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•''··········· i Çörçilin i 
: Mühim ı 

i Nutku ! 
• • • İngilizler şimdi • 
ı ıneyustur; hayal : 
t kırıklığı vardır. t 
: Fakat ingilizlere : 
t ferah ve güven t 
: verecek diğer : 
t şeyler vardır. t 
B Londra : 16 (a.a.) - lngiliz 
ntfve~ili B. Çörçil rad) o'ia mÜ· 
liımB bır nutuk söylem·ştir. lngi· 
d aşvckllı bu nutkunun başın· 

t ~ bugünkü talisi1.lıklerin ve ha
a.arın h"khük. u um ete ait olmadığını, 

umctın va:ı.ıfesini başarmakta 
azami gayr t 
t e ve hassasiyet gös-
d~nllığı~i ka) dı:ttikten sonra ha· 

se erı gôzd 
Dı:vletlcr ·. ~~ geçirmiş, Birleşik 
yı Al reısı e yaptığı buluşma 

' nıanların Sovyet Rusya} a 
Yaptığı h" 
andak uc.umları, Sovy~llerin ilk 
bugürı~:crıtemesini anlatmış ve 

<lorumurı 940 ağustosu· 
na göre k . . - -
Anı ''- ço ıyı olduğuna, çunku 

erıKanı duk . n ozaman taraf sız ol· 
b' Una, Şımdı ıse harbe bü) ük 

B~r Yardımcı olarak girdiğine ve 
ırleşık D . 1 cvletlerın yanında bu· 
urınıasının çok mühim bir hadi· 

se elduğuna işaret ettıkten sonra: 

1 
-c:Hedefim bu idi. Buna çok 

Çha ıştıın. Ve bu çok mühim bir 
ad· · ısedır.> d~mlştir. 

Bundan sonra Çörçil Rusla 
:ın artık Hıtler dsanesirıi yıktı
~ırıı . d • fım ı Rus.) adan esen rüz.ga · 
tın A1man utancı Alman ölümü 
2ttird it-' • L 

1 

b· . t5ın1 , •JU neticelerın baha 
/Çılınc.ı. fekli mükemmel oldu· 
gUnu s" •I • - • 
f O.) emış ve son gunlerın ~n 
ena 1 

<> 0 ayının japon\anın harbe 
• 1rınc · d sı oldu~unu bilhas. a kay 
tlmiştir. 

Pı:k8lfvclcil, Libya çölünde belki 
rck ~•kında yine büyiik bir ha. 

ctııı b " . . 1 i Surj aşgostereceğını, rene a, 
mın Yede bu devre içinde niza
duQ muhafazasının elzem bulun. 

Unu anlatmıştır. 
rnul.~~tçil • Japonların şimJilık 
lllcyu er olduğunu , lngiltr.rcnin 
lurıdu;· hayal lmılclığı içinde bu
Vc o" Unu, fakat lngilizlere f crah 

.uvcn v le • de crecc <lı~er şeylerin 
nıcvcud ld 

•ôyıc ..... • t• 0 uğunu kuvvetle ... ış ır • 
Büyük B. 

darı rıtanya Başvekili bun sonra U , 
lllaııın k • Zh§arlctaki yeni düş-

uvv t' . 
llb.ınıgcıdı~· e. ını küçümsememek 
Vetıcrin b' ını, fakat müttefılc kuv. 
ınü ondanır defa geliştiği görüldü 
hakkında a:on~a .işlerin istikbali 
kabil olabil ço b.r fıkir vermek 
J eccğiııi b . -
erde yapıl ._ ' u nazık gun-
t aca" en k • - . 
anın zaferi J . uçuk bır ha· 

leriıı el' d rıgıltere ve nıüttefik-
dı't ın en alabılt:Ce"' · b'ld. " en 10 5ın1 ı ır-
rıu\ltun bnra ez.cümle şu söz.l<>rle 
t l' u ıtırm' t' 8 ıaiz.tıkı . ış ır : < - Harbin 
bir silah crı ve hataları hükümetc 
hü~r. olarak kullanılmamalı , 

ı.ııncte · . t . 
tıuJnı 1 1) ı avsı} el erde bulu. 
rtıetıııa ~' Yar?ım eclilmcli • bükü 
~ey uvvetıni sarsacak hiç bir 

}apılmanıalıdır . :;ı 
Londra . 16 ( l liz. · a. a. ) - ngi 

~z.etelcri Sıngapurun düşme --
a.sı ~f ~::5555 

Londra Halkevi 
ile" açılırken 

ta Londra : 16 (a. a.) _ Lond. 
ii· ~1i Halk evi 19 Şubatt& açılacak, 

v en ıv.e Türk elçisi birer nutuk 
ereceklerdir 

~- . 

Çörçil son seyahatlarından birinde 

sine ve Çörçilin nutkuna hususi 
sütunlar tahsis etmektedir . Bu 
gazeteler istıkba!den bedbin gö 
rünmemektedirler. 

Taymis, İngilterenin bir faci.a 
önünde olduğunu fak at bunun bır 
kamçı olduğunu , İngiliz kuvvd 
ve enerjisinin artacağını .) a1mak
tadır. Ga1.eteler Çörçilin nutkunu 

vahim, fakat kuvvet verici bul
maktadırlar . 

Vıışington : 16 ( a. a. )- Mü-

him bir şahsiyet Çörçilin nutkun

dan bahsederek: dngiltere ve A· 
merilcanın a1mi mücadeleyi bila

kaydüşart sonuna kadar götür • 

me\ctir . o demıştir. 

.......................... : 
ı :J ! Sovyet ler i 

ı i Polonya i 
ı ı 

ı Hududuna i 
: t 

1i Yaklaştı ı 
ı ı 
ı ı 

1 
ı Deri barekit ı 

1 i devam ediyor J 
ı ı 

Stokholm : 16 ( a. a. ) -
Allahanda gazetesinin muhabiri 
bildiriyor : Rus ileri kuvvetleri 
şimdi Vilnadan ve eski Polonya 

hududundan 115 kilometre. uıakta 
bulunmaktadır. Rus ileri harekatı 

ı Gf'risl 2 ncl sayfada\ 

1 BÜYÜK ZİRAİ iSTiHSAL HAMLEMİZ 1 

VEKALET VAKTINDA 
600 TON 

• 
TOHUM VERiYOR 
Çukurova Çiftçisine 15 Marta kadar Mısır ve 

Darı Tohumu Tevzi edilmiş olacak 
Bölgemizde de yazlılr ekime büyük ö

nem verilmeai hakkında Baıvekilimizin ve 
Ziraat Vekilimizin Vilayete ayrı ayrı 

yaptıkları yayınlardan ıonra bu yayınlar 
gereğince harekete geçilmif olduiunu y az
mııtık . Bütün gay retlere raimen ui/ayetimiz 
dahilinde Mııır, AkJarı ue Kumdarı tohum· 
ları maalesef bulunamadığı gibi komfU vi· 
/ayetlerden de tedarik edilememiftir. Ada
nan ın husuıiyetine ve tabii 'artlarına gör e j 
en geç 1 S Marta kadar Çifç iye dağıtılmıf 

olmak ıartiyle 250 ton Mııır, 150 ton Ak
darı ve 200 ton kumdar•ı tohumu olmak ü· 
zere "600 ton darı tohumunun Vekalet ta: 
rafı,,Jan temini ve iraali halinde Adanada 
da turfanda mahaul yetif t irmenin mümkün 
olabilecei i Ziraat Vekaletine ya:zılmıftır. 
Memnuniyetle öğrendiğimize tıöre Z iraat 
Vekaleti müateıarı Bay Abidin Eğe A dana 
vila yetin in bu talebinin aür ' atle y erine 
tıetirileceğini ualimize tl!lefonla bildirmiı· 
t ir. 

Ankara : 16 ( a. a. ) - Ja
ponlar bugün Cava adasınll asker 
çıkarmıştır • 

Londra : 16 ( a. a. ) - Sin· 
gapur dün düşmüştür • Muhase· 
mat akşam üzeri tatil edilmişti • 

Tokyo : 16 ( a. a. ) - Ma· 
lezya düğusundaki Manemyaı ada· 
ları Japonlar tarafından işgal edil
miştir. 

Singapur : 16 ( a. a. )- Do· 
mei : Malezyadald Japon kuvvet
leri Başkumandanı dün mahalli 

saatle 19,50 de Malezyadalci mu 
hasemata sun veren vesikaları 
imza etmiştir. Vesikalar ford mo-, 
tör fabrikası önünde imza edil· 
miştir . 

Londra : 17 ( a. a. ) - Ofı 

1 Uzak şark~ 

Singapur düştü 
MALEZYADA DA 

MUBASEMAT 
TATiL EDiLDi 

J aponlar 
asker 

Cavaya 
çıkardı 

ajanı.ı bildiriyor : Hindistan na 
ıırı , harbin acı tesirlerinin do
nanma} ı havadan da himaye :ı.a-

Şehirde dün açılan 
geni kütüphane 

Adana gençliği dünden itiba· 

OENl
.ZE l'NDl"Rl'lEN YEHI. ren büyük bir kütüphaneye ka-vuşmuş bulunmaktadır. Bu kütüp 

hane için vilayt tçe tahsis edilen 

AMERl.KAN ZIRHllSt eski postane binası < Ramazan. 
oğlu Kütüphanesi " adı altında 

Vaşington : 16 (a. a.)-Ame· 

rikanın 35,000 tonluk Alabana ad· 
lı zırhlısı bugün törenle cienize 
indirilmiştir. Gemi en modern te· 

sisalla mücehhezdir. 

dün törenle açılmıştır. 

Adanacla gerçekten büyük bir 
ıhtiyacı karşılayacak olan bu kü
tü µhanede Arapça el yazısı ile 
1260 , Arapça matbu 224 , eıki 

ıGulal 2 acı u1fadal • 

ruretini gösterdiğini söylemif ve 
şunları ilave etmiştir: (-Vahim 
tt"hlikeler anındayız . Deniz ha
kimiyet inin elden çıkmış olması 
imparatorluk için büyüle bir teh· 
likedir .> 

Bombay : 16 ( a. a. )- Sin
gapurdan boşaltılan 2000 kişi bu 
raya gelmiıtir • 

Tokyo : 16 CA. A ) -
Japon imparatoru bu sabah sa
rayda yüksek askeri rnemurları 
kabul etmiş ve Singapur muvaf. 
fakiyetini kazanan komutanlara 

bir tebrik telgrafı göndermiştir • 
Singapurun zaptı münasebetiyle 
Toky•>'da ve diğer Japon şehirle· 
riyle Singapu rda şenlikler yapıl· 
oıaktadır . 

LIBYA'DA 
Bava faaliyeti 
Kahire : 16 ( a. a. ) - İngi

liz ve Avustralya kuvvetleri Ak

ronada kuvvetli bir faaliyet gös· 

termiştir . 20 Düşman tayyaresi 

düşürülmüştür . Donanma uçak· 
ları Akdenızde bir düşman gemİ· 
ııine isabetler kaydetmiştir . Düş

man tayyare meydanları bomba· 
lanmış, infilaklar , yangınlar çıka· 

rılmıştır, 

Adana Kızılay 
kongresi oldu 

\'ENi iDARi HEYETi SEÇiLDi 
Kızılay niz.amnamesi gere~in· 

ce Se.) han Kızılay merkezi kong· 
reıi pazar günü saat 15 de Hal
lcevi salonunda toplantıya davet 
edilmiş, yapılan ye>ldama sonun· 
da ekseri) et o 1 <l u ğ u anla· 
şılarak kongre, m e r le e z heye· 
ti reisi tarafından açılmış ve kong 
~e birinci reisliğine Parti Vilayet 
ıdare heyeti reisi Mustafa Rif at 
Gülek • ikinci reisliğe Halil Sa
vatlı ve lcatipliklere ele diş tabibi 
Rasih Özgen ve Beledi) e a:ıasın. 
dan Memduh Pekbilgin seçildik
tcm sonra ruznamedeki müzake-

reye geçilmiştir. llk olarak merkez 
heyetinin senelık çalışma raporu 
okunmuş ve bir çok azanın im· 
usını taşıyan bir takrir verilmiş, 

merkez heyetinin mesaisinden dolayı 
kongrece teşekkür edilmesine ka 
rar verilmiştir. 

Bundan sonra senelik blançe 
ve bütçe üzerinde hararetli mü
nakaşalar ohıluktan sonra ke bul 
edildi, nihayet merkeı heyeti • e
çimine sıra geldi. 

Kongrece eski idare heyetinin 
istifasının k a bu \ ü n e ka
rar verildi. Ve onbeş ldşi üze
rinden ıeçime geçildi . seçim 
sonunda ittifaka .) akın bir ekse. 
riyetle Bayan Abide Hamdi Onar, 
Bayan Vacide Dural, Bayan E.di
be Akverdi, Bay Kemal Kusun, 
Bay Ragıp Koç, Ahmet Sapmaz, 
Ziya Abdi Rona, Zeynel Biliti, 
Nuri Has, Dr. Osman Bozkurt, 
Lutfi Kalağo~lu, Aziz Pamukçu, 
Nabi Menemencio~lu, Muzaffer 
Budak ve Bekir Karabucak se
çildi. 

Merkez heyeti seçiminden 
sonra umumi kongreye de Sey
han mebusları Ali Münif Yegen
ağa ve Hilmi Uran'ın murahhas 
.:)!arak seçildikleri anlaşıldı. Ve 
büyüklerimir.e tazim telgrafı çe· 
kilmesine karar verildikten sonra 
saat 17 buçukta kongreye son ve-

(Gerlal Z ucl aayfadal 

!•••• .. ••••••• MiLLi ŞEFLE 
KRAL FARUK 
ARASINDA 

Ankara : 16 (a. a.) - Mısır 
Kralı Faruğun doğum yıldönümü 

münasebetiyle, Milli Şefimizle Fa· 
ruk arasında Tebrik ve Teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir. ............. 

Japon başvekili 
bir natak verdi 
Ankara : 16 ( R. G. ) -

Japon başvekili bir nutuk söyli
yerek milletlerin refahı için ye· 
ni bir nizam kurulacağını , bu
ııun için de İngiltere ve Ameri· 
kanın ezilmesi tazım geldiğini 

SÖ)•lenıiş ve Avustralya ile Hin
diııtanı tehdit eylemiştir . 

İngiliz Kralının 
Çan-Kay-Şek'e nişanı 

Londra : 16 {a. a.}- Fevka
lade çalışmalarına binaen 1ngiliz 
Kralı, Çan Kay Şcke yüksek bir 
nişan vermiştir. 

Mihverin üç 
gemisi battı 

Londra : 16 ( a. a. )- lngi
liz denizaltıları Akdenizde iki düş 
man vapuru batırmıştır. Bazı ba
lıkçı gemilerine de isabetler ol
muş ve ayrıca bir Mihver iaşe 
gemisi batırılmıştır . 

M altay a hücum 

Kahire : 16 ( a. a. ) - Düş

man ta}'Yareleri 14 Şubatta Mal
taya hücumlarda bulunmuflardır. 

Biı.im uçaklar da Giridde Kan
diya tayyare meydanını 13 - 14 
Şubat gecesi bombalamışlardır. 

Kır Koşuları 
Kız v e erkek 

işt i rak ettiği 

yüzlerce gencin 

koşular iyi oldu 
B~den Terbiyesi kır koşuları 

Adana bölgesi birincilik kır lcoşusu 
pazar günü Kız ve Erkek yüzlerce 
genç koşucumuzun iştirakiyle tam 
bir intizam dahilinde yapıldı. 

1500 metrelik koşuda Kız 

San 'at Enstitüsünden Bayan 
Meliha 5,15 de birinci, Kız lisesin
den Bayan Sebahat 5,18 ıfe ikinci, 
Kız lisesinden Bayan Türkan 5,22 
de üçüncü gelmiıtir . 

7500 metrelik büyük keşuda 
Erlcck lisesinden Rıza ürenç 
33,52 de birinci, Malatya mensucat 
gençlik kulübünden Hüstyin Yücel 
34,10 da ikinci ve Zülküf Ba.) icara 
36,3 d~ üçüncü olmuştur. 

Takım tasnif inde 7 puvanla 
Malatya mensucat gençlik kulübü 
takımı birinci, 18 puvanla Adana 
gençlik kulübü takımı ikinci, 27 
puvanla da yine Adana gençlik 
kulübü talcımı üçüncü sayılmıştır. 

Koşuları bizıat takip eden 
Beden terbiyesi bölgemiz reisi 
Valimiz B. Faik Üstün ferdi birin. 
cilik, ikir:cil ile, üçüncülük kazanan
lara madalyalar vererek kendileri. 
ni tebrik etmiştir. Takım tasnifin. 
de birinci gelen Malatya mensuc t 
gençlik kulübü tokımına da işle 8 

• 
- 1 b. mc 

li auıe ır bayrak verilmiıtir. 

1----------------Seybaa mıllaıa 
lbrablm Mete 

vefat etti 
Se) han Mebusu B. İbrahim 

Metenin Ankarada vefat ettiğoini 
teessürle haber aldık. İbrahim 
Melenin cenazesi . 

Askeri merasimle Hecıbay
ram'dan ö~le namazından sonra 
kaldırılmış ve yeni meıarlı~a def. 
nedi! niştir· Cenaze töreninde Bü
) ük Millet Meclisi Reisi 8. Ab
dulhalik Renda, Başvekil Dr. Rc
fık Saydam adına yaverleri, me
busl~r ve merhumun ordu ve mil 
li mucdele arkadaşları bulunmuı
tur. 

Merhum 1 brahim Mete 1876 
da Şebinkarahisarında do~muş , 

(Gerhl 2 ncl sa3 ladal ....................... 
Türk Hava Kurumu 

onsekiz yaşında 
Türk Hava Kurumu bugün 

onsckiz yaşına girmiş bulunuyor. 
Memleket müdafa:tsında en mü
him rolü olan bu Kuruma borcu
muzu unutmayalım. 



ÖKSÜZlER, DULLAR VE 
YETİMLERİN ZAMMI 

Maliye Vekilliği, yeni bir "a 
nunla maaşlarına ıam yapılan ôk· 
aüz, ~ul ve mütekaitlerin üç ay· 
lıklarını nasıl alacakları hakkın· 
da bir izahname hazırlamıştır. 

lzahnameye göre zam nisbetinde 
esas asli rnaPş ve: maaşa türlü 
~ekillerde yapılmış oları bütün 
zamlarla birlikteki tutarın vergi· 
si çıktiktan sonra kalan ita mik· 
tarıdır. 

Ücretle çalışan !ar tekaüt ve 
yetim aylıkları yarısı veya yalnız 
asli maaşları verilenlerin ücretle· 
ri bu yarı maaş veya asli maaşla 
birleştirilecek ona göre zam ya
pılacaktır. Mart • Mayıs 1942 ay 
lıklarını bankaya kırdırmış olan
lar farklarını ban katardan rılacak · 
!ardır. 

Bordrolar yapılırken şubat a 
yı da katılarak 4 aylık birden ta 
haklrnk ettirilecektir. Zamlar Ma
liye vekillitinden tediye emri bek 
lemeksiıin öd.-necektir. 

B. Celal Siren 

Birkaç gündenberi şehrimiıde 
bulunan değerli Mebuslar ımı:f.flan 
hemşerimiz Celal 3iren dün An
karaya gitmiştir. 

Okullar arası 

müsabakaları 
Şehir Stadyomunda Pazar gü· 

nü yapılan okullar arası lig maç
larının en mühimi Öğretmen oku· 
lu ile Erket lisesi maçını 3-1 Ög-
retmcn okulu kazanmıştır. 

Günü• ve ligin diğer en ö 
nemli maçını da Gençlik kulübleri 
;uasındaki karşılaşmada şimdiye 

kadar puvan durumunda en önde 
riden Dernirsporu beklenmedik 
bir sürprizle 5 - O yenerek Milli 
mensucat 2'ençlik kulübü takımı 
kazanmağa muvaffak olmuştur. 
Bu suretle Milli mensucat gençlik 
kulübü ş imdiki halde puvan duru· 
munda başa geçmiş olmaktadır. 

Önümüzdeki Pazara Adana 
lii" maçlarının son karşılaşması ya· 
pılacaktır. 

Okullar arasında yapılmakta 
olan fudbol ve voleyb.ol liglerin· 
de birinci gelecek olan takımlara, 
fabrikatörlerimizden Adana Fud· 
bol Ajanı Bay Mahmud Has tara
fından birer "Mahmud Has Kupa· 
sı .. verileceği haber alınmıştır. 

Beş kişi arasında 
Blçaklı kavga 

Fabrika işçilerinden Mahmud 
Tokmak, Hayreddin Altın, Hüse
yin Buğlu, kablan Adıgüzel ve 
Ramazan Erol adında beş ki~i a· 
rasında eski bir husumet yüzün
den çıkan kavgada birbirlerini 
muhtelif yerlerinden biçaklamışlar· 
dır. Tedavi altına alınan yaralılar 

hakkında ayrıca kanuni muamele 
yapılacaktır. 

Şelllrde dün açılan 
yeuı kütilpbane 

( Başı l inci sayfada ) 

harflerle Türkçe 874 , yeni harf· 
lerle de şimdilik ~588 cild eser 
mevcuddur. Ayı ıca Farsça, Fran· 
sızca, ltalyanca ve Rusça da bazı 
eserler vardır. Bundan başka Ma
oı if Vekilli2"i neşriyatiyle Devlet 
matbaaaı neşriyatı ve belli başlı 
Türkçe gazete ve mecmualar kü
tüphaneye gönderilmektedir. 

Vilayet tahsisatiyle açılan ve 
bir v i 1 ay e t kütüphanesi oları 
< Ramazanoğlu Kütüphanesi > pa· 
zartesi öileden sonra ve salı gün
leri kapalı bulurıdurulacak , sair 
günlerde 9 dan 12 ye ve 13 den 
18 e kadar okurlara açık olacak
tı;-. 

Mevcud eserlerin mühim kıs 

mını bilhassa tarih, pedcgojı, bü 
yük adamlar , tiyatro, roman ve 
hikaye nevileri teşkil etmektedir. 

sozu 

İLAN 
Adana Asliye 
kuk. M. 

2. H U· 

Vilô.getin kömür 
ihtiyacı meselesi 

a-
de· 

No : Esas: 15 Karar: 73 

Adananın Ganisafzade m 
hallesinden Mahmut kızı Feri 
nin ayni mahallede sakin ik 
halen ikametgahı meçhul M 
met oğlu Mahmut Çamurbük 
aleyhine açtığı sübutu nikAh 
vasının yapılan duruşması n 

en 
eh-
en 

da-
eti-

ihtiyaçlar tesblt edilerek bildirilecek !!.n cesinde dava sabit olduğund 

iki tarafın 335 seneııinde ahka 

sabıka dairesinde evlendikleri 
nüfusa tesciline vemasarifi mu 

kemenin davalt uhtesine tahm 

ne 9-2-942 tarihinde ka 

temyiz olmak üzere karar ve 
miş olduğundan tebliğ yerine k 

Bir Vurguncu l 
Mahkemede 1 

6 Kuruşa satılması lazım ge· 
len ekmeği 10 kuruşa sattığından 

Veli oğlu Salebci Ali lncekaş hak· 
kında gerekli muamele yapılmış· 
tır. 

Tutulan hırsız 

Selahaddin Kaya adında biri 
Fatma Ever'in evinden Manto , 
tepsi, bakır tava ve iskarpinini 

1 
çalıp kaçarken yakalanmıştır. 

Bıçaklı kavga 
Terzi Kemal ile Selahaddin 

Arslaner arasında çıkan bir dö· 
ğüşte Kemal biçakla Selahaddini 
hafifçe yaraladı~ında Adliyeye ve· 
rilmiştir. 

rildi. 

Adana kızılay 

kongrsi oldu 
(Baştarafı Birincide) 

Öğrendiğimize göre Kızılay 
Adana merkez idare heyeti reis·: 
liğine Kemal Kusun, ikinci reisli· 
ğe Ziya Abdi Rona, umumi ka
tipliğe Bayarı Abide Onar, muha
sipliğe Ragıp Koç, veznedar lığa 
da Ahmet Sapmaı getirilmişler· 

dir. Yeni idare hey'etine başarı 
lar dileriz. 

Seyhan mebusu 

İbrahim Mete vefat etti 
(Baştarah Birincide) 

1898 de hsrbiyeyi bitirmiştir. Bal· 
kan ve Cihan harbine iştirak e
den merhum umumi harbin son· 
larında binbaşı iken ordudan is 
tifa ederek Ceyhan kaymakam• 
olmuştur. lst kliil mücadelesi baı· 
layınca B. İbrahim Mete kayma· 
kamlığı bırakarak Gaziantep'teki 
hareketlere i~tirak etmiş ve ora· 
nın sukutundan s<>nra da Maraş
taki mücadeleye katılmıştır. Ada· 
na ve havalisinin kurtuluşundan 

sonra merhum Ceyhan'a gelmiş 
ve orada ziraatle meşgul olmuş

tur . 
B. lbrahim Mete Ceyhan Be 

tediye ve C. H. P. Reisi iken 
dördüncü devre başında mebus 
seçilmiş, beşinci ve altıncı dev
relerde de Büyük Millet Meclisin· 
de Seyhan vilayetini temsil etmiş
tir. Merhumun ailesinin acılarırıı 

pay ldşırız. 

Sovyetler Polonya 
hududuna yaklnştı 

(Başt:ır:ırı Birinride) 

devam ediyor . 
Moskova : 16 ( a. a. ) - 15 

Şubatta kıtalarımıı taarruzlarına 

devam etmiştir. Hava muharebe· 
terinde 17 Alman tayyaresi dü
şürdük . Almanlar 1 Şubattan 15 
Şubata kadar 267 uçak kaybet
miştir. 

İtalyan maarif 
nazırı Berlinde 

Berlin : 16 ( a. a. )- ltalyan 
maarif naıırı, yanında ltalyan el
çisi olduğu halde İtalyan kitap 
sergisini gezmiş ve müteakiben 
sergi kapanmıştır . 

İngilterede yeni 
bir tip tayyare 

Londra : 16 ( A. A. ) -
lngilterede yeni bir av tayyaresi 
yapılmıştır . Bu tayyaıe hilhas<ıa 

dikine büyiik bir suratle çıkmak
tadır , 

Türkiye Kömür Satış ve Tev
zi Müessesesi Aokaradan dün vilA
yete bir mektııp göndererek ek· 
sor şehirlerin kömür ihtiyaçlarını 

bildirmemeleri ve bunu mevsim 
hululünden sonraya bırakmaları 

yüzünden memlekette bir kömür 
sıkıntısı do~ urduğunu belirterek Ö· 

nümüzdeki senenin de ayni mÜŞ· 
külleri şimdiden göstermekte oldu
ğunu, tetbirler alınarak bunun ön
lenmesini kaydetmiştir. Türkiye 
Kömür Satış ve Tevzi Müessese
sinin kampanya devresi olan 1 Ni 
san 1942 - 31 Mart 1943 ayları 
içinde Adanaya ba~lı dairelerle 
mektepler ve halk kömür sarfiya
tının müfredatlı olarak tonaj mik
tarını, cinsini, kaç partide ve han
gi tarihlerde çekileceğini, hangi 
vasıtalarla nakledileceğini ve bu 
kömürlerin hangi işler için nere· 
!erde istihlak t:dileceğini vilayet
ten sormuştur. Müessese, mezkur 
mektubunu, sonunda: "- l3u ma· 
h1mat bize verilmedig"i takdirde 
1942 senesi satış ve tevziat pre
vizyonlanmız haricinde kalac ığını
zı ehemmiyetle dikkatinize arz 
ederiz.,, demektedir. 

İngiltereye akın 
Londra : 16 (a. a.) - Dün 

gece Almanlar, lngilterenin Şimal 
doğu çevresinde ve İskoçyada fa. 
aliyette bulunmuştur. Hasar az. 
dır. 

ZA Yt - Tarsusun Nernek 
köründen aldığım beiinci sınıf 

ilkokul tastiknam,.mi kaybettim. 
Yenisini alacağ"~mrlan eskisinin 
hükmü olmadı~ını ilan edc:-rim. 

13906 
Sarıyakup mahallec:inden 

Şevki Sisli 

A 

mı 

nin 
ha-

ili-

bili 

ril· 
8· 

im olmak için keyfiyet i tan 
olunur . 13909 

yılı ZA Yl - 1927 • 28 ders 

sonu Adana Cumhurivet ilk ok 

)undan almış olduğum şehad 

namemi kaybettim . Yenisini a 

cağımdan hükmü yoktur. C. 

U· 

et· 

la· 

Hamza Ayhan 11 oğlu 
Yusuf Ayhan lı 

ZA Yl - 4 sene evvel ka 

dırdığım tatbik mührümü ka 

bettım. Yenisini kazdıracağımd 

hükmü olmadıtını ilan ederim. 

Z· 

Y· 
aı.ı 

13907 

Asmali köyü heyeti 

ihtiyariye azasından 

Abdurahman Güğüm 

t-
ni 

4 Sene evvel kazdırdığım ta 

bik mührümü kaybettim. Yenisi 

kazdıracağımdan hükmü olmad I· 

· ğını ilan ederim . 13908 
Asmalı köyü heyetinde 

Abdurahman Genç 

n 

................................. -, .... 
N6betçl eczane 

M. Rif AT ECZAHAHESİ 
kale kabısınd11 

~, ......... llllİI ............. .. 

i 1 an 
c. H. P. Seyllan Vilayet idare bıyetı 

Belsllftlndea : 

-
Parti binası inşaatından artan ve halen Parti Deposunda 

mevcut bulunan demir desteresi , boş çimento torbası. mer 
mer kırığı , kala)' , kapı sürgüsü , pencere ispanyoleti , hurda 

demir . hurda tütya parçaları • eski kullanılmış çivi ve saire

r.in 19 Şubat Perşenbe günü saat on beşte parti binasında 
komisyonu marifetile satılacağı ilan olunur. 14-17-19 13898 

Telgral Mullabere bilgisi olan ilk mektep 
mezuna memur alınacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremiz münhallerine lık mektep mezunu ve telgraf 

muhabere bilgisine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya iic· 
retli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edece

ği yerlerde memur:yet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayıh kanun 

hükmüne göre ( 1 O) lira maaş veya 50 lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat ba

kıcı, baş müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel İda
reye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - İdare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle halen 
idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve 
müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü madde
sindeki şartları haiz olmaları ve Devlet hizmetine ilk defa alı
nacakların 30 yaşını ieçmemiş olmaları lazımdır. 

6 - Halen idared~ müstahdem olanlardan müsabakaya 

girmek isteyenler 25/Şubat/942 Çarşamba günü akşamına ka
d ,, r yalınız bir dilekçe ile ve İdare haricinden girmek isteyen

ler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müs

biteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği P. T. T. Merkez Mü
dürlüklerine müracaat edecckılerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez Müdürlüklerintle 

mubabereden 26/Şubat/942 Perşembe günü saat 10 da ve Umu
mi bilgilerden 27/Şubat/942 Cuma günü saat 10 da yapılacak-
tır. 21-26-29-3-12-17-23 13829 
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ADANA TİCARET VE SANAYi OOASINOAH : 

ı 

,17 - 12-1938 tarih v~ 76 numara ile sicilli ticarete kayıt11 

Adanada Türk Nebati yağları Fabrikası Limited Şirketinin esas 
mukavelenamesine ilave olunan 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 
ncı maddelere ait tadil layihası Ticaret kanununun 514 üne~ 
maddesine tevfikan Yüksek Ticaret Vekaletince tasdik edilere~ 
bir sureti dosyasında hıfzedilmek üzere odamıza tevdi edihni~ 
bulunan aşağıda ki yedi maddelik tadil layihası Ticaret Kanu11U' 

nun 29 uncu maddesi mucibince tescil ve ilan olunur. 

Mukavele ıaretı 

v 

Türk Nebati Yağları Fabrikası Limited Şirketi esas muka' 

elenamesine ilavesi kararlaşdarılan maddeler. 

fi 
Madde : 34 - Şirket, fiatı tesbit edilmemiş mctlların, satış 

atlannı ve bu fiatlara esas olan maliyet ve kar fiatlarmı bu fi· 
tlar tahtında satışa başlamadan evvel yahut başladıktan sovtS 
n geç bir hafta zarfında Ticaret Vekaletine bildirir ve müşarU' 
ileyh Vekalet tarafından vaki olacak teklifleri hüsnü niyetle 

elakkiye amade bulunur. 

a 

e 
n 

t 
Madde : 35 - Şirket, her altı aylık bilançosunu teallük et· 

ği devrenin hitamından en geç on beş gün zarfında Ticaret 

Vekaletine gönderir. 
ti 

v 

Madde : 36 - Şirket, Ticaret Vekaleti tarafmdan her tale 
aki oldukça muamelatı hakkında malUmat vermeğe meC' 

b urdur • 
Madde : 3 7 - Şirket. sermayesine tesisden sonra iştira~ 

decek olan ecnebilerin, bu iştirakini kabul etmezden ~vvel 'fİ' 
aret Vekaletinden müsade istihsal etmeğe mecburdur. 

e 
c 

r 

Madde : 38 - Müesseseden sonra Şirket sermayesine jştİ' 
ak etmesi talep edilen ecnebi sermayenin yekunu, Türki>'e 
ümhuriyeti tebaasına ait yekunun üçde birini hiç bir zaman te' 

avüz etmiyecektir. 
c 
c· 

h 
Madde : 39 - Şitk~t, Statüde yazı'ı muhtelif mevzularda' 

er hangi birisile iştiğale başlamazden evvel keyfiyeti Ticaret 

ekaletine bildirmeğe ve Vekaletin müsaadesini almağa ıneC' 
urdur. 

v 
b 

ha 

Madde : 40 - Statünün her hangi bir maddesine muhal~ 
reket şirketin feshini mucip olacaktır. 
dana: Türk Nebati Yağları Fabrikası Limited Şirketi Ortaklıt'1 

A 

N. Naci Yazlan Nuri Has Mustafa Özgür Bekir Sapmaz Ömer SabiJflcl 

(İmzası) (İmzası) (lmzası) (imzası) (imzası) 

es 

Adana Türk Nebati Yağlar Fabrikası Limited Şirketirıİf 
as mnkavelenamesine ilave olunan 34, 35, 36, 37, 38, 39 v' 
ıncı maddelere ait bu tadil layihası muvafık görülmüş o 

akla Ticaret kanununun 514 üncü maddesine tevfikan tasdi~ 
40 
m 

kıl ındı • 7-2-1942 13905 

Ticaret Vekili N. 

Umumi Neşriyt Müdürü : Macit Güçlü 

Basıl.tığı yer : Türksözü Matbaası 


