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STALiNGRAD 
MUHAREBESi 

,: ........................ : 
1 Uzakşarktaki i : ı 

1 deniz savaşı 1 
ı ı f Gnvadalkanaldaki f 

Cezair açıklarında çok 
büyük bir deniz savaşı 

Almanlar yeni bir 
hücuma geçtiler 

ı muharebe devamda ı 
ı : Müttefikler Tunus hududunu geçti 

Fransa'nın 
işgali olayı 

L 
ondra: 14 ( Radyo ) - Tho
ma'> Cadett, Londra radyosun· 

da aşağıdaki konuşmayı yap 
mıştır : 

Alman kuvvetlerinin Fransanın 
şimdiye kadar işgal edilmemiş 
kısımlarını da işgale başlamış ol
duklarına dair haberler kimseyi 
hayrete düşürmemiştir . Çünkü 
müttefiklerin Şimali Afrikadaki ha
reketlerini böyle hir şeyin takip 
etmesi mukadderdi . Ve bu ihli· 
mal Şimali Afrika harekatını ha· 
zırlayanlar tarahndan hesaba ka
tılmıştı. Fakat bize kalırsa, Alman 
ya bu yeni icraatile kazanacak 
değil, bilakis kaybedecektir. 

Almanya bu hareketile ne ka· 
zanacaktır ? Bir kere Akdenize 
açılan yeni limanlar elde etmiş 
olacaktır. Bu meyanda Korsikayı 
da saymak lazımdır. Saniyen, elde 
edecekleri yeni üslerin btihkam
ları vardır ki, bunlar da mühim· 
dir. Fakat liman ve istihkamlar 
sabittir. Yani ancak müdafaa ba· 
kımından faydalıdır. Taarruz kuv
vetine ve imkanlarına bir şey ila· 
ve etmezler. Bundan maada , ge
misiz limandan da hayır beklene· 
mez. Şu halde, Fransız donanma· 
sının durumu yeniden ehemmiyet 
kesbetmiştir. Şimdiden itiraf ede· 
lim ki, Fransız donanması mütte
fiklere karşı dostane davranma
mış, hatta bir hayli hasımane ha
reketlerde bulunmuştur. Fakat Al
manlara karşı daha dostane bir 
cephe alacaklarına dair henüz kati 
einmareler de yoktur . 

Mareşal Petain 'in protestorla 
bulunmuş:oluşu ve mütareke şart· 
tarının ihlal edildi~ine işaret et · 
mesi her halde donanmaya da 
tesir edecek ve be iki_ takip ede
cekleri ıiyaseti tayin edecektir. 

Almanya'nın bu yeni hare 
lıı:etile ne kaybedece~ine gelince, 
bunlar da mühimdir. Almanya 
Franıa'dan alabildiği her şey'i 

eıaıen çekmekte olduğuna göre, 
bu bakımdan: fazla bir kazancı 

olamı}acaktır. Buna mukabil, as
keri kuvvetlerinden yeni b:r kıs-

mını Franıa'ya göndermek ve 
eıasen sıkışık olan adamsızlık me
selesini daha güçleştirmek icap 
edecektir, Saniyen, Franıada Al· 
man düşmanlığı artacaUır. Ve 
İtalyanların da yeni işgal hareke
tine iştirak etmekte_ oluşu durumu 
yatıştıracak değildir. Fransızlar 
İtalyanlardan her zaman nefret 
etmişler, ve Fransa düşmezden 
evvelki günlerde oulara iyice bir 

dayak atmak fırsatını da hçır
mıımışlardır. Binaenaleyh hakir 
gördükleri bu askerlerin de va
tanlarınıt daha da fazla girmekte 
oluşu her Franıı:r.ı galeyana ge· 
tirmeğe kafı olsa " gerektir. Üçün
cü no"ta' şudur ki, Fransızların, 
Almanlara karşı olan nefreti, te · 
mastarının sıklığı derecesine göre 
artmaktaydı: Vichy hükumetinin 
idartsinde bırakılmış olan bölge
lerde oturan Fransızlara Alman 
orduları ve makamlarile fazla 
temaaıı ielmedilderi için bir de-

Ankara: 14 (Radyo Gazetesi-) 
Almanlar Stalingradda son 4g 
saat içinde Sovyetlere karşı bü

yük bir taarruza geçmiştir. 

Berlin: 14 ( Radyo )- Alman 
hücum kıtaları 12 sonteşrinde 

Stalingradda Sovyet müdafaa hat
larında gedikler açmış ve kendi · 
lerini geri atmıştır. 

Londra : 14 ( Royter ) -
Guvadalkanal açıklarında yeni 
büyük bir deniz muharebesi baş
lamışiır .{Savaş hala devam et
mektedir . 

Tancaya gelen 
İtalyan mültecileri 

Tanca: 14 ( Radyo }- Frau 
sız Fasında , çotu İtalyan olmak 
üzere birçok mülteci Tancaya 
gelmiştir . 

Bir Sovyet amelesi İf baıinda 

Stalin müttefiklerin 
hareketinden memnun 
Ankara: 14 (Radyo gazetesi) - Stalin bugün fimal Afrika hare· 
katından bahseden bir demeçte btılunmuştur • Stalin şimali Afrika 
hareketinin doğudaki Alman tazyikini azaltacatını söylemiş ve İngi · 
liz, Amerikan şeflerini medhetmiştir • 

Ankara: 14 (Radyo Oazateal)
Tunus hududu bugün lngiliz ve 
Amerikan bir kaç noktadan geçil
miştir. Tunustaki Fransız komutan 
verdiği bir emirle bazı hükme ge· 
milerin batırılarak liman ağzının 

kapatılmasını istemiştir. Tunustaki 
Cüz'i Fransız kuvvetlerinin mütte · 
tiklere mukavemet gösterdiklerine 
dair henüz bir haber gelmemiştir. 

Aokara: 14 [Radyo Oezeta•ll
Cezair açıklarında büyük bir de
niz muharebesi olduğu haber ve
rilmektedir Mihver kaynaklarına 

göre Föryös müttefik tayyare ge· 
misi ve Birmirgham kruvazörü 
batırılmıştır. 

Londr:ı : 14 ( Radyo ) - A· 
merikan ve İngiliz lrnvvetlerinin 
Tunus hududunu geçtiti bildiri! 

meklt:dir. Birinci İngiliz ordusu 
sahil boyunca Tuousa ilerlemek 
tedir. 

Bizert limanı Sicilyaya yakın 
birinci derecede bir üstür. 

Müttefikler bu limanı da ele 
geçirirlerse Sicilya ve İtalyayı 
daha kolay bombardıman ede· 
ceklerdir . 

Berlin : 14 ( Radyo)- Mih· 
ver denizaltıları şimal Afrika sa · 
hillerinde yeni muvaffakıyetler 
elde etmiştir . Asker dolu iki 
müttefik gemisi batırılmıştır. As· 

kerlerin bir kısmı botulmuştur. 
Keşif uçakları bu vapurların or 

tadan kaybolduğunu müşahede 

etmişlerdir . 

Meksika Vichy ile 
münase batını kesti 

Londra : t-4 (Radyo) - Mek
sıka hükumeti de Vichy hükumeti 
ile siyasi münasebatını kesmistir. 

Sekizinci ordu dün Gazalagı 
aldı; Mekili düşmek •• uz ere 

Müttefikler Bingazi kapılarında 

Smats'm yeni 
bir demeci. 

Londra: 14 ( Radyo )- Ma 
reşal Smats gazetecilere ezcümle 
demiştir ki: - 1943 yılı taarruz 
yılı olacaktır . 1944 yılında harp 
belki bitecektir. Birleşik millet
ler arasında beliren büyük tesa · 
nüt, sulhu Milletler Cemiyetinden 
daha tesirli bir iktidarla koruya 
caktır . Almanlar en büyük ha 
tayı Rusyaya tecavüz etmekle 
işlediler • Belki Almanlar lspan · 
yaya çatmayacak kadar şuurlu 
kalmıştır. ,, 

Çin - Japon savaşı 
Londra : 14 { Radyo ) - Çar· 

şamba günü Japonlar Kanton şi · 
mdlinde taarruza geçmişlerdir . 
Şansuvan adasına Çinliler bir 
akın yapmışlardır. 

receye kadar !akaydı göstermek
te idiltr: Fakat şimdi. bu haleti 
ruhiye de de~işecek ve degişme 

her halde Almanların lehine ol· 
mıyac:aktır. 

Ankara: 14 (Radyo g09zatesl)
Sekizinci İngiliz ordusu Gazalayı 
aldıktan sonra Mekili kapılarına 

gelmiştir. Şimdi İngiliz kuvvet 
leri Biogaziye 200 kilometre me· 
safededir. 

Bertin : 14 ( Radyo ) - Si· 
dibarani civarında esir edilen in· 
giliz askerleri İngilizlerin büyük 
zayiat verdiklerini söylemişlerdir. 

Irak' da tevkifler 
Sofya : 14 (Radyo) - Nuri 

Sait paşa hükumeti Irak'dıt son 
günlerde bir çok yüksek siyasi 
şahsiyetleri tevkif ettirmiştir. 

Ziytinyağ 

fiyatları 

·---

Ankara: 14 (Radyo Gazetaal)-
Hükumetçe yüzde 15 mübayaa edi
lecek zeytinyağlar için fiyat kon· 
muştur.Ekstra zeytinyağ 80 kuruş, 
rafine 79 , yemeklik zeytinyağ 

73, ikinci yemeklik 70,5, ecnebi 
maddeli 61 kuruş, sabunluk zey
tinyağ da 65 kurufa satılacaktır. 
Pamuk yağına da 72 kuruş fiyat 
konmuıtur. 

Rus· Macar 

radyo düellosu 
Moskova : 14 (Radyo)- Bel

grad radyosu Macar lisanı ile yap 

tığı bir emisyonda Sovyct Rus · 
ya'da kalan insan başına günde 

80 gram ekmek verilmekle oldu· 
ğ"unu söylemifdir. Vaktile bu ha-

beri Vichy radyosu da vermiş ve 
Soeyet radyosu bu yalana verdiği 

cevapta Moskova'da insan başına 
Berlin, Roma ve Vichy'de müş· 

tereken verilen ekmekten daha 

fazla ekmek verildi~ini söylemiş 

idi. Bu ekmek yalnız Moskova 

için de~il, bütün Rusya için ay· 
nıdır. Halen Rusya'da insan başı-

na Macaristen'da verilen ekmek 

isyanından üç, dört ve hatta beş 

misli ekmek verilmektedir. Al 
manların müttefiki olan Macarlar 

Almanlar tarafından soyulmuş ve 
bugün aç bırakılmıslardır. Alman · 

tar oimdi aç bıraktıkları Macarların 
karınlarını bu gibi yalan haberler 

ile doyuracaklarını ıannediyorlar 

ise, çok aldanıyorlar. 

Fransa meselesi 

P eten ile Laval'in . 

işbirliği devamda 
Ankara: 14 (Radyo Oazetesl)
Gelen haberlere göre, T ulondaki 
donanmanın büyük bir kısmı şim• 
di Cezair sularındadır. V Amiral 
Darlaoın emrindedir . Diğer bir 
habere göre , Fransız filosunun 
en büyük kısmı henüz Tıılonda· 
dır . Ve diğer haberler yalandır · 
Mihver kaynakları , müttefiklerin 
Amiral Darlan ağzından yalanlar 
uydurduklarını bildiriyor • Darlan 
söylediği bir nutukta : 

" - Yaşasın Mareşal 1 Ya
şasın Fraasa ,, demiştir . Da"lan , 
Noges ve Jiro şimdi işbirliği yap
mış haldedir. Mihver kaynakları 
General Jirouun Dögolü tanıma · 

dığını bildirmekte ise de bu ya· 
landır. 

Diğer bir babere göre , İki 
Fransız subayı General Jiroyu 
öldürmeğe kalkışmıştır . Bu su 

baylar Amerikan makamları tara· 
fır.dan yakalanarak kurşuna di · 
zilmiştir • 

Ankara: 14 [Radyo gazeteal)
Fransanın ve şimal Afrikasındaki 
Fransız müstemlekelerinin duru
mu bütün dünyanın alakası çek · 
miştir. Amerikan kaynaklarından 

gelen haberlere göre , Laval Al· 
man sulh tekliflerini ' getirmiştir. 

[ Bu teklifleri dün diğer kaynak· 
lardao alarak bildirmiştik. ] 

.......................... 
: ı 

f Milli Şefin f 
: : 
f kabu ileri ı 
ı : 
ı Ankara : 14 [ a. a . ]- ı 
ı CUmhurrelslmlz lnönU ı 
ı Clt!a Elçlmlz Bay Niza· ı 

: meddini kabul etmişler ı 
ı ve yemekte ahkoymuş· ı 
ı ıardır. ı 
ı ı .......................... 

Çungking'e varan 

İngiliz heyeti 
Londra : 14 (Radyo) - Çin 

hükumeti ile mü1akerelerde bulun-

mak üzere İngiliz parlamentosunu 

temsil eden bir heyet Çungking'e 

varmıştır. Hey'etin Çinde on gün 
kadar kalacağı tahmin edilmekte · 
dir. 

Şeker Pazartesi 
Ve r:~a: ~:} g~:~~:JŞtÜr.p;~~:Dısaf ışa çıkarılıyor 
Lavali öğle yemeğine alıkoymuş· 
tur. Sükun ve asayiş bütün Fran
sada devam etmektedir. 

Vişi : 14 ( Radyo ) - İtal· 
yan mütareke komisyonu , Kor· 

sika ve Tunusun bazı stratejik 

BİR VAGON 
ŞEKER GELDİ 

Haber aldığımıza göre , düu 
yerlerinin işgal edildiğini Fransız şehrimize bir vagon şeker gel· 
hükumetine bildirmiştir. 

Malta ya yardım 
Londra : 14 (Radyo)- İngil

tere Maliye nazın Malta'J a 10 mil· 
yon sterling gönderilmesine mü· ' 
saade etmesi için parlemcntoya 
bir teklıf yapmıştır. Düşmanın şid

detli hücumlarına mukavemet et· 
miş ve hala da etmekte olan Mal
ta harpten sonra bu para ile ye· 
niden inşa edilecektir. 

••••••••••••• • 

miştir . Evvelce de stokçulardan 

toplanan şekerlerle birlikte aşağı 

yukarı şegrimizde 42,000 kiloya 

yakın şeker vardır. Başvekaletin 

tebliğine göre, bütüu memlekete 

pazartesi günü şeker satışına 

başlanacaktır . Şu hale göre, şeb· 

rimizde yarından itibaren balkı· 

mıza nüfus başına yarım kilo şe · 

ker tevziine başlanması çok muh

temeldir. 

• • 
ilran şehirlerinde 
i kargaşalık varmış 
• • • •••••••••••• 
: Berfin: 14 (Radyo)- /ran'dan gelen haberler son : 
t günlerde Şiran ve Eslehanda iaıe buhranından dolayı t 
f ltargaıalıklar çıktığını bildirmektedir. Ahali ile ifgal f 
ı devletleri askerleri arasındcı kanı çaıpıımalar olmuı- : 

f tur. f 

••••••••••••••••••••••••••• 

l 
Ed 
bi 
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~yduklarımız 

Bir ayakkabıya 
mukabil ameliyat 

B 
ir Fran11z razeteainin yazdı

ğını göre Yunanistanda dok · 
torlar para yerine yiyecek ve 

ya giyecek maddesi alroağa baş 

lanuılardır. Umumiyetle doktorlar 
bir yumurtaya mukabil bir hattayı 
muayene ediyorlar. Bır çift ayak
kabıyı mukabil bir ameliyat ya
pılmaktadır. 

Sıhhiye Nezareti bunu dok
torluğun şeraf ve haysiyetine mu 
halif görmüı. doktorların yalnız 
para almalarını iatemiıtir. Fakat 
ettiba odası, çal•ıabilmek için baş
ka çare olmadığını bildirmiıtir . 

Tahta bacakll kaptan 

Bir lngiliz korveti mürettebatı, 
Atlan tikte bir tahtı parçasına sa· 
rılarak ıu üıerinde durmağa çılı

ıan bir insanı kurtarmışlardır. Ada· 
m sudan çıkarıhrken: 

- Aman bacağına dikkat 
edin ... diye batırmıştır . 

Kurtarılan adam 65 yaşında 
bir deniz kurdudur. Bir yük va
puru kaptanı iken vapur bir de. 
niıaltının:.taarruıuna uğramıı ve 
bıtmııtır. Kaptın da suya atıl

mıştır .:Kaptanın c bacağına dik
kat edin> demesine sebep bir ba · 
caQ'ının tahtadan olmasıdır . Kap · 
tan geçen umumi harbde bu ba 
cağını kaybetmiıtir. Ondan sonra 
daha iki defa bindiği;gemi torpil· 
lenwiı, fakat her defuında. tahta 
bacağına rağmen :kendisini kur· 
tarmııtır . Kaptan _bacağını yirmi 
sene evvel yaptırmıştır. Bugün bu 
kadar mükemmel ve tıbitye:ben
ziyen bıcık.J yaptırmaya imkan 
yoktur. 

Batlrılan vapurlaran 
miktarı 

laveçli bir vapur sahibi, 8000 
tonluk eski bir vapurunu 750 bin 
lngiliı lirasına satmışmır. Vapuru 
1933 senesinde 80 bin sterline sa· 
tın almıştı. Umumiyetle vapur 
fiatleri on.mislinden fazla yüksel · 
mittir. Buna aebt"p vapurların mü
temadiyen batırılmasıdır. 

1939 da denizlerdeki vapur· 
)arın mecmuu tonu 67 milyondu. 

3 sene içinde bunun 21 milyo 
nu batıı ılmışbr. Vapurların batı· 

rılması bu niıpette devam ederse 
6 sene sonra hiç bir gemi kalma 
ma11 liıım gelirdi. Bereket bir tıs 

raftan büyÜJt aüratle yeni vapur
lar yapılmaktadır. Mamafih bun· 
ların miktarı batırılanlar kadar ol 
madıQ'ından harb on sene sürmüş 
olsa denizlerde vapur lkalmamaaı.: 
llzım gelir. 
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ANKARA RADYOSU 
Paıar - 15 .11.1942 

8.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

8.32 Müzik : Martlar. 
8.40 Ajana Haberleri. 
8 .55-
9.30 Müzik : Üvertür ve martlar 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

l '2.33 Müzik : Hafif sololar. 
12.45 Ajanı haberleri. 
1 3.00 Mllzik : Su eaerl~ri ve 

ıarkılar. 

... 3.30-
14.30 Milıik : Radyo salon orkeı· 

lta11, (Şef: Necip Aşkın) 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müıik : Radyo Dans or • 
keıtrası . (Şef: Nihad Esen· 
gin). • 

18.45 Müzik : Fa11l heyeti. 

19.00 Konuıma (Ziraat saati). 
19.15 Müzik : Faaıl heyeti prog 

19.30 

19.45 

19.55 
20.15 

ramının devamı. 

program Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
Serbeı on dakika. 

Müzik : şarkılar. 
Konuıma (Dertlefme saati.) 

TORKSOZO 

!Kozan orta mektep,su, 1 

Elektrik temin etme 1 

cemiyetinin ana yasası 1 

Cemiyetin adı ve merkezi : 

1- Kozanın muhtaç oldu~ u 

orta mektebi aç mak ve Kozar.a 
su ve elektı ik temin amacıla Ko
zanda ( Kozana orta mektep, sıı, 

elektrik temin etme) cemiyeti 
adile bir cemiyet kurulmuştur . 

Cemiyetin merkezi : 

Kozan halkevi binasındaki 
2 No.lu oda cemiyetin meı keıi
dir. 

Cemiyetin mevzuu ve gayesi : 

2- Cemiyetin gayesi Koza
nın şiddetle muhtaç olduğu bir 
orta mektebi:kanunu yollara baş 
vurarak açmak ve açabilmek ça
relerini aramak ve temin etmek 
ve ayni zamanda kezalık çok 
muhtaç bulunduğu içme suyunu 
getirtirmelr ve elektrik te'min et· 
mek suretile medeııi ihtiyacı kar
şılamakdır. 

Cemiyetin mümeuUleı i : 

3- Müessis aıalarının öz ve 
soy adları aşağıya}yazılmışdır. 

Kaymakam : Şevket Yurda· 
kıit, Parti reisi : Zeki Akçalı. Şe
rif Gürünlü, T.H.K. Başkanı Cez· 
mi Çetinel, Mehmet 2.ahit Çamur· 
dan, Hasan Selelı:oğlu, Emin Kurt, 
Hacı Sözdo~uran, Hilmi Çamur
dan, Hayri Dağlı, Ali ,Biçer, Şük
rü Kaya,· Ah!l'et Güven, Bekir 
Onat, lbrahim Kılınç, Ahmet Bi
çer. Sedat Barı, Celal Gökberk, 
Nadir Uğurlu, Mustafa Yavuz, 
Yuıuf Demir, Ahmet Yıııan, Asım 
Yarım. 

Cemiyete girme şartları : 

4- Hayır seven ve cemiyete 
hizmet etmek ıstiyen herkes ce· 
miyete girebilir. Ve yine arıusile 

cemiyetten ayrılabilir 

Cemiyete girmek için : 
A- Hukuku medeniye ve 

Sİ) aseaine ı1ahip olmak. 
B- Bir liradan beş lir:na ka

dar olan duhuliyeyi vermek . 
C- Senelik aidatını teahhüt 

etmek. 
5- Umumi heyete rey sahibi 

olabilmek için duhuliye ve teah 
hüdünden başka dcfaten yirmi 
beş liradan yukarı teberruatta 
bulunmak şarttır. 

Cemiyetin Uzuvları ve idaresi: 

6- Cemiyetin uzuvları : Umu· 
mui heyet. idare heyeti, müraka
t-e heyeti, ve haysiyet divanından 
ibarettir. 

7- Umumi heyet dördüncü 
ve beşinci madrielerde yazılı ıart
ları haiı azalardan: teıekkül eder. 

Umumi heyet :en az azanın 

yarısından ·bir fazlasile veJ davet 
üzerine toplanır · jBu şekilde ek
seriyet haaıl olmazsa toplantı aş · 

gari üç hami ' yedi gün sonraya 
bırakılır. ve:ikinci:toplantıda ha
zır bulunan aıa adedi_ne olursa 
olsun toplantı teşekkül etmiş :sa
yılır. 

Kınarlar toplantıda hazır bu · 
luuanların mutlak ekseriyeti le ve· 
ıilir. Ancak anı yasanın tadiline 
ve cemiyetin feshine ait kararın 

azaların ya ııından bir f aılasır.ın 
toplantı'"1& haıır bulunarak en az 
üçde ikisinin :bir reyde birleşme · 

sile olur. 

8- Umumi heyet her sene 
Mayıs ayı i.,:inde idare heyetinin 
tayin edeceği gün ve saatte vaki 
davet üzerine adi olarak topla· 
nır. Ve bundan baıka idare he· 

20.30 Müzik : Tartini • Keman 
konçerto'au. Çalanlar: Nec· 
det Atak, Ferhunde Erkin. 

21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müzik : Şarkı ve türküler. 
21.45 Ankara ıonbahır at ko 

ıularının neticeleri. 
22.00 Müıik : Orkestra süit'leri. I 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı . 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
2'2.50 Yarınki Program ve Ka· 

oanıs. 

yetinin göreceği lüzum ve yahut 
Ct:miyet azasının üçde birinin ida
re heyetine yazı ile vaki müra · 
caa tı üzerine fevkalane olarak da 
l<>planabilir. 

9 - Umumi heyet idare he
yetinin reisi tarafından açılır. Ve 
açıldıkdan sonrada Umumi heye
tin müzakeresini idare etmek üze· 
re reyi hafi veya işar i ile bir reis 
ve iki katip seçilir. 

Umumi heyetin uazife ve sa 
lalıiyeti. 

10 - A - Oniki kişilik ida 
re heyeti azalariyle iki azadan 
mürekkep mürakabe heyeti aza· 
larını ve üç gişilik haysiyet diva· 
nını ve yedeklerini seçmek. 

B - Geçen seneye ait hesap 
lan ve bu hususdaki idare ve mü
rakabe ht>yetleri raporlarını tetkik 
ve plançolarını tasdik etmek. 

C - Nızamnamede tadilat 
talebi azanın' üçde biri tarafından 

talep edilirse veya idare heyetin· 
ce lüzum görülürse bunu müzake· 
re ve bir karara bağlamak. 

D - idare heyetince hazırla · 
ııarak sunulan yeni sene bütçesi
ni tetkik ve tasdik etmek. 

H - Ruznameye alınan me· 
vaddı müzakere ve bir karara bağ· 
lamak. 

1 ı - Adi ve fevkalade iç
timalarda idare heyeti ruznamey i 
hazırlar . 

12 - Umumi heyetin müza
kere ve kararla ı ı bir zabıt halın· 

da 9 uncu maddede yazılı reis ve 
kat ipler tarafından imzalanır. Ve 
saklanmak üzere idare heyetine 
verilir. 

Ha!Js~qet d. vanının flazi/e ve 
selah(qeti. 

13 - A - idare heyeti aza· 
lariyle Umumi cemiyet azaları a
zaları arasında hadis olacak ihti
laf atı hal etmek. 

B - Cemiyet nızamnameaine 
aykırı hareket edenleri cezalandır
mak ve icabında cemiyetten çıkar
ma kararı vermek . 

C - Cezalar şunlardan iba· 
rettir. ihtar , tevbih, ihr;ıç 

Ç - ihtar : Cezalanacak 
arkadaşı intibaha davet etmek. 

Takbih : Cezalanacak arkada
şın muahazesidir. 

ihraç : Cemiyetten çıkarmak
<lır. 

H - Üç defa tevbin cezası 
alan arkadaşla : Cemiyetin esas 
gayelerine aykırı hareket eden ve 
tevd i edilen vazifede suiistimal 
yapan arkadaıa ihraç <>ezası veri
lir. 

D - ihraç cezaııı gören ar· 
kadaş kararın kendisine tebliğin
den itibaren on beş gün zarfında 

bu karara karşı Heyeti Umumiye 
ye itiraz edebilir. 

Ve itirazını yazarak Heyeti 
Umumiyeye berayı tevdi idare 
heyetine verir. Şu kadar ki itiraz 
Umumi heyete tevdi ve bir kıra· 
ra bağlanıncaya kadar ihraç ka 
rarı hükmü infaz olunur. 

idare be_qetinin fla~ife ve se
lah(qeti. 

14 - Umumi heyet tarafın

cian hir sene müddetle s~çilecek 
12 aza ic!:ıre heyetini teşkil eder. 
Bu heyet aralarında bir başkan, 

bir ikinci başkan, bir veznedar, bir 
katip ve birde muhasip seçer. Baf 
kan ve ikinci başkan cemiyeti 
temsil etmek sıfat ve selahiyetini 
haizdir. ldaıe heyetinin yazı işleri
ni cemiyetin katibi temin eder. l 
dare heyeti münhasien her hafta 
Cumartesi günleri toplanır. Fevkı· 
iade ahvalde reisin daveti veya 
idare heyeti azalarının birisinin 
teklifi üzerine her vakıt toplana· 
bilir. 

15 - idare heyeti cemiyete 
ait bütün işleri ana yasa hüküm· 
teri dairesinde tedvir ve tetkik ve 
muktazi ka rarları ittihaz ve infaz 
selahiyctini haiz olup umumi he-

yete karıı mes'ul yegane heyettir. 
Kararları infaz salahiyeti baı· 

kana veya ikinci başkana ait olup 
bunlar bu hususda idare heyetine 
karşı mes'ul vaziyettedir. 

idare heyetinin vazifesi. 

A - Cemiyetin gelirlerini tah· 
sil ile miıli bir bankada nemalan- 1 
dırmak. 

B - Cemiyetin gayesi dahili· 
ne giren orta mektebi açmak için 
her çareye baş vurmak, bina yap 
mak , kiralamak , levazımı dersi
ye ihzar etmek, yapdırmak velha
sıl buna müteferrik bütün işleri te
min ve icra etmek. 

C - Cemiyet gayesi dahilin· 
de bulunan su ve elektrik işlerini 
başarabilmek için Belediyeye mü
racaatla ve kanuni formaliteh: re 
riayet şartiyle müstakilen çalışabi
lece~i gibi icabında Belediye ile 
de iş birliği yapar. Ve işi başar

dığında suyu Belediyeye teberru 
edebilir. 

D - Cemiyetin menfaat ve 
gayelerine uygun ve inkişafına 

hadim her :dürlü teşebbüs ve mu· 
ameleleri yapmak. 

H - Orta mektebin resmiye· 
tini temin için kanuni her vasıta· 
ya baş vurmak velbunda ınuvaf

f ak olunamazsa ilk defa olarak] 
hususi okul açmak ve muallimleri
ni intihap ve bütçede yazılı ücret· 
lerle tayin etmek salahiyetini haiz 
bulunmak. 

17 - Cemiyetin ticaret ve 
siyasetle iştiğalı sureti katiyede 
yasakdır. 

18 - İdare heyeti cemiyetin 
gayelerini tıhaltkuk ettiı mek için 
nizamname hükümlerine sarahatan 
muhalif olmamak şırtiyle ve hila
hare umumi heyetin:tesdikına ır
zetmek ıuretiyle : her türlü mukar
rerat ittihaz edebilir. 

19 - iki kitiden ibaret olan 
mürakabe heyetiyle üç azadın 

ibaret bulunan haysiyet divanını 
umumi heyet Adi içtimaında bir 
sene müddetle seçer . 

20 - Mürakabe heyetleri ce
miyetin.bütün .rmuamelat , heaep 
ve defterlerini mürakabe ve tef -
tiş • r:derler ve senelik raporlarını 

Umumi;heyete verirler. 
21- Cemigetin ıelir ka.qnakları 

A - duhuliye ücreti 
B . - aidat 
C - her türlü batışlamalar 
D - banka faiıleri 
H .- cemiyet menfaatına ve

rilecek her, türlü ,konser, at yarış
ları, temıil ve. buna benzer göste
riler hasılatı • 

22 - • Orta mektep hakkın

daki ,gayenin tahakkukundan ev· 
vel her hangi bir J!ııebeple cemi· 
yet infisah ederse:t ve bu esnada 
resmi bir orta mektep açılmış ise 
cemiyetin~ nakıt ve etyası orta 
mektebe · ve orta mektep binası 

yapılıp da gaye tahakkuk . etmiş 
iıe eldeki nakıt ve eşya au ve 
elektriğe sarfedilmek fartiyle be· 
lediyeye devrolunur. 

23 -: Gelirlerin 'tah&ilatı I 
Cemiyet. veznesine girecek her 

hangi bir para l mekbuz mukabi
linde veznedar veya tahsildar ta
rafından alınır. Ve:millt bankalar
dan birine tevdi .:~lunur . Vezne· 
darda yüz: liradan başka para 
kalmaz. 

24 - Bütçeye göre yapılacak 
her hangi bir masraf başkan veya 
ikinci baıkan;ve muhaaip tarafın 
dan tasdik ediler.ek~, evrakı müs
bite üzerine sarf edilir.\ Bütçe ha· 
rici yapılacak masraf sureti ka· 
tiyede yasak olmakla beraber taı
mini muciptir. 

25 - Bütçede bir maddeden 
bir maddeye münakale icraaına 

idaıe heyeti salahiyettardır . 

26 - idare heyeti ve müra · 
kabe ve haysiyet divanına ve ka · 
tiplere ücret namile bir şey ve
rilmez. Ancak tahsilat ve takip 
iflerinde indelhace memur istih
damına zaıuret hasıl olursa bunun 
tayin ve ücrdinin miktarı baıka
nın inhaıile idare heyetince ya
pılır . 

27 - AşaA"ıda yazılı defter· 
ler idare heyetince tutulur . 

1 - Ad kayıt defteri. 
2 - Karar defteri. ( Umumi 

heyetin ve idare heyetinin karar-

15 Teşrinisani 1942 

••••••••••••••••••••••••••• 
i Satılık Ev i 
f DBrt tarafı açık , üç katlı yazlık yeri ile yaylaya gitmeye f 

•
f lüzum göstermeyen üst katta beş odası , sofası ve helası , orta ff 

katta üç oda, bir mutbJk. bir sofa ve helası, alt katta iki odalı 
ff yazıhanesi,iki odalı mağazası , banyo odası,o::lunluk ve kömürlüğii,bi r•f 
• 

holu ileher katta su taksimatı ve elektrik tesisatı bulunan üst katta f 

• 
odaları salon ve iki odalı yazı hanesi tamamen yağlı boyalı o- f 
tel yapmağa bile müsait , çarşıya , pazara , bankaya yakın 

ff Adana'da Bebekli Kilise sokağında halen (Biçki Yurdu) okulu , ff 

• 
ikametkah ve yazı hane ile depo olarak dört şekilde birden f 
kullanılan merhum Dr. Salih Yusuf evi satılacaktır. 

ı Arzu edenlerin hükumet karşısında ki eski Halkevi halen ı 
f Beden terbiyesi dairesinde Baden Terbiyesi Müciürü Rıza Salih f 
f Saraya müracaat etmeleri ilan olunur. f 

••••••••••••••••••••••••••• 

SEYHAN VilA YETİ DAİMi ENCOMENINOEN : 
12. 11. 942 Tarihinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 

konulan (9179) lira (19) kuruş keşif bedelli Adana-Osmaniye 
- Fevzipaşa yolunun 99 .ı.... 6!l0 kilometresinde Çona köyü ile 
109+ 998 kilometresinde kanlıgeçit karakolu arasındaki şoseüz· 
rinde inşa edilecek ( 1 O) adet büz inşaatına istekli çıkmadığından 
23. r 1.942 tarihine müsadif perşembe günü saat onda ihale edil
mek üzere eksiltme müddeti on gün uzadılmıştır. 

isteklilerin (688) lira (44) kuruş muvakkat teminat vermek şar· 
tiyle yukarda yazılı günde vilayet daimi encümenin~ ve keşif ev· 
rakmı görmek üzere Nafia müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. 14790 

ilin 
D. D. Adana 6. İşletme, Arttırma ve Ek

siltme Komisyonu Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 22050 lira olan lskenderun limanındaki 

Antrepoların 4900 Mı2 parke ile kaldırımlanması 30-11-942 
pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe lüzumlu olan parke ve kumlarm hat kenarmdan iş 
yerine kadar tahmil, tahliye v~ nakil idarece yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret odası Vesikası, nüfus tezkiresi, ikametgah 
vesikası ve 1653 lira 75 kuruş teminat akçesiyle birlikte ka
nunun tarif ettiği usulda hazırlanmış zarflariyle ihale saatmdan 
bir saat evveline kadar şartnameler Sirkeci. Ankara, Adana 
işletme müdürlüklP.rinden ve Mersin Gar şefliğinden parasız 
olarak tedarik olunabilir. 6-1 O- 15 - 20 l 4 77 4 

Doktor 

Turgut Soyer 
D Hükümet civarında istikamet Eczahanesi karııaındaki çıkmaı 
N sokak içinde 121 numaralı evcie haııtalaıını kabul eder. Haftanın 

w Salı ve Cuma günleri ötleden sonra f alt ir le re para11ı bakılır • 

" 14- 26 
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lım yazılır. f 
3 - Gelen giden evrak def 

teri . 
4 - Varidat ve aaıfiyatı mü

beyyin yevmiye defteri . 
5 - Banka hesabı cari def 

teri . 
6 - Bütçe defteri. 
7 - Varidat tahakkuk ve 

tahsilat defleri . 
Bundan maadi tutulmaaına 

idare heyetince lüıum görülen 
defıtir . 

28 - Müeasisler bu sen~ için 
umumi heveti temsil ederek idare 
mürakabe · ve haysiyet divanını 
seçerler. Ve idare heyetinin ha · 
ıırladığı bu ~eneld bütçeyi yine 
umumu tcmıilen tasdik ederler. 

29 - Cemiyet gayelerini ta· 
hakkuk için gayrimenkul satın 

alabileceği gibi hibe ve teberru 
auretile de gayrimenkul iktisap 
edebilir. 

30 - Otuz maddeden ibaret 
cemiyetin işbu nizamnamesi üç 
nüsha yapılmııtır . iki nüshası 
kaymakamlığa sunularak tasdik 
edilecek ve tasdikten sonra mer· 
iyete girecektir . 

••• 
Otuı maddeden ibaret olan 

Koıan orta okul, ıu ve elektrik 
temin~etme cemiyetinin nizamna
mesi tasdik olunmuıtur. 

Kozan Kaymakamı 

14788 

. .. -----------·· • . 
• Sablık Arazi 
• . ! Adana Vilayet merkezine 
! onbeş kilometre uzakta Bü
! yük Dikilide:, arasından su· 
! lama kanalı , demiryolu , ve 
! inşasına başlanan asfalt şose 
! geçiyor. içinde şimendüfcr is- • 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü ziraate , Portakal , Li· ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiı· ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
• d k' - d- - • • parça a se ız yuz onum a · • 
! razi satılıktır. ı 
! icar getiren akarla da mü- • 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- ! 
• - t • • re muracaa. • 
! Telefon : 347 , 355 ! '·-----------·' 

KvYIP - Terhiı tczkiremi 
kaybettim. Yenisini alacatımdan 
hükmü yoktur • 

Adananın Kartıyaka Sa· 
kıılar maballeıiaden Ab· 
dullab otlu 323 dotumlu 

Huan 

Sahip ve Baımubarriri 

FERiD CELA LGÜVEN 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 
Basıldığı Yer: Tiırk•6aü Mt6. 


