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: nikbin değildi ı 

Amerikalılar 1 

Dü'n de yanlı~ımız gıbi şeh· 
rimiı.de el.mck karnesi kniatına 

bugün saat 14 den itibaren baş· 
(anacaktır. Krmıt:ler nüfus teı. L:e

rt:lerinin kontrolü ıı.uretiyle veı i. 
lrce~iııden biitüıı hemşehrileri· 
milin nüfus teıkerelerini evlerinde 
bir ~Qşecle hnıırlam'aları · ve evde 
mulıakknl surette hir l.:ışi bırak· 

lllalım laı.ım<lir. 

Hamburg : 16 ( a. a. ) -
Propnğanda nazırı Göbels b~le
diye dairesinde genel durumdan 
bahseden nutkunda 22 haziran 
i941"' tarihinin hü}·ük ehemmiye
tini etı afiyle an la tarak demiştir 

ld : ( 22 hu.İran Almanya ve 
müttefiklerinin Avrupayı Bolşe

v!klik tchlilce~inden kurtarmak 
için . harbe . giriştikleri tarihtir . 

Şark cephe&inde karlar icerisindeki . topla,. 

Harbi== 
~ 

kazanmayı 
---Nasıl---

Ekmek tevıiatına kat ne ile 

du .. şu" nu" yor haşlcımadı~ı gün hatırda şunları 
tutmal:: lfi11mdır : 

Beher e~ mek 750 gramdır . 

A
merikalıların harbi · k'azanma· F\s·ıtı 12;5 ~uruştur . Af'ır işler 
d.üşfüıcesi bizim senelerdenbc- de \'alış•nlar 750 gramlık tam 
" alışlı2'ımt1. ,. Amerikan karı>- ekmek , . ılirrer vatandaşlar hunun 

tabiriyle ve mükemmelen ifad~ Ö yamı olan 375 g~am ve 7 vaşın-
lı:ııabilir . Bu tabir Amerikan İş a: · uıtr1 kilçük çcwuklar ise : 187,5 
-daınlnrının · çalışma ve . düşünC'e .. gı am ekmek alacaklardır . 
l~rıı~d:ın alınmıştır. Me~ela işi iyi · Fazla. nüluıı . gösterme~ veya . 
~ılmı} en ve bir kaç bin , liralık . ayrı a\'rı verlerden heyanname 
s~rma};eye ihtiyaç ve lüzum iÖren . vtt mel.: ~urctivlc hakkı olan nıik· 
bır Avrupalı sanayici münasebette tarclan faıla ckmı-k " ırirna2'a teşcb·. 
-bulunduğu Amerikan firmasını büs edecelder olursa hunlar hak. 
müracaat eder, y~rdım veya müş· kında çok şiddetli takibat yapı·. 
l~rek iş teklif eder. Amerikalı ge·. · lacaktır .· ; 
lir, işi iörür ve deıhal şu teklifte Kırneh'rclcld fişlt:r günün<le 
bulunur! lıullaııılmıusa er teı;i gün nıukber 

- lstediiini1. sermaye ~iz!· olmı~:acaktır . ı 
doyuracak kan temin edemez. St!.' · ~==~~~~~~~~~~~ 

. niıı. fııl?ri~ayı yı~ahm, on mi)yon: Zira bizim Radyo 2'a7.clesinin he· 
luk sermaye i\c ye"rine 'ycİıi blr • sıibınu" göre "mesela 10 milyonluk. 

~ fabrika yapalım. . . • .. oroıı rçin ' 200.000 te~inen, 66.000 
· Rei5. Roosevelt'in rakam1an yüzbaşı çc hepsinden daha mühim 

d;ı, rnsana bu oıkökdenci>..lıesapla.- olarak ~ı.S kor2~neral, 130 orge· 
~ı hatırlata yor. neral liiıtmdır. J 943 senesine ka· 

Almanyırnın tay)'are istihsali dar bu~lar 'nasıl yetiştcek? Ha- . 
k 

•' . 
·• ne ·adardı ı;.: Ayda iki veya iiç zarda ancak 6-7 tümen komuta· 

hin dc~il mi? Y~ni senede 2"ô00.'..- nına .'lalıip olan Amerika 415 kor· 
3oOOO l.:adar. O halde Aınerik~ ' • genıera!ı n"ereden bulaca"? En kı
l942 senesinde 60000 ·ve · 1943. sa l>iı .zamanda yetİ;ime müddeti 
senesinde 125000 tayyare istihsal bir koı gent!ral için beher derece· 
edrcektir. Öyle bir rakam ki kar · de ?. ~enedeıı 20 senedir. , 
.ıd;.ıkileıi dondursun. \ ' C Avrupa Bıınıiüıı aşa~ı hizmet görenler. 
&anıyicisi ıihl hayı etler içine .de bu işe tayin edilebilirse de is. 
fark elıin. ı~nileıı hizmeti yapamıyacaklaı ını 

• 
1 

Diğer mühim zafer unsuru o·' bir sürü vekayi bize ıinlattı zan· 
· ~n tank <la böyle. Şark cephe· ,netlerim. 

Mn. de ·hepsi 20.000 tanktan bahse.' d 1 Hatta bıı kıdar bol subayı ve 
1 erek du-nt1a lıa,.ırctlere gark o· 10 ·ı · · k k d ı ~ J mı \'On ınsanı yetıştircce · a • 

Unuyordu. Amerika 19!12 de ro n'~rden bulunacaktır. Hazarda 
4s.ooo ve 1913 de · 75.000 tank Y•pıı:ıktır. ancak ')00.000 kişilik bir orduyu 

yeliştiırnc:i~ müsait kadroya sa- '. 
Her yif:ilin hiı yoturl yeme lıip olan Amerikan te~kilfitı evvc· 

ta.rıı vardır. Buna kimsenin bir ı · ci a leQ'menleri y~tiştirecck, sonra 
ıyc:ctti yoktur. Kaldı ki Amerika b 1 d i. h h un llr an dana yüksek rütbeliler 
11 "rhe kendi kab:ıhatı olmadan ve 2' teşekkül edecek ve yeni yetişen· 

d 
u radı~ı hir tecavüz neticesin· ler de 10 milyonluk insanları mı· 

e girmiştir. · · 
V b yetiştirmeğ"e ' başlayacaklar ? Bu 

eski k:id i~a~naleyh düellonun en noktalar hakikaten çok k~rışık ve . 
·· e erıne cN..rc d ... s··ıı;.lı'-· · · · ·~ ' " ~ zihin yorucu şeyler. 

· tını seçmek kendisine d'". N' ··t 
• h:lyct uşer. 1

•• • • Mamafih . Ameril.:alıların bun· 

Z. lari yetiştirnı~l.: için zaman bakı· 
< .ır:ı yumuşak huylu alın 

mından sıkıntıya düşeceklerini 
çiftesi pektir> 

l
·''k 1aıınetmiyorum . Onlar meseleyi 

T
- 11 illetini ortaya koyan b·ır urk . . külcten halletmek istiyorlar, bu 

1 •• şaırı oldu~u İçin hunun maksatla da yetect-ğ'i kadar para. 
1~~ lr. olmasında o::u.acık da dt--o•J "._, yetecegi kadar zaman avno11~·a 
•' 17., J J 

. azmetmiı g-örüoü.vorlar. Bunun 
. KcLa bu 125.000 tayyare han- · ) alnız kurtarmak ve serbest, hür 

il • 1eydana konacak, nereye kar- yaşatmak iııtcdiklt ri Avrupa ba· 
şı kullanılal·ak, onu da düşünmli· kımındttıı ulak bir mahzuru var-
y~~u~ .. Bu imalatı yapanlann daha dır. 01'da; Ameri1'.alıların bu kor· 
: dıden Afrika kılasını büyük bir generalleri tam olarak yetiştire· 
ayyare ırıeydan ı ı· k başllldıkl 1 ııa ıne oymıya cekleri zamana kadar Avrupada 

arını, ııreniş yapraklı üstü- açlık , sefalet ve biribirini yeme 

~aay;:;~;e~~~nbi;ltında . ıizlcnecek yüıünöeıı insan kalıp kalmıyaca-
. . . menzılde Roma fi rnesdeııidir. 

~e Rerlını-, ıkı veya iiç nıenzilde Bu noktaya gdirıce ınsanın 
f okyoya taarruz edeccklcıini de aklına i•}'rıihtiyari şu fılaa gelİ· 
"·~l>tıl ediyoruz. Bu işler için ,Ame yor: ~damın biriıi hir marangoz. 
11 ·ahların parası da, snrıayii ctı:, ı~ L.:avga cd~r . l\larangoz edindı~i 
zamanı da, petrolu da vardır. itiyada ha1.en yumruiunu bir ke· 

Ancak bizim aklımızın erme- St'ı aibi ve adamın hep bir nok· 
di~i nokta şudur : tuına indirirmiş. Bundan canı 

_ Kendi başların~ tayyartJer iş . Y•anan adam : 
~Oıcıniyecekleıi gibi yalmı ta\'· - Be sousibct, hiı:tL ıla b:tş· 
yare ile de ı"afcr knzanılamaz. Bi· ka taı aflarıma vur! 
~aenaleylı 19i3 senesinde 125.000 Der· Bunun 2 ibi bizzat mü teca • 

b
•Yyare Yapmakla iş hallolunamaz vizler dahi galiba bir aiin Ameri-
~a - ' • 

edil 
2°re · tayyareci ve tas~vvur , kaya yalvaraca1'1ır : 

en ·10 ·1 ' n mı yonluk kara orduıu· - Aman Allahı•kına yeter. 
un da Y r ı· ·ı . • 

t lŞ ırı mesı gerektir. Ordunu artık ıctir de biai ••A'· 
a lince talla lr. lu et. -----· 

Büyük Millet 
meclisimizde 

Alman askerleri Sovyellerin 
Almanyayı ve Avrupayı yok el· 

• mek için nasıl haıırlandıklarını 
2örmüştür . Harbin çetinli2'i ve 
açılığ'ı karşılaştığım11. tehlikenin 

- büvüklügünii isbat edu . Hitler 
a'iriştiği hareketle bu tehlikeyi 
ünlemişti . ,, Göhels Japon mil
lttinin kahramanlı~ını ilvnıüş, ka· 
un<lııdaıı batarılaı la Mihverin vn· 

Askerlik kanunu tadilatı ve 
diğer bazı 18yihalarm kabulü 

:iiyetini kuvvetıendircJl~ini kay. 
rlettildt:n sonra şimdiki muhare
bderin ehemmiyetini anlatarak 

· rlemiştir ki : < Harbin nasıl bi. 
teceti , ne zaman biteceğinden 
daha ehemmiyetlidir: Eter harbi 
lcaıanırsak ham maddeler ve yi
yecek vaziyetini , hayat aahaaını · 
ve devletimizin yeni içtimai ni· 
ı.amını ve Mihverin ırki hayat 
geli,mesiui . elde edeceiiı . Kay· 
hedersek bütün bunlarla beraber 

. mlııt . varlığımız da tehlikeye gire
·· eektir .. Cephenin vatan için yap· 
tığ"Jnı, vat&n hiç bir suretle öde· 

.. vemcı ;.Rahat ızlık ve 'Dksuz, 

. İuHan çekı-ce~imiı. sıkıııtılatın hiç 
biri Ct>phedeki fedakarlık duygu· 

Anlcaıa : 16 (a.a.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemseddin 

1 Günaltayın rcisli~inde iki celse 
akdetmiştir. Birinci celsede Refah 
vapuru hadisesi hakkında Başve

kaletten gelen . tezkereler okun
muş ve beş kişilik bir encümen 
teşkili için seçim yapılmıştır. Bun
dan sonra İnhisarlar Umum Mü
dürlütü 1938 malt yılı hcsnp ka· 
tisine , 1941 mali yılı muvaıene· 

· umumiye lkanununa bı~lı Büyük 
Millet Meclisi büdcesinde Müna · 
kale icrasına ve nakil vasıtalarını 
gösteren cB> cedveline b"azi ila· 
veler ~ apılmasına dair kanun la-

• ) ihaları kabul edilmiştir. Aıkerlilc 

lc:ananuhun 5 inci m~rldeaine dair 
olan kanun layihaıının 1 inci mü

. vıkeresi yapılmıştır. Fıkra şudur : 
sivle ölçülemez . > 
. · . Göhel~ nutlı:unu bitirirken va- Halen. silah altında bulunan 
tanı ve cephf'yi meÜn , sakin ve 

1 

ve bunda~ sonra sil(ıh altına alı· 
aarsılmaz kalmaya ve yeni sene· nacak olan muvazzaf erattan tam 
ye de geçen yılki kadar !*ıimle hizmetlilerin muvazzaflık müddet· 
girrneğe davet etmiıtir. Jeri sınıf tefrik edilmeksizin fevka· 

... ·Mısırda biriken 
mallar geliyor . ,, ____ _ 

İdhalat işleri müdürümüz 
~ısırda·n lr~k'a geçti 

Ankara : 16 (Türksözü muha
hirinden. ) - Ingiliı. korporasyo· 
ııu ile yapılan bir anlaşma neti· 
cesinde lngiliz lirası · ve sterliııg 
sahasına dahil meınleketlerden 3 
milyon liı alı~ idhalat yapmasının 
mümkün ola.rai'ıııı yazmıştık. 

Ticaret vekaleti idhalat i$1eri 
müdtirü Necmeddin, bir mü<ldt>t 

· evvel Mısıra gönderilmişti. Kendi· 

si orada ltirikmiş idhalat eşyamı· 

1.ın ve gelecek yeni partilerin yur 
da sevk iti ile meşgul olmuş , 

vekaleten aldı~ı emir üzerine Mı· 
sırdan lrak'a geçmiştir. 

İci halat müdürünün tetkikleri· 

ııiıı sterling ~ahasına dahil mem· 

leketleıle idha15tımm ~ıklaştıra

ca~ı ümit edilmektedir. 

iade halin devamı müddetince ve 
kısa hizmt:tlilerin (Y cdek Subay 
yetişecekler hariç) iki senedir. ikin
ci celsede reis encümen intihabı· 
nın neticesini bildirmiştir. En çok 
rey alanlar şunlardır. Recep Peker, 
Yusi.ıf Kemal, Fikret Silay, Fuat 
Sirmen, Münir Çağıl. 

'Meclis Paıartesi günü topla
nacaktır. 

Yugoslav 
Yunan paktı 

Yunan ve Yugoslav 
krallarının nutku 
Londra : 16 ( a. a. ) - lu

gilterenin Yunan - Yugoslav an· 
laşmRsını tasvip etmesi harplen 
sonra Balkanlarda ve Yakın Şarl.:· 
ta daha sa~lam bir teşl.:ilat kur· 

. maya yardım edece~ini gösterir. 
Sulhtan önce yapıcı bir • İşbirliğini 
başaı amazsa da sulh manasında 

görüşülecelC esasların şimdiden 
hazırlanma11 çok faydalıdır. Yu· 
nan - Yugoslav murahhasları 

bu malısatla çalışmaya başlamış· 
tır . 

Londra : 16 { a. a. ) - Yu· 
nan kralı, Yugoslav kralı ve bü
kômeti şerefine verilen ziyafette 
Balkan Birliğinin. Balkan memle· 
ketlerini devamlı bir sulha l.:avuş
turaca~ından bahsetmiş, Yunanis· 
tan ve Yugoslavyanın yaptığı fe
dakarlıkların zaferden sonra ha
kiki kıymetleriyle ölçülece~ine 

emin olduğunu söylemiştir . 

Yugo!davv a kralı cevabında, 
anlaşmanın Do~u Avrupada bü
yük bir siyast birliğin kurulması 

için mühim bir adım olduğunu 

ve merkezi Avrupada da huna 
benzer bir biı lik kurulmasının 

ümid edildiğini bildirmiştir. 

Sovyetlerin 
kazançları 

Almanlardan abaaa 
barp maızemeıl 

Mosknva : 16 (a.a.) - Sov
yet tebliği : Batı cephesinde ltt· 
talarımız. 6 - 15 soııkanuna ka· 
dar, düşmr.uıdnn 331 lop, 50 tank 
155 n\nyn atan, 744 mitralyöz, 
59 taİ;k karşı koyma aleti, 189 
otomotik ve 464 adi tüfek, 1446 
otomobil. 175 motosiklet, :.!O mit· 
ralyöz ve pek çok di~er harp 
malzemesı iğtinaın etmiştir . Al
man zayiatı 14.000 subay ve eri 
geçmiştir. 

·-~U-zakşarkta 1 

ŞAKGSA CEPHESİNDE 
JAPOHlARIN ~EKili~I 

Japonların hücumları 
Çunking : 16 (a.a.) - Japon 

kuvvetleri Şangsa 'dan Yoşu'ya 
doğru çe\dliyor . Çin kuvvetleri 
Japonlan taL:ibederek Şanısa'ya 
~ üı on kilometre uzakta bulunan 

(Gerbl Z ncl sayfada.) 

UÇAN 

DEV 
-Ankara : 16 ( R. G. ) -

Verilen malumata göre , Uçan 
Kalelerden sonra A~eril.:ada da
ha muaıznm tayyareler imaline 

başlanfJlıştır. Bu tayyarelerin bo· 
yu !>2 metre , kanatları 61 m~· 
redir . Gövde!>İ ise orıaltı odalı 

bir evin grnişli~ine denktir • Bu 
uçek yüzelli asker taşımakta ve 
Anıerikadarı Avrupaya inmeden 

gidip gelecek hdar 
tetmektedir. 

1 
. 1 . Cephelerde askeri vaziyete umumi bir bakış 

Şarkta ve U zakşarktaki savaşlar 
çok mühim bir saf haga girmiş bulunuyor 

• 
Uzak dotudı. : Uzak doğuda 

başlıca iki bölgedeki muharebeler 
dikkati çekiyor : 

1 - Malezya , 2 - Felenıenk 
Hindistanı , Malezya cephesinde 
Kuala Lampunı alan Japonlar ce· 
nııha doğru ilcrlemej'c başlamış 

laı dır . Bu kuvvetler şimdi Singa 
purdan 240 kilometre m~saf~de 
bulunuyorlar . 

Bugün yatın ln2·ilizleıin yeni 
rnev:tilerine karşı hücuma geçme 

leıi bekleniyor . 
Malezyada Japonlar biri şarkp 

di~eri garp istikametinden olarak 
ayrı ayrı iki kol halinde ilerlemek 
tedirler . , 

Japonlar , Sinaapura yakın 
muıbkalarda 1apalacak muharebe .. 

Bir lngiliz bombardman tayyaresi 
lere batlamadan evvel bu iki ko· için uğraşıyorlar . Bundan mak· 
lu birleştirme~c çalışıyorlar • ln- sat cenupta yapılmakta olan tah· 
~!izler ise buna mani olmak ve kimat işlerinin bitirilmesini temin 
Japon ileri hareketini iCCiktirmek etmek üzere vakit kazanmaktır • 

Alınan haberlere ğöre Singa 
purdan ileride hararetli bir istih 
kam yapma faaliyeti vardır· . in 
gilizler burada cephenin pek ı.i 
yade daralmasından istifade cdo 
re!.: kuvvetli mukavemet ıöster 
mek azmindedirler . 

Japonlara ielince , denizde 
ve havadan yapacakları taartu2 
larla bu cephede de mukavemet 
imkan bırukınıyacaklarını tahmi 
ediyorlar . 

Felemenk Hindistanına g-eli 
ce·, Japonlar Borneonun şark 11 

hilindeki Tarakan adasını tam; 
men ele geçirmişlerdir • Burad 
bulunan Felemenk kuvvetlerind~ 
bir kısmı esir edilmiş , bir kıH 

. <Guili 2 nel 1&1fada) 
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ı .SULH HUKUK .. MAHKEMESİ 
i. SATI~ MEMURLUGUNDAH: 

1f! ASRI SİNEMADA ~ 
f I Sıwart- . . • . Suvare ı 

Müesseselerin 
artan vergileri 

l lükıirııct, 
rııı \.ıuşladı~ı 

anormal ıuııı:ml:t· 

gİİlllt"I dt•nlıC"I İ, kil· 
:taııçları oıtnn her ll<'Vi müess!"sc 
vr: fohı ika sahiplerinden , kın;ırıç

laı ınırı artışı ııishetınde bir Vt:r~i 
:ılnıağı knrarlnştırnıış ve uu lııı· 

au~tu \,ir karıurı projesi hnzırla 

mağa başlamıştır. 

Proje pek .} akında Büyük 
Mılld Meclisine sr:vkeclilecektir. 

Bugün yapılacak 
fudbol maçları 

Okullar :ırası futbol 1İir ınaç· 

!arının en rııiihimi ol:.ıtı Adana 
Erkd; Lisesi ıle Muallim l\lektehi 
karşılaşması bur,iin öilcden sonr"' 
tam S4al 14 le Adıma Sladyo· 
munda yapılacaktır. iki eıeli ra· 
kip takımın alacniı netice okullar 
arasında snbırsı7.lıkla beklenmek· 
tcdir. Maçın ehemmiyetinden ölli 
rü hakernligi 8Öl!feıııiz Berlerı Tt'r· 
biyesi nıüdiiri.iniin idaıe etme.si 
C )kııll:ır arası ınıt<;l;ıı ı kıtip heye· 
tint:e karaıfaşlırılmıştır. 

Yarınki Ha 
maç lan 

Bıı pazar 2ünii Bölt!Cnı.ıı genç 
tik t..ııliiplcri •H•sında li~ ııı.ıçh.ıı ı· 

na devam edilecek tır. Maçlar<ı tanı 
s~at l l .30 da başlanacaktır. 

Hakem Bay Nihad Calba'nın 
idaresinde Ceyluın-lnciılik. tfa
keın Bay Kenan Gülg·ürı idaresin
de Ad;,ana-Malalyii, Hakem Bay 
"Ahdi Atamer'in idaresinde de 
Altıncı Deınirspor - Mili Me11· 
suc.At Gençlik Kııliipleıi lig m:ıçl:.ı· 

rı yapılıcıklır. 

':/"OJ<KlfE Rad_qosu 

ANKARA kuıiy<nu 

· Cuııı:ıtte.<>i 17.l .1942 
7.30 Program \'C ınrmkket sa 

at ayarı 
7.3'.3 Müzik : Hnfi[ Prol!'ram 

(Pi) 

7 .4S Ajnn& ha~rlcd 
8.00/ 
~.45 Mür.ik : Senfonik Profr&m 

Pi 
13.30 Profr&m ve Memleket sa 

at ayarı 

13.33 Müzik : Şarkı Ve Türküler 
13.45 Ajanc; haberleri 
14.00 Müzik : Riycı.;cli Cünılııır 

Hındosu 

l-!.50/ 
15.31) Mü.zik : Şarkı Ve 1 iuküler 

15.3U Mi.iıik : Riyu~tl CuUlhur 
Filarmonik ort:J:suım kon 
scrinirı De\'let ~.:ııı-verva 

tııaıı Salorılımrı<1tuı N:.klcn 
Neşıi 

18.00 Pıogıaın \'e memleket sa 
at ayarı 

18.0'1 Mü:lik : fasıl 1 Ieyeti. 

HS.-10 Müzik : Radyo Dans Or 
kestrası - 1 kr Telden -
programı 

19.00 Konuşm" (Biiyiik Adamlar 
Beethoverı) 

19.15 

19.30 

19.45 

19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
21.45 

'.l2.00 

2'l.30 

Müıik : Bcethovcn'in ec;er 
!erinden (Pi) 
Memleket saat Ayan ve 

Ajans hcıberleri 
Serbest 10 dakika 

Müzik : Karışık şaı kı ve 
türküler 
Radyo Gaıe\esi. 
Müzık : Hicaz makamından 
şatkı\ar 

Ziraat t:.kviıni 
Mü7.ik : Oinlcyiı'i is\eklıri 
Konu~ma : ( Güniln Mt:s' 

elelt.ri ) 
Mü7.ik : l~;ulyo Sal•n .tı • 
ktstrası. 

Memleket s:ıal ayan Ajans 

H.abed~ri Ziraat • E-.lıam-
Tatıvil.lt Kambiyo - Nu 
kut Borsası (r'iyal) 

Müzik ~ Rodyo sıaloo or· 
kcs\Ja11' 

22.55/ 
2~.00 "{ ann\(.\ 

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

i HEM~ERİUR ! i 
• • • • : Hava Kurumumll : 
: Ytrdım Etmeyi : 
: ihmal Etmeyiniz. : 

: ••........••...•........ : 
Sakarya kır koşusu 

Bu Pazm 2ünü Atlc:ıiım Ft·
dernsyoıuı progrnnıı mucibince 
Tiiıkiyenin her yerinde Sakarya 
kır koşusu y.ıpı lacilklır. Hıı koşu 

Bölgemizde saat 11 de yapılueak
tır. 

-
Akhisar tütün · 
piyasası açıldı 

J\klıisaı : 16 ~ a. a . ) -
Al..lıisar tütuıı· pir:aı;ası aı;ıluıış, 

ilk lı11mleıle iki ıııil oo kilo tiitiiıı 

ı;~tılrııışlıı riatluı 70 - · 1'10 J...11. 
ı u~t. u ı . 

Resim sergisi 
Halkr.\ iııde lıir lı;ıftn evvel 

ıu;ılmış ol.Qıı re'>im vr. fultıı!ı ı&f 
J.:ur'lu bugi.ııı kupaııacaL:tır . Ev
velce de \ a11lıı!ıın11 gibi • juı i 
lıe) eti tarufıııılaıı '>ec.;ilr.ıı escı kr 
hir kaç ı,ıüııe kadar Aııkaraya 

gönderilcccl..tir . 

Acıklı bir ölüm 
Emekli hiııhaşı Yaver Melııııd 

Aı.slan evvelki 2iiıı lo,30 da \'C':· 

fal c-tıniştir. Meılıumun cenaz.esi, 
dostlnrınırı ve bir ao;keri kılanın 

iştiı uk ('\ tiği törenle def nedilrniş· 
tir. 

Cephelerde askeri vazi· 
yete umumi bir bakış 

Ölüye r:ılıınet, kederli aile<:i· 
ne baş sa2"1ı2"ı dilcriı. 

~Ierlıurıı Yuver Mr.lımet :ıilr.

si Cenan: töıeııiıııle l.ııılunan ve 
acılaı ını p:ıylaş:rn dosll~ıı ırırı gan~· 

temiz vasıtasiyle teşekküı kıini_bil· 
cliıınektcdir. 

Kadın ku nıaşı 
dokuyan tezgahlar 

l lcher aldı~ııııız;.ı göm, Man
toluk kadın kumaşı dok11y.t11 trz
gfilılımn yiiıılerine el konın:.ıına.sı 

ve bunlara, ihtiyacı olan yünün 
verilmesi Ticoırel Vekaletince nıu· 
v:.ıf ık 2'Ö• ülmiişl ür. Bu lıuc;u~l::ıki 
kararname yakı uda ııeşı rdilecek-
lir. 

Malillerla 
tertibi ı,ı 

Uılfuııum askeı i ına lCtllerin 
terfilıine nit hrıuııun 11iıı<"i mad
dt'ıio-: baı:lı emra1. ceclvdinc t.k· 
kııen hir fıkray;.& göre, TıMhil 
neticesi dnlıtfın çıllırılınası, H 

kcri teı fi kanunundan istifo,lc et. 
nıe2'e bir schrptiı. 

Hu k:uıunuıı ııcşrin<lcn c vvel 
askcıi vıızife cıınuıııda ;.&yni arııa 
sebebile malul kalanlur da hu J.:a. 
nundaıı istif adc eJcce\.lerdir. Ye
ni 1.:anu'n Büyük Millet Meclisine 
gönderilmiştir. 

Uzakşarkta 
<Başl:ıralt Birincide> 

Singyang nehrinin cenup kıyılarm· 
d:kki menileri ele gcçirmişleıdir. 
Cenup Çinrle Tuvarı Nuayı alan 
Japonlar buradan çekilmek zorun 
da kalınışlar<iır. 1 tonon, Şekyan, 
Amvcl ~ve Soyan erıletleıinde 
nıüdaf aa rnuhaı ebeleri devam e
di\·or . 

• Şanghay : 16 (a.a .) - Japon 
kaıarg,lll :.l4 i!Haııunda başlayan 
Jııpoıı t:wrruıuııun ~HJna erdigini 
bildirmiştir . Jnpon kıtuları 30 
Çunkiıır tümeııini e1diktcn sonra 
harC'ket üs\l'ı ine ı \o~ı u çel..ili)•or. 

Vaşington : 16 (a.a .) - Hıır
hi..,.e naıırlı~ının tebliğine güre, 
hi~ Amerikan <lcrıiıaltı91 17.000 
totıilatoluk bir J•ptın Ticuret ge
misini batırmıflır. 

Kanbera : 16 (a .a.) - Avııı.t· 
ralya başvekili.., Avu,tralyalıların 

Malen a l'ebhesinin batı kesimin
ele harcl<.ele geçtiğini bildirmiştir. 

Londra : 16 (a.a .) - Taymis 
ııac;eteııi. Malnya<la\ı:i durum hak
lıncfa riiyor ki <Siııgapura cebhe· 
elen hücum eclilmcıi mümkündür. 
Fakat bu , pahalıyı malolur. Düş· 
man buradaki mevı.i\erinde ço\c 
şiddetli bir müdafaa İle k11rşılaşa
ca\ü1r. Şmt\\ye "adat düşmanla 
kati bir mulıareb~ vermrciik. Sin
g.ıpuruıı , bizim ve Japonlar için 
ehemmiyeti çok büyükiür. Burayı 
k .. rumak için hiç bir fedakfirhlı:taıı 
~aç 1111\mlv acaktır" 

Vaşin~ton : !6 (a .a.) - Her 
biye na111\ı~111111 tı-hli~i : Japcııı 

\afl arelcri Manili:. ko} unda Kor
gidur adasındaki ıııtilıkamlarn ta. 
arruı. etmiştir • Bu ta)•yarelerin 

\kiıini <Hişürdük. lıtihkfimlaro olan 
hasarlar ve kıta\anm'7. arasında"i 
ka} ıp\ar hafiftir. Karada düşma. 
nın taarruı. faaliy~ti hülün h•~P~ 

(R;tşL.tr.th Biı iıtridt) 

Boı ııeo adasıııu Çt'kilıni~tir 
Tarakaıı , boyuna ııi.;be.tlc: • 

<lünyanııı en zr.ngiıı pdıul kııyıı 

larına maliktir . lnl!'ilizler bu ada
daki petıol kuyularının ve tesisa · 
tın bo1..ıılmuş ol<lu2"unu tahmin 
f'diyoı l<Ar . Mııaınafilı Japonların 

lıir ıniiddel .;onra hu tahribatı 
tamire imkan hulıu·ı.kl.ııırıı ,ı:ı ka 
bul ediyorlar . 

Felemenk ~ liııdislarıını trşkil 
eden analardan Ct'l~be ada.,ının 

şimalinde l\liın:.ıhassa yarımadası· 
na ve bilhassa Menado limanına 
çıkanları Japon kuvvdlcri diha 
büyük zorluldarl;ı karşılaıimışlar 

dır . Bu ku .. ·vctlt"rlr: Fdemt-ıık 
ask<'rleri arnsıııci<A mtıh4rebeler 
devam ediyor • 

Doiu Cephr-"i Oo$ı'u cep 
hcsinde kar fır tınnlnrınu v~ ,\'İd 
detii so~u2"a rağmen mııhareb~ler 
devanı ediyor . Sovyetler dün de 
bazı yerleri ıeri iıldıklaıını bildir 
mişİ~rdiı . Alınan tebli~i !far· 
kof'uıı şarkında ıııuvaffakiydli 

k eşif kollan çarpışması oldııx unu, 
mt"ıkez Volday bölgelr:rindc mıı 
harebelerin devam clti~ini bildir 
mektcdir . Teblifr Lenin~radda 
Alman hilcum müfte:rcleriııirı 22 
hlokhavın tahrip ettiklerini de 
1.aydeıliyor • 

1.ondr<& ınalıafili , l.eningra· 
dırı cenubııııdıı Volday bölı!esin· 
deki muharebelere çok ehemmi· 
yet veriyor ve buradaki Sovyct 
taarruwnun mühim neticc-ler ver
mesini muhtemel ıörüyor . 

Amerikalılar 
konleranıında 
Aııkıtra : 16 ( R. G. )- Ge· 

len lıaberlere güre , Uruguav ha· 
riciye naıırı Aaıerika ılar konfe· 
ransında bi.itün Am~rikan millet
lerinin Milıvrrlr politik müna~c· 
batı ke!tmekı i tcldifiııde hulun
mııştur. Şimdi bu t~l.:Jif üzerinrlr 
ehemmiyetle durulmaktadır . 

Vaşington : 16 ( a. a . ) -
Riyü dci J~rıeyro korıf crau~ırıdtt 
Brt'ıil) a miime~'4illeıi Aı jaııtıııin 
vaı.iyetini elt:ııtil.:i hulu) or. 

Batan gemiler 
1.ondra : 16 ( a. a. ) - ~ir 

rwtoııra dcnizaıtı~ı sihihlı hir ge
mi) i tnrpillemiş, orta hü\'ükliikte 
bir iAŞC g<'lllİ!lini ne top attşiyle 
batırmıştır . lki <lef a torpillenen 
bir torpido muhribinin ele battı~ı 
sanılıyor. Bundan lıaşka himaye 
ile gicleıı iki iaşe. gtmiııi ele tor· 
pillennıiştir . Sukola ) apıları lıü· 

cuın tıeticesi:r. kalmıştır. 

ııııııııııııııı:ııııııııııı 

Amerikan ordusu 
üç milyon oluy~r 

Vaşhıilo" : 16 l a. •· ) -
Harbiye na:un Simpıoou, Amuika 
ordusu mevcudunu üç milyon 
600:000 subay ve ere çıkarılmaya 
ba.şladığını bildirmiş ve bunun 
ordu ıncvcudunu bir ıniııli arttı· 

racağını söyleuıiştir · 

mı::uııı:ıuııııuıı:ııı 
kah ve Filipinli kıtalar düşmanın 
sayıca çok a'ilhim ve üııtün olma 

me\'zileı ini aıimle 

Re~ııl kı:t.ı Elif C":ye hih;e~aye 

kerıdisinf' lıilc,ale F.lif e kızı Va
lıidt' ilı.: K::ıyalıh:ığ 1\1. 1'0 No. hı 

evde-: Mııstafa o~lıı 1 h.ıHı Ak,ir:· 
~irıncıı , Oınıniigiilsüın , 1 lati<'C':, 
Elift>: Akıfr~irnır.n O ııııııiilı;.ıni . 
Ayşı: , f lnlirtr. , Hiisr.yin miı asc;ı· 
ı;ı Ethem , Alidc-dr. 1\1. l lamil mi· 
ı asçıo;ı Ôıner o!:ullaıı J ın~an c\'
l>Allaı ı Ze~ nep , Adem . Meryem, 
Şehriban , N~emiyt": , R~~ıbın mu 
tasarrıf oldukları Kay:ılıha~ 1\1. 
tapunun 137 ada , 71 parsel No. 
~ında kayıtlı şarkan pat":c;el 7~ Eli· 
re Akdeğirmen ve müşterekleri 

hanesi 2'arben parsel 72 Ahmet 
kın Naciye Tiiıkınen hanesi şim•· 
len yol , Ct'.ııuben yol ile mahdut 
fevkani iki oda hir miktar avluyu 
ş;ı~il 400 lira mulıaınınen kıymet· 
le bir hane ve 'l.37 ada 7~ par· 
~l No. da kayıtlı şarkarı yol , 
garbcn parsel 73 Elife. ve mü~le· 
rekleri haııt":si şinıal~n ve eenubcn 
yol ile m:thdııd fevkani iki oda 
bir sofa bir hela bir mutbah bir 
oda bir miktar taşlık ve bir su 
tıılııınhasını şamil 1500 ı"ir;,ı mu
hammen kıymf'ltt: bir h;ıne \Le 
'l.:li ada 75 par~el No. aında k4· 
yıllı şaı kan parncl 76 Süleyman 
ve evlatl;1n haoeı.i ~t- kısmen yol 
ııarbeıı parsel 72 Naciye Tüık· 
men hanesi şimaleıı yol cenubcn 
parsel 35 Tahir F.ymen ve saiıe 
ha•l("Sİ ile mahdud f evkaui iki oda 
bir mutb~lı ve bir mikdar ~ofa 

ile tahlani iki oda bir taşl!k bir. 
hela bir ııu tuhımhasıııı şamil 600 
lira muhammen kıymetto bir ha· 
nenin ·şuyuun i1.aleai suretile. \'e 
açık arurroa yolu ite .satl~ıoa t ~ a 
rar verilmiş ve hüküm . k~tile)mİ.ş· 
oldu~uruian Adeına Belediye Me· 
zat Salonunda aÇ'lk artırmaya çı· 

karılmıştır . ltk il~le tarihi 9-2--
9'42 pazartesi aünü s:ıat 9 .u.ı b<ı.ş 

!ayarak 12 de hitam btıı.c.akbr . 
Muhammen kıymetlerinin _yiP.de 
yetmiş btşini bul ıuadı~ ı t~J.\dirclc 
en çok arhrarıın laahlıudü baki 
kalmak şartile on ıü.o daha . tr..ın 

did edilerek 20-2-.94'l cuma rü 
nü ayni saatlard.ı kati ihaJc.<>i icra 
roile~:.etinden ··talip oı:mların yüı· 
de yedi buçuk pey akç~larilc bir 
liktc mezkur •tün ve sa.atlarda 
Bt'leaiyc Mcı.at Salo.nurıda , haıır 
bulu.nmaları yt. ftıla iıalıat almak 
istiyerılerin hukuk · S'la.lıkemcleri 

b~fltibino nıürıu::ı.:ıat ctmcjcıi IÜ· 
:tOıou ilan olunur. . 1381 ') 

ADANA ASliYE TİCARET 
-MAHKEMESiNDEN : 

No : 3tS 
İktisat vekaletine izafettn A· 

dana Mıliyr'si vekili avul•t Ce
ınal E.r'gin tarafı~dan Ad~nadı. lı-

. tikbal pamu\c anenim şirketiuio 

bulunduğu hina\·ı m~rke1. ittibaı. 
eden Ad~na Tür le. tn~aat . ve illi· 
ı.amatı fenniye ve sınaiyc arıo· 

nim şirketine iıİfctle n)eclis idare 
ıeisi_ miiht-nclili Ne~ettirı ve ht;Y'e-
li fenniye müdürü mühendis R•· 
gıp aleyhlerine ikame olunan fe~hi 
şirket ve ta!ifiye davasının asliye 
tır.~ret mılıkcmesincic mÜd<leale} h- 1 

• ' s.3o : B• Ak•a• a.30 - - \t 
t

1 
Siyah Afrikm1111 derinliklerimlf' ... Balta girmt-nıiş ormanın ' 

: . khlikdt-ri Vf:'. nkf"klt:riııi11 arzuları arasında ... llir kadın ı1:~. 

• • •ı • • • • 

sc-vgilisiıı~ ktı.vuşuyor ... Kin saikasiylt- bitbiriııt: ıliisrnar: 
iki eı·kek ... Tehlikeden kuvv~tli Aşk... :ı 

ÇAM SA KIZ I KONGODA 
B11, roll•rde : .ANN SOTHERN -JOHN CA.ROl.l. 

• • ıı 
l.i En . canlı, en ihtiraslı ve orijinal fi 

k 
,f 

f macera ve aş romanı • 
: i tAVETIN : 

,i Aşk ilinları ı 
~: Gayet glztl koaedl ıJ 
'• . :•ı Bkugü~ gündüz 2,30 da iki filim it 
~ıı Aş ilan.ları - Tarzan geliyor~ ıı 
-~~~~·~·····~~~···••_...._•-•-·-··~· 

Adana ~ele~iyesinden 

( ~KM[K KlRTlARI DAGITlllCAK ) . .. 
' . ' .. ·· 

1 - 17111942 Cnmartesi 2"Ünü saat l 4 derı iıibart"tı 
ekmek kartl~qnın dağıtı.lmas1i1a btıtşlanacaktn-. 

2 - Ad•i yazılı olan kartı.ar evlere getirilip v~ı ileç~-
' 

~i~n lıt-rke.sin nüfus hüviyet cüzdarıl0tnıım toplu bir • ba.Jd~ 
hu!.u.ndurulması ve · ·tevzi · guru~larına kolaylık gi)sterilınt"'Sİ 
s~yln balkımızdau ric<ı olurı.ur. . 

3 ...:_ Kart ile ekmek v~rilm~inin tatbikatına ba~};A!)..lCa· 
ğı iutt ayrıca ·muı '<>lıı'naca.khr: 2 - 2 12.S ı 8 

SEYHAN DEf JEROARUGIHOAB · . 
Türk Hava Kuruaumdao &atın alıa~ Ahidinp11şa cad· 

' desindeki binada şartname ve keşifnamesi ınucibiace yıp,ıl~-
cak 4000 lira muhammen bedelli taUliret ve tadilat artırıruı 
ve ihalat kanuooüwı 41 inci · maddesinin (0) fıkrası mucibince. 
açık eksiltmeye çlkarılmıştır. Muvakkat teminat miktarı 300 ti· 
radır . Taliplerin 28 - · 1 - 9-42 tarihine müsadif çarşamiı.. 
iÜnü saat !4 teı beminat muvakkata makbuzlarile birlikte Def
terdarlıkta mütoş.Ckkil J<omisyona ve şartnamesini görmek isti· 
yenlerin d~ her iÜn .Milli Emlak clai.re-sin~ müracaatları ilin 

olunur. 13-17-21-25 13809 

ıt-ıiu j~.atActıitıt.arı .~~u-n· - K-lLK-EVi ftEİSliGIHliEİ : 
du~uodan il~ne,o teblittt kra.sile 
,pyaplarİıı<ia cer~yan eden mutıa· Belediye sokağmdaki kütüp-
kcmesi sonunda : su,rcti katiyede hanemizin bundan sonra sah· 
teşkil etmiş olan mı:ıldlr anonim dan başka her gün geceleri 
şirlctioin tarihi. te~l.ilincit"n itiba- açık bulundurulmakla beraber 
ren ticaret ka11unu hiilümlcrinc S<&at 9 dan 12 ye kadar da 
riayet olunAla<l.:ıgı ve bilhassa his· açık bulundurulacağı ilan olu· 
sc senetlerini '1'fü~de gr:tirmf'l(lık- ·nur. 13821 
lcri gibi tedavül de ihraç otun·: 
madıitı ve 340 da in'ikadı meş· 
rut ııcnclik içtia1a ve umum top· 
Jantı asla vapı lıruıdığı ve iktisat 
vekiiletinin ifayı 1nuameleye da· t 
veli rnula7.a::ımm ihtuına da atfı 
naı1tr edilmemiş bulunduiu anin· 
şılmuına mebni meı.kur şirketin 
f esh ve tasfiyesi tüwmuna \"e rüı 
lira ücreti vekalet ile 1880 kuruş 
11H1sarif 1 muha~emenin roüddoe· 

• 

levhlert" tahmiline • kabili tt:m)'ia 
olmak üzere ,29 · ~ • 941 tarihin 
de L:ar ar verildi~i \.'e tarihi ilin· 
<lan itibaren 15 ~ün 1aıfında hı· 
ruku k11nuniycyc tevessül f'.dilınc· 

diri taktirde hükmü meıkuruıı 

kesbi katiyet edeceği ke) fiyeıi 
ilan elunur. · · 13820 

U. Neşri_qal Müd. Macil GiiÇfii 
Basıldıfı yt>r ; Tilrksöıi Mutlrnası 

Seyhan De./ terdarlığindan: · 
ADA PARSEL MESAHA KIYl\JE'.Tl HlSSESl ı\1AHAÜ.ESI MEVKll ClNSl 

Araa Kortultış • .. " " . , ,, .. .. 

531 ı 4185 1255.00 Tamaoıı 

531 ~ 100 30.00 .. 
5J ı fl 50 l S.r.O ,, 
531 4 660 198 011 " 
521 4 270 54.00 •• 
534 s 350 ıos.oo · .. . 
53-t 6 200 600.00 •• . 
547 \ 3080 616.-00 " . 
501 3 930 279.00 " 
506 21 800 160.00 " . 
506 19 85 17.00 .. 
506 18 g5 17.00 .. 

• 50f, 17 100 '.l0.00 ,,' 
506 16 335 67,0ıt • ••' ,. " 

" .. 541 9 170 51,00 ,. • 
.. •• .5-41 • 7 190 . :,7 ,01:1 " 
" .. 5-tl 1 65 1,.00 . " 
.. . .. ,, s.u n "30X 12•.oo .. 

.. 
" " 

" .. .. 
" 

" 
,, .. 
,, .. .. 

" .. " .. 
" " . il 

,, .. " ,. 
" .. 

" .. .. .. " " . .. " •• 

" " 

,, 
" 

" .. .. " 
" .. 
•• " 

,, .. s•n.. ıo ıso 54.00 .. 
" 5'41 11 207 78.00 .. 

Yukarda ev~'afı ya1.ılı 20 Jlarça,,gayri menkulün rnullk.iyetlrri prşin para ile 10/11942 tarihinden 
ih~rcn 15 aün mfü\<letle açık artırma} a Çıkarılnıı1tır : ls\eldileri ıı 26jl/942 tarihine mis.dif puattui 
günü ~:ıt H d(' Defter<larlıl.:ta m6tcşt..kkit komi$yOn ... ıl:ısıısu.ıı• "Ve malümat alA>•k istiy~nlqin dt- her 
ıün Milli Emlak dııiresinc müracaatlırı ilan elunur. 13 - 17 - 21 - 24 • 131'3 . 


