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BOLGEDEKI 

• 
TETKiKLER 

• 
iaşe Müsteşarımız 
dün Mersine gitti 

MÜSTEŞAk DÜN TARSUSTA TETKiKLER 
YAPTI.BUGÜN DE CEYHAN VE OSMANİYE 
KAZALARINDA TETKİKTE BULUNACAK 

Dört gündenberi fehrimizde tetkikler ve Valilerle ko· 
nuımalar yapan laıe Müıteıarımız. B. Şükrü Sökm•nsüer 
dün •aat 9,53 de Merıine gitmiıtir. Müsteıarın yarın Mer· 
ıinden Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 

Dü11 ~ece aldığımız malumata göre, Müslefarımız dün 
Tarsusa uiramtf , ovada tetlıiklerde bulundulıtan sonra 
Meufoe ge'imiıtir • Müateıar bugün Ceyhana ge'iece/t. ve 
orada da tet~iklerde bulundulıtan sonra Osmaniyeye gi· 

decektir . 

VIŞI DURUMU 
Halin beyanatı ve 
Amerikada vaziyet 

Anlı:ara: 24 (Radyo Gazetesl)
Vişi vaziyeti yine günün ön pla· 
nında yer almal.:tadır . Bilhassa 
donanma • 

Dün Fran11z donanmasının 

Tulondan hareket etmek üzere 
olduğu ~öylenmektc idi . Viıi bu 
vadideki haberı sülfıtıa karşıla· 

mıştır . 
Vichy : 24 (a. a.) - D.N.B : 

Royter ajansı, Cenup Afrikrunnın 
Vichy ile diplomasi münasebetle
rini kestiğine dair bir haber ver
miştir. Vichy'deki resmi mahfiller 
bu haberin aslı olmadığını bildiri· 
yorlar ... 

Nevyork : 24 (a. a.) - rans· 
radio ajansının bildirdigine göre, 
Laval, ' Japonların Madagaskar'a 
bir askeri hayet göndermelerine 
müsaade etmemiştir. Lava!, bu 
karan Alman Büyük Elçisi M. 
Abet~ ile görüştükten sonra ve 
M. Abetı de bu hususta Berlin'in 
fikrini ötrendikten sonra almıitır. 

Vaşington : 24 (a. a.)-Fran· 
san'nın Vaşington büyük elçiliği 
birinci ve ikinci katipleri M. Ma· 
reclad'ın isrine. uyarak istifalannı 
vermişler ve bu suretle Laval'ın 
iktidar mevkiine gelmesini tasvip 
etmediklerini göstermişlerdir. 

Buenos Aires : 24 (a. a.) -
Hükumeti tarahndan geri çağırılan 
Fransız büyük Elçisi M. De Pey
routon Arjantin Hariciye nazırı M. 
Ruiz Guinazu'yu ziyaret ederek 
veda etmiştir. 

Vaıington : 24 (a. a.)- Dün· 
kü gaıeteciler toplantısında Ame· 
rika Hariciye Nazırı M. Hull'e so· 
rulan suallerle Hariciye na1.ırının 

verditi cevaplar şunlardır. 
- Fransa'daki durum hakkın· 

da biıe ne söyliyebilirsiniz? 

AVUSTR~LYA 
NE HALDE? 

Mak Artur'un 
diktatörlüğü 

Melbourne, 24 (a.a.) - Ken · 
disine geniş askeri ıSelahiyetler 
verilmiş olan general Mac Arthur 
Avustralyanın bir nevi diktatörü 
telakk\ edilmektedir. Müttefikler 
umumi karargahı mahfillerinin 
belirttiğine göre askeri hareketler 
sivillerin boşaltılmasını veyahut 
kontrol altına alınmasını gerektir
di~i takdirde general Mac rthur 
bu hususta hükumete tavsiyelerde 
bulunacaktır. Aüklımet bu tavsi
yeleri ya bizzat 1;iirürlüie koya
cad yahut generala george gibi 
hareket etmesi için tam selahiyet 
verecektir.· 

Vaşington : 24 (a.a.) -Avus
tralya basının haber verdiğine 
gkre, :Avustralyaclaki: müttefik 
kara kuvvetleri kumandanı gene· 
ral Blamey demiştir ki : 

Müdafaamızın veya Japonya' 
ya karşı taarruıumuıun muvaffa
kiye,ti hava kudretimi:ıe bağlıdır. 
En kısa bir müddet içinde bize 
yüzlerce bomba ve av uçaklariyle 
tayyaraciler gönderilmesini istiyo· 
ruz. 

Melbourne 24 a.a. - Mütte· 
fikler umumi karargahının tebliği: 

21 Nisanda uçaklarımız, yeni 

britanbah da ya' da Rabaul do· 
!aylarındaki düşman tesislerine 
bir baskın hücumu yapmışlardır. 

Binalara tam isabetler kaydedil· 
miştir. Uçaklarımız, ertesi sabah· 
da bilhaua dokları hedef alanyc· 
ni bir hücum yapmışlardır. 

Timor'da çarpışmalar devam 
ediyor. Avustralya ve Hollauda 
müfreıeleri,, dahilde birlikte ha· 
rekatta bulvnmaktadırlar. 

Filipinler'de corregldor'da, 
( Geri'il 2 ncl s:ıyfad:l) 

.......................... 
ı ı 

i Alm~nlarda ! 
1 istila korkusu 1 
ı ı 

1 çok arifi 1 . 
ı : .. . .. 

Lonclra : 24 ( A. A. ) -
Boulogneye karşı yapılan kefif 
hücumu , Almanların istilaya uğ 

ramak korkusunu iki misline 
çıkarmıştır . Şuraaını kaydetmek 
gerektir ki lngıliı. akıncıları , bir 
:.ahil müdafaa l,(jlgesini faz.la 
mukavemetle karşılanmadan iki 
saat eller inde tutmuşlardır . Bu 
esnada ;ırkıcı takımları t'llırip va 
ı.ifeleriııi görmüşlerdir . Tahrip 
işi İngiliz kıt:ılarının FransıL ara
zisinde durahildikleri zamana gÖ· 
re ayar edilmiş bulunuyordu . 

Bu hücumun resmen bir ke· 
şif hücumu olarak isimlendirilme
si üzerinde durulmbktarlı( . Bu 
noktadaki müdafaa ııistemi büyük 
kuvvetlerle bile yapılmaz. olarak 
tanınmakta ve Boulogne r:trafın· 
daki kıyılarda en ağır kıyı ba
taryaları bulunmaktadır . 

· Bu hücum , halı c~pht>si ye· 
ni Alman haşkumutanı Von Kun· 
rlstedt bir teftif için Parist~n 

hareket ile ve amiral Raeder mu 
lıemel olarak Saint-Nazaire li
manının Tirpitz büyüklüğünde 

gemilerin tamir cdecc-k duruma 
getirilip' getirilcmiyeceğini tetkik 
kik için hu şehirde bulunurlarken 
yapılmıştır . 

Müttefilderin Avrupa kıtasına 
bir istila hare1'eli yapmalarından 

Almanların hissettiği korku şun
dan da anlaşılıyor ki Fransız. çi
mento istihsalitının yarısından 
fazlası , kıyıda müdafaa tertibatı 

inşaası için Almanların emrine 
verilmiştir . Yıllık Fransız çimen
to istihsali , 2.250.000 ton kadar. 

Birmanya'da 
kanlı savaş 
Çunking : 24 ( a. a. )- Bir

manyada kanlı muharebeler ol
maktadır • Çin kuvvetleri Japon 
hatlarını yararak diker kuvvet· 
lerle birleşmiştir . Y enanııda Ja
ponlar takviyeler almaktadır. Çin 
kıtaları on bir tank, bir otomobil 
tahrip etmiştir . 

Norveç Başvekili 
beyanatta bulundu 

" Norveçte cephe! ,. 
Nevyork : 24 ( a. a. )- Nor· 

veç Başvekili Nevyorka gelmiş· 
tir. Baf vekil Norveçte ikinci bir 
cephe açılması lüzumundan bah
setmlftir. 

Japonyanın Tahran 
elçisinin hareketi 

Tahran : 24 ( a. a. ) - Ja· 
ponyanın Tahran elçisile elçilik 
memurları buradan hareket et· 
mişlerdir . 

- Fransız milletinin vataose• 
verlitine, kiyasetine ve hüriyet 
aşkına tam itimadım olduğunu 
tekrarlamak isterim. Mihvere açık· 

merial z ncl saıfada> ............. 
Tarih kurumu 

bugün toplanıyor · 
Ankara : 24 ( a. a. ) - Türk 

Tarih kurumu 14 üncü toplantı
sı yarın saat 15 de yapılacaktır . 

Tohumıuk çeltik 
tevziat. başladı 

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

Ziraat Vekaleti tarafından Bölgemiz çeltik ekicilerine tahsis edil· 
diğioi yazdığımıı. 100 ton yüksek vasıflı çeltik tohumlutunun Mersin 
Ziraat bankası tarafından Ceyhan, Osmmaniye, İskeoderon, G, Antep 
Malatya, Elizığ Ziraat bankaları emrine yüklenerek göndermiştir. 
Çeltik ekicileri bu tohumlukları maliyet fiatmdan 2 kuruş noksaniyle 
pqin J>ara ile alacaktır. 

Londra Halkevindeki 
büyük törenin tafsilitı 

Cebelltarık'taa 

kallleılnl 

·-- _..,._........_ 

gelen 
Bl ylk 

kalababk 
Elçimizin 

---

bir çocuk 
kabala 

Londra : 24 (a. a.) - Türki
ye'nin Londra büyük elçisi Rauf 
Orbay, Çocuk bayramı münase
betiyle dün Londra Halkevinde 
yapılan törende hazır bulunmuş· 
tur. Büyük Elçi, Türkiye'de çocuk 
giinünün ne olduğ'unu ökrenmek 
için Halkevine gelen mektep ço· 
cuklarını ve izcilerini kabul ,.tmiş, 
çocuklarla ve hilhassa Cebelülla· 
rık'tan gelmiş olan 80 çocukla bir
likte fotoğraflar çektirmıştir. 

Töreni aç;ın r ~ir Wyndham 
Deeds çocu~ lar8, Türkiye'nin dün
yada oynadığı ve oynıyacak rolü 
anlatmıştır. 

Sir Wyndham Dceds,ten son
ra söı alan Bayan Ôı.bek. 23 ni
sanın ayni zamanda Büyük Millet 
MeclisiRin de yıldönümü ve Tür
lı:iye'de millet hakimiyeti günü 
olduğunu anlatmııtır. 

Büyük Elçi bir buçuk saat 
kadar Halkevindc kalmıştı:-. 

Filmlerin gösterildiği perde
nin üzerinde bir Türk bayra~ı ile 
Halk Partisinin altı okunu taşıya .• 
bir bayrak bulunu\·ordu. Büyük 
kabul salonuna da 4 + 7 metre· 
lik muazzam bir bayrak konul
muıtu. 

Büyük bir lnıiliz bomba uçağı Tören o kadar muvaffak ol· 
muştur ki, haıka 250 çocuk için 
tekrar edilecektir. 

Filibe F narın.dan 

bir çok alit alacağız 

Hava talim kıtasına mensup .. 
200 kişi de törene ça~rılmış bu
lunuyordu. 

1 
S o vyet ceph~ 

Ankara : 24 (Türksözü muha
birinden) - lk.tisad vekaleti me
murlarından bir heyet, Filibe fua· 
rında tedkikler yapmaktadır. Ted· 
kiklerden müsbet bir netice elde 
edilirse fuardan, mevcud anlaşma 
hükümlerinden istifade edilerek z.i· 
raat ve sanayic aid bazı makine 
ve aletler satın alınacaktır. 

1 

Fransa Afrikasından 

Rome~e geçit 
verilecek mi ? 
Vaşington : 24 ( A. A. ) -

Vaşington diplomatik mahfilleri , 
hükumete gelecekteki icraat hak
kınria tam bir anlatma ile gelen 
Lavalin , Rommel ordusuna şi
mal Afrikasındaki Fransız toprak 
ları üzerinden iletmelerin tekrar 
başlaması hakkınr:la emir verece 
il'ini sanıyorlar . 

Bu hususta Birleş ık Amerika 
tarafından beklenen ihtara Lava 
lin şimal Afrikasına yapılan Bir
leıik Amerika iletmeleri durdu· 
rulduğu için kendisini Darlan ta· 
rafından evvelce verilen teminat 
la bağlı addettiği şeklinde cevap 
vermeb hazır olduğunu bildirmek 
tedir . 

Fransız iletmel'hi Fransız harp 
gemileri tarafından konulduğu 

taktirde vahim h~diseler çıkması 

muhtemeldir . 
Burada , Almanya ile işbirli

ği yolunde atılacak her _yeni adı
mın Amerikadan derhal mukabe 
le göreceği bıldirilmcktcdir . Bir
leıik Amerika için bu alanda 
Fransız altınının müsaderesi , 
Fransanın elinde bulunan adala
rın inati ve diplomatik münase 
betlerin kesilmesi gibi birçok bü-

ı yiık inıkfinlar vardır . 

llylk Millet 
Mecllılmlzdı 

Ankara : 24 ( a. a. )- Büyük 
Millet Meclisi bugün toplanmış , 
Türk - Romen ticaret paktı ka
bul edilmiş , kazanç vergisi ka
nununun 13 üncü maddesi de 
müzakere edilmittir . Meclis pa
urtesi günü toplanacaktır. 

Şeblr mecllıl 
lıoaa,maıarı 

Şehir meclisi dün saat 14 de 
toplanmıştır. Meclis 942 mali yılı 
bütçesinin müzakeresiyle meşgul 

olmuıtur. 

Lord Biver BJuk 
beyanatta bulundu 

LGEM İ AZLl~I 
Nevyork : 24 ( a. a. )- Lord 

Biverbruk demiştir ki : Müttefik
ler gayretlerini yeni gemi inşası 

itlerine toplamalıdır. Gemiye olan 
ihtiyacımız diğer bütün ihtiyaç
lardan üstündür. Uçalı: az.lığı 1940 
da naaıl bir buhrana sebebep 
olmuf, 1941 buhranı da tank az
lı~ından doğmuş İ!le bugünkü buh
ran da gemi azlığından ileri gel
mit tir. Diğer bir mesele de ham 
madde ihtiyacıdır. Japonların eli
ne düşen ham madde kaynakla· 
rımııın yerine ba~kalarını ikame 
etmek lb.ımdır. 

Büyük Alman 
kuvvetlerinin 

cenup tahşidatı 
8ern : 24 ( a. a. )- Telıraf 

ajansı Rus cephesinde cenuba bü. 
yük mikyasta Alman kuvvetlerinir 
yığılmakta olduğunu bildiriyor • 

Helainki : 24 ( a. a. )- Mın· 
nerhaym bir tebliğ neırederek , 
Sovyet taarruz. arının kırıldıtıaı 

Sovyct zayiatının 14,000 oldutum 
ıöylemiş , Fin asker ve subayla
rının muvaffakıyetlerini övmüştür. 

Stokholm : 24 ( a. a. ) -
ikinci Fin - Rus harbinin baım· 
danberi en ~iddetıi 11vaf elın 

Svir meydan a:ıuhıtrebesine Fin· 
landiyalılar tarafından kuanılmıı 

gözüyle bakılıyor . Bu aavaflırd9 
Ruslar 14,000, Finler ise 442 kiti 
kaybetmişlerdir . 

Ruslar , Fin mevzilerine bir
birini kovalıyan dalgalar halinde 
hücum etmiş fak at bu hücumlar 
Fin mevzileri önünde kırılmııtır. 

Ruılu ilkin 11 kilometre de 
rinlikte olan düıman müdafaa siı 
teminde gedikler açmaQ'a muvaf 
fak olmuşlardır . Fakat Mare,. 
Mannerhaym kıtalan üstün dif 
man kuvvetlerini çevirmek sanat 

<Gerlal S öncü u7f ... ) 

Yunanista'na 
gıda gardı'!l-ı 

lstanllul : 24 ( A. A . ) - · Yunanistana gıda maddesi göttJr• 
Dumlupınar '10puru lmfün lıarekıt etmiştir . 
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Yeni ayakkabılar 

F
rdnsada kösele ve deri pek ıi

yade u.almıştır. Bunun iı;in 

deri yerine sıkıştırılmış kağıt, 

kösele yerine de tahtadan ayak. 
kabılar yapılmasına başlanmıştır. 
lık olarak 30 milyon tahta taban 
hazırlanmaktadır. 

Kağıt, mukavva da odundan 
yapıldığına göre, Fransızlar tama· 
men tahtadan ayakkabı giyecek· 
lcr demektir. Ayakkabılar çok 
ucuza malolacaktır. Bunların uzun 
müddet dayanacakları da temin 
ediliyor. 

Avruda' da en büyük 

soRuk lıava tesisatı 

Soğuk hava tesisatlı depolar, 
binalar, mahıenler, tren ve va 
purlar ıhracattıı büyük rol oynar· 
lar. Buralarda toplatılarak muha· 
faza edilen eşya bozu im 87., çürü. 
mu, kokmaz. işte bu sebepledir 
ki bazı memleketler, mamulat ve 
muhsullerin bolluğundan değil, 
ııoğ'uk lıavo tesisatlı si lolarının, 

ambar ve nakil vaıııtalarıcıııı bu
lunmasındaıı ve bularııı mükkem
meliyetind~n ihracatta nıuvaff ak 
olmuşlardır. 

l:spanya lıüküıııeti, nıeınkke· 
tiııde Vigo kasabasında Avrupa· 
nııı en bü) ük soğuk hava ~iloıu
rıun yapılmasını kar'arlaştırmıştır. 

Yapı işlerı ve makineler için şim· 
diye kadar beş milyon pe1~ta 
harcanmıştır. Yeni soğutucu bina· 
lıır, halık ibracat iskelesi yanınria 
olup yakında açılacaktır. Bu mü
eıssesatta sıcaklık sıfırın altında 

35 dereceye kadar indirilecektir. 

Vlşl darama 
( Başı 1 inci sayfada ) 

ça taraftar unsurların Fransa'yı 

mihvere teslim etmek üzeıe Fran· 
sız milletini idareye çalışmalarını 

rörmek cidden acınacak bir şey · 
dir. 

- Laval'ın nutkunu protesto 
için istifasını veren Fransız büyük 
elçiliği memurunun hareketini tef· 
sir eder mısiniz? 

- Böyle bir tef~irde buluna
cak kadar malumat almadım. 

TORKIYE Radgosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi - .ı:S.4. 1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayan 
7 .~3 Müz.ik : Hafif Program 

( Pi ) 
7.45 Ajans Haberleıi 
800/ 
8.30 Senfonik program (Pi) 

13.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

13.33 Mü1.ik : 

13.45 Ajans Haberleri 
14.00 Müzik : Riyaseti Cümhur 

bandosu 

14.30/ 
14.45 Konuşma : ( Çocuk Esir

geme kurumu adına) 
18.00 Program ve Memleket saat 

f.2.45/ 
~250 

Ayarı 
Rad) o· çocuk kulübü 
Zır aat takvimi 
Müzik : 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 
Serbest 10 dakika 
Müzilc : Fasıl heyeti 
Radyo Gazetesi 
Müzik: 
Konuşma 

Müzik : Dinleyici istekleri 
Konuşma 

Müzı'k : Radyo Salon Or· 
kestraıı ( Violoniıt Necip 
Aşkın ) 
Memleket Saat Ayarı ajans 

Haberleri ve Borsalaa 

Yarınki Program ve 

Kapanı~ 

TÜRKSOZO 

- -.·l · ·. ·· HAB . RL. 
.... - - -

Ekmek kartlarının ı ATLETİ~M MOSABAKASI 
• • . ·. BUGUN YAPIUYOR 

tevzııne başlanıyor dınd~"g·üt~et~:~ ısm~:.~:~!;.;,:·~ 
Ekmek Jrartlarının tevziine 

öbürgünden itibaren başlanacak

tır. Dağıtma işi beş gün sürecek
tir. Eskisi gibi hemşehrilerimizin 

nüfus cüzdanları ve bu ayın kar· 
ne dip kısımlariyle muayyen bü · 
rol ara müracat etmeleri lazımdır. 

Halkevindeki 
aile toplantısı 

Bu gün saat 18 de şehrimiz. 

Hallcevinde çaylı , muzikli bir 
aile toplantısı yapılacaktır . 

Memleketimizde . 
gemı yapacağız 

loıtenbul : 24 ( Türksfüü mu
habirinden ) - Memleketimizde 
yeııi ve ha) ırlı bir şirketin temel 
leri atılmnkta , rıÜvt!sİ kurulmak 
tadır . Bize vetileıı lıabeı tere 
göre , deni:t inşıınt şirketi adını 

alacak olan hu teşekkül , dahıt 

kesin karar verilmiş olmamakla 
beraber l.imiled vcva kooperatif 
bir şirket halini almak ihtimalı 

vardır . Armatör'erimizin iştiraki 

ile vücut bulacak ve sermayesiı:iıı 

heş yüz bin lira ile işe başlıya

cak oları şırketirı şimdilik temd 
gayesi ufak gemiler yapmaktır . 
Tabiatile daha ziyade ahşap in
şaat göz önünde tutulacak ve Ka
radeni1. sahilindeki , Bartın , Ku
ruca , Şile , Ayancık ve müma
sili gibi muayyen limanlarda şan
tiyeler kurulac.aktır . Görüşme 
safhasını takip etmekte' ve nüve 
si atılmış olan bu şirketin mÜle· 
şebbisleri devlett• ıı de yarclım 

ummakta ve fakat devlet alaka
dar olduğu takdiıde teşekkülün 
daha büyük bir sermaye ile bir 
anonim şirket haline gelmesini 
mümkün görmektedirler . 

Şirketin tuttuğu işde muvaf
fak olacacağına en büyük itima
dı , şimdiye kadar hususi şahıs

lar tarafından inşa edilmiş bulu· 
nan 300 tona kadar ahşak tekne · 
!erin gördükleri rağbettir • 

A vaıtaralya ne balde 
(Başı 1 inci sayfada) 

müstahkem adaya !<arşı fasılalı 

hücumlar ve pike bombardıman· 

lan azalmaktvdır. 

Panay'ın cenubunda, Visayans 
da kuvvetlerimiz, düsmanla tema
sa geçmişlerdir. Minclanau ve Ce
bu ,da çarpışmalar devam ediyor. 
Düşman deni:ı: uçakları, şimal böl· 
gelere hücumlc:ır yapmışlardır. 

Sidncy : 24 a.a. - General 
Maç Artur, japonlara karşı bir 
taarruza geçmek için en az laaım 
olan asker miktarını Avustralya 
hükumetine bildirmiştir. 

ikinci derecedeki sanayiden 
50'000 işçinin harp ıanayiine dev
redileceği bildirilmektedir. 

Sovyet Cepbesı 
(Baştarah Btrlnr.idel 

!arını bir kere daha isbat etmiş· 
!erdir. Salı günü 14 üncü piyade 
tümenine mensup 5,600 Rus as 
keri yok edilmiştir. 

Şimdi yağmurlar ve Sovyet 
kumandanlığını tabiye değiştirmek 
ve yahut ihtiyat kuvvetler beklc
melc zorunda bırakan Rus kayıp· 
ları dolayısile mücadele zayıfla

mıştır . 

Rus cephesinin başka kısım

larında faaliyet çok a:ıdır. 

Fin - Papalık 
münasebatı 

Vatikan : 24 ( a. a. )- Fin
Papalık siyasi münasebatının ku
rulması hakkındaki görüşmeler 

bitmek üzeredir . Finlandiyanın 

yakında Vatilcan neı,lıne bir mü
messil ııöndeımelii muhteıneldiı • 

: ........................ : 
i Yeni paralar f 
} Yeni bir llrahk klğıt i 
ı paralarımız bu gUnden ı 
ı itibaren piyasaya çıkarı ı 
ı lacaktır • ı 

·: : .......................... 
Ceyhan köprüsünün 

muvakkat kabulü 
Ceylıaııda inşaatı tamamlanmış 

olan büyiik Ceyhan köp rüsünün 
mııvaHnt kabulü diin yapılmıştır . 

Kabulü şehrimizden ı.:ideıı biı he· 
yd yapmıştır. 

Fudbol maçları 
Mcrsirıcl~ .} apılan fudbol mü

sabakulaıınıla Adana gt"nçlik ku

liibü Mersin idman yurduna 4- 2 

mRğlııp olmuştur . Dt"mirspor, De· 

ni1. harp okulu maçı tatil edil

mi~tir. 

Belediyenin ziyafeti 
Belediye bu a~şam şehir 

meclisi a1.alnrı şerefine bir ı.iyafet 

vermektedır. 

Aınerika ordusu 

· kan istiyor 
Vaşington : 24 ( a. a. ) - A

merika_Kı1.ılhaçı ordunun ve do
nanmanın 1 Temmuza kadar 
727 ,040 litre kan istemiş olduğunu 
bildirmiştir . Haftada 9,056 litre 
kan teslim edilmek 151.ımdıı . 

Krips'in beyanab 
Londra : 24 (a. a )·- Sir Staf · 

ford Cripps, bugün Avam Kama· 
rasında, pek yakında Hindistan'da· 
ki vazifesi hakkında bir demeçte 
bulunaca~ını ve bu demeci ı bir 
müzakerenin takip edeceğini bil · 
dirmiştir. Müzakerenin sonunda M. 
Gripps, Hindistan'ın müdafaası ile 
alakalı beyannamenin meriyetten 
kalmasını istiyen nir takririn A
vam Kamarası tarafından kabulü· 
nü istiyecektir. 

,_ başlanacaktır . 

Londra' daki 
gizli içtima 
Avam Kamarası 

gö.rüşmeleri 

Londra : 24 (a. a.) - Avam 
Kamarasında iktisadi harp nazır· 
lığı parlamento müsteşaıı M. Ding· 
lefoot şöyle demiştir : 

Japonya harbe girdiği esnada, 
Uzakşark ş_ularında Fransız bandı· 

ıalı 9 açık deniz ticaret gemisi 
vardı. Bunların mecmu tonajı 85.000 
tondur. Japonların şimdi bunlar· 
dan 50.000 tonu ele geçirmiş ol· 
dııkları bildiriliyor, Bu gemilerin 
şimdiki durumu hakkında elde lıu· 

lunan malumatı açığa vurmak u· 
mumi menfaate uy~un dt>ğildir. 

Londra : 24 (a. a.) - Bugün 
Avam Kamarası Churclıill'in hatp 
hakkındaki iıahatini dinlemek üze· 
re bir gizli toplantı yapmıştır. 

Hükumetin, haıp durumunu gÖ· 
rüşmek üzere yeni bir celse ya
pılması hakkında gösterilen ar1u· 
yu yerine getireceğine şimdi mu· 
hakkak gözüyle bakılmaktadır. Bu 
müzakerenin yakında yapı!acağı 

sanılıyor. 

Stalinin kabulü 

Moskova : 24 ( a. a. )- Sta
lin dün Kremlinde:Amerikan bü. 
yük elçisini kabul etmiştir . Mo· 
lotof <la kabulde bulunmuş ve 
görüşme bir saattan fa:r.lıt sür
müştür. 

Norveçte muhalif 
olan öğretmenler 
Oslo : 24 ( a. ''- ) - Yeni 

meclise muhalif olan 1500 k&dar 
Norveçli Öğretmen şimale gönde
rilmiştir . Bunlar nafia işlerinde 

kullanılacaktır . 

••••••••••••• Nl betcl Eczabane 

HAlK ECZAHANESİ 
Tarıu11 kapııında 

ilan 
BElEOİYE . RİYASETİNDEN: 

1 - Kumaşı Belediye tarafından temin edilmek ve dikiş ve 
malzemeleri müteahhidine ait olmak şartiyle: Belediye zabıta 
memurları için (32) tarkım yazlık elbise yaptırılacaktır. 

2 - Elbiselerin muhammen dikiş bedeli, beheri (17) lira he
sabiyle (544) lira ve muvakkat teminat akçası (39) lira (70) ku-
ruştur. . 

3 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. Arzu edenler 
her zaman müracaatla görebilirler. 

4 - ihalesi J2/Mayıs/942 gününe musadif Salı günü saat 
on beşde Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Taliplerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminat 
akçalariyle birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olu· 
nur. 25-26 14079 

B[lEDİYE RİYASETİNDEN : 
( Ekmek Kartları Dağ~ştirilecek ) 

1- Ekmek kartlarının değiştirilmesine Nisanın 27 inci Pazartesi 
gününden itibaren başlanacak ve 1. Mayıs. 942 Cuma gününe kadar 
devam edecektir. 

2- Değiştirme F urmılarda saat yediden on dokuıa kadar yapıla-
caktır. • 

3- Ekmt!k karUarının alınabilmesi için Nisan ayı kartlarının 
yanlı kısmının ııüfus kağıdı v~ nüfus müdü~lüğündeıı alınan müracaat 
kağıdı ile birlikte memurlara ibrazı laı:ımdır. 

4- Ağır işçi kartlarının dağıtılması Belediyedeki büro tarafından i 
yapılacaktır. Müesseselerin ve ağır işçi olanların muamelelerinin 
ilmıuli için şimdidt•n hüroya müracaatları sayııı lıulkııuır.a ilan olunur. 

14081 25--26 

Sayfa N 

TOPRAI MAHSUllERİ ofisi UMUM MÜDÜRlOGONDEM 
"' Eksper, Memur ve Muhasip alınacak 

Alım merkezlerimizde Çalıştırılmak üzere Eksper, Memur 
ve Muhasip yP.tiştirmek maksadiyle 5151941 tarihinde Ankara'da 
2-3 hafta devam edecek iki kurs açılacaktır. Kursa iştirak e
denler: kursun sonunda yapılacak musabaka imtihanına girerek 
kazandıkları takdirde alacakları derece sırasına göre asgari 60 
ve azami ı 00 zer lira kadro tahsisatlı vazifelere 3659 - 3968 
sayılı kanunlar muC'ibince alabilecekleri ücretlerle tayin edile
ceklerdir. 

EKSPERLiK KURSUNA 
Mecburi hizmete tabi olmayan Ziraat Mektebi mezunlariyle 

en aşağı Orta veya buna muadil tahsil görmüş olup zahire işle· 
rinde tecrübe ve ihtisas sahibi olduğunu tevsik edenler ve 50 
yaşını geçmemiş bulunanlar ve fili askerlik hizmetini ifa etmiş 
olanlar . 

MEMUR VE MUHASiP KURSUNA 
Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çalışmış bulunan· 

larla en az orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 yaşını 
geçmemiş olanlar ve fili askerlik hizmetini ifa etmiş bulunanlar: 
Gire bileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihamnJa kazananlar
dan Ankara haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yevmiye
leri verilecektir. 

isteklilerin 'aşağıda yazılı vesikalariyle nihayet 1/51942 akşa· 
mına kadar bizzat veya yazı ile Ankara"da Umum Müdürlük 
Zirat İşl~ri Müdürlüğüne: müracaat etmeleri lazımdır. 

1 - Nüfus Hüviyet cüzdanı 
2 - Mektep şahadetname wya tasdiknamesi. 
:~ - (Varsa) Hizmet vesikası. 
4 - Zahire işlerindeki ihtisa!ına dair resmi vesika. 
5 - Askerlik terhis tt-zkeresi. 
6 Doğı-uluk kağıdı. 
7 Sıhhatlarmın vazife ifasına müsait olduğuna dair rapor. 
8 3 adet fotoğraf. 

25-26 14077 

İskenderun Deniz Komutanlığından : 
Hatay havalesinde cem'an 35 kilometrelik telefon havai hat 

tesisatı yapılacaktır . 
Bu inşaatı üzerine alacak isteklilerin gereken izahati almak 

üzere lskender•n deniz komutanlığına müracaatları. 
21-25-28 14076 

İSKEHOERUH DEHİZ KOMUTAHLIGINDAN 
İskenderun Deniz Komutanlığına 3-8 sınıf bir muamele me

muru ile 50-85 lira ücretli ve 40-50 lira ücretli iki anbar 
memuru ve 40-50 lira . ücretli bir aşcı alınacaktır. 

Gereken şeraiti haiz isteklilerin lskenderun Deniz Komutan-
lığına müracaatları ! 25-28-30 14080 

ilan 
ADA"A Kil lİSESi MOOORlOGONDEN · 

- Adana Kız lisesinde (2976) lira (68) kuruş keşif bedel
lih ~la inşıatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

' 2 - Eksiltme 2814/1942 tarihine müsadif Salı günü saat 10 
da Adana Maarif Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini gör· 
mek için Kız lisesi müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (225) lira (25) kuruş muvakkat teminat ver· 
meleri ve ehliyet vesikası almak için de bu miktar Nafia işlerini 
yaptıklarına dair bonservisleriyle iki fotoğraf, (38) kuruşluk bir. 
(8) kuruşluk bir matbu ve bir kuruşluk uçak pullarını dilekçe
erine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayete mura: 
caatları lazımdır. 8-J 4-21-26 14044 

TİCARET VEKALETİNDEN : 
Vekiletimiz halk ve Ordu ihtiyacını karşılamak üz ~re bam 

maddelerinin tedarikinde tarafımızdan da tedbirler alınmak 
suretile çok mikdarda istearinsiz margarin imal ettirmek kara· 
rınd'\dır. Margarin imaline mahsus tesisatı olup da bu mevzuda 
çalışabilecek ve Vekaletimizle işbirliği yapabilecek eşhas ve 
müesseselerin selahiyetli mümesillerini 27/4/ 1942 Pazartesi günü . 
Ankara'da ıaşe Müsteşarlığında bulunmak ü:ıere gönderilmeleri 
ilan olunur. 3-6 14073 - -

Tlaaret ve Sanayi Oda11adaa : 

SiCil İ LAHI 
Selanik Bankası umum müdürlüğünden aldığımız l - 4 -

1942 tarih ve 8 numaralı yazıda Adana Bürosuna tevdi edilen 

işlerin hitam bulması üzerine idare meclisi, banka esas muka
velesinin 19 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasının k~ndine 
verdiği selahiyetlere binaen, bu Büronun kapatılmasına ve iki 
Fonde: dö puvarın bu kararın tatbikine memur olan Mersin 
şubesine nakline karar verdiğini. bildirmiş olduğundan keyfiye\ 

Ticaret kanununun 29 uncu maddesi mucibince tesçil ve 
ilan olunur . 14078 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer : Türksözü Matltaası 


