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: ı M·ııA i Singapur l ı ı Şefimizin 
i önündeki 1 

VILA YET U. MECLiSi 
Dün Valinin nutkuyla açıldı ve 

ÇALIŞMA YA BAŞLADI 
lngiliz ... Elçisini 

Dünkü Ka ulü ı ı 

ı savaşlar i 
. . ı ı 

ı ı 
Ankara : 20 ( a.a.) - Rei•icumhur lnönü bugün /ngil

terenin Ankara Büyük Elı;isini kabfııl buyarmuıtur. Ka· 
bülcle Hariciye Vekili Şiık,,ü Sara'ioğlu da hazır bulun· Riyaset divaİıı intihabı yapıldı ı Amerikanın çok J 

ı mühim hazırlığı ı 

Düıı de yaı.dı~ımıı gibi Vilayetimiz Umumi Meclisi dün seat 15 
de Valimizin reialiğirıde yeni senenin ilk topıentısıııı yepmıştır . Saat 
l 5 de kaıalarınımian gelen azaların iştirak etti~i bu toplantıda ruz
nıt~e mucibince evvela Valimiz kısa bir açış nutku söylemiş , müte
Akıb b' 'k' ' ' •ı_· 

ı ı muıtur. •v • 
: ı-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiHMiiiiiiiiiiümiii9 

MALTA'DAKİ 
TAHKiMAT 

ı Rfı!zrıelt kongreden ı - ·----
C. H. P. Meclis Grupunda 

ı tahsi•at iatedi ; 
ı ı 

. .en ır ı ıncı reıı, ıKı katip ve sırasiyle muhtelif encümenler se-
çımıne geçilmiştir, · 

İkinci reisliğe geçen sene olduğu gibi azadan Feyzi Oldaç , katip
lı'ltlcrc de Zeki Akça:ı ve Ahmet Yarpuzlu seçilmişlerdir . Bundan 
ıorıra Bütçe, Maarif ve Sıhhat, Dııhiliye ve Nafia, Ziraat ve Veteri
tıcr E.~cümcnlerinin de seçimi yapılmıştı . Kıırai~alı azftsından Meh
~ıecl KcçioR"lunun istifası ve Vilayet Makamı tarafından haıırlaneıı 
11~.hnamc ve Daimi Encümenin mutalearıamesi okunarak aynen kabul 
t<ıılm'.ttir. 

Ruznamede konuşulacak başka bir madde olmadı~ından, Mr.clisin 

~çılması. dolay11iyle Cümhurreiaimiı.e, ve büyülderimize tazim telgraf
arı çekılmeıirıe karar verilmiştir . Alınan son karara göre , Meclis 
bundan b. 1 h ~ . 
1 

oy e er salı ve cuma gunlerı saat 15 de muntazaman top· 
antıl · =-- arına devam edecektir. 

cebhesi 

Stalin 
Planı 

Sonbahara kadar 
Alman sınırına 

dayanma hazırlığı 

Krips'in Sovyet 
milletine mesajı 

Mihver bura•ını 

İ•tila t edemez 

Londra : 20 ( a.e. ) - D~yl 
Telgraf gazetesi , Maltanın müda
faa sistemine dair: diyor ki : 

<- Sicilya ile cenup İtalya· 
daki hava meydanlarıııda çok 
nakliye tayyareı;i görülmüştür. 
Bunların Romeli takviye için gön
derilecek askerleri taşımaya veya· 
but • Bi7.ert'c asker göndermeye 
tahsi.s edilmeıi mümkündür. Mal-

ıGerisl 2 ncl sayfada\ _ 

/ngiliz bataryasını 
. Buna dair haberleri 

KER~'E AlMAN TAARRUZU 
. Ankara : 20 (R.G.) - Cephe· 

nın muhtelif noktalarında Sovyet 
taarrur.u devam ediyor. Fakat 
~v\ta)ade bir değişikliklik yoktur. 

Ozaisk, Orel Harkef ve Tagan
raf tehirleri hala Almanların elin 
d d' 

· Türkige - Almanya 
Ticaret anlaşması 

e ır, F'akat muharebeler htp bu 
tehirlerin kapılarında cerryan et· 
mektcdir. Almanlar Kerç'te Sov· 
Yctlere kar~ı harekete geçmiş
lerdir. 

'1ı londra : 20 (a. a.) - Eyi 
•ber alan mahfillerden ö~reııil· 

rti~inc - S . . k d h h aore, talının ma aa ı son 
8 arda Almen hudutlarına var· 

:•lı.tır. Ru"lar yazın çekilirken 

1 
atlı 'Ruıyaclan taıtdıkları fabrika· 
a~ ıı. do~udaki fabri~alardan ve 

m tlcfiklcrdcn durmedan gelen 
malzeme ~ . . 
b .. t~ k ve muhımmat sayesınde 
~~ıı '§ Almanlar üzerinde sü

.-e 1 bir baskı yapabilec~k kadar 
1ul çak, tank ve topa malik olabi

cccklcr· · h 
• 1111 caap ediyorlar. Bir 
~ aııdan d 'lk ~enit t a ı baharda yapılacak 

6
. aarruıa hazırlanıyorlar. 
ır •Özcü ö l'l.İlere • f } le demiştir : < Na-

nef cı alacak 1.aman bırıı."-
aııyaca~iL ·ı· "'--bl · aarruıumuı bütün 
_.,. ıe boyu 1 
tir. Hitıcr 1~dc~ (. cvaın edecckre ' ~I uetlı dıırbelere U~· 

y~ı~ ordusunu lrnvvetıendirmeıı.e 
ve uır kı~ t ıı: 
rnıyacaltt utunmaya fırsat bula-
Hitıeri ~r. Sovyetlcr hükumeti, 
açıll-,:a biı~·yıl. yenmek ümidini 
re önünıQ dır~ıı oldu~unu Hitıc-

1. Cıı;.1 &yl&td 
kesim darbele . • . 8 vurulacak 

rın eyı ha 1 
ıını kararlaştırmalt ü zır anma-

- tt l'k tere yekında mu e ı ler aruında b' 
fer ansın toplanması b~krl kaç ~?n· 

M 1_ cncbılır > 
osa.ova : 20 (a. a.) _ l · 

gilterenin M•lskova büvük 1 ?: 
K .. S c çıaı 

rrıpıs ovyetler birli~i halk 
ıonderdıği bir mesajda, dün~:~ 
mn çektiği ıstırabı k!saltmak için 
h~rp gayretinin ~iddetlendirilme. 
•ı lbıın geldiğini söylemiş ve 
demjştir ki : 

- < Nnilerin kuvveti sarsıl 
~•ıtır· Zafere kavuımadan daha 
,...ır çolc muharebeler vereceğiz. 
«efebbü At 1 \t ı mın arın ellerinden :c nu~tır. Bunu tekrar ele geçir· 

lcrınc ltatiyen meydan vermi-

Binlerce madde için 
sabit fiat konuluyor 

Ankara : 20 ( Türksözü mu
habirinden ) - Alman - Türk 
ticaret ıtıılafmasının tatbikatına 
dair iki devlet arasında yapılan 

müzakereler katı bir safhaya gir
miştir. 

Görünülclüğürıden çok mu~lak 
olan bir ' çok meseleler ild tarafın 
gösterdiği hüsnünivet sav,.sincie 
bertaraf cdılmt:k üı.errdir Bıl . 

hassa iki mcmkkctirı ithulat ve 
ihracat en· asını sabit f ıetlara is
tinı;ıt ettirmek meselesi çok mü
himdir . 

YüLleı ce, hatta hiıılerce nıau
deııiıı sabit fiıttını tesbit etmek 
için bir formül bulunmak üzere· 
diı .Bu ı.uıctle Almanya · Türkiye 

ticaret anlaşmasının daha 
liyaceği umulmaktadır . 

iyi iş· 

ltalyan Genel Kurmay 

Ba,lıanlığında değifiklilı 

Romıt : 20 ( a.a. ) - Genel 
Kurmay başkanı Orgeneral Mar· 
jo Rovatta ikinci ordu Kuman
dan!ı~ına, ikinci ordu kumandanı 

Orgeneral Viktorya Ambreskiya 
da Genel Kurmay başkanlığına 
tayin edilmiştir. 

B. Çörçil dün 
Kralla görüştü 

Kabine tadil ati 
Londra : 20 ( a. a. ) - Tay· 

mis ga.ıetc:si bat yazısında di
}Or ki : 

- < Çörçil kahinesiııde de· 
~işı klik yepm11ya karar vermiştir. 
Başvckıl bu suretlı: kudretli bir 
gayrete hız. vermek isti} (Jr. Uzak
şarlta münakale yollarımız bü
yük bir tt-hlikcye gireli . Hayatt 
kıymeti olıın ham maddelerden 
bir çoğunu kaybetmek üzereyiz . 
Yine bu bölgede büyük kayıplar 

vermiş bulunuyoruz. . Bütün bun
la:-a rn~men memleketimizde nik
binlik eseri yoktur . Aksine yeni ' 

taarruz hareketleri faslının açıl
masını görmek arzusu büyüktür. 
Başlamak üzere olan büyük maç 
ıçın Çörçil takımını ıeçmekte 
s.;rbcsttir . 

Londra : 20 ( a. a. ) - Çör
çil 1:5ukingham sarayında Kral ta· 
rafından kabul edilmiş ve öğle 

yeme~ine alıkonmuştur . 

• • 

lngiltereden vagon, 
lokomotif geldi 

Ankara : 20 (Türkıözü muhabirinden) - Haber 
aldıiıma göre, evrıelc• /ngiltereye •İparif edilmİf olan 650 
IJD6ondan 248 i ve 24 lokomotiften 18 i topraklarımıza 

Başvekili izin 
dünkü beyanatı 
Şeker fiyatana 

yeni zam yapıldı 

Bir Amerikan gemisi 

Singapur : 20 ( a. a. ) - Sin· 
~apura düşman bugün de hava 
taarruzları yapmıştır. Karada da 
şiddetli muharebeler olmektadır. 

Nevyork : 20 ( a. a. ) - Ha
riciye na:wı muavini dün tüccer
ların bir toplantısında demiştir 
ki : < Şimdi yeni dünyanın ku
ruluşu işine keııdimir.i vermiş bu
lunuyoruz. Bununla beraber sulh 
gölgc!li devlet adamları arasın· 

daki anlaşmalarla yaratılamaz . 
Bu ancak milletimizin hür insan
ları sizler ve ben ferdi çalışma

larımızı başarıp temin edebiliriz. 
Şah!l'l emellerimizi bir tarafa bı· 
rakıp müşterek gayrete katılma· 
lıyız . Mihver diktatörleriyle 
uzlaşma imkAnı yoktur. SilAhla
rımızı arıcak kati zafer kazanıl· 
dığı gün bırakacağız . Biz dünya 
mallarını paylaşmak isteyen di· 
Jenciler de~iliz • Biz htir medeni
yet için çalışan hür in:.anlar ce
miyetiyiz • 

Vaşington : 20 ( a. a. ) -
Ruzvelt kongreden sekiz milyar 
500.000 dolar tutan yeni kredi
ler açılmaıına ve 1942 - 1943 
yılı için siparişler verilmesine izin 
istemiştir . Krediler harbiye ve 
bahriye naııı lıkları emrine açıla
cek ve ehemmiyt:tli .. müdefaa İ.Ş· 
le rinde <le kullanılacaktır. 

Ankara : 20 (a. a.) - Cum· 
huriyet Halk Partisi Meclis gru· 
punun bugünkü içtimaında Başve
kil R. Saydam, şeker satışı hak
kında hükünıetçe alınan tedbirler· 
den bahsederek bugünden itiba
ren satışı durdurulan toz ve kes
me şeker fiatlarına bazt zamlar 
yapıldığını söylemiş, kasa ve çu· 
valla şeker sabşının yasaklandığı· 
nı ve pancar istihsalile meşgul 
çiftçimizin faydalandııılması için 
şeker pancarının kilosunun bölge
sine göre yüz para, 110 para ve 
üç kuruşa ,iblağ edildiğini illlve 
etmiştir. 

Mali vaziyeti yüksek olmayan 
halkın küçük çoçuklarına çok uçuz 
bedelle şeker verilmesi temin edi
lecektir. 

Başvekilin beyanatı Grup U· 
mumi Heyetince eyi karşılanmıştır. 

Antalya' da 
imar faaliyeti 
Antalya : 20 (a.a.) - Vali

nin beşkanlı~ında yapılan toplan-
tıda yeni imar işleri görüşülmüş 
ve kararlar alınmıştır. Üç yıllık 
imar proğramı bir buçuk yılda 
başarılmıştır. 

Antalya üç yılda bir çok ye
niliklere kavuşmuş ve şehir görü· 
nür bir .şekilde df'ğişmiştir. Vila· 
yetin bazı kaza ve nahiyelerinde 
eğitmenli ve öğretmenli altı okul 
binası yapılıyor. K11. ~nstitüsü bi
nasının yapımı ilerlemiştir. Bu 
binaların yapımı önümüzdeki ders 
yılına yetiştirilecektir. Finike ka
za merkezinin içme suyu tesisleri 
bitmiştir. Bu su yakında ak ıtıla· 
caktır. 

Memleketimize gelen 
eşyalar • 

yenı 

Hükumet, İskenderun limanının yükleme, 
boşaltma işlerini kolaylaştırmaya çalışıyor 

Ankara : 20 (Türksözü Muha· 
birinden) - Son zamanlarda Tür· 
kiycye, Britanya . imparatorluğu 
memleketlerinden mühim ithalat 
eşyası gelmiştir. Bunlardan başka, 
madenlerimizin işlemesini idame 
edecek bir çok alet ve makina ve 
Vagonet gelmiştir. Son günlerde 
memlekete yine lngiltcreden ı,100 
ton demir ve çelik gelmiştir. Bu 
miktar, martın sonuna kadar 10,000 
tona ve gelecek aylar zarhnda 
23,000 lona çıkacakbr. Bunlann 
bedeli 5 milyon lira ; kadar tuta: 
caktır. Ayrıca kauçuk, otomo~ıl 
lbliği ve piyasa için, bedeli 3 mıl
yon lirayı geçen bir çok eşyalar 

ı leme ve boşaltma işlerini kolaylaş
tırmaya çalışılmaktadır. Devlet Li
manları Umum Müdürü Raufi Man
yas bir kaç gündenberi 'şchrimiz-
ce bulunmakta ve Münakalat Ve
kaleti ile bu işler için temas et· 
mektedir. lskcnderundaki liman 
tesisatının bir buçuk milyon lira· 
ya ihale edildiği malumdur. 

Maamafih, lskenderunda alı
nan tedbirler sayesinde tahmil ve 
tahliye işleri daha muntazam ya
pılmakta ve miktarı gettikçe artan 
ithalat eşyasının bir an evvel muh
telif istihlak m~ı kezlerin\! sevki 
temin edilmektedir. 

Amerikan kuvvetleri 

Kurtuluş vapuru 
karaya oturdu 

Ankara: 20 (a. a.) - Yuna
nistana erzak götürmekte ıılan 
kurtuluş vapuru bu sebatı saat 
beşle Marmnra adası şimelinde 
Pulanya bornu civarında karaya 
oturmuştur. Tnhlisiye vapurları· 
mız derhal imdaua l.oşmuşlar ve 
Kurtuluşun yanına varmı~lardır. 

Kurtarma ameliyesi devam edi
yor. Nbfus zayiatı yoktur. 

Fransa'daki Alman 

Kumandanı cağrılclı • 
Vaşington : 20 (a a) - Ame· 

rikan Vayn radyosu , işgal altın· 

daki Fransa da Alman kuvvetleri 

Kumandanı Fon Sitiltlager'in geri 

çağrıldığını bildirmiştir. Kuman· 

dan rehinelerin toplu olara1' kor· 
şuna dizilmelerini emretmiştir. 

Yunanistandaki 
açlık ve İngiltere 
Londra : 20 (a. a.) - Yunan

istanın açlık durumunu inceleyen 
Niyoz Kronik! gazetesi ba~ yazı· 
sında diyor ki : •lngiliz hükume· 
tinin şimdiye kadar Yunanistana 
yiyecek göndeı ilmesini dikkzıta al
maması şaşılacak şeydir. lşgnl e
dilmeyen Fransa için bu mesuli· 
ydi reddettik. Fakat Yunani tan 
için vaziyet böyle değildir. Çün· 
kü Yunanistan hem bizim müttefi 
kimiıdir, Hemde bozgunculuk ve 
vatan hainliği ile çürümüş bir Av
rupada ruh kuvvetine parlak bir 
misal vermiştir. Yunanistan sada
kattan aynlmamıştır. Yunanistan 
kendisinin yarattığı medeniyet için 
cesaretle mücadeleye devam edi
yor. Biz de o medeniyet u~runde 
çarpışıyoruz, güçlükleri yenme} 
ve Yunanistan tarihinin en karan 
!ık günlednin fecaatını azaltmalı 
yız. 

Tahsil müesseseleri 

ve • 
subaylarımız 

memleketimize vasıl olmuştur. Ge· 
lecek aylarda piyasa için 5 milyon 
liradan fazla ithalat eşyası beklen-
mektedir. Bunlar meyanında mü
him miktarda dokuma makinaları 
vardır. 

bef kıtada döğü,ecek 
Vaıington : 20 (a .a.) - Ayan 

Memurlerın tahsil müessese 
!erinde talebe olamıyacaklann 

dair olan kanun hükümlerinin su 
bay ve askeri memurların taleb 
olarak tahsil müesseselerine d< 
vam etmeleri caiı. olacaıtı sureti 
de telakkiye mfü~ait gürülmüştüı 
Milli Müdafıta Vekilliği bunun iç 
kenunda ufak bir değişiklik yapı 
masına lüzum görmüş ve b 
kanun projeı;i hımrlamı.ştır. 

Buna göre ıubay ve aske 
memurlar filen ücretli ve maa~ 
vazife gördükleri müddetçe hı 
hangi dir tahsil müessesesine aı 

talebe olarak devam edcmiyece 
lerdir. 

Hükumet, evvelce de bildir
diğimiz gibi tahmil ve tahliye işle-
rine büyük ehemmiyet vermeket 

e ilhassa lskcnderun limanı yük· 

azasından : Tayrlıo dün demi~

tir ki : Bu yıl sonuna kadar A · 
merikan L.uvvetleri beş kıtada har 
be girerek ve birçok birleşik dev 
letler kuvvetleri 8 milyon kişiye 
çıkarılaca"-tır. 



' 

iC ·. HABERLER 
Yüzme havuzu 

planları geldi 
Beden Terbiyesi Umum MÜ· 

dürlüğiinc taadık edilmek üze. 
re ııönderilmiş oları Adana'da 
Atatürk parkı civarıııdaki ybme 
havuzu tribin ve SO) unma yer
leriuo ait müfredatlı planları ve 
ıartnameler moıtern ıekili~e tadi· 
latlar ı yapılarak IRsdik edilmiş 

ve Bölııcmiı: Baıkanlıi(ına gelmiş 
olduQunu memnuniyetle hab~ı 
"Idık. 

Orta okullarda 
gizli dosyalar 

Haber aldı§'ımııa görf', orta 
öR"retim okullıuında, mü<iütler 
tarafındın, her ötretmen için 
ayrı avrı birer matırem <fosya 
açılacıtk ve müdürle•, buraya 
ö~retmenlcr haldcıııdaki rııüşııhe· 

de ve ınütelealarmı ka)<ledecek· 
lerdir. 

Ceza ve tevkif 
evleri nit:aınnamesi 

c .. za ve tevkif evleri ııiı.ırnı

nıuncııi nde yuıh inı.ibat lwmİs· 

yonu v•ııf esini ıörect:k rnerciin 
yerli adliye encümeni olduğu 

Adliye Vckılliğiııce kararlaıtırıl 
mıftır. 

Açık teşekkür 
Türksfüü gazetesi savın ıti · 

rektörlii~ünc Adana : Babamız 
emeldi Binbaşı Yavf'r Mehmet 
Arslan'ın vuku vefatından dola

Y' leeısürümüze aynen iştirak et
rntk h1tfunda buhıııaıı muhterem 
pzeh:nizm rösttrmi1 oldu~u ata
ka ve teveccühe sonısuı şülcran

tanmızı arıetmeyi bir borç brlirtt 
Aitcsi namma otlu 
Miimtat Arslan 

1"0RKIYE RaJycuu 
ANKARA kadyosu 

Çarşanba 21.1.1942 

7.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

7.33 Müıik : Hafif Program 

tPI) 
7 .45 Aj~na habcrlc:ri 
8 .00 Müıik : Hafif par çalar 

Programının devamı (Pi) 

8.15 Evin saatı 

B.JAJ/ 
d.45 Müzik : Senfonik Progra 

mın ıon kısmı Pi 

Program ve Memleket sa 
at ayarı 
Müzik : Fasıl Şurkılar 

Ajans hıtb~rleri 
Müzik : Fasıl Şarkıları p . 
rogramının Devamı . 

Môzik : Karışık Program 
( Pi ) 

Program ve memleket sa 

at ayan 

Müzik : Radyo Dan! Or

kestra!! 

Konutma {Dış Politika Ha· 
diseleri) 
Radyo Çocuk Kulübü. 

Memleket saat ayan ve 
Ajans haberleri 

Serbest 10 Dakika 

Müzik : Şarkı ve Türküler 
Radyo Gazetesi. 
Müzik : Bir Marş Ôtıreni

ruı. - Türkiye M4lr.,ı. Bestele· 
yen: N. K. Akseı 
Ziraat takvimi 

Müzik : Mahur Makamın· 
dan Şark.tar. 

Konuşma : (Satlık Saati). 

Müzik : Oda Musikisi Ede· 
biyAhndan Tanı.nmış Eıer· 

ler (Pi.) 
Memleket saat ayan Ajans 
Haberleri ve hor:.alar 

45 Müıik : Dana müiti Pi 
SSI 
.00 l' annlc.i Proınm ve Ka· 

Vurguncular ve ev 
kiracıları hakkında 

bir kanun • 
genı 

ı ........................ ı 
J Hemşehriler ! J 
ı Ekmek kartl•rlyle ı 
ı tevzlata ba,ıamr b••- ı 
: lanmaz bu kartlarla 1•· ı 
ı terseniz ekmek mlkt•· ı 
ı rmda un da alabilecek· : 
ı siniz. ı 
: ........................ : 

Bölge güreş kursu 
öbürgün açılıyor 
Beden Terbiyesi Umum Mü

dürlü~ü Güreş F eder as} onu tara 
fıııdıuı tertip edilen Güreş Kurı;u 
Şubatın ~3 üncü eüııü Adaııada 
açılarak ıs aiiıı devıtm edt'cdc 
tir. 

Bu Kursa: Siv41 1 Tokut, Trab
zuıı, Konya, Hata\, f,µarta, Ma
nisıs Bölgderirıdf'ıı gelecek tec 
rübeli güreıçilerlc Adaıınmızın 

Giireş Antreııörü Necati Tok bu. 
dnk'ın nezaretinde pruğranılı ça
lışmalara devam eden Güreşçile
rimiz. ittir ak edeceklerdir . 

Gürcı Kursu Bölge Müdürü 
Rıza Salih Sara) ııı riyut-tincle , 
Gureş Ajanı Şeref Çetin ve Gü· 
ref Antrenöı ü Necati Tok budak
tan mürekkep üç kişi lik bir lıe · 

yel tarafından idare edilecektir. 
Kursun devam müddetince 

haftada bt'Ş gün ; her günde se 
kizer ııaat muai yapılacak, güre
şin tc:kni~i üzerinde ameli ve na· 
zari olarak çalıfllldlara devam 
edilfcektir . 

Bu kursu muwıffııkiyetle biti
ren Cüre~çilcr kendi Bölge lerinde 
amatör olarak Güreıçilere ders 
gösterecc:ldcrdir. 

Kursa iftirik eden Güreıçilcr 
hakkında Bölge heyeti tarafından 
ayrı, ayrı notlar verıltcek ve bu 
notlar Beden Terbiyesi Umum 
Müdürhitüne gönderHecc~ tir. 

Kurs için Seyhan Bölge mer· 
kez.inde yapılmakta olan hıızır
lılı:lar ikmal edilmek üzeredir. 

Şehrimizrte açılac"k olan Gü
reı kursundaki çalış·ıcak gençlere 
muvaffakiyet dilerken , bu milll 
aporumuı. olan Güreı kursumu· 
zun Adanada açılmaaınıı ~arar 
veren .Seden Terbiyui Umum 
Müdürü aayın Tüm General Ce
mil Taner Gençlik namına oük· 
ranlarımızı arı.etmeyi bir vnife 
biliriz . 

Libya harekatı 
Aokaı a : 20 (R.G.) - Lib· 

y a cephe duıumundıs fevkalade· 
lilı: } oktur. Her ilı.i tarafta Age · 
dabyada aavaı:ı ckvam ediyor. 

Maltadaki tahkimat 
(Başı 1 inci sayfada) 

ta adası her ihtimale kıtrşı gu,·et 
kuvvetli bir ~urette tahkim edil· 
miştir. Buradaki garni~onumuıun 

lıir ıaıırtma ı hareketi karşısında 

kalmaya niyeti yoktur. 
Giridde uçak aavar toplarının 

aı.htından çok zorluk çekilmiıtir. 
Fakat Malta öyle de~ildir. Girid 
adaııı bilhaHa Maleme hava mey· 
danının ÖÜfmoıi yüzünden kaybe· 
dilmiıtir. Dü11J1an Malta'da ayni 
fey olaca~ını umaraa aldanır. Bun· 
dan baılı:a Giridde askerlerin yi· 
yecetini Malcme meydanına yer· 
leftirmek gibi 'büyük bir hata it· 
lenmiıti. Maltada böyle bir hata· 
nın tekrar edilmiyeceii tabiidir. 

Şark cephesi 
• (Başt&l'1'fı Birincide) 

yelim. Şimdi onlara nefes aldır· 

mamalıyız. Ne ordularını yeniden 
kurmalarına ve ne de her hangi 
harp meydanında baflca bir dar
be vurmalarına fıraat vermeme
liyiz.. Zafere erittitimiı giJn mil· ( 
letimiı, iıblrliğine dayanan bir 

1 
medeniyet yolunda Avrupa mil· 
letlerinin rehberi olmak imtiya-

Biıe gelen melumıta göre, 
Ticaret Vekaleti yiyecek ve gi· 
yecek maôıl,.leri üzerinde vur
ğunculuk yıı punlar ve ev kirala
rını arttıranlar lıakkındıı ınülıim 

uasları ihtiva eden µrojeler ha· 
zır lamıştır. A} ııi umanda ev sa
hipleı i ile ldracılar arasındaki 
münasebetler de yeni eııaslara 
bağlanmaktadır. Mev:ı.uubatıh pro· 
jeler muaddel Milli korunma ka· 
nunu ile yalımdan alakalı oldu· 
ğundan muhtelit encümende ted · 
kik edilmektedir. 

Adana Sulh Hukuk 
mahkemesi satış nıe· 
morluğundan : 

No: 4 
Köprü ıoka~ıııdan Amet kızı 

ve Ali oğlu 51ü Hasan küçükleri 
lııet, Nedim , Nuri ve CevıJde 
velay(•teıı ve kendi nefsine eııa· 
letcıı karısı Hüsne ile M11lık ma· 
hallesindeıı Ali o~lu Selim Dok•· 
nın şayian mutasarrıf oldukları 
Mıdılı: mahallesinde tapunun ttf· 
rınievvel - ~33 taı ih ve 70-136 
numarasında l'ski ölçü 12 dönüm 
olarak kayıtlı ve ktııf esnasında 

bilmesaha veni ölçü 11028 metre 
murabbaıııda olduğu ve b.!her 
dönümünün ( 30 ) lira muhammen 
lı:ıymctte bu:uııdu~u arılafıl:;uı tHrla 
ile tapunun kaııuııuııaııi - 939 
tarih vr: 127 - 1 numarasırıcla 
altı dönüm iki evlek ile tapunun 
llanunusani - 939 tarih ve 129- 1 
numarasında kayıtlı 7 dönüm iki 
evlek olarak kayıtlı her iki gayri 
menkulün bir tarhı halimle bulun
duku ve heyeti mecmuasının 1400 
lira muhammen kıymetinde ol· 
duğu anlaıılan tarla fÜyuun iza. 
leıi suretiyle ve açık artırma ile 
s11tıoına karu verilmi• ve hüküm 
l\ atileşmif olmakla Adanı beledi· 
ye mezat uloııunda açık artır. 

maya çıkarılmıştı r . İlk ihale ta
rihi 13 - 2 - 942 günü saat 9 
da başlayarak 12 de hitam bula· 
caktır. O gün muhammen kıyme
tinin yü1.de 75 iııi bulmadığ'ı taıc. 
dırde en çok artıranın taahhüdü 
baki lı:almak Ş&rtiyle 10 gün daha 
temdit edilerek 24 - 2 - 942 
tarihine rastlayan salı güııü ayni 
saatlarda htt ihaJeai icra edile· 
cektir. Talip olanların yü~de 7,S 
pey akçalariyle birlikte mr zkür 
gün ve saatlarda Adana belediye 
mezat salonunda hazır bulunma
ları ve faıta izahat almak iıtiyen
ler in Hukulı: mahke melNi BaşkA 
tibiııe müracut dmeleri lüxumu 
ilan olunur . 13828 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

20 - 1 - 194 ı 

KlLV FIATI 
CiNSi 

Koza 1 00.00 14,50 ' 
Klevland Ç. 00,00 
Kl~vland ...!_ _ '>8,5<°;- 70,00 ~ 
Klevland il 00,00 66,5~] 
M. Parıiit" 00.CC - 58,50 
P. Temizı - 00,00 ~]O 
Kapımalı 
Y. Çiğidi 06,00 ' 

K.Ç:1iiCJi__. - 6,75°". 
-Susam •---ı ~2;00 

Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 

Yulaf - 7.43- 7,50 

-Serbr.s Döviz Kurları~ 
DOLAR 

Alış 

Satış 

129.20 
132.20 

STERLiN 
Jiholôt bcıd•lleri ( mal e 
deli ) primli Mıhl 
Turklyeden gönderilen nav· 
lun bed• lf•ri 

.. 1 

lhro-; edile n mQI b"de lleri 728 
olara k gele n Dövizl .. rln olıı 

kuru 
Yorcltm ve seyyohll)f'o ve - 728 
saire içlrı ..ı.n d&.lılarin 
alış kuru 

Prlm.U 'SOhı ( T ahıll men· 02'4 
nrllcin we1e1ire ) 

Prin11iz olıt Kuru 520 

Sallıoloa 'an 
ylzlnctl J•b 

A 
vrupa, ıuloat ayı içinde Saluo· 
fon ( Saxoplıone ) uıı icadının 
yüzüncü yılını kutluyacaktır. 

Saksofon , epeyce eıki bir mu
siki Aleti olmakla beraber, halk 
•rasında pek tanınmıf detildi • 

Umumi harpten sonra cazbant or· 
taya çıktığı zaman birdenbire e· 

Suvara 

H,30 I• Ak,am 
-t-

MEL VYN DOUGLAS nükte ve neşe 
LOUISE PLATT ile beraber 

Suwuc 

8,30 

saçarak 
yaratbtı 

rüzel 

Asri Bir Adam 
Filminde : nihayet kendilerini 

ağlarına kaphrıyorlar 
-2-

qkın 

hemmiyet kaıanmıı ve yalnız. 

Saksofoolardan müreHktp caz.. 
band takımları bile tepi! edil· t 
mittir. Amerilı:ah zenciler Saho· f 

Dany•nın en biiytilı facia arti•ti 
JOHN BARRYMORERIN EVEL YN BRENT 

ile çevirdiki 
fon çalmakta büyftk meharet gös-
term iılerdir. 

Saksofopu icad eden Belçika. CANI DOKTOR 
lı Adolphe Sax'tır, Pariste yer· 

le~miş bulunan bu zat , 1842 de it 
yeni muıtiki aletini y11pmı1 ve 1 

.................. d. 

ÇAM SlllZl IONGIOA - A$1 llllLARI kendi ismine iıaf c:tlc buna Sak-
aofon dem iıiir. 

6 cinıı uhofon .vardır. Bun · 
ların içinde aopı aııo, tenor, ba· 

riton, baso sahofonlar bilh&ıı'la 
meılıurdur.' 

Harp ve sigara 
Almanyada, harp baolıy•lı· 

dan beri sigara , tülün içenler 
çotalmııtır. Umumi harptt'n bir 

sene evvel , yani 1913 yılında 

Almanyada insan başına ıen~de 

194 tanr ıigara içiliyormuı. Bu 
add fgitgide çotalarak nihayet 
1932 yılında 483 e ve 1940 t• 
ise adam başına 840 ıiraraya 
çılcmııtrr. Bu auretle halen Al· 
manya, tütün içeoleria bış1nda 

gelmektedir. Şimdi Almınyıda 

tütün ve sil'ara satıcıları mGfte· 
rilerine :adam bqına 5 • 6 tane 
den fu.ta Htamamaktıdarlar. 

Çok aiıara içilmesinin ruhl 

st•btpleri vardır. Harpten evvel 

Almanlann içtikleri Brezilya, Ha· 

vana ve Sumatra purolarının. ah· 

ioka sebebile Ahnanyaya ıetiri: 
lememeleri yü&inden de Almau· 

yada sigara içenler çotalmııtır. 

ZA YI Cuzdan - meymandar

lı Kamil Mabmuda ait yüz elli li· 

ralık alacak senedimi ve Hacı Ha

san köyünden Topal Ali 'kuştan 
almış oldutum üç yüz liralık Jla-
barn~memi ve cuzdanla birlikte 

kırk liramı 1ayi ettim. Hüküm· 

leri olmadığını ilin ylerim. 13830 

Kasap AbduHah Avcı 

Nlltetçl eızue 

f UAT ECZAHANESİ 
Yeni po•t•n• yanı 

SEYHAN OEf TERDARU811Dll : 
Türk Hava Kurumundan satın alınan Abidinpaıa cad

d esindeki binada şutname ve keıifnall)eai mucil:lince yapıla· 
cak 4000 lira {muham111en bedelli tamirat ve tadilit artırma 

ve ihalit kanununun 41 inci maddesinin (D) fıkrası mucibince 
açık eksiltmeye çıkarılmışhr. Muvakkat teminat miktarı 300 ti· 
radar . Taliplerin 28 - 1 - . 942 tarihine müsıdif çarambt 

günü saat 14 te teminat muvakkata makbuzlarile birlikte Def· 
terdarlıkta müteşekkil komisyona ve şartnamesini görmek isti
yenlerin de her gün Milli Emlak dair~sine aıüracaatları ilin 
olunur· 13 -17-21-2) 13809 

'fı ... 11 M•llallere 1101111 olu ı111 .. 11tep 
••ıua memur al••acü 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - idaremiz münballerinc ilk mektep mezunu ve telgraf 

muhabere bilgisine vakıf olmak üzere ahnauk ıauşh veya Üc· 

retli memurlar için müsabaka imtihanı yapalacalcbr. 

2 - Müsabakada :muvaffak olanların idarenin teklif edec~· 
ği yerlerde memurıyet kabul etmeleri tartlY'. 

3 - Müaababda muvaffak olanlara 3656- sayılı bnun 
hükmüne pre (10) lira maaş veya 50 lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek ~at ba· 
kıcı,)>aş müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yatından evvel lda· 
reye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - idare haricinden müsabakaya girmek isteyeRlerle halen 
idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat 

0

balc1eı ve 
müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü madde· 
sindeki şartlan haiz olmalan ve Devlet hizmetine ilk defa alİ-
nacakların 30 yaıını geçmemiş olmaları lazımdır. 

6 - Halen idare~ müstahdem olanlardan müsabakaya 
~irmelc isteyenler 25/Şub.at1942 Çarşamba günü akşamına ka· 
d r yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden zirmek istefen
ler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilek~ 1ı1e evrakı ruÜ• 

biteleriyle birlikte imtihanın icra c-dileceği P. T. T. Merkez Mü
dürlüklerint- müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez Müdürlüklerind• 
muhabereden 26/Şubat/942 Perşembe iÜnÜ saat 10 da ve Umu·· 

U. Neıri~~-M-üd. Mıu:it CJılçlü mi bilgilerden 27/Şubat/942 Cuma günü aaat 10 4• ya~acak~ 
Basıldılı ger ; 1i1rlcıöaa Matbtuı•ı 1 tır. · 21-26-29-3-12-17-23 13829 

Seyhan Defterdarlığından : 
MAHALLESi MEVKii CiNSi AOA PARSEL MESAHA KIYME-11 HISSiM 

Kurtulu-1 ~.eni J.tH)Un Araa ~31 1 4185 1255.00 Tamımı 
.. .. .. .. 531 5 100 30.00 .. 
.. ., ,, ,. 531 6 50 15.CO .. 
.. .. .. .. 53~ 4 660 196.00 ., 
., ,, ,. ., S2 t 4 270 ~.00 .. 
.. .. •• .. 534 5 350 105.00 " 
.. .. .. . .. 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 8S 17.00 •• 
.. .. •• .. 50'1 11 100 noo .. 
.. .. .. .. 506 16 335 67.00 •• 
.. " .. •• 541 9 170 51.00 it 

" .. •• •• ~41 7 190 57 ,00 ,. 
.. .. .. .. 541 1 6.S. 19.00 .. 
" .. .. .. 541 12 308 126.00 ... 
.. .. .. .. S41 10 180 S4.00 .. 
•• .. " .. 541 11 207 7•.00 .. 
Yaıkatda e.v..tı Y~'h 20 parça ııyri meakuUio ıaGJkiyetleri peti• iMi'• i6e 10/J.fM2 tari.._.a 

itil>areo 15 ıiin mllddetle açık artıırmıya çıkarılmııtır. isteklilerin 26/ı/942 taribioe .. ııdif p...ı.ei 
.ıtıoii aıat 14 de Ddtı:rdarlıktı mltqt.kkil komisyon mıhıuıunı ve ma1-.ı .a.ak iatir•erin.cl9 Jieı 
ıiin Milli Emlak dıiretinc miracaatlan illa ol••ar. 1' - 17 - 2l - :f' 


