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MECLiSiNDE 
askerlik kanunu tadili 
layihası kabul edildi 

Donette şiddetli 
~11harebeler. 

Moıkova : 21 (a. a.) _ Dün 
~eceki Sovyet tebijtf : 20 Son-

MoıkoıJadan bir görünü, ı vardır,, ı 
• • 

Hükümete yeni selahiyetler - Memur 
maaşlarına zam kanunu encümenlerde 

b
Anun ~-Ü kttaLarımız Almanları 
atıya Msk-

gaıeteılerinin Berlin muhabirine 
ıöre, Berlinde Sovyd hücumları· 

nm gittikçe şiddetini uttırdığı .ve 
Sovyetlerin Almanları Harkof ve 

batısında bulunan Lamo ırmağııı 

geçmişler ve Moskovadan 200 
kilometre Cenup batıda büyük 
Briansk yolunu kesmişlerdır. Şinı· 
di Orel şelirinin sokaklarında 

f Avam kamara11n da f 
f ha"p hakkında f 
ı Üf6Ün konuıulacak ı 

Anhra : 21 ( Radyo gaıe

tesinden ) - Hükumete bazı ye· 
ni salahiyetler verilmektedir . Bu 
salahiyetler , Milli Korunma ka
nunumuzun hükümlerini takviye 
yolundadır. Diğer taraftan haber 
alındığına göre, memurların ma· 
aşlarına zam kanunu ijüyük Mil· 
lct Meclisi encümenlerinde konu· 
şulmaUadır. 

et . . ru P'4 urtmcğe devam 
auıtar. man a1"1r kayıplara 

:~· B~lq!miı MozaiJk 
So rk7 ifial etli. Esirler aldık. 19 
t hn. nun a-ünü 16 Alman uçağı 
1 rıp ettik. Beş uçak ıaybettik. 

Stokbolm : '21 (a. a.)- lsveç 

D.N.B. 
Neler 

diyor? 
aal&ILAB 
llAKBINDA 
IUAlaMAR 
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Moskov~a bu 
"'•v~uQcıt Edan 
görüşnıe yapm1ş 

B erlin : 21 ( A. A. ) -
D. N. B. Ajansının dip· 
lomalik muharriri ya· 

2ıyor : 

• < Alrnanya Sovyetler Birliği· 
nın Avrupa topraklarındaki açık 
eıncııe · rınden ve lııgilterenin buna 
;;v~akatile neticelenen Moskova 
h.~lllelerinden ilgili hükumetleri 
beti dar etmiştir . Bu münase· 
raıı e Moskovada , Rus yanın Bo· 
de ar ~terindeki eski emellerinin 
ti ~ÜldüQ'üne işaret edilmiş 
._·'- letici demeçlere ve ya· 
ailiıSer.'" nıQ'men Ruslar , ln· 
raf da Vt: hatti Amerikalılar ta· 
r~ ~ 0 tayjd edilen bu haberle· 
~ ~ için bütün sebeplerin v: ~(lunu sanırız . 

uy-....s. ı....erlerin Basın ileminde 
filJerinde it tepkiler , Türk malı· 
Türk allka • k.arlllaamışbr . 
1ı ol ~1 h-•leriode ihtiyat· 
~\fi "'4 4 beraber, meeul Türk 
liit \-•l~ruun eaki emperya· 
Sovy t ~- iddialarına rağmen 
ı~oıı~üllerini ilgisiz karşı
r6ıünc1ea" dıkkatli müşahidlerin 

1 
kaçnıamtttır : 

zvestif 
ve Ta a gazetesinde çıkan 
nıakale: tarafından tefsir edilen 
it-: :ıe eni Türkiye , hususi bir 
•15• .. 8'1 fünat ·• kale Aıne . ..m~r • Bu ma· 
büyük el . r~kanın eski Ankara 
l'll"f ş çıaı Mak _Morey'in Balti· 
denıe uıd ~~ctesme verditi bir 

ce t;ardır 

·~VO.tiyuı1,11 • t f · . 
şıldatıl'a. röre : ..nnden ani•· 
nin Molkov• ~- _u demeç , Ede· 

. ._onJl~elcriQ d · 
verılen habera..ri t . e aır .,. eyıd ec1· 
l:zv,.atiya Mak M ,. ıyor · 
-ı: ır • orcy a Al 

da k man 
prQpagan ~nı olaylafttrdıta 
'<kn dolayı kötülüyor . n-

Kırım cebhelerinde hırpaladığı bil· 
diriliyor. 

Londra : 21 (a. a.) - Ruslar 
MoskOt."anm 115 kilometre Şimal 

• 

çarpışan Alman kuvvetlerinin bü· 

tün çekili~ yolları tehlikededir. 
ıGeriıd 2 nd ıayfada) 

YENi BAZI KARARLAR 
Ankara : ~1 (Tiirkaöı.ü muha· 

birinden ) - Koordinasyon he· 
yeti, valilik iaşe mildürlükleri ve 
ya valilik iaşe amirlikleri hakkın· 
da Ticaret Vekilliğine salahiyet 
veren !Yeni bir karar lkabul et
miftir. 

Bo karar ile valilik iaıe he
yetleri kaldırıhaakta bunlara ait 
itler iaşe m Ü d ü r I i k ~eya i· 
mirliğine devrolunmaktadır. 've· 
killik gere1'.li gördüğü yerlerde bu 
kadroyu kullaoabileceUir. Yeni 
kadro ile 12 müdürlük ve 39 A
mirlik kurulmaktadır. Ve kadro· 

Bir ltaıraa 
Traaıuıaauıı 

. ıabtedlldl 
Rio : 2 ı (a. a.) - Baltalama 

harcketl~rinin önüne geçmek için 
Samfask limanındaki Kont Grance 
adlı halyan Transanlantikine el 
konmuştur. 

lar için 135A60 lira, idare mas· 
rafları için de 38.420 lira tahsis 
edilmektedir. 

Seyhan Bölgesi 
Gençlik teşkilatı 

Mükellef adedinin 15.000 
kişiyi bulacağı umuluyor 

Llbfa waıı11t1 

Hitler Alrilcadaki ıelerden 
oa:z; mı geçecek ? 

Ramele lngllla. kuvvetlerlnl 
oyalamek emri verllml• 

Londra : 21 ( a. a. ) - Al· 
manlar bir İngiliz gemi kafilesinin 
Sirte körfezinde bulunduğunu te
min ediyorlar . Bu , Almanların 
Afrikadaki kuvvetlerini parçala· 
mak için aon bir hamlenin baı· 
lamak üzere oldu~unu gösterir . 

Vişiden bildirildiğine göre , 
Romel İngiliz ilerilemesini gecik· 
tirirse,Mihverciler Maltaya hOcum 
edecektir . Ru maksatla Romele 

:takviye gönderilmiştir . Böylece 
Afı ikanın durumu Maltaya bağlı 

1 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl
gesinde bu güne kadar kurulmuş 
Gençlik kulüp ve gruplannda 
mukayyet aza Beden Terbiyesi 
mükelleflerinin 6137 adedi buldu· 
ğu memnuniyetle haber alınmış· 

tır . Gençlik teşkilatı Bölgemizde 
bütün köylerde kurulması bitince 
bu rakkamın onbeşbini geçeceği 
şimdiden tahmin edilmektedir. 

görülüyor. Bura<la Alman taar
ruzu muvaffak olursa Mihver Şi· 
mali Afrikayı çok sayıda kuvvet 
gönderebilecek, aksi halde Hitler 
Afrika seferinden vaz geçecektir. 

Kahire : 21 ( a. a. ) - Dün· 
kü Ortaşark İngiliz tebliği : İngi· 
liı akıncı kolları tarafından geniş 
bir sahaya hücum edildiğini ve 
baz:ı mahalli muvaffakiyetle ka· 
zanıldıA'ını bildiriyor . 

lı.veatiya i(azetesinin M•k 
~1İll -demecine dair tetsiri ve 
'~ Taı Ajana&nın, dikkati, Sov. 
Y•t emellerinden başka taraflara 
:ek"'c:" yolunda g-öıterdiği acele, 
d '- ıaest:ledeki Alman görüşünün 
OQ'ıuıutuna y.eni bir delildir. • 

K•yt!eı Peştede 
Al::,.dapeıte : 21 ( a. a. ) -
kt,._ Bqkumandanhtı Genel 

bltkanı martfal Kaytel Bir Çin ıelarinin •okalılaruıdan 6irl 

Londra : 21 (a.a.) - Çörçil 
Avam "8mara-.ında demiıtir ki : 
"Uzakşark harbi dulayısile hisse· 
dilen endişelere iştirak ediyorum. 
Fakat bu harbin neticesine büyük 
itimadım vardır. Harp durumu 
etrafındaki müzakerelere üç iiln 

hhsis edilmesin•i teklif ediyorum. 
Eğer müzakerelerin gidişi hükü· 
mete bir meydan okuma mahiye· 
tini alırsa itimat takriri verilmesi 
için tedbirler alacağım. Müıakc· 

releri şahsan açaca~1m ve suallere 

Ankara : 21 ( a . a. ) - Bü
yük Millet Meclisi bugün saat 15 
de Mazhar Germenin reisliğinde 

toplanmııtır . Bugünkü içtimada 

Molotof 
Londraya 

geliyor 
Londra : 21 (a. a.) - Gue· 

kendim cevap vereceğim . 

Londra : 2 l ( A. A. ) -
Çörçilin parlamento önüne tekrar 
çıkacağı haberini gazeteler , de· 
rin bir sevinçle karşılamıştır . Baş 
vekilin söyliyeceği nutuk, sanıldı
ğına göre , Ruzvelt ile yapılan 
görüşmelerden sonra harp duru· 
mu ve Uzakşarktaki durum hak· 
kında umumi bir Bilanço mahiye· 
tinde olacaktır . 

Gazetelerin yazdığina i'Öre , 
<Gerisi :l nci sayfada) 

umumi mülhak ve husust büdçe· 
!erle idare edilen dairelerde be-

lediyeler ve sermayesi bunlar ta
rafından verilmiş müesseseler ara · 
sındaki ihtilafların hakem yoliyle 
halli hakkınrlaki kanunun tefsiri 

mucip olmadığı maıbatasiyle , 
askerlik kanununun beşinci mad· 
desine eklenen ve muvazzaflık 
müddeti 3 seneye çıkarılan layiha 
kabul edilmiş ve yedek subay 
ve askeri memurlar hakkındaki 
muaddel kanuna bir fıkra il ive· 
sine dair olan layihanın birinci 
müzakeresi yapılmııtır . Meclıs 
cuma günü toplanacaktır • 

teler iki veya üç a-ün sonra Mo
lotofun Londraya relecetini ve 

yanında kara, hava, deniz iktisas· 

çılan ile siyaset müşairlerinin 

de bulunacağmı yazıyorlar. Lond· 

rada askeri işbirligi nasıl yapıla· 

caiı ve iki memleket arasında it· 
birliği temellerinin nasıl satlam· 

laştırılacaA"t tesbit olunacaktır. 

Fon Bok'un yeni işi 

Bern : 21 (a. L) ~ Mareıal 

Fon Bok ; ıimdiye kadar mare
şal Fon Laynhav tarahndan ku· 

manda edilen ordular arupu ku· 
mandanlığına tayin edilmiştir. 

Babrılan bir kaç 

Amerikan gemileri 
Tokyo : 21 (a.a.) - Bahriye 

Nazırı , Japon deniıalblannın 

Amerika sularında 20.000 tonluk 

ticaret gemisini batırdıklarını ve 
70.000 tonluk 8 vapuru da haaa· 

ra uğrattıklarını ıöylemiıtir. 

rraaıada ldıwnlar 
/ngiliz tayyareleri dün Emden ve ıair Alman hedeflerine 
büyük hücumlar yapmıılardır. Buna dair haberleri ikinci 
aahilede bulacakaını:z; • Reamimiz /ngiliz tayyare/erini 
uçuı halinde g6ıteriyor • 

Paris : 2 ( a . a ) - Alman 

makamları , düşman lehinde faali· 

yelte bulunmaktan ıu9lu üç fran· 

sızın asıldıklannı ilin etmiştir.,. 

Uzak Şarkta 
son vaziyet 

Japonlar Singapurdan 
120 kilometre kadar 
uzaklarda bulunuyor 

Londra : 21 ( a. a. ) - Ja
ponlar yeniden Birmınya toprak· 
larına girmiıtir. Siyamlı bir müf
reze Miyavadinin doğusunda hu· 
dudu geçmiıtir. Şehrin timalinde 
muharebe oluyor . 

Batavya : 21 ( a. a. ) - Teb· 
liğ : Altı düıman tayyaresi Ya· 
banga taarruz etmiflir. Hasar ha· 
fiftir . lki kiti ölmüı , 30 kişi ya· 
ralanmıştır . 

Melburn : 21 ( a. a. ) - Ja· 
pon tayyareleri dalgalar halinde 
gelerek yeni genyede Rayavla 
taarruz etmiştir . Askeri tesisler 
hasara u~ramıştır . 

Çunking : 21 ( a. a. ) -
Dünkü Çin tebliQ"i : DoQ'u Hunan 
cephesinde düımanın çevirme te
ıcbbüsü püakürtülmüf , ve atır 
kayıplar verdirilmiştir • Kupeh 

(Gvill ı ncl sayfada) 

•. ~ .................... :.;. ......... . 
• • i BREZiLYA 
~ün politika sah~ 

• ı • 
i • • • • f o çüncü Amerikalalar Bi~liği Kongresi Brezilya Cümburiye- ı 

f tinin merkeı.i olan Rıo de Janeiro'da toplanmıf hulu· 

f nuyor. · i 
f Bre&ilya Cümhuriyeti toprakça Amerika'nm en bil· 
ı yük ülkesidir. Hatta Alaska, hesaptan dıf8rı tutuluraa, Birletik • 

Amerika:dan da büyüktür. 

ı Breı.ilya, Arjantin'in üç misli, İngiltera'ain ile 6S 
• mislidir. 
f Şimalden cenuba olan en fazla uzu~lutu 2695, doJudaa 
f batıya doğru da 2691 mildir. Bütün yer ölçüsü de 3.285.31ıs 
f mil. murahba~dır. Bu itibarla bütün cenup Amer~kası kıtanm i 
f yedide üçünu kaplıyor demektir. 

f Memleketin bafhca ürünü kahvedir. Brezilya, . aenede 
•• 50 milyon ingiliz lirası kıymetinde kahve çıkarır. Bunclaa f 

başka Ürünleri şunlardır : f 
·ı -Xılda 5 milyon İngiliz liraaı luymetiude pamuk, 10 f 

milyon lngiliz liraaı kıAmetin~e şeker, 12 milyon lngiliz lirall ı 
f kıymetinde pirinç, 5 milyod lngiliz liruı kıymetinae fuulyej 
f 3 milyon lngiliı lirası kıymetinde Ultün, 3 milyon ~filiı. 
f lirası kıymetinde kakao: 
• - Gerisi İkincide -

.i•••·········· .. ······•·• 
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Umumi meclis 
çalışmaları 

Vilayet Umumi Mt'cliııi \'arın 

ikinci toplantısını yaparcılctır. Bun
dan böyle Meclis her cuma ve 
µnartesi günü munta:ıaoıan topla
oacalttır . Önümüzdeki toplantı
tıdıt vilayet 942 }' ılı bütçcıirıin 

ele alınm111 ve bunun üzerinde 
möukerelerde bulunulması muh
temeldir. Bütçenin evvela varidat 
lrnımı müukere edilecektir. 

Şehirde patates 
fiatı yükseldi 

Şehrimiz.de ılç dört gün ön
ceye kadar 10 - 12,S kuruşa sa
tılmakta ••lan patatesin kilosu şim
di 15 - 17,5 kuruşa kadar yük
ıelmiş bulunuyor. 

Demir yollarında 
nakliyat sırası 

Devlet Dcmiryolları ile yapı
lacak nakliyatın aceleli~ine ve 
önemine göre sıralarını te.vin et· 
mek üıere bir komisyon kurul
muştur . Komisyon Devlet De· 
miryolları Umum Müdürünün ve
ya muavininin reisliği altında Ge
nel Kurmay, Milli Müdafaa, lkti- · 
sat ve Ticaret Vekillikleri mümes
llillerirıden mürekkep olacaktır. 

Güreş Kursu 
yarın açılıyor 

Adana da dahil olmak üzere ga · 
ziantep, Elaı:ik, Diyarbakır iİbi 
birçok Cenup vil.•ye tlerimizdeki 
rürefçilerin ş:hrimiıde toplandı. 

tını yazmıştık. Bir antrenörün ne
zıareti altında çalışacak olan gü
reşçilere ait kurs yarın açılacak· 

hr. 

Petrol ofisi 
kadrosunda 

Keordinas}'on heyetinin kara· 
rı ile petrol ofııiniu kadro•u ge· 
niflctilmektC"dir. Ve bu suretle 
petrol İflerinio daha duzenli ve 
tam yapılmHı imkanı sağlanmak

tadır. 

r() R KIY E Radyosu 

ANKARA Radyosu 
Pcrşeııbe 22.1.1942 
7.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Proi'nıın 

(Pi) 
7.45 Ajan• bab~rieri 
i.00 Müzik : v .r rogra 

mırı d;:va:ı-ı ı 

8.15 Evin s~ .. tı 
8.30/ 
8.45 Müzik : r 

kısmı Pi 
ı •·ının ıon 

12.30 Prorram ve Memleket sa 
at ayarı 

12.33 Müzik : Hicaz makamından 
Şarkılar 

12.45 Ajanı haberleri 
13.00 Müzik : Şarkı ve türküler 

U.30/ 

'14.00 Müzik : Karışık Program 
( Pi ) 

18.00 Proıram ve memleket sa 
at ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl saz.ı 

19.00 Konuşma : ( Derdleşme 
saati ) 

19.15 Müzik : Viola Solo'ları 

Zeki . Berküren 

ıl 9.30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri 

19.45 Müzik : Yurddan sesler 

20.15 Radyo Gazetesi. 

20.45 Müzik : Saz eserleri 

21.00 Ziraat takvimi 

21.10 Müzik : Eviç makamından 
beıte ve şarkılar 

21.30 Konuşma : (Hikiyc Saati) 

21.45 Müıik : Rııdyo Senfoni or 
kestraeı 

22.30 Memleket saat ayarı Ajans 
Haberleri ve borsalar 

~2.45 Miiz.ik : Danı müziti Pl 

22.55/ 

23.00 Yarınki Program ve Ka· 
panıı 

Ekmek karb tevzii 
faaliyeti devam ediyor 
ı ......................... ıı Şdırirniı.de ekmek karnesi 

tevı:iinc de1.•aın t'dilmektedir. Şe
hir nufusuııun Jöı lte üçüııd~n faz
lasına kartlar verilmi~ bulunuyor. 
Haf la sonuna kadar kart tev1i i
şinin biteceg i ünıid edilmektedir. 

! HEM~EHRilER 1 ~ 
ı i Ekmek kartlarmm da· ı 

ı Oıhlmasına devam adili- ı 
ı yor. E~er bir yanhşlık ı 
ı eseri olarak alza kart ı 
ı verllmedl ise •lmdlt:en ı 
ı kart tevzi kollarına mU· ı 
ı racaat ediniz • ! 
: ........................ . 

Odun fiyatı 
yükseldi 

Odun fiyatları şehrimiz.de ev
velki günden itibaren, cinsine gö
re kilode ~O - 30 para kadar 
yükselmiştir. Evvelce doksan pa. 
raya alınan çam odununun kilosu 
şimdi üç kuruş olmuştur!. Bu fi· 
yat artışına bir sebep göıüleme· 
mektedir. 

Ceyhanda çocuk 

eıir6eme J. urumu 

kon6reıi yapıldı 

Ceyhan : 21 (Türksözü mu
habirinden ) - Ceyhan çocuk 
eıirgcme kurumu kongresi bugün 
Halkevi salonunda büyük kalaba· 
lı~ın ittirakile yapılmııtır. 

Ebedi Şefimiz Atatürkün ha
tırasını taziz için 5 dakika ayak
ta durulduktarı sonra idare heye· 
tinin bir yıl içindeki çok özlü ve 
geniş çalışmalarını gösteren ra· 
poru okunarak kabul edilmiştir. 
Rapora göre, Kurum 1941 yılın· 
da ( 213 ) çocuğu geydirmiş , 
( 100 ) çocuğa muhtelif yardım· 
laıd" bulunmuı ve genci merkeze 
( 1252 ) lira para göndermişlir. 

İdare heyetiııe bayan Huriye 
Kaptano~lu, Hat..kı Mete , Şaban 
Ôıkan, Hamdi Turarı, ve Menu· 
ka Tuna seçilmiştir. 

Bundan sonra, Kuı um ııLt.ıı,ırı· 
ıfarı Şabıırı Ôı.1'.aıı tarafındaıı bir 
lı.oııuşnıa y11ııılmıf ve Kuruma 
hiımetiıı memlekete lııımet, kl!n· 
d;mize hızmct olduğu Leliıtilm iş 

ve Milıi Şefimı~e bağlı~ıl v~ say· 
gı hı.teri gösterilerek lı:ongıe nİ· 
hayet bulmuıtur. 

T Ofıtlar için paralı 

falıfma mecburiyeti 

V ırn , Bitlis , Siiı t ve Diyar
bakır valilikleri içinde iıışe mad
deleri ta~ıma~a yarar biltün ta
ııtıar için ücretli çalııma mec
buriyeti konulmuıtur. 

ihtikar 
50 kuruşa satılması lazım 

gelen basmayı 100 kuruşa 
1atmaktan suçlu Adananın Şıh 

zade mahallesinde oturur ve 

Kapalı Çarşıda manifaturacı 

Hasan oğlu 310 doğumlu Mah 

mut Atılanan Adana Asliye 

Birinei Ceza Mahkemesinde 

yapılan duruşması sonunda 

MilJi Korunma Kanunun 59 - 3 
ncü maddesine tevfikan 25 
lira ağır para cezası ve yedi 

gün müddetle dükkanın kapa

tılmasına ve gazete ile ilanı· 
na ve ilan ücretinin kendisin· 

den alınmasına 21 -11-941 
tarih ve 617-386 sayı ile ve· 

rilen karar Temyiz Mahkeme

since tastik edilerek hükmün 

infazına başlanmıştır • 

ZA Yl : Adana ikiııci orta 

okuldan 939 senesinde almış oı . 

dukum belgemi kayıp ettim . Ye· 

ııi11ini alaca~ım<lan cıkisinin hükmü 

olmadığını ilan ederim. 

Adana 2inci orta okul 

talebesinden 288 Nolu 

Hamit Keııicier. 

BREZİLYA 
(Baştarah Birincide) 

Memleketin bu başlıce mah
sulleri, dış siyaseti üzerinde de 
tesir gösteı miştir. Arjantin 'in 
başlıca ürünleri huğ'day ve ka· 
saplık hayvandır. Birleşik Ame
rika da ayni şeyleri çıkardık• için 
iki memleket arasında sürekli an
laşmazlıklar olmuıtur. Brezilya 
ise Birleşik Amerika ile iktisat 
ve ticaret bakımından , birbirleri
ne karşıklı alıcı ve satıcı olduk
larından iyi geçinrnişlerdir. 

1931> da yapılan bir sayıma 

göre, Breziiya'nın r.üfusu 
30.635.605 kişidir. ve bunlardan 
1.565.951 i yabancıdır. 

Ve memleket 1889 yılına ka 
dar kıkallıktı. Ondan sonra kırat. 

lık devrilm iş ve yerine cümhuri-

yet kurulmuıtu r. 
Rio de Janeiro kongresi de· 

vam ediyor. Bu konferansın va. 
racağ'ı kararlar, kıtalar arasında. 

ki harbin sonucu üzerinde frıirli 
olacağından bütün dünyanın gö. 
ıü oraya dönmüş bulunuyor. 

lovyet cepbeıı 
(Baştarafı Birincide) 

Bertin : 21 ( a.a. ) - Donet 
cebhesinde şiddetli muharebeler 
olmuştur. Hatlarımıza giren düş
man fkuvvetleri geri &tılmıştır. 

Sovyetler 1100 ölü ve birkaç yüL 
esir ve 

0

19 top, 30 mitralyöı bı · 
rakmışlardır. Cebhenin orta ve 
fi mal bölgele rinde düşman hil. 
cumları rlevam etmiş ve karşılıklı 

muharebelerde ağır kayıplar ver· 
dirilmiştir. Teodosyıt meydan 
muharcbesiııdc 1:1lınan esiı mile.ta· 
rı 1()605 e v:mnıştır. 85 tank , 177 

top eli mite g(·ç ırıiıtir. 
Loııdıa : 21 (a .a .) - Ruıılar, 

Moıai sl.. 'in gcı i alınmasıııdıtıı ı,on .. 
rd geııiı ölcüde bır tatsrr uza daha 

giı İfuıif bulurıU)' Oı lıu. Bu taıuı uz 
Neograd'a karşı yapılıyor. Mo· 
zaisk'in batııırıdaki Alınan müda· 
faallıuiıı da çabuk ~yılulınuaı bek· 

leniyor. 

ÇOrçllla be1aaatı 
(Baıı 1 inci sayfada) 

askeri durumun hoşa gitmeyen 
safhalarını teessüfle karşılayan 
parlamento azası da harbin güdü· 
münde yenilikler yapılmasını ve 
silah imalinin bir merkezden ida· 
re edilmesini istememekle bera
ber, Çörçil ile işbirliği halinde 
çalışmak arzusundadır . Tayrnis , 
umumiyet itibarile parlamentonun 

· harbe şiddetle ve tesirli surette 
devam edilmesi işinde Çörçile 
yardım etmeğe ve onıJ1Jla işbirli· 

ki yapmaya hazır olduğ"unu kay· 
dediyor . 

A lmanyaya yapılan 

İngiliz hücumları 
Berlin : 21 ( a. a. ) - lngi· 

liı tayyareleri Almanyanın Şimal . 
batısına ve Emden şehrine bom· 
balar atmıştır. Bazı yerler de ha
sar vardır. Döıt lngiliz tayyaresi 

düıürülrnüştür . 

Uzakşarkta son vaziyet 
(8a'jt:lraiı Birlndde) 

cephesinde düşmanın ilci milcia
faa mevıiirıi de geçirdik . iç Mo
jloliııturıdu mahalli muvaffıllciyet
ler kazandık. 

Londra : 21 ( a. a. ) - Dün 
gelen haberlere göre, Siııgapurun 
120 kilometre yakınında hiç bir 
Jap0n yoktur . Düşmanın Sin~a· 
pura yeniden aaker çı1'ardığı doi• 
ru defildir. 1 

Almaaya'da 
ea eıkl tiyatro 

A 
lman)'ada en eski tiyatro 
J766 da Leipzig şehrinde 
yapılmıştır . < Eski tiyat· 

ro > denilen bu tiyatro , Alman 
yada tiyatroların ıslahı , inkişafı 
üzerinde büyük rol oynamıştır • 
Bu tiyatroda , Şiilerin c Haydut 
lar • ve • Don Karlos > isimle· 
rindeki piyesleri , müellifinin hu
zurunda oynanmıştır . 

Göte de bu tiyatroda k~ndi 
eserlerinin temsilinde bulunmuş

tur . Gene bu tiyatroda Lesinğ' 
da , eseri " Mina von Barnhclm> 
oynanırken hazır bulunmuştur . 
Hofman , Vagner , Grilpartser 
gibi maruf Alman bestekarlarının 

eserleri de bu tiyatroda çalın

mıştır . 

BAH~E İCRA MEMURlU
GUNOAN : 

Mahcuz olup Bahçenin Ha· 
runiye nahiyesinin Bostanlar 

köyünde yedi emine teslim 

edilmiş olan ve beher kilosu· 

na J 5 kuruş kıymet takdir edi

len 70 çuval çeltik 27-1-942 
salı günü saat 15 de Bahçe 

icrasında açık artırma ile sa· 

tı]acaktır. Alıcılann tayin edil

miş olan vakıtta Bahçe icr a· 

sına gelmeleri ilin oluuur . 

13832 

·u. Neşriyat Mfid. Macit Güçlü 
Basıldıfı yer ; Tllrksözü Matbaası 

8,30 

-1-

MELVYN DOUGLAS nükte 

LOUISE PLA TT ile 

8,30 

ve neşe saçarak 

beraber yarattığı 

güzel 

Asri Bir Adam 
Filminde : nihayet kendilerini 

ağlarına kapbrıyorlar 
-2-

aşkın 

DJlnyanrn en büyük facia artiati 
JOHN BARRYMORERIN EVEL YN BRENT 

ile çevirdiği 

CANI' DOKTOR 
Bagla gladlı matinede 

~AM SAKIZI KONGAOA - ASK llANLARI 

1 LAN 
TİCARET VEKAlETI İÇ TİCARET UMUM MOOORLOGOKOEK· 

30 lkinciteşrin 1330 tarihli " Ecn.)bi Anonim ve sermayesi Eıh" 
ma Münkasim Şirketler kanunu hükümlerine göre Türkiye'de çalıımaıır 
iıin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Singer Dikiş Makinası Kump~ 
yaıının Türkiye Umumi Vekili bu defa müracaatla haiı eldu~u seli' 
hiyete binaen, ş rketin Seyhan, Içel ve Hatay viliyctleriyle mGlhakl' 
tı ve Konya Viliyetinin Ermenek kazası acenteli~ine, ıirket namın• 

yapacağı işlerden doğacak davalarda dava eden, enilen ve üçüne• 
fahıı aıfatlariyle hazır bulunmak salahiyetini de haiz. olmak üz.ere A· 
dana'da mükim Ali Rıı.a Gökyıldırım'ı tayin eyledifini bildirmiş "' 

liiı.ım gelen vesikaları vermittir. 
.t<eyfiy~t t~dkik edilerek kanuni hükümlere uyguo görülmüı ol· 

makta ilan olunur. 13776 
----------~----------~------------------------------------------------------____.,., 

iLAN. 
Cebelibereket' icra Memurluğundan : 

942/l 51 
Tapunun 

No Tarihi Cinsi Mevkii Dönünıil H. M. M. Köyü HUDUDU 

39 T. Sani Tıırl:t Tatar 12 1028 Tevfikiyc Hamza ve üç tarafı 

Su 93·~ keli si 
·ı T. Evvel T catla· 

nın 80 
934 H. de 7 12 1 1028 

Hissesi 

1 ı K. Sani Tarla Taşlı 25 2 39i'5 
933 hüyük 

K. Sani Tarla Tatar 10 9190 
933 Tem:m kel isi 

1 r isan Tarla Keli 1 028 

7 K. Sani Tarlanın Taşlı 2 7570 
936 4<le 1 hissesi büyük 

Alacaklı : Tarsusda mukim 
Ôıner Biçer vekili Hakkı Ege. 

Borçlu : Eıki Cebelibereket 
saylavı Hasan Basri Demir 

Açık arttırma ile paraya çev
rilen gayri menkulun ne oldutu : 
Tarla. 

Gayri menkulun bu lundu~u 
mevki : Cebelibereket Tevfikiye 
köyü 

Taktir olunan kıyrnc:t / beher 
hektarı : 220 lira 

Arttırmanın yapılaca~ı yer 2ün 
saat: Cebelibereket icrası 13/2/942 
Cuma günü saat 9 dan 12 ye 
kadar. 

ikinci arttırma 23/2/942 Pazar
tesi günü saat 9 dan 12 ye ka · 
dar. Cebelibereket icrasında. 

1 - işbu gayrimenkulün art
tırma şartnamesi 24/1/942 tarihinden 
itibaren 942/151 numara ile Cebeli· 

bereket icra Dairesinin muayyen 
numaruında herkesin görebilmesi 
için 942/ 151 dosya numarasiyle 
memuriyetimiıe müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artmnıya iştirak için yu• 
karda yazılı kıymetin ·%7,5 nioıbe· 
tinde pey alcçasiyle veya millf bir 

bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diQ'er alakadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilin tarihindc;n itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmalı 
ya iştirak edenler artırma artnaş· 
mesini okumuş ve lüzumlu mallı· 

mat almış ve bunları temamcn ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa baQ'rıldıktan 
sonra en çok arhrana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen
k ıymetin yüz.de 75 şini bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacatına rüchaAı 
olan difer afacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklannın mecmu
undan fazla ya çıkmazsa en ı:ıçok 

. artıranın taahhüdü baki kalıqak 

üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu pn ayni 

= 

= 

Gün doQ"usu Halil tar
lası iken Basri Gün 
Batısı Ali tarluı kıb· 
lesi Tarik boyrazı 

Ali iken Basri · 
Yusuf ve Omer ve 
tarlalariyle tarik 

Şarkan Tarik Şimalen 
sahibi mülk Ali Garben 

su Cenuben Cabbak tarlası 
Gün dotusu Cabbak gün 
batısı Ali iken sahibi mülk 
boyrazı Tarik kıblesi Ali 
iken F. Ahmet veresesi 

. Fettah Zaden 

Şarkan Tarik Garben Deli 
Mehmet iken Hacı Ali 
tarlası Şimalen Mehmet tar· 
lası ve hane Cenuben tarik. 

saatte yapılacak artırmada ~ 

deli satış istiyenin alacatına rüc• 
hani olan diter alacaklılann o 
gayıi menkul ile lemin edilmiı a· 
lacaklan mecmuundan fazlaya çık• 
mak şartiyle, en çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edlİ 
mezse ihale yapalmaz. Ve sahı ta"' 
lehi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veyıı 
verilen mühlet içinde parayı ve' 
mezse ihale kararı fesholunara" 
kendisinden evvel en yüksek tek• 
lifle bulunan kimse arzctmiş oldu· 
ğu bedelle almaQ'a razı olursa on' 
razı olmaz, veya bulunmazsa he' 
men 1 O gün müddetle artırma)'' 
çıkarılıp en çok arhrana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşde" 
hesap olunacak faiz ve diQ'er ıll· 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmat<· 
sızın memuriyetimizce abcıdan talı 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkul Yukarıda göıW 
rilen 13- 2--942 tarihinde Cebe· 
libereket icra Memurluğu odıı• 
sında itbu ilin ve ıösterilefl 
artırma ıarJnamesi daireıiodtP 
aatılacata ilin olu~ 


