 
)arına gidecek zırkadnşlanma ha 
yırlı yolculuklar dilerim.,, demiştir. 

Uzak ,arkta · 
( Başı 1 inci say/ada ) 

ve nakliye gemisi batırılmıştır . 
Bu yc1'iın doksanı da bulmakta· 
dır . 

Ankara : 28 ( R. G . ) - Ja
pon Başvekili general Tojo söy· 
!ediği bir nutukta, lrıgi l kre v«> 
Amerika ya indirilen daı l.ıenin çok 
a~ır olduğunu ve l.ııınun altından 

kall.aınıy acaldarıııı söylı- m i şti r. . 
Yunan okullarında 
ltalyanca mecburi 

I 

Atina: 28 ( a. a. )- Bir emir-
nameye göre, bütün Yunan oıta 

okullarında İtalyanca ders mcc 
buri tutulmuştur . 

Poıar - 1.3.1942 

ZiRAİ PROPAGANDA HAMLESİ 8.30 .Program ve memleket saat 
ayarı 

Umumi ger/erde 
halka konferans 

8.45 
9 .00 

9.15/ 
9 30 

12.30 

Müzik : Hafif Progrıo ın 

(Pi) 
Ajanı Haberleı i 
Müzik : Haf'if parçalar ve 
Maı şiar lPI) 

F.vin saati 

.......................... 
ı ı 

i ŞEHİRLİ 1 f 
: ı 
: Evinin bahçesinde ı f sebze gibi yiyecek ••Y i 
ı ler akdin mi ? E.Oer ~k- ı 

ı medl isen bu ı,ı daha ı 

ı fazla ihmal etme ! ı 
: : .......................... 

Şehir Suyu 
Belediye R ciai ~elJi 

Belediye Reisi Bay Kasım Ener 
dün Aokaradan dönmüştür. Aldı· 
~ımız malümata göre şehir iı.;me 

suyu işini gerçekleştirmek için 
Ankara imar hey'eti fenişltri şe· 
fi bir mütehassıs mühendis tavsi
ye etmiştir. Bir haftaya kadar 
şehıimize gelc:c<'k olan bu mühen· 
dis Adana şehir içme suy,µ işini 
yeni baştan etüd ederek bir rapor 
verecektir. Tulumbaların Avıupa· 

dan gelmtsinc kadar şehri suya 
kavuşturmak için memleketten te· 
min edilecek tulumbalarla yaza ka· 
dar şehre su verilmesi muhtemel
dir. 

Vali iyileşti 
Rahatsız olduA-unu ve iki gün

denberi ödev yapamadıkmı dünkü 
sayımızda yazdığımız · Valimiz B. 
F. Üstün iyileşerek dün vilayete 
gelmişlerdir. Geçmiş olsun. 

Bugiin yapılacak 
atışlar,- Futliol, 

. voleybol maçları 
Üç müessese Gençlik kulübü 

atıcıları arasında bugün Poligon'da 
atış müsabakaları yapılacaktır. 
Atışlara her kulüpten on alıcı gi· 
recek, ferden birinci ve ikincilere 
saat, üçüncüye de stilo hediye e· 
dilecektir. Takımca birinci gele 
cek ı arafa kııya verilecektir. 

Şehir ~tadında ise Adana 
Gençlık kulüoü Futbol takımiyle 

Miıli Mensucat gençlik kulübü şam· 
piyon takımı arasında hususi bir 
maç yapılma~ı kararlaştırılmıştır. 

Kız Lisesi voleybolculariyle 
Öğretmen okulu kız talebeleri ve 
Erkek lisesiyle Öğretmen okulu ta 
kımlan da Voleybol maçları yapa· 
caklardır. 

Sanat akala · 
(Baştaraıı Birincide> 

da artmaktadır. Bugünün istediği 

teknisy~nler, kafasile bilegi par.!· 
lel çalışan bilgili işçiler de ancak 
san'at okullarında yetiştirilebilir. 

Atatürk : cMe-leniyct şahikasının 
merdiveni san'attır > dcmiııir. Bu· 
nu çok iyi bilen ve takdir edc-n 
Millt Şefimiz ismet İnönü, bu 
mevzua da kudretli elini koydu 
ve açılmasını emrettiği elli saıı'at 

okulunun ilki, Mithat Paşa zama 
ııında da olduğu gibi, bugün A· 
dane'da açılıyor. 

ismet lııönü'ııün o kudretli 
mübarek elini huıu ruııuıda en 
yüksek şükran ve tazimle öperım -> 

Okul direktörünün bu fülü nut 
1.undaıı soııra ) ine kendisinin .} az 
dığı <Demirci> ş; iri tal~bcden Se 
zai Yüzer tarafından okunarak 
törene son verilmi~tir. 

Okula giı mek için 600 tale
be müracaat etmişse de yerin 
darlığ'ı, takını ve aletlerin azlı~ın
dan ancak 180 çocuk okula alın
mıştır. ileride buı ada daha yeni, 
daha büyul.: ve modern bir san'at 
okulunun açılması için şimdiden 

projeler ho1ırlanmıştır. 

Törene Öaşlanırkt'n alana 
konan örse ilk çekici Valimiz 
vurmuştur . Ôı sJen yayılan bu 
tatlı ses: er san 'at perilerini saıı 'at 
okulunun ocağına çağırm•~ · ve 
talebelerin çekiç scslt ri ilk çekiç 
sesinin ihtizazını arttırmıştır. 

San'at Okulu, Adanayıı u~ur
lu olsun. 

Hükumetimi:tin iste<liğ'i ve İfa· 
ret etıi~i felcildc yaLlık ekime 
büyük (;nem ver ilerek hiç olmaı~a 
iki kata çıkaıılnıas ı ve Zir aat Ban
kaı;ınııı küçük ve bü.\ ük çifçile· 
rim i ıe açtığı gen ·ş para ve to· 
hum vardımından nıüstahsilleri
miLin faydalanmalaıı mevzuu üze 
rinde Halkevimi1in konferanslar 
hawlad ığı ~ğrenilmiştir. 

Başvekilim i z Dr Rdik Say
dam ve Zıraat Vekili Bay Muhhı 
Erkmen'iıı geçenki yayınlarından 

sonra Partimizin de bu işe layık 

olduğu önemi vererek Adana vi 
!ayet parti i<l.ıre he.yetine veraıiş 
oldu~u yüksek direktifler çerçevesi 
içinde Hallı:evimiz beş faal elema
nır. ı ~ehriıııizde bu akşamdan iti 
baren muhtelif kıshvt-lıaııclerde 

müteaddit koııfe ı ırnslaı vermege 
memur etmiştir. 

Ticaret Jistsi Türkçe ögrct
meni Vehbi Eviııç , erkek lisesi 
Türkçe öğrctm .. ııi Osman Sümer, 
belediye aıası Memduh Pckbil , 
gen ve gazc;!emiz tahrir heyetin
den Yusuf Aylıen bugünden iti
baren şehir içinde kahvehanekr· 
de akşamları konferanslarına baş 
lıyacaklardır. Evimizi tebrik etmek 
gerçekten yerinde bir kadir.şinas
Jık olur. 

Yardı msevenler 
cemiyeti balosu 

Yardımsevenler crmiyeti men 
faatına yapılacak ve büfesi bayan'. 
lar tarafından hazırlanacak olan 
f evkaliide siirpriı.li ve mevsimin 
son balosuna hazırlanınız. 

Siletler ; Halkevinde , Halk 
ccznhancsindc ve Kızılay ccmiy' 

tinde satılmaktadır. 

BiR TAVŞANIN 
ARKASINDAN ÜÇ 
biN iNSAN KOŞTU 

Londı a · 28 ( a a. ) - Ve
rilen malumata göre , Hollandada 
üç bin kadar seyirci hir slac(qomcla 
fut bol maçını seyrederken, nasılsa 
oraya girmiş olan hir .11aban tav· 
şanını görür görmez sahaya dol 
mu#ardır . Bıı 'Uaziyet gösteriyor 
ki, Holiandada bir açlık vardır • 

12.33 
12.45 
13.00 

13.30/ 
14 30 

18.00 

18.03 

18.45 
18.55 
19.30 

19.45 

19.55 

20.15 
20.30 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Mulıtclif şarkılar 

Ajanı Haberleri 
Müzık : Şaı\.;ı ve Tür
küler 

~1üzik : Rn<l_ro Salon Or
kestrası ( Violonİiıl Necip 
Aşkın ) 
Progı anı ve Meınlckd saat 
A~·aıı 

MüLik : Rııdyo Daııs Or
krstrası 
Konuşma : 
Müzik : rasıt heyeti 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 
Konuşma : ( Çocuk Esir· 
geme Kurumu adına ) 
Miiı.ik : M~şhur Orkeatre
lar tPI) 
Konuşma : 
Müıik : Karışık şarki ve 
türküler 

21.15 Temsil 
21.35 Müzik : Danı musikisi ve 

Çigan havaları (Pı) 
22.30 Memlrket Saet Ayarı ajans 

Habt-rleri 
22.45/ 
22.50 Yarın ki Program 

Kapanış 

Los Ancelos'da 
hava casusları 

ve 

Vaşington : 28 (a. a.) - An
celos üıeriode uçan ve bomba 
atmıyan tayyarelerin, düşman ca
suslarının idare ettiği ticaret tay· 
yarcleri oldu~u anlaşılmıştır. 

HALKEVİ REİSLİGİHDEH : 
213, 942 Pazar.lesi günü sa· 

at ( 20,30 ) da Evim"zde Dr. 

Şükı ü Akkaya tarafmdan ' 'Bu· 

gür.kü Dil durumu karşısında 
bize düşen ödev,, mevzulu bir 

konferans ve orkestramız ta· 

rafından bir konser verilecek

tir. 

Bu geceye gelmek isteyenler 

Halkevinden giriş kartı alabi-

lirln. 13'142 

ilan 
SEYHAN NAf İA MOOORlOtONOEN: 

1 - Adana Ticarat lisesi ihata divan inşaatı ( 16234) lira 

(90) kuruşla kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 14/31942 tarihine müsadif Cumartesi günü 

saat onbirde Nafia dairesinde yapılacaktır. 
3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve mukavelename 

projesini 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 if yaptıklarına dair bonservisleriyle iki fotoğraf, 
otuz sekiz kuruşluk bir; sekiz kuruşluk bir damga Vt'. bir ku

ruşluk bir uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretiyle ihale

den üç gün evvel vilayete müracaat elmel~ri lazımdır. 
5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür 

mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler ka-

bul edilmez. 20 -25-1-6 13915 
--~-- ·-- ------~--

SEYHAN KAR~IYAKA TAPU SİCİl MUHAflZll~INDAN · 
Köyü 

Yenice 

Cinsi 

Üç bab muş· 
temilat 

Mikdan M2. 

344 

Hududu 

Tarikiam. ve göl ve 

Hacı Osman ve vakıf 
hanesi. 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkulün Mart 292 tarihli yok

lama kaydile Hacı ibrahimin iken 305 de ölümü ile evlatları 
Hacı Ali, ve Mustafa • ve Haticeyi terk ve Hacı Alininde 325 

de ölümü ile karısı Emine oğlu Abdülkadir ve kızı Haticeye 

kaldığından bahisle eamlarına tescili talep bulunana gayrimen· 

kuliln tasarrufu ilan tarihinden itibaren o.ı gün sonra mahal
linde tetkik olunacağından bu gayri menkul üzerinde mülkiyet 

ve sair diğer ayni bir hak iddia eden varsa ilan müddeti zar

fmda Tapu Sicil Muhafızlığına ve yahut onuncu günü mahal
linde bulunacak memura ellerindeki vesaikle beraber lüzumu 

müracaatları ilan olunur. 13943 

,.., ...... 

-~~··~~·~················~ 
ji' ASRİ SİNEMADA !f 
f Suvare B Ak Suvare ti 
ı ~.3o u ıam a.ıo il 
f İki şaheser birden ıı 
I• . -·- , , ı: Robert Yung-Ann Sathernin yarattıkları ı: 

bir 

1 ihtiraslar arasıııda ~eçen ınode-rn bir aşkın r~maın. f/ • · •ı i. Umumi istek ~:- arzu Üzerine: ıi! 
f Hedy Lamar - Spencer Tracy f 
f Clark Gable • Klodet Kolber 

1
.ı 

f lbdagerdesi j 

i KARA SEVDA ı • .ı 
• Bu glln gllndtlz matinede ~ i KARA S[YOA - ÇAM SAKlll i 
f RAŞIT RIZA TİYATROSU ı 
ı. HALİDE PiŞKİN BİRLİKTE ı 

3 Mart Salı Ak,amı f 
f BİRiNCİ TEMSiL · f 

i .. -.~~~:!~~~~.~.~-~.l 
r-lj~~ : Ç~f.~~ :: ~ej~~~!t t··ı 
i Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ı i 
ı ipek ve Yal çoraplarmızdan kaçan sapları ı 
ı foransa 'dan henüz gl"tirtmiş o'tduğum Vitos Otomatik ı 
ıı çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az b ir ücretle çoraplarınızı •• ı 

tamamen eski halin~ koyarak teslim ederiz . i Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize i 
ı getirin , kullanılabilrcek bir halde size iade edelim • ı 

i Hüsnü Ergüven i i Mod,1 Tuhafiye Pazarı ve Y•tnİ J, ı 
ı Tuhafiye Mağazaıırrda 1 
ı Sipariş kabul Olunur : 
• • • 3-15 13934 • 

:" ...... "" .. """"" ...... """ .. "" .. "" .. : 
................................................ 

! Meraklı Hayanlara Müjde! ... f 
i Güzel Kumaş , güzel biçim ve dikim ile kendiıini gö.ıerir. ı 
f ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu f 
f Karşısında Göz Oi§panseri soka~ında Terzi f 
f 4 - 7 MAKBULE NiL 1389Q f • • ............................................... 

ADANA SITMA ENSTiTOSO DiREKTÖRlOGONOEN : 
~ 

9 / Mart/1942 tarihinde başlayarak köy tatbikatı dahil bir" 
buçuk ay devam etmek üzere Adana Sıtma Enstitüsünde Sıl" 
ma mücadelesi küçük sıhhat memurları kursu açılacaktır. BıJ 
kursa devam edebilmek için Ort t 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 l~zımdır. 

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 ı_aşesiyle mükellef olduğu kimselere ait beyannan1, .. 
8 Üç adet 4XS ebadında fotoğraf. 
9 Tercümeihal varakası. 

25-t . 13931 

i.!..!.!.! .............................. " .... ~ .. ~~ı 

i Abone ve llAn '"JCÜJRI~sözü Is 
i şartları GONOELIK ~E • A04NA 

ı Sahi1l fJe Başmulıarriri 
Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

t T Aylıtı . . . 125 • J, 
ı Umumi Neşriyat Müdürü J lıanıar için idareye MACiD 60ÇL0 
ı müracaat etmelldlr Basıldığı yer: TORKSOZO Matbaası .. " ............................................ ~, 


