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Vilayet umumi meclisi konuşm8f arı 
: ........................ : 
i Yunanistan i 
ı • 

Umumi bina 
KQmisyonları 

tahriri 
seçildi 

i tehlikede i 
ı i • • • Açbk son • ı • 
f dereceyi balda j 

Btrn : 3 ( A. A. ) - Yu
nani'ltan tehlikededir •. Bu mem
leket açlıktan dehşetli bir felaket 
içindedir. . Vilayet umumi mecll .. i dı1.n saat 15 de ikinci 

reıs Feyzi Old . l". 
tahriri komisyon/arma asil aza olarok : Fasih ln

cirti , Tevfik Sezen • Selim Yanmaz , Salih Na 
kipollu , Yah_qa Sarıaliollu , Muhillin Önal ka· 

hul edilmişlerdir . Ayrıca allı kişi de .'Jedek azci 

acın reıs ıgınde toplanmı~tır . Bu 
toplantıdaki m.. ,_ 

Son haberlere göre , Ati-ıa 
çevreııinrle her gün açlıktan 

300-500 ihtiyar ve çocuk ölü
yor . Tattınmış lsvic;re şabsiret
leri tarafından Yunanistan lrhine 
nrşredilen bir lıilahede bilhassa 
deniliyor ki : 

d 
uzaKere meuzuları arasında şelırimiz-

• bu alf/a · • d . 
1 

h .• · r ıçın e yemden yapılacak umumi bina 
a_11rılmıştır . a rırı için alt k. 'l'k k . ko . ı ısı t ·omısl/onun teşkili t:ıe bu 

mısgonlara it ·ı · a ı a.u , altı yedek azcinın seçimi işi A.11ni zamanda C~ılıan kazasında <la if'kşil 
t111rdı . edilecek olan komİs.l/on için ıiç asil , üç yeclek 

Dah:Uye encümenı' f lora ından tesbit olunarak azanın seçimi ek yapılmıştır . Meclis 15,45 ele ko-
meclJ4e sunulan /' t - c Masum Yunan ahalisine 

rardımın ve }Üılerce Yunan ÇO· 

cu~unu müthiş bir ölümden kur· 
tarmanın tek çareıi abluka ve 
karıı ablukayı kaldırara\.: henüz 
vakit varken Yunan gemilerine 
memleketin iaşesini temin etmek 
fırsatını vermektır . Haıp eden 
iki taraf arasında bu işin süratle 
halli için milletler arası Kıı.ılhaç 
vaaıta olabilir . , 

ıs eye nazaran Adana şehir bina , nuşmularını bitirmiştir . 

Uzak şark_t_a_--.ıl ! 

Japonlara 
havadan 
hücumlar 
llar,aı, lapoa 
lıııae yapdaa 
lalc•maa tellrl 

bi Vaşin2ton : 3 (a.a.) - Har
b:e naı.ırlıtınıo tebliği : Ceııup 
A tı Pasıfıktc uçan kale tipindeki 
merıkan b r'ın 

1 
' •gır omba ta} varelc-

l en m" , L d- urcu.ep küçük tc:şkiller 
u,maıı o ·ı · ın .cmı erıne ve tayyare 

dC}'daııtarına kar~ı bir çok hava 
-•nı • , ·~apmıtlardır. Bomba tay-
)taereterımiz Malezyadaki Japon 

YYar · lllİfl e. meydanlarına hücu.m et-
•rdır J .1 • Bor · ape n gemı erıne ve 
neo adasında bir limana hü 

curn t41c d.. .. z. .. n ort bomba tayyaremi-
onlcm ~ 

Y•rcle . e e çalı4an düşman tay. 
tllr 8~•ntlcn ~dokuıu dü4ürülmüş 

. ır L b yıptır . uın a tayyraremiz lı..a· 

Tvkyo 3 ( •dala : a.a. ) - M,rşııl 
ve t• rına Y•pılan Ameı ika deniz. 

• ava ta 
tcbr~ .. arruıunı dair çıkan 

lı 1 
c iOre, lııu ıdılardaki Lazı 

~o eri. hedefler huara u~ramıştır 
ıneı ajansı . 

muhabirle . nın verditi tafııilatta 
lbtdıQ-ı i~~ıı old~ğu yer anlatıl
hed•ft ~ 1 harıgı adadalti, J\skeri 

'" erın ha dirilm ara uğradı~ı da bil-
cyor. 

Tokyo • 3 ( • 
Bolivya • a.a.) - Brcı.ilya, 
nin d' • 1 ve F.kvatur hükumetleri-
l&cailm~~:;•tı~ münasebetlerin 
Y• ıehrıf t' rtaır notaları Tokyo
Qç cenn f ~- J~pon hükümeti bu 
nıess'ıll ~ merıkalı devlet mü-

crınt el Tk b' ter resn •. 1_ çı 1 ınal11rile di-
li '"•met ı · ~tı l& yer crınden dı· 

~ ~amalarını lebliR' etmiştir. 
i&enda •hıın_ı!on : 3 (a.a.) - Hol· 

atıcıyc naı K ile l~ik ırı, ordel Hal 
rin pısifikte~~Ai ~~r~ müttefikle· 
nun oldut !'>irliğınden mem· 
filosunun Jnu soy\emiş, Amerikan 
akından ba~oln adalarına yaptığı 

. ıs e dı-miştir ki : 
-<Bır taarı uz h 

ı.ırlayoruı , Mclccti ha-

ToL:yo • 3 ( 
•dası tama~ s.a.) - Borneo 
dir. Bu ad en Japonların elinde· 

a 2.7()() 000 -r 
Adaoın 1.8000 oo'· _?U uslu·lur. 
335 nno ._., . • nufuslult ve 

oV'J 1:1 ometre ka . 
Hollanda ve di~er L 

1 elık yeri 
ı ·ı· " ""mı d ı ı ıı ıomürge i idi. a rı-

Tokyo : 3 (a a ) M 
· · - a ı adalarını yapılan Am . ._ rşa 

~ n. erı"an de. 
- ıı .... ~ hava hücumuna ait tebli
ic rorc, bu adalardaki b 
kcrl t d f azı as 
Dom'~ ~ ler haıara UQ'ram ıştır. 

h eı aıansının veıdiki tafsilatla 
mu arebelerin olclu~u yer açı2~ 
vurulmadıır..ı o'b' h • • 1 1 adadaki aakcri 

b~ldd~f!erin hıısara uj~udıA-ı yer de 
1 ırılmeyor. 

So Sinıapur: 3 (a.a.) _ Teblit: 
0 ..:4 Malta diiıman hava kuv· 

Ye"-..! · Si ....-ının n ı ur Gzerindcki 

Çiftçi malzemesi 
KABABGK BU 

OLAN BAM 
MALZEME 
MADDEYi 

iÇiN LAZIM 
VERECEK 

Ankara : 3 ( Türksöıi.i muha· 
bir inden ) - D&n sebatı Ziraat 
V.tkaletinde Ziraat Vekili Muhlis 
Erk men 'in reisliğinde müsteşar A · 
bidin E~e ve Vd illık ileri gelen · 
ferinin iştiraki ile bir toplantı 
yapılmış ve Muhlis F.rkmenin Ka 
rabük fabrikasındaki incelemelerin· 
elen alınan sor.uçla• t ile Vt'killiği 
alakadar eden muhtelif işler üze· 
rinde göriişülmüştür . Köylünün 
muhtaç olduğu çiftçi malıemesi· 
nin yapımında kullanılacak ham 
maddeyi Karabük fabrikalaı ı te
min edecektir . Ayrıca muhtaç 
ltö) lüye her türlü ziraat aleti de 
verilmrkteı.Jir, 

Zirai iatihıalin artlmlmıısı ba· 
kınımdan alınmuı kararlaştırılmış 

olan tedbirlerin tatbikine derhal 
geçilmiş bulunmaktadır. 

. 
Londra Halkevi 
yakmda açıhyor 

Londra : 3 ( a. a. )- Londra 
Hal~cvi 19 Şubat günü Türkiye 
Büyük Elçisi tarafından açılacak
tır. Halk Partisi Umumi Katibi 
Ev için ıı6zel eşya aeçmiş ve eş 
yalar gelmiştir . Halkrvi Türkiye 
Elçiliğine yakın bir yeıde ve gü· 
zcl bir binaya ycrltşiyor . 

Duçenin kabulleri 
Ankara : 3 (R. G .) - Ouçc 

ltalyadaki muhtelif bölgeler parti 
mümes!\ıllcrini kabul ederek yeni 
direktifler veıınişlir. 

İngiliz hava hücumları 
. Londra : (u. a) - Hava na· 

zırlığı tebliği: Avcılarımız tarafın· 
dan Fransa kıyılarına yapılan ta 
arruzda bir düşman a\•cısı tahrip 
edilmiştir. Bir avcımız kayıphr. 

Kandilli Rasathane.inin 
kaydettiii z.el.ıele 

lı;tanbul : 3 ( a. a. ) - Kan
dilli Rasathanesi dün saat 19,44 
de Merkeı.i lstanbuldırn 1084 ki
lometre uzakta olan şiddetli bir 
zelzele ka) delmiştir. 

D iKKATLER 

BINIMALA 1DA 
Birçok hemşehriler iize mı1 

racaat ederek diyorlarki : 

- Sinemalarda rahal, huzur 
içinde bir film seyretmek imJ.:.<im 
kalmadı. Sağınızda. solrınuztla ıs 
/ıklar, lıoş• gilm~ııecek koba söz· 
ler duymaktan azap içinde kalır· 
sınız, çok ele/ a filmi yarıda lura· 
kıl' Sinemayı terkediyoruz ... 

Zabıtamı~ın, islirahatı umumi· 
ye namına bu met1zu üzerinde 

Libyada meydan 
savaşma intizar 

Sirene dün iıgal edildi 
Ankara : 3 ( R. G. )- Mih· 

ver tebliğine gört: • Derııey~ 70 
kılometre n esafc:de S!rene Milı· 
ver kuvvetleri tarafından işgal 

edildi. Her iki taraf ııı h'ı kuvvet 
teri arasında muharebelı-r de,vam 
etmektedir . ÔrıümÜ1dt'kİ günler 
içinde haltiki vaziyeti iÜrmek ita· 
bil olacaktır . 

Londıa : 3 ( a . a. ) - Roy 
terin Lihyadaki hususi muhabiri 
bilciiriyor : - c Her ne kadar 
Romel Cebelülaktar çevresinde 
kuvvetli bir suı ette ilerliyorsa da 
burada henüz bir meydan muha
rel>eııi verilmemi~tir . lfomel biı.i 
yakınaan tak i bedene Elageylada 
biı.i durdurduğu ıamaııki duruma 
kendisinin düşmesi muhtemelciir . 
Biz o ı.anıan anlamıştık ld bitzat 
seçilen mevıilerd~ müdaraanın 
büyük faydaları vardır. Dfüdüncü 
Hint tümt>ni intiıamla çekiliyor. 
Ve Cebelülaktardan geçen başlıca 
noktalarda artçı muharebeleri ve· 
riyor. 

Lonılra : 3 ( a. a. ) - Sa
lahiyetli nıahfilla aııkeı i durumu 
göıclen gl'çirerek diyor \d: -<Mıh
ver devldleri Libyarla muvaffa · 
kiyetler elde ctm;ş ve Romelin 
kıtaları Bıırçcniıı 27 mil doğusuna 
kadar ilerlt>ıniştir. 11 Oeyli Telgraf 
gazetesinin muhabiri Almanlaı ın 
Britanyatılardan aldıkları pdrotle 
daha ileri gidip girlemiyecelderini 
ve Britanyalıların süratle takviye 
kuvvetleri getirip gctircmiyecek
lerini araştıı ıyor . Günün en sa 

Mare,aı 06rlagla 
Romayı ziyareti 

ve yaptılı temaılar 
R~ma : 3 (a.a .) - İtalyayı 7.İ· 

~arelc gelen Mare$&1 Göring, Kral 
ve Musolini tarafından kabul e· 
dilmiştir. Göring, Romıtrlan Si
cilyaya gitmiş ve adadaki Alnuın 
hava kuvvetleri teşkillerini t~fıiş 
etnıistir. lki şubatta yeniden Ro· 
maya dönt'tı LMart~$•1, dün Veli· 
ahd Prens Unbetto'yu ıiyaret et· 
miş ve sonra askeıi meseleler 
hakkında göıüşmelı. üı.ere Genel 
Kurmay Baıkaııı General K-.nt 
Kavelaıo') u kabul eylemiştir. Dün 
ö21e<lcn sonra Man~şal bir daha 
Mu oliniyi ziyaret ederek kendisi
le yeniden uı.un bir görüşmede 

9ulunmuştur. 

Japon Bütcesi 

Toky-. : 3 ( A. A. ) 
Japon fevkalade bütçesi 8 698.000 
000 Yen olarak kabul edilmiştir. 

yılo1aya dt"ğer askeri hadisesi 
Sovyct - Alman cr.phcıindc olu· 

1 

)Of. Timoçenkonun Ukra.>nadaki 
muvaffakiyetlcri devam cdiyar. 

Kahire : 3 ( a. a. ) - Orts
şaı k tebliği : Msusun Şimal Do· 
ğusunılaki çöl bölgrsinde seyyar 
kollarımız bülün cephede taar· 
ruıi hareketlerine devam elmiş 
ve buldukları her yerde düşmanla 
çarpışmaya tutuşmuştur. 

Cebclüaktar bölgesinde dör· 
clüııcü Hindli tümenimiz takviye 
almış ğibi gözülu:n düşmanın de
vamlı baskını altında geri çekili· 
yor. Hava kuvvetler imiz ve bil
hassa av keşif kollarımız bütün 
gün dördüncü Hindli tümene ve 
seyyar ho\larımıza trs" riı muı.a

herctte bulunmuştur. 

~---·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·- · -·-·-·- · -·-·-·-·-·-·- ·-1 • • i ıerllan VllAyetı Flat Murakabe i 
! Komisyona Belıllllnden: ! 
• • 
!Resmi Beyanname! 
! ! 
• • i 1 - Karne k ullanmak haklu 11ncalr unu olmayıp i 
i da furundan elrmelı ıatın almalı itiyaJında bulunan· i 
i /arın dır. i 
i 2 ·- Evinde az veya çok unu olanlardan ayrıca ! 
! karne almıf bulJnanlar vana bunları d•rhal Belediye- ! 
! ye iade ve mevcud ununu 6Ösleren bir beyarmameyi i 
! V ilayete tevdi edece}tlerdir. i i 3 - Beyannameler en son 512 942 Per,embe 6İlnÜ ! 
i alrfamı •aat 17 ye kadar Vilayete teslim edilmi' ol- ! 
i malıdır. ! 
i 4 - Yukarıd 1 gösterilen tarihe kadar be.vanname- ! 
! ıini vermeyen ve her hangi bir •urette n~zdinde un. ! 
! tutan v• ayni .zamanda kart alan vatanda,ların evlerı i 
! aranacalı ve unları mu•a dcrc edilmelıle _beraber halda· i 
ı rında • n alır ceza tatbilı edilecelttir. i 
i Se i • 

Sahip ve Başmuharriri ı 
FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yıı - Seyı : 5226 

Büyük Millet Meclisinde Konuşmalar 

Refah hadisesi 
tahkikatı bitti 
Eski iki Vekil suçsuz görüldü 
Ankara : 3 (a. a.) - Büyük 

Millet Mecl sinin dünkü toplantı· 
sında, Refah vapuru hadise.,inin 
tetkikine ve alak:\lı eski vekiller 
hakkında mazbata tanzimine me
mur beş kişilik komi yonun nok· 
lai nazarları dinlenmiş ve birçok 
hatiplerin göı üş ve düşünüşltri 
belirtilmiş ve uzun müzakereler 
olmuştur. Niticedc komisyon reisi 
Recep Pekerin kanaatına uyularak 
Saff at Arıkan ve Cevdet Kerim 
lncedayının hareketlerinin tahki· 
katı mucip bir keyfiyette bulun· 
madığı ve her ikisinin de masum 
görüldü~ü hakkındaki takrir reye 
konulmuş ve alkışlarla kabul olun
muştur. 

1 Sovyet Cebhesi 1 

Ruslar ~Jman 
hücumunu dün 
geri püskürttü 

Üç Alman gemisi Baltık 
Denizinde batırıldı 

Kerç yolanda 
BIJlll taarraz 
Ankara 3 ( R. G. ) -

Sovyet kuvvetleri ilerlemekte 
cGuiıl 2 ncl sayfada) 

Mısır Kralı Faruk 

Kral Farakla 
kabine arasında 

lbtllil çıkmıı 
Londra : 3 (a. a.) - Gazele· 

lerin Kahire muhabirlerine göre, 
Mısır Kabinesi Kral Farukla Nazır
la n arasındaki ihtilaftan dolayı is· 
tifa etmiştir. Sırrı paşa kabinesi
nin istiğfaSJ Londr:ıda eyi karşılan
mamıştır. Sırrı paşanın Mısır-ln
giliz münasebetlerindeki hizmetleri 
Londrada takdir ediliyordu. Kral 
Faruk yeni hükumetin teşkiline 

Ayan reisi Mehmet Halil beyi me· 
mur etG'liştir. 

Çif çiye ucuz alô.t 
temin edilecek 
Ziraat VellAletlne yeni tallılıat 

Ank•r• : 3 ( R. O. ) - Çitçimize atat temini için ZI· 
reel VekAletlne yarım m ilyon lira tahslaat verllm l ftlr • 
Aletler geyet uc JZ flyatla ç itçiy e verllecektlr. 

Ara S ı ra ~- ~~~§~~§§. e 
BAŞV ~HILIMIZI DiNLERKEN 1 1 1 

S 
a!ltn Başuekilimiz geçen pazar ra<(qoda bizimle gı1zel bir konuşm• 
!/aptı. Her bakımdan çok cletuli ve en salcilıiyt!l/i "bir ağızdan çı ... 
kan im sözleri hepimiz can kulağile , emniyet ve zevkle dinledit • 

Yarım saat sıiren bu konuşma, o kadar içlen , açık ve samimi idi 
bunu ancak bir babanın çocuk/arife konuşması gibi kabul etmek /cizım.: 
dır. 

Başvekilimiz çok esaslı ve hayati mevzuları ve haklı olarak hülta. 
melin aldılı mıilıim karar ~~ tedbirleri açık ve tam bir halk /ıükiime• 
tinin halkçı ve hükümel reısıne yakışır tarzda içimize sindire sindire 
an/allı. Bugı1nkri dünya fıazi1ıetinin her gün biraz dalıa karardıtz vtl 

harp o/eşinin huJul/arım~za daganması Strasınc/a hiJkıimelinıizfe birlikte 
bütün mi/lele düşen 'l!azye!eri birer birer saydı ve : 

- Yurddaşlarım, .huk~lmetinizin İç ve dış işlerde sizden gizli bir 
harekeli .yoklur. Her zşlmrz, her karaı ımız açıktır ve sizden sorma
dıkça bır şey yapmıyoruz ! dedi . 

Bu sözler, Cumhuriyet hiJJ... • t · · · 'il _ ume ımızın mı ele ne kadar kaynaşmıı 
oldufunu gosteren pek açık, samimi bir 1 d ·d· 

B h k'k t . ı a esı ır. 

h
-k- 11 t'a. 1

• a tır • Çı'inkıi pugt1nkü dünl/a harbi başladı~ı gündenbert 
ıı ume ımrzın takibettiJti -k k . · 
l d

.. .. 6 !JU se sıyaset hepimizin tci içimizden kopup 
ge en uşunce ve kararıdır F k 1 ·d - l b l d ğ · ev a a e gun er ve hadiseler karşısınd• 
~ ~n u 

1
umuza kimsenin şüphesi yoktur. Çı1nkı1 , bu kanlı harbin ale-

vhı~kı~ ya ."".1 .lıudutlarımıza çarpma/...tadır. Binaenale,qh bu hal karşısınd 
u umelımızııı gerek . · ı k d I 

b
. ıçerıc e ve gere se ışarıc a aldıRı ve alacolt ted-
ır ve kdrarlar h · d" • d -d h . ' . 1~ ıışunme en ve terede/ut etmeden bıitün mille iç• 
er al yerme getırclmiş ve getirilecektir. 

Bir tek v"c t 'b' 1 -1.:. - ·ı / / • • 11 u muş gı ı rıu ·umelı e e e e t•ernıemiş , ka11naşmamfl 
mılletlerın peri.,an halı' I - .. l · · · " - l b' 'b 1 h • • y , ıer gun goz erımızın onıını e ır ı ret ev all 
gı~ı ~tıru?or. Biz hıı hadiselui dikkatle takip edi11orıız. Geçen her gQ· 
numuz bıze kuvvetli olmak ve ihtiyat teclb,'rleri almak imkanlarını ila· 
tar etmektedir. 

Dün kuvvetli idik, bugün daha kuvvetliyiz. . Yarın daha çok lcuo
uetli olacalız. Bumin tek müeyyidesi, on sekiz milyon Türkün hir t• 

ti!Jin rkuındı " r"'" olı 



TıiRKSôZO 

K1r' !koşuları 
Dün aldıtımız nıalümata gö· 

re, önümüı.deki paı.ar günü Hal
kcvi önünden başlamak ve 7000 
metre olmak üzere • Beden Tı-:r
biye i Umum Müdürlüğü Kır Ko
şusu > yapılacaktır . Ayrica Ba
yanlar arasında da 2000 metrelik 
bir kır koşusu olacaktır . ltk ko
şuya saat 10 da başlanacaktır . 

Seyhan bölgesinin 
forma rengi 

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü lıer bölgeye bir renk ver
miştir. Se} han bölgesine de cBe 
yau renk verilmiştir. Se}•han böl
gesine mensup bütün takımların 

formaları beyaz olacaktır . 

Köy enstitülerine 
alınacak talebe 

Maarif Vekaleti köy okullari
le köy enstitülerinin teşldlı'itlnndı
nlması için bir kanun prujc-si lıa

lıaıirhırn ııtır. 

lık ö~ret:mi köylere çabuk 
ve genif ölçüde yn) nıak için 942 
yılından itibaren köy enstitülerine 
1000 eğitmen nanıı.edi ve 3000 
talebe nlınocak, eldı senede 8000 
c~itmen ve 24,000 köy öğretmeni 
yetiştirilecektir. ~Bu, esaslı bir 

p line bn~lonmıştır. Bu suretle J950 
yılında Türk köylerinin ilk öğre 
tim ihti;acı tamsmile karşılanmış 
olacaktır. 

Her yılın eylülünde 6 yaşını 
bitirmiş ~1anlar ve ~aha ) üksek 
okullara devam etmiş gençlerden 
16 ya'şını tamamlamış bulunanlar 
okul ve lcürslara devama mecbur 
olacaklardır. 

-. R ···._E ·--;-..... ~ --· . . .. R 
-

Hususi müesseSelerde 
çalışanların maaşları 
Maaşlara zam için Hükumet müdahalesine 

meydan verilmiyeceği umuluyor 

-: ........................ : 
İ HEMSEHRİ ! İ 
ı Eğer nüfus tezkeren ı f y oksa hemen Vll:lyettekl i 1 
ı nüfus bUrosuna m üra- • 
ı c aat et. i J 

: ........................ : 
Mersinde yeni 

kömür fiah 
Mersin : 3 ( Türks<hü muha

birınrleo ) - Beledi} e encüme· 
nince künıüı ün kiloııuna 8 kuruş 

narh verilmiştir . Bundan fıııla!lına 

satanlar belediye taraf ırıdıın ce-
1.alandı rı lacakt ır . 

Talebeler nişan 
yllztlOO takamıyacak 

Orta ta'hsil lale.besinden ba· 
7.ılarının nişan ) üzüğü toktı~ı ve 
nişanlı namı altında gezdikleri 
anlaşılmış , keyfiyet mahzurlu 
görüldü~ünden bu gibi talebenin, 
talebelik !'lıfatını taşıdığı müddet 
zarfında nişan ) üı.üt:"ü takmaları 
yasak edilnıi~tir . Maarif Vc-kal..
ti , keyfiyeti ala~adarlara tebliğ 

edecektir . 

1 lükumc·tin kendi memur ve 
müstolıdt:nı 1 eıi için lıa1trla<lı~ı 

kanundaki e~aslar daiıesincle hu
suı.i nıüesst'selerin de kendi me· 
mur ve müstah lemlerinin maaşla
rını art 11 ması liizım geldiğini {!.; . 
tisat Vekaleti tarafındaa bu ka
bil müesseselere bilclirilrliği bir 
ııaı.etede yazılmıştır. • 

Yapılan tahkikat iktisat Veka
letinin bÖ) le bir tamimden haber 
olmatlı~ıııı ortaya k•ymuşsa da 
devlet memurların~ yapılan fev
kalade zam kanununun bir · mad· 
df'si rıde hususi müesseselerinde 
kendi memurlarının maaşlarını 
arıt ıra bilecekleri ka) ıtlı hu luıı · 
maktaı.lır. 

Bu kabil müeı;seselerin fev
kalade ahvalin hlyat şar ılarını 

harldinclen fazla yükseltdiğiııi na 
zarı itilnıre alarak me , urlarına 
her hangi lıir müdahaleye lfüum 
kalmadan ıam ) apacakları bura
da lobii adaeöilmektedir. 

Heıhangi bir vatandaşın hak
kını ~ıyaıı ue-ratmamak şııırırıciıı 

bulunan lıü!..-\ımtimİLİn , z.ıtten 

haksız.lığa meydan bırak mıyac atı 

aşikar olduğundan hwsu"i mües
Sl'selerimiı.in de böyle bir mü da· 
halc}'e meydan verdirecek bir ha 
rekette •uıunmıyacakları umul 
maktadır. 

Nüfus tezkeresi al
mak için kolayhklar 

TÜRKl>'E Radyosu 

ANKARA Radyo!u 

Çıırşamba 4.2. 1942 

7,30 Proıı-ram ve memleket sa 

at ayarı 
VilAyette geniş bir bflro kuruldu 

Tarih, Coğrafya 
• 

IRLJ.NDA 
B 

ugünlerde gazete ve radyota · 
nn yayd1klaı ı ha herler arasın
da, lrlanda'nın odı sık Sık geç-

mektedir. Şimal lrtaııda'ya Ame· 
rikan kıtalarının ıelrnesi.> le baş · 
lıyan haber serilii , Bü) ük Bıitan

ya ile Birleşik Devletlerin lrlan· 
<la 'da liman ve hava üsleri ku 
racaklaıı ıeldiyle Avam kamara· 
sın da konuıma konusu olmuştur. 

irfan 'da , lrıgiltereııin batısın 
da 400 kilometre u1.unlu~unda 
ve 300 kilometre rninde bir ada · 
dır. lngiltere'ye çok yakın olan 
bu adanın şimali (Ulster) adiyle 
tamemile lngiltcreye bağlıdır. Ce 
nupta bulunan ve Sen Jorj Ka
naliyle ,Jngiltereden ayrılan {Eire) 
serbest lrtao'da diye anılmakta 
ve lrıgilterenin sadece bir dom in -
yonu bulunmaktadır. 

(Ulster) şimali lrlanda' ı İn
giltere ile beraber Almanya ile 
harp halindedir.. s~ı best lrıanda 
ise tarafsız olduğunu ve buııu lw 
r uyocnğını ilan etm'ştir. Alman
yanın hain burada bir elçisi var
dır . 

Britaoya adalarının korunma· 

ıı bakımından büyük önemi olan 
lrlanda'nın bu durumu İngiltereyi 
daima me~gul etmektedir. Çünkü 
koyu milliyetçi bir memleket olan 
Serbest İrlanda 'nın loıiltere 'nin 
istilasına bir basamak olııcağı 

korkusu vardır. 

Nüfus tezkeresi olmıyanların 

Mart ayı ekmek kartlarını alamı· 
yacııkları ırıalUmdur. Bu vaıiyel 

karşısında ay sovuna katlar nüfus 
tezkerelerini çıkartmamış olanlaı ın 
Mart ayında e~mı·ksiı kalacakları 

tabiidir. Bunu göı önüne o!an 
Vilf.yet, Nüfus dairesinde geniş bir 
büro ıhdas etmiştir. 

Bu büro ay sonuna kadar 
bliıiin ınuracaat sahiplerine nüfus 
tezkerelerini vermiş olacaktır. 

Güreş minderleri 
Hatny ve Sivas Reden Ter

biyesi bölgeleri için !azın olan 
gürf'ş minclerlerirıiıı Adanada ra
pılnıoaı karı.ılıışmıştır . 

Uzakşarkta 
(~P!~U!l!R IJl!.ll!'j!.-UU) 

keri ka.> ıplar hafıftir. 
Londra : '3 (a.a.) - Ceı;up 

batı pasifık kumanclanlı~ı tebliği: 
Son bir kaç gün içinde Makassar 
boğazında düşman gemileı i ür.e
rinde keşif uçuşları y'tlpan mütte
fık tayyareler dokuz. düşman tay· 
yaresi d61ürmÜflür. Ka)1bımız 
bir tayyaredir. 

Pa:rartesi guııu, Amerikan 
tayyareleri oalık kapan açıklaı ın 

da oir düşman kafilesirıe iki defa 
hücum etmiştir. lki taşıt gemisi 
batırılmıştır. Başka bir geminin
de Uatırıldığınıı ihtimal verilmel.:
tedir. 

Çine mali yardım 
Ankara : 3 (R. G) - lna-ilte· 

re Çine elli milyon lira ödünç 
vermeRtedir. 

7.~3 Müzık : Hafif Parçalar 
(Pi) 

7.45 
800 

8.15 
8 30/ 
8 45 

l'.l.30 

12 33 

12.'4.S 

l'.3.0C 

13.30/ 
14.00 

li.00 

18.03 

18.45 
19.30 

19.45 

19.55 

20.15 

'.ıe.45 

Ajans Haberleı i 
Müzik: Hafıf Programın de 
vamı (Pı) 

Evin saati 

Mü tik : Pı ogramınırı son 
kısmı tPI) 
Pro~ram ve Memleket sa 
at Ayarı 
Müzik : Karışık şar~ ı ve 
türküler 
Ajans Hııberleı i 
Mü tik : şar lo ve tür 

küler pıograırıının devamı 

Müzik : Karı~ık Program 
lPI) 
Proiranı ve Memleket sa 
at Ayarı 
Müzik : Raci> o Dıını Or 
kestrası 

Radyo çocuk ldübü 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 <lalı:ıka 

Müı.ik : Hüzıam ve Hicaz 
kar nıaknmlarınrlan şarl<1lar 

Rad} o Gaıete»i 
Müzik : Bir maış öğreni 

yoruı 

21.00 Ziraat saati 
21 10 Müzik : Faaıl heyeti 
21.30 Konuşma (Sağ"lık saati) 

21.45 Müıık 

'.ı2.30 Memleket Saat Ayarı ajans 
Haberleri ve Bo rsnlar 

'.ı'..l.45 

22.55/ 
'.23.00 

Müzik : Danı mlidti Pi 

Yaıınki Pı ugıaın ve 
panış 

Ka· 

Sovyet cephesi 
(Oa,tarah BirlnWle) 

<levam ediyor . 
Kaz.anrıtk bölgeıiııde muh•· 

rebt-ler çok şidd!'tlenmiştir . Al· 
mantarın buradaki kuvvetleri ıe 
ri çekmeleri muht!'melı1ir . 

Alman hıt\ında bti ülı: ~ir 

cep açılmıftır . Al manlar Kerç 
iıtikilmetinde bir turruz. hareke· 

tine geçmişlerdir . 

Moakova : 3 ( A. A. ) -
Dün gecelıti So,•yet tebllR-i : 
lld şubat günü kıtalarınııı cep 

henin bir ço~ hsimlerlnde taar
ruz harek.rtlcrinc aevam etmiftir. 
Cr:phenin muhtelif ktsimlcriode 
Hitlerciler karşı hücumlar yap· 
mışlarıa da bu hücumların hepsi 
püıkür tülınüştür . Düşman tec 
hizat ve bilhaasa insanca hü)'ü\.: 

kaj ıplc:ır vermiştir . Kıtalarımız. 

bir kaç gün evvel Tcodosya ıeh· 
rini ter kctm i~tir . Bir 111batta 
oııhir Alman tayyaresi Uütürül
müştür . Biz üç ta_yyıırt" kaybet· 
tik . Harp gemilerimiz. 8.000 

tonluk üç düşman nakliye gr:miıi 

batırmıştır . 
Bükr<'ş : 3 ( A. A. ) - Müt 

tdrk kuwetler Kcrç Herıahını 

wrl .. nııf ve kilomeheltrce il<'rli· 
ycrek Ker~: - Melitopul yolu 
üzerinde Vıladiılovakayı ele ge

çirmiştir . 
Son haberlere iÖre 

.} ıırıınıdasının ccnubuıırlald 

Kerç 
Bay-

ciar mevkii Alman - Romen kı 

taları tarahndan ııeri alınmıttır. 

Londra : 3 ( a. a. ) - Tay
mis gaz.eteıine göre , Almanların 

i!k büyük taerruzu Kafkasyayı 

dıığru olacaktır. 

Berlin : 3 ( a. a. ) - Alman 

tebligi : Şaı k cephesinin muhtelif 
kesimlerinde, bi haua Togezokun 
Şimal doğusunda Sovyet hücum
ları düşmana büyük ka> ıpl ar ver·: 
dirilerek püskür tülmüştür . Başka 
kesimlerde Alman hücumları düş
manın inatçı mu\:avemetine ve 
kardan doğan büyük güçlüklere 
raimen mahalli muvaff aklyetlcr 
elôc etmiştir. 

Seyhan Defterdar
lıftından: 

Kutluhış mahallesinde 534 a· 
danın 6 persel numarasiyle hazi
ne namına müseccel ınuhammen 

bedeli 600 lira olan ve mülkiyeti 
600 lira muhammen bedelle ve 
peşin para ile saiı~a çıkarılmış bu
lunan 200 metre murabbaı arsanın 

26/11942 tarihinde icra kılınan 
açık artırması neticesinde talip 
çıkmadıkındcın ihalesi 5/2/942 Per
şembe i"Ününe kadar uzatılmıştır. 
isteklilerin mezkur tarihte saat 15 
de Defterdarlıkta müteşekkil Ko· 
misyon mahsuıa müracaatları ilin 
olunur. 13872 

ZA Yl - Adana Birinci O rta 

okulundan aldığım 241 Sayı ve 
10-8-940 tarihli tastiknamcmi 

zayi ettim. Yenisini ala_catımdan 
eskisinin hükmü olmadı~ın ı ilan 
ederim. 13871 

Sınıf 1 Şube E de 

833 Numaralı 

Mehmet Endeş 

Nlbetçl eczane 

HAlK [CZAHAHESİ 
Tarsus Kapısmila 

lngiltere'ye pek çok canlı hay ZA Yl - Askerlik terhis kfi-
vnn, ter~yağı vr: ıtcynir gönderen 2'ıdım ile Ceyhan nüfuo; müdür-

·iıan 
ve her.şeyden önce 1.iraatçı bir lü~ünden aldığım hüviyet cfüda 
halkı olan lrlaııda s .. ıbrst cum-

nırnı kaybettim . Yenisini alaca · 
huriyeti 1922. yılı 6 ilkkaııunda ğımdan hükmü olmadı~ıııı iliin 

Belediye Riyasetinden : 
MEMUR ALINACAKTIR 

kuru lmuş ve erl tsi günde millet· ederim . 13869 
ler cemivetine aza olmuştur. lr- • k ı · w • • t k · k d k" f. 

J Selanik vilayeti Demir· s er ıgını yapmış o ma ve memurın anunun a ı vası -
lındalı ların bu durumu elde et· 1 h 1 dd 1 k T ) hisar kaz&sı Ma tnisa kö- arı aiz bulunmak şartiy e mütea it me mur a ınaca tır. a ip 
mek için giriştik l eri mücadelenin 
tarihi 12 inci } üı.yıla kadar çık } ünd('n lımail oğlu 313 olanların Belediye riyasetine heman müraca·ıtları ilan olunur. 

~--~llllllim.......... ...... .... 

Vilayetten: 
1 - Mart ayınaan itibaren nüfus tezkeresi'olmayanla· 

ra hiçbir bahane ile ekmek karnesi verilmiyecektir. 

2 - Tezkeresi olmayan vatandaşlar için nüfusdaire· 

sinde geniş bir büro açılmıştır. Her kes bu ay içinde bu· 

radan .:.tukeresini alabilir. 1-4 13870 

···-·-·~···~·~~·~·· ······~ 
li ASRI SİNEMADA 

1
J 

•.. Suı•are la Akşam s;,;;e :. 
1 8,30 • f 

f , iki Türkçe film birden f 
•ı • ı; ·Senenin en büyük aşk ve kahramanhk şaheseri f 
fı Türkçe sözlü ve Türk musik~li f 
•'. . ıı SELAHİDDl\Jİ EYY.tJBi ı 

· ıi! Y•ni f"'~~ M~~~U~E~D;~~ÜZEYYEJ 
ııi SENA.~ Görülmemi! bir muoaffakiyet/• Jeoam eJiyor ı 
it ilaveten : iki kahkalia kralları f 

!• •• , STAN ~"~~~~ en gülün!Ll!!~;.~ABDI i 
1 • 

:f Za.f er Dönüşü ı 
•• • 'f Bugün gündüz malin ada: /iti Tür kç~ film bir der f 

!: SELAHİOOİHİ EYYUBİ - zmR OôHOSO ı 
···-·~~~··· .. ········~-······ 
r-ş:h;ıı::;;de-,:i;;:ı:; kad:r-;Ü~: :;- ·ı 
İ Askeri hastahane baş tabibliiini yapan 

t DOKTOR i 
t Abdullah Erberk 1 
* • * Şimdi serbest olarak icrayı ta babet etmektedir. t 
t Hergün Pamuk Borsası karşısındaki 35 Numaralı so- t 
t kakta 44 Numaralı muayenehanesinde hastalarını kalıul ! 
;~:------~=~-----~~~-----~ 
: .................................................. : 
: ; : Fabrika ve bilumum makine ; 
ı sahiplerinin nazarı dikkatine ı 
ı ı 

i DEMİR iŞ i 
i Saim Yalçıner i : : 
ı Bilumum makinalar • alalı :.ıiira iye , m•t•rler ı 
J tamir a~elyesi i 
ı Her Nevi Makinalara Yedek Parça , Pık ve Kıııl 4ölı:üın ı 
ı •o~uk ııcak demir işleri , fıreze, büyük küçük t• rna ve pilınya ı 
ı itleri, elcktirik kaynak i ~lc rini teminat lı • lıralıt yıpaıata ı 
ı ı 
ı PEK YAKINDA BAŞLIYA.CAKTIR ı 

l ADRES: ı 
J Eıkl lıtaıroa Bar .. ııaia f 
i T eJgraf Adresi : Aaana Demir 1~ f 
ı .................................................. : 

ilan 
Belediye Riyasetinden : 

J - Mart ayına ait ekmek f kartları Şubat ayı kar tlar iyle 
değiştirileceğinden bunların yazılı orta kmmlarının dikkatle·mu
hafaza edilmesi, 

2 - Mart ayı ka rnele ri nüfus hüvyet cüzda nlariyle verilece· 

ğinden nüfus tez keresi olmıyanların şimdiden teşebbüs eUerek 
hüvyet cüzdanlan almaları sayın halkm nı11.lumu olmak üze.re 
ilan olunur. 13867 

ır~;:..~ .. ;. .. ;;. .. · .. ;;o;;:-;_f!_~c i! 
i şartları 
ı 'Senelfli ... 1400 Kr. t 1 Aylıfı • . . IAS • 

i hınıar için ld•reye 
S · mUracaat etmelldlr j 

GOt.01!'.LK GAZEi!!'. • AO.\l'V• 

S ahi1l ve Başmuharriri 

FERiD CEtAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat MüJurü 
MACiD GÜÇLÜ 


