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lklNCI KANUN 

IMl _ _j 
ADANA • AW4ı" 

Pota Caddeal 
Telefon : 315 

•• er söZ 
•ı••• her ,erde & Kuruf GÜN o•E L IK SiYASi GAZETE 

. ~vyet cebhesi 

iki şehir 
daha alındı 

ııvaıtopol 
llapdanada 
lo91et ıalerı 

KIRIMA ŞiMDi 
RUSLAR .HAKiM 

Timof•nlto,,un yeni 
6ir taara.z hazırlıjı 

Ankara : 12 ( R. G. ) 
~vyetler yeniden baıı mevkileri 

• 
11&•1~ muvaffak olmuılardır . fa. 
ltat hareUt o kadar seri oJma
makladır • Almanlar sistemli bir 
•urctte aeri çekilmektedir. Kırıma 
çılc.arılmıı olan Sov}·ct kıtaları 
Almanların mlltkill vuiyete düş
tü~Onü muhtemel göstermekte 

"ve ilırilendirmelttcdir. 
Sovyetlerin burada ufak bir 

muvaffakiyetlcri • Sivaatopoldald 
Alma .. ıarı ciddi bir tehlikeye dü
tiirebilir. Faht Evbetorya'ya çı
lt~rılan Sovyet kıtaları biraz ya
vaı hareket etmcUedirler . Al· 
Dlaııların Kınmı kolay lı.ola_v terk 
~tıniyecelderi Atik.Ardır . Çünlı.ü 
ılcrideki harcUt için Kırımın pek 
bilyQk önemi vardır:. 

Moıhova : 12 (a. ı.) - Dün 
•"ı•mki Sovyet tebli§'i : 11 ıon· 
k&ıı&ln tünü cebhenin bazı lı.eıiıı> • 
lcrinde Almanların mukavemet 
ınerkeılerini tahrip ederek iler· 
lernete devam ettik. Düşmana 
boyülc hyıplar verdirdik. Bir 
Çok Ytrleri ifgal ettik. Bunlıu 
·~••ında Viıouık'un 60 kilometre 
ınıtıllnde Liyudimovo ile Kalıp· 
run fiınılinde Tikonouahi.tin var
dır. Onbir Alman tayyareıi dü
llrdlk. iki tayyare kaybettik. 
Viıi : 12 (a. a.) - Ofi ajanın 

. Sovyet lutalarının Sivaatopola 
.16 kilometre uzaktaki Balıltlavayı 
•tgal cttildcrini bildiriyor. Telg
r~f SovyeUerin timdi Kırıma hA· 

· ~aı •ldultlarını da ilive ediyor. 
V ertem be akıamı Mihalovaska 

1 
~no"8 yakınına Sovyet birlik· 

.trı çıkarılmıttır. Opatarya Li· 
ınolılpo yolunda tiddctli muha
'tebeter oluyor. 
.. Stokholm : 11 (ı. L) - Mo
:•ıık Çevresini tutan Alman kıta
arının altibcti bilinmiyor. Al· 
~ın bııkumandanlıtı buradan 
~ enuniyetıi birlikler çektirmit 

er halde bu kuvvetler Viyaz· 
~~~~ dotru ilerleyen Rusların 
• e_ ıt tttiti Mojıiıkte tutunmak 
ı~ın aon b"r t ö k le d' ı gayre g stercce • 

r ır. Almanlar Marewal Timo-
Ç.enlconun Harkof çevresinde 1i
~fec91i tarruzu ltarıılamak için 
d lrr.anya'yı takviye lutaları gön• 
k erıyor • Böyle bir taarru1 Pre· 

b?~ benahına kRdar genifliye
ılır. 

S Stokholm : 12 (a. a.) -
. ovyetlerin Luvin «berinde Kare
h ~raıhındı 've Paventıo çev-
rcıınde y t ki . d . 1 P ı arı baıltının ııd-6:1 aaaıauftır. Ruılar dGn 700 
h vermiftir. Sovyet lutaları e-
~mmiyetli topçu ve. zırhlı tak

vıyeleri almıttır. 
Stoltholm . 12 ( B tin '60 kilom · a.a.) - rans· 

etre uaaktaki Riyadi
D~~UDS i~ali Cepheyi ıeniıtct
mııtır. talın orduları 1. d' A 

l "k ım ı ı. 
man arın • ış mldafaa h ti . ı arını 
tehdıde baŞladı. ilk defa ot ı. • arı" 
çok ıtır nctıceler doturacak bir 
boııun karıısında bulunuyor. Ta. 
ae Ruı tümenleri Asyadın Mas. 
kova cephesine getirildi. Bunlar 
kayakçı kıtalarıdır . Moealı'ın dOt 
•ea& kıt harbinde bu birliklerin 
0~nuyacatı rolün önemini göıtc
riyor. 

/l;i MiJ.o•r gemİ•İ 
Jtın hohrıldı 

1 
Londrı : 12 (a.a.) - Amiral· 

1t•n tebliti : Deniı.altılaramıı. Yu 
ilan d'ettl~l&de blyOk bir dlıman 
aeaıllfte orta biyildlkte bir ilfe . 

Uzak,arkta ilerliyett bir Amerilıan tank 

Tokyo : 12 (a.a.) - Oomei- +••••••••••••+ 
ajansının bildirdiğine göre, Japon ff UZAK(!ARKTAKI" ••• kuvvetleri Kovala Lamporu işgal + y 
etmişdir . 

Rangün : 12 (a.a.) - Japon + SON MUHAREBElER f 
tayyareleri Birmanyanın cenubun· f + 
da Motay ve Tahay Üzerine akın f f 
lar yapmışlardır. Bir kiai ölmüı f Müttefiklerin •• 
tür. Japonların elinde bulunan ff askeri konferansı f 
tayyare meydanlarına yapılan a· 
kınlarda 26 düşman tayyaresi dü· f ı 

1ir<!n1c. Bir tayyare kaybettik. .• Japonların • 
Tokyo : l..! (a.a) - Hollan· 

~:,e~0r:~~·1:~ 1 ~~c ~~~:"d~~t.,:~~ :ı yanı· ı·hraçları ıı 
çıkarılmıfhr. Bu çıkar mılar hak· 
kindi henüz tafsilit gelmcnıiftir. 

Tokyo: 12 (a.a.) - Japon ••••• ••••• 

6Urupa 

ordusu Fılipinlerin doğu sahilinde 
Bataan y~rım adasının cenup do
ğusıındakı Olongopa ü111ünü iıgal 
etmiştir. Manilladan uzakta olan 
Olongopa, Amerikan filosunun 
bir denizaltı üsaüdür. 

Tokyo : 12 (a.a.) - Nitinişi 
gaz.desine göre, Birleşik Amerilta 
kaçmat"8 yarım adasında üsler 
kurmak için Rusya ile müzake
redt: bulunuyor. 

Çunking : 12 ( a.a. ) - Bir 
Çin askeri heyeti müttefikler ara
st askeri lconferansına iftirak et· 
ınck iiı.ere V11şingtona gidecektir. 

Melburn : 12 (a.11.) - Har
biye nazırı, Avustralyanın iki bü
yiik askcrt bölgeye ayrıldığını bil
dirmittir. 

M 1 ki 
ı ııııııııııııııııııııııııııı 

emur ay ı arına zam Alman 
liyihası mecliste pek Askeri 
yakında kon~!.~1~~~.~~·- Şefleri 
T k t • habirinden) - Büyfik Millet Mec- T k •:t opra evzı lisi, lkincilı:anuıı 20 sine do~ru ev l 

kış tatili kararı verecektir. Bu 

kanunumuz karardan önce meclis mühim bir Edı•1ı•gor 
kaç kanunu müzakere edecektir. 
Bu kanunlar arasında memur ay-. hazırlanıyor lıklarının arttırılması iti de var· 
dır. Bu huıustaki kanun layihası 

son fcldini almak üzeredir. Çok 
yakında meclise ıevkedilip acele 
karariyle müıakere edilecektir. 

Bcrn : 12 (a. a.) - Doğru 
malumat alan kaynaktan gelen 
bir habere göre, Alman genel 
kurma} baıkanı Kaytel hasta
lanmıı ve Bravçiçin dostu olan 
bazı ıubaylar tevltif edilmiştir. 
Bunlar ·arasında mareşalin iki 
yaveri de bulunuyor. 

Ankara : 12 (Türksözü mu· 
habirinden ) - Maliye vekaleti 
milli emlake ait olan topraA-ın 
t~vzit iıini daha çok şümullen
dirmek ve yeni icaplara göre uy 
durmak maksadile bir toprak tcv· 
zii kanonu liyihası hazırlamak· 
tadır. 

Bu llyiha ile tevzi komisyon 
lerının bugünkü faaliyeti, kimle
re ve ne şekilde toprak verilece· 
~i, taksit bedelleri yeni esaslara 
bağlanmaktadır. 

V/ŞI - MISIR 

MÜNASEBETLERi 
Viti : 12 (a.a.) - Ofi ajan

ıından : Fransa ve Mısır hüku· 
metleri arasında ki diplomatik 
münaa~betlerin kesildiği 6 soııka· 
nunda Kahiredeki Fransa elçisine 
bildirilmiştir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 
Ru~ueltin kabulleri 

Vaşington : 12 ( A. A. ) -
Ruzvelt dün Litvinof ve Amerika· 
nın Meksika elçisi Meser Şimitle 
görüştükten sonra General Mar· 
şali kabul etmiştir . 

1 Üç cepheye asker gözü ile. bir bakış ı 

Şarkta ve Uzak Şarkta 
şiddetli muharebeler oluyor 

LiBYA CBPBISINDElll INGILIZ rAALl\'ETLEBI 
logiliz tayyareleri , Mısır hu· 

dudunda Halfa} a geçidinde bu
lunan Mihver kuvvetlerine karşı 
tiddetli hücumlar yapmağa baş· 
lam11lardır. Tayyareler birbiri ar· 
dınca dalgalar halinde hücum 
ediyorlar. Bu hava hilcumları bir 
piyade taarruzunun yakın oldu· 
ğunı iıaretlir . Agcdabia mınta
kaaında hşif kolları muharebe· 
ıinden başka bir ıey yoktur . 

Filipin'lerde ve Malcı.ya'da 
tiddctli muharebeler devam edi· 
yor. Manillanın şimalinde ve Cor
regidore adasındaki mevzilere yer
leımiı olan Amerikalılar Japon
lara .fiddctli mukavemet gösteri
yorlar. Japon hava ltuvvetleri bu 
mukavemeti kırmak ıçın gece 
2ijndüı akınlar yapıyorlar. 

Maleayada Japonlar Bcrık'ın 
cenubunda ilerliyorlar • Dün. ya-
rımıdınan cenubunda Mılaka)'• 

asker çı"ardıklarına dair baıı ha
berler gelmiıtir . Bu haberlerin 
ne derece doğru olduğu henüz 
belli değildir. İngilizler çok müs· 

tahltem mevzilerde yerleştiklerini 
ve artık kuvvetlerinin çevrilmesi 
tehlikesi o:madığını söylüyorlar. 

(Gerisi 2 ncl sayfada) 

R••mimi~ ltalyanlarılan alınan hir Lihya lraıabcııını 
~ö.t.,.melrteılir • Libya çollıne ait laahrl•ri Jif er ıahile· 
rniMI• hl•cahınıa • 

Saljp ve Bqmubarriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 KAnunusani 1924 

Onaeklzlncl yıı - Seyı : &207 

Yeni bir kanun hazırlandı 

Küçük Sanatlar 
kanunu projesi 

Ankara : 12 ( Türksözü mu- \ 
habirinden ) - iktisat Vekilliği 
yeni bir Küçük Sanatlar kan unu 
projesi hazırlamıştır . Proje kü 
çük sanatı şöyle tarif etmek· 
tedir : 

< Bir ustanın tek başına ve
ya ondan az çırak ve kalfa kul
lanarak çarşı veya pazarda veya 
hususi imalathanelerde veya işin 
icabbettirdij'i yerlerde el emeği 
ve ihtisasım kullanarak yaptığı 
işlere hüçük sanat denilir • • 

Küçük sanattan sayılmak için 
bir kimsenin sanatını kendi mesu 
liycti altında ve kendi nam ve 
hesabına satışa çıkaracak eşya 
ve iş yapmak üzere kullanması 
şart olacaktır . 

Proje usla , kalfa ve çırak· 
ların ayrı ayrı tarifini yapmakta 
ve usta , kalfa ve çırak olmanın 

prtlarını da göstermektedir . Ma 
halli belediyeler usta , kalfa ve 
çırakların sicilini tutacaklardır . 
Bu sicillerin bir sureti iş kanunu• 
na göre hazırlanan bir nizamna· 
me ile kurulacak İl bulma büro· 
suna verilecektir . Usta , kalfa 
ve çıraklara verilecek şahadetna 
me ve sanat cüzdanlarından tes 
cilleri sır&Bında belediyelerce çı
raklardan 10, kalfa ve ustalardan 
20 kuruş harç alınacaktır . Bir 
belediye bölgesinden diter bele· 
diye bölgesine giden Hnat sahibi 
o bölge belediyesine kayıt zorun· 
da olacaktır 

Projeye ıöre çırak olabilmek 
için 1.5 yaıını bitirmiş , hastalık· 
sız ve Türk vatandaşı olmak ge
re~tir . Çıraklardan çırak okul 
ve kurslarını bitirenler umumi ve 
nazari Öj'rctim yapan akşam sa
nat okullarını bitirenler kalfalık 
sınavına girebileceklerdir • Dük· 
kanında çırak ve kalfa kullanan 
ustalar bu çırak ve kalfalarla bir 
mukavele yapmak zorundadırlar . 
Proje ayn olarak ustaların çırak 
lara karşı olan ödevlerini de say
maktadır . 

Küçük sanat sahipleri kendi 
aralarında kooperatif de kurabi· 
leceklerdir . Küçük sanat sahiple· 
rinin kredi ihtiyaçları Halk Ban· 
kası tarafından temin olunacaktır. 
Maliye ve iktisat ; Vekaletlerinin 
a-crekli görmesi üzerine yüzde 
elliden fazla sermayesi devlete 
ait bankalar da küçük sanat 

<Gerisi Z ncl uyfada) 

B. Hitler'in 
öldürüleceği 
ve yeni bir 

sulh taarruzu 
şayiası var 

Seriinin tekzibi 
Ne\·york : 12 ( a. a. ) - Nev· 

york Postun bildirdi~ine göre , 
Alman genci kurmayı Hitler için 
Doğu cephesinin bir yerinde bir 
kahraman ölümü haı.ırlamııtır • 
Bu itte görülen hedef Almanyayı 
içinde bulunduğu pek nazik du
rumdan kurtarmak için yeni bir 
aulh taarruzuna yol haıırlamalı.tır. 

Alman genci kurmayı Hitlerin 
ölümü ile Naz.iliğin kendiliğinden 

ortadan kalkacağına bizi inandır
mak istiyor. Diğer yandan komü
nistliğin yalnız Almanya için de
ğil, bütün Avrupa ve bütün ka
pitalist dünya için tehlike oldutu 
kanaatini yaymak iıtiyor • 

Almanya Rusyanın hakkından 
gelebilmek için müttefiklerden 
hareket ıcrbeıtliti istiyccektir • 
Buna karşılık Almanya , işgal al· 
tındaki bütün memleketlere tam 
bir hürriyet vermete , Japonyayı 
bırak.maya ve beyaı ırkın yükaek 
menfaatleri adına Japonyaya kar· 
fı harp etmek için müttefikler 

. cephesine katılmaya haıır bulu-
nuyor. 

Vaıingtonda işaret edildiğine 
a-örc, bu Alman plimnın güttü2'ü 
hakiki hedef Alman ordusuna 
harpten bozulmamıf bir halde 
çıkmak imUnını vermektir. Res· 
mi mahfillerde düşünüldü~üne gö • 
re, Alman ~enel kurmayı ıimdiki 
halde müttefiklerin bu tuzağa dü-
şeceğini sanıyor . 

Berlin : 12 ( a. a. ) - Nev· 
york Post gaıetesi , Almanyanın 
bir sulh taarruzunda bulunacağını 
ve bu makıat için Hitlerin Şark 
cephesinde öldürülcce~ini yaz· 
mıştır . Bu haber Berlinde kati 
bir li11nla yalanlanmııtır . • ......................... . 

i ·cAVA j 
• • • ı........ .. ...... ı • 
f ı Uzakşarka ait tetkikler ı t : ı........ .. ...... : • : s on günlerde gelen haberler, general Wavell'in umumi ı 
f karargAhı Fclernenk adalarınclan Cava adalarına nakle- f 
f dcceğini bildiriyordu. f 
f Bu bakımdan Cava adası, dünya haberleri arasında bir f 
f önem almıı bulunuyor : . f 
f Cava adaaı, Felemenk Hindistanı'nın esasen en önemli f 
f adasıdır. f 
f Bir mil murabbaına 800 kiti tesadüf ettiline göre, Cava f ! adaaı _yer yüıünde en kalabalık yerlerden birisi sayılır. 1939 •ı f seneaınde bu nüfus kc11afetini dağıtobilmelı: için oralarda bir 
f mücrtdele açılmıı ve tetkilit kurulmuş bulunuyordu. ı 

i 
Cava'nın kapladığı saha, Nadura da dahil olmak üzere 

51.032 mil murabbaıdır. Nüfusu ise gene Nadura dahil olmak f 
üzere, 41.718.364 kitidir. Bunların 192.571 kiıisi Avrupalı ve f 

f Japondur. i 
f Ceva•nın baılıca şehirleri şunlardır : · 

i 
533.015 nflfuslu Batavya, 341.685 nüfuslu Subaya, 

217,796 nüfuslu Semarank ve 166.815 nüfuslu Bangöng. 
Bunların içinde Surabanya,nın kuvvetli bir üs oldu~u f 

E
Wavell'in karargihını burada kurması ihtimali bulunduğu f 
niyor. f 
...................... ..ı 

. - -·-- .. 



Şehirde ekmıek 
kti.rnesi tevzii 
BAZIBLlllLABA 

Bugfinlcrde bütün memlekette 
ekmckin 'karne ile satılacağı ma· 
lumdur. Bu karar ıehrimizde de 
tatbik edilcccQ'indcn şimdiden ha 
zırlıklar baılanmııtır. Karne tev 
ziatı nufus tczlı:crelerinin lı:ontro· 

lü suretiyle yapılacakından bütün 
tehir halkının ıimdiden ııufus 

cüıdanlarını evlerinde ha11r bu· 
lundurmaları 18zımdır. 

radllol 1111 
maçları ba,ıadı 
Şehrimizde Fudbol lilc maç. 

tarını pazar günü Adana atadın· 

da başlamııtır • llk karşılaıma 
lncirlik - Demirıpor araaında ol
muı ve O - 14 gibi büJük bir 
netice ile Demir spor lehine ne
ticelenmiıtir . 

Malat)•a Menıucatla Ceyhan 
arıtıırıcJa yapılan maçta 2-3 ne
ticeleıımiıtir . Bu maçı Malatya 
Menıucat kazanmııtır . Üçüncü 
maç Milli Meııaucatla Adana Genç. 
lik kulübü arasında olnıut ve 
2-6 Milli Menıucat lehine neti· 
celcnmittir. 

Hataydan sabun 
ihracı yasak 

Antakya : 12 (Türkıözü mu
habirinden ) - Fiat Murakabe 
Komiıyoııu Viliyet sınırları dışı· 

na sabun ihracını muvakkaten 
yasak etmiı ve ellerinde sabun 
bulunanları birer beyanname ver
me~e mecbur tutmuttur. Bundan 
baıka bet kilodan faılıt satıt ya· 
pan aabun tacirleri bu satıılarının 
faturasından bir nüshasının en geç 
24 ıaat içinde Mıntaka Ticaret 
MüdürlOQüne bildirccelderdir. 

Di2er Ltaraftan bunrlan sonra 
topraklı sabun da }'apmak yaıak 
edilmiı bulunmaktadır. 

TORKIYE Rad.11osu 
ANKARA Radyosu 

Salı 13.1.1942 
7.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Program 

(Pi) 
7.45 Ajans haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

( Pi ) 
8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Senfonik parçalar 

Programının son kısmı Pi 
1'.2.30 Program ve Memleket sa 

at ayarı 
12.33 Müzik : Türkçe pl!klar 
12.45 Ajans haberleri 
13.00 Müzik : Türkçe Plaklar 

Programının devamı 

13.30/ 

14.00 Müzik : Karıfık Proi-ram 
( Pl ) 

18.00 Pro1rram ve memleket sa 
at ayarı 

18.03 Milzik : Radyo Salon Or 
kestrası (Violonist Necip 

Aşkın ) 
J 9.00 Müzik : Fasıl heyeti 
19.30 Memleket saat ayar) ve 

Ajans haberleri 
19.45 Konuşma 

J9.55 Müzik : Oyun havaları 
20.J 5 Radyo Cazete~i 
20.45 Müzik : Cari Frühling -

Fantaıi 
21.00 Ziraat takvimi 
2J.JO Müzik : Saint - Saens 
21.30 Konuşma ( Türk Hukuk 

Kurumu adına ) 
21.45 Müzik : Klasik Türk mü 

ziQ-i programı 
22.30 Memleket s11at ayarı Ajans 

Haberleri , Ziraat , Es 
ham - TıhvilAt Kambi 
yo - Nukut , Borsası , 
( Fiyat ) 

22.45 Müzik : Cazband (Pi) 
22.5S/ 
23.00 Yarınki Proıram ve Ka 

BA,LANDI · 

Adana 
odası 

ticaret . . 
seçımı 

Şehrimiz ticaret ve sanayi 
odası idare mccliı.i azaları seçimi 
bugün saat 15 de ticaret odaaı 

Hlonunda yapılacaUır • 

Parmak izleri 
Polis vazife ve ıelahiyet lı:a· 

nununun beşinci maddeııinde iÖS· 
terilen haller dışında hlan suç. 
luların paı mak izleri ve fotoğraf· 
tarının alınması ilgililere bildiri!· 
mittir. 

Çeltik ekimi 
için hazırlık 

Antaltya : 12 ( Türkıözü mu· 
habirinden } Çeltik elı:mek 
için geçen ayın sonuna kadar 
çeltik kumiıyonlarına yapılan mü 
racaatlar 23 bin dekarı ltulnıuş

tur. Halbuki bu ) ıl clilmeaıine 
müııaadc edılen çeltik aalıası 10 
bin drkarı geçmemektedir. 

Bu yıl ruhsat muamelelerinin 
mümkün olduQ'u kaJar erken bi
tirilerek çeltiklerin niııanda top 
rağa atılmaaı için hükumetçe ge· 
reken tedbirler alınmaktadır. 

Yenigün gazetesi 
Antakyadı çıltmak ta olan c Y c· 

nigün> aı lcadaıımıı. oıı beş yaşına 

bumııtır. Aıkadaıımıza çolc yıl· 

lar dilcriı. 

Çeltik mütehassısı 

Bölge çeltik nıütehaasııu Bay 
Harun Onuk çeltik itlerini tetkik 
için Lugiln Hatayı gidecektir. 

Yeni değirmen 

ve fabrikalar 
Bugdayı koruma vergi•İ ka· 

nunu yürürlükten kaldırılmıt bu· 
lunduQ'undan b u n d a n böy • 
le yeni deA"irmen ve f abrihlar 
serbestçe açılabikcck , hükumet· 
ten müsaade f'lma~a lüzum olmı· 
yacaktır. Şimdiye kadar açılma· 

sına müsaade cdilmemif değir· 
menleri de sahipleri isterlerse 
müsaadeye }(bum kalmadan aça· 
bileceklerdir • 

Üç cepheye asker 
gözü ile bir bakış 

(Bııı 1 inci s.1/ıdı) 

Sovyetler blltün cephe boyun· 
ca taarauılarıııa devam ediyorlar. 
Fakat timdi Kırım başlıça harp 
ıahneıi halini almııtır . Ruılar 
muhtelif ııoktalara aıker çıkararak 
baskınlar yaparak burada devam 
lı bir faaliyet göıteriyorlar . Di· 
R-er taraftan Sivaatopolda mahsur 
bulunan Sovyet kıtaları da çıkış 
hareketleri yapmağa başlamıılar
dır. Tau ajansı bu kuvvetlerin 8 
kil0metre ilerlcdilderini bildirmek
tedir. Sovyetler Kırımı ele geçi· 
rerek Alman aağ cenahını geriye 
çckilmr.~e mecbur etmek istiyor-
lar . · 

Moslcova mıntakasında kar 
fırtınalarına ve ııf ır altında 30 
dereceyi bulan ao~uQ'a ra§'men 
muharebeler devam ediyor . Mu· 
harebe bilhassa Mojaisk mınta· 
kasında ıiddetlidir. Karelide Sov· 
yellerle Finler arasında da ıicJ. 

detli muharebeler devam ediyor. 

Yeni bir kanun 
hazırlandı 

(Baftarah Birincide) 
sahiplerine kredi açabileceklerdir. 
Bu proje kanun şeklini aldığı za · 
man bir de niıamname yapılacak 
tır . Nizamname kanunun tatbik 
tarzını gösterecek ayrıca birlik 
ve kongreler hakkında hükümle· 
ri içinde toplamış olacaktır • Ma
halli küçük sanat birlikleri kuru· 
lacaktır , Bu birliklerin valilik 
itibariyle bir kongreleri olacak· 
tır • Genci kongre dört )'ılda bir 
toplanacak ve küçük sanatlara 
ait mevzular üzerinde kararlar 
alacakbr. 

Libya harekatı 
Mihver esirleri 
26.000 i buldu 

Kahire : 12 ( A. A. ) - Or· 
taşark lngiliz tebliQ-i : Şiddetli 

kum fırtınasına rağmen kuvvetle· 
rimi~ Agedabya ve Halfaya çev· 
relerinde baskısını artırmıştır • 
ltalyan kaçaklarının gelınesi de· 
vam ediyor • Esir sayısı 26 bini 
bulmuştur • Bunlardan 7000 i Al· 
mısn 19.000 i lıalyandır • 

ilan 
Seyhan sulh hukuk 
ınahkemesi sabş me
murluğundan : 

No 1 
• 

Hadırlı köyünden Hamid o~
lu Ali ile Mehmet lı:.ııı Şerife ve 
Cabir karısı Zehra ve Cabir o~
lu İbrahim ve Fatma kocası Ali 
ve Güllü kocası Esadın mutasar
rıf oldukları Şarkan İbrahim ve
reseleri bahçeci garbcn Hasan 
iken Yağ Mahmut vereselerine 
geçen bahçe ve lcıımcn Yağ Mah
mut vereseleri iken davacı Hamit 
o~lu Ali Anlı şimalen nehri cari 
iken ırmak terki cenuben Meh· 
met vereıeleti bahçesi ile mah· 
dut tapunun A~uıtoı 939 tarih 
ve 8/3 No sında kayıtlı bilmese· 
ha altı dönüm 1393 arıın murab
baı her dönümü otu~ liıa mu· 
haınmen kıymette oları bahçe ye· 
ri şuyuun iıaleıi ıuretile satııına 
lı:.arar verilmif olduiundan Ada· 
na belediJc mezat ıalonunda açık 
artırmaya çıkarılmiıtır. Birinci 

artırma 3 • 2 • 942 tarihine mO· 
udif salı günü saat 9 da batlı· 
yarıll 12 de hitam bulacaUır. 

Muhammen kıymetinin yüz.de yet 
mit beşini bulmadı~ı taktirde en 

Norveçte · 
gizli · eller 
çahşıyor 

Yüz Alman taşıtı 
berhava edildi 

Bern : 12 ( a. a. ) - Nor
veçte gayet mühim bir baltalama 
hare~eti olmuştur . lngiliz donan· 
mrsından yardım gfüen Norveç 
vatanperverleri yilı hdar Alman 
ta~ıtını berhava etmiıtir. Alman· 
lardan ölenler çoktur . Bu hare· 
kat Oslo , Traııtlıaym , Sergen , 
Stavanger, Andabes ve Ponsoda 
olmuftur • 

Bu hareketler Norveçteki Al· 
maııları ortadan kısldıımağa ye· 

min etmişlerden mOreHep gidi 

bir cemiyetin cıeridir. 

HAlKEYi REiSU~INDEN : 
Dil • Edebiyat, kütüphane, 

Halk dershaneleri, güzel sa· 
natlar, ve spor komit~lf"rindc 
açık azalıklar için l 9 • 1 - 942 
pazartesi günü saat 17.30 ve 
18 ide seçim yapilacağından 

bn °Şubelere kayıtlı olanların 
o gün Halkevine gelmeleri. 

13810 

çok artıranın taahhudü belci kal· 
malc ıaı tı ile on glln daha tem· 
dit edilerek !3 . 3 · 942 tarihine 
müsıdif cuma günü ayni saatler· 
de ikinci artırması icra edilece 
~inden talip olanların yüıde ye 
di buçuk pey akçaaı ile bu ta· 
rihlerde Adana belcdiyf' meı.at 

salonunda haıır bulunmaları ve 

fazla malümat almak iıtiyeıılcrin 
de hukuk muhakemeleri batki-
tipli~ine müracaatları lüıunıu ilin 
olunur. 13806 

1 ~··~~ .. ~···········~· .. ··rı 

i! ASRI SiNEMADA • • 1 Suvare Suuare 
la Alltam 8,30 

Yine iki Büyük Şaheser 
-t-

: Alice Faye - Conatance Bennett - Nancy Kelly 
ı· gibi üç büyük yıldızın emsalsiz bir surette yarathkları 

i Kanatlı .Kadınlar 
f ~üper Filmini Sunar 

• -2-

• TÜRKÇE SÖZLÜ 

i Tarzan Geliyor 

1 • ıf 

Amerikanın Balta girmemiş Bakir ormanlarında Binbir 
hayvanatı vahşiye içinde geçen hazin b!r aşk efsanf'si 

Bugün Gündüz 2,30 da Son defa 

OAGlAJllN Kili - BİN BİRiNCi GECE 

·~···~·············~~··· 

SEYHAN DEf TERDARUGINDAN : 
Türk Hava Kurumundan satan alınan Abidinpaşa cad· 

desindeki binada şartname ve keşifnamf'si ınudbince yapıla· 
cak 4000 lira muhammen bedelli tamirat ve tadilat artırma 
ve ihalit kanununun 41 inci maddesinin (D) fıkrası mucibince 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Muvakkat teminat miktan 300 li· 
radır . Taliplerin 28 - 1 - 942 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 te teminat muvakkata makbuzlarile birlikte Def· 
terdarlıkta müteşekkil komisyona ve şartnamesini görmek iıti· 
yenlerin de her iÜn Milli Emlak dairesine müracaatları ilan 
olunur. 13-17-21-25 13809 

ilan 
SEYHAN VILl YETi HUSUSi MUHASEBE MOOORlOGONOEI: 

KAR$1YAKl TAPU SiCİL MUHlflZLIGIHDlN : 
Cinsi 

miktan 
Dönüm Hududu Karyesi 

-----------------------------------------------------
Kuranşa Bahçe 

il Tarla 

158 

1000 

Şarkan Abdurrahman tarla· 
sı gıırben Abdurrahman O· 

ğulları tarlası şimalen ve 
ifarben yol 
Şaıkan köy g-arben ırmak 

cenuben yol şimalen nehir sahibi 

Yukarıda evsafı yazılı iki parça gayri menkulların Ba~dadi Zade 
Abdülkadirin bilA senet tasarruf unda iken 322 yılında ölüm ile oğulları 
Mehmet ve Abdurrahman ile kızları Afife ve Nefise ve Şerifeye mün· 
hasır olup bunlardan yalnız Afife hissesinin tescili talep edilmektedir. 
Mezkur mahallin ıureti tasarrufu hakkında mahallen tahkikat icra 
edilmek üzere 24 - 1 - 942 pazar günü mahalline memur iÖnderi· 
ı~ceğinden bu yerler üzerinde bir hak iddia edenlerin evrakı müsbi· 
telerile beraber mezkQr güne kadar Adana Karşıyaka mıntıkası tapu 
sicil muhafızlıtına ve yahut muayyen günde mahallinde bulunacak 
memura müracaatları ve hudut komşularının da mezkur günde mahıtl· 

Hane Hankurbu Hüseyin oğlu 
Bekir 600 00 

Hane 8 Taşçıkan Hasan oğlu Arif 880 00 
45 50 
33 00 

ilan 
lindc bulunmaları lüzumu ilAn olunur . 13808 

Çiftçi Birliğinden : 

TİCARET VE SANAYi ODASI iNTiHAP ff [YlTINO(N · 
Ticaret ve Sanayi Odası idare Meclisi azalarını seçmek 

üzere Müntehibisanilerin 13 • 1 • . 942 tarihine tesadüf eden 
sah günü saat 15 de Ticaret ve Sanayi Odasını teşrifleri rica 

Ziraat Vekaleti tarafından Adanaya tahsis .edilen Mibzerle· 

rin mühim kısmı bedeli mukabilinde Çiftçimize tevzi edilmiş 

olmakla beraber bir mikdar daha yeni Mibzer mevcud olup, 

yeQiden celp etmek de çok zor olacağından Çiftçimizin bu müs· 

tesna fırsattan istifade ederek Mibzer almak üzere Birliğimize 

ve ilan olunur • J 3807 1 müracaat eylemeleri ehemmiyetle rica olunur. 2-3 13800 

Seghan Def terdarlığıµdan : 
MAHALLESİ MEVKll CiNSi ADA PARSEL MESAHA KIYMETİ HiSSESi 

Yeni istasyon Araa 531 1 4185 1255.00 Tamamı 

" " ., .. 531 5 100 30.00 .. 
., 

" 531 6 so 15.(\0 " .. .. " 531 4 660 198 00 .. 

I " 
" 

52 l 4 270 54.00 " 
534 5 350 105.00 il 

" " " 
" .. " 

" " " .. 534 6 200 600.00 .. 

" " .. 547 1 3080 616.00 •• .. " .. 501 3 930 279.00 " 

" " " 506 21 800 160.00 ... 

" " " " 506 19 85 17.00 ,, 

" " .. .. 506 18 85 17,00 " 

" .. .. .. 50f, 17 100 20.00 " .. " " il 506 16 335 67 ,00 " 

" .. .. .. 5.f 1 9 170 51,00 " 

" •• .. 541 7 190 57,00 " .. " " " 541 l 65 19.00 " 
,, .. .. " • 541 12 308 126.00 " 

.. " it " 
541 10 180 54.00 ... 

" " il " 541 11 207 78.00 " 
Yukarda evsafı yaıılı 20 parça aayri menlculiln millkiyetleri peşin para ile 10/11942 tarihindCfl' 

itibaren 15 ıiln müddetle açık artırmaya çıkarılmııtıt. lsteldilcrin 26/1/942 tarihine milıadif paıaıtesi 
gilnil saat 14 de Defterdarlıkta milteşt.lr.kil komisyon mahsusuna ve malQmat almak ietiyenlerin de her: 
ailn Milli Emllk dairesine müracaatları ilin olunur. 13 - 17 - 21 - 24 13803 

ZA Yl - Ziraat Bankaaının 16-
10-941 tarih ve 3390 numaralı 
cüzdanına koymuş oldutum tat· 
bik mührümü kazaen ı.ayi eyle· 
dim. Yenisini alacağımdan ıeyi 
olan milhrün hükmü olmadıtı 
iUin olunur. 13804 

' Yusuf o§'lu 
Mustafa Vaho 

ADANA ASllYf 21NCI HUKUK 
MlHKEMESIHOEH : 

No. 942/175 
Adanada avukat Yıko Sı· 

mi Doğuhan'ın halen yeri m~çhul 
Neıim Kızı Klara aleyhine açtı~ 
boıanma davasının cari duruşma• 
ıında davalı .Klara ilanelJ daveti· 
ye tebli~i Üzerine relmcditindoP 
kendisine ilanen gıyap kararı teb·~ 
liA"ine ve duruımanın 14 • 2 • 94 
cumarteıi ıaat 9 a talikine kaı ar 
verilditinden o ıün ve saatte 
mahkemeye ıelmesi, aksi takdir• 
de aıyabında muhakeme yapıl•· 
cağı ilin olunur. 13805 el 

Umumi Neşriyat Müd. MacU GIP' 
• B..,/Jı ~ Tarw.tı il"' 


