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Memur Aylıkları Meselesi 

Bütçe encümeni küçük 
Memurlar lehinde 

Bazı Mebaııar, baıaal mleııeıeıerde çaıı,anJarıa vaziyetini, 
llaaaaan Mecliste mlzakereıl ııraıınd llabls mevzaa edecekler 

TOJO'NUN 
BEYANA Ti 
Japon başvekili 

Uzak Şar.~ adaları 
halkını Japonya ile 
birleşrneğe çağırdı 

Generat Tojo 

Tokyo : 22 ( a. a . ) - J.a:. 
f'9n baıvekili ge_~eral Tojo Pıtr· 
.~ellt.o?un dünkü toplantısın2a 
y~ledıtı nutukta , aıkeri ve ~-

Ankara : 22 (fürksöı.ü muhabiıinden ) - Memur aylıklarına ıam 
yapılması hakkındaki kanun projesinin Bügün bütçe encümeninde mü
zakeresine devam edilmiştir. Proje bir iki güne kadar Maliye cncümc 
nine sevkedilecektir. Bütçe · encümenindf'. kuvve tle. hakim ol:m bir fi
kir, 100 liraya kadar olan aylıklaJa yÜldt· 25, 170 liray a kadar olan
lara yüıne 20, •ondan sonrc.ısı için de .) üzı1e 15 znııı yapılmasıdır. Bu 
sure tle küçük memurlara daha fazla zam yapı lınakta<lır. 

Ôg rencliğimiz.P. güre, hükümetın projesinden başka, fakat onun 
esaslarından a ~· rılrhayan bir çok mütalaalar serdedilmektedir. Bunlar 
meyanında çok çocuklu ailelere , çocuk adedine göre. fazla zam ya 
pılması da vardır . Bu şimdilik kabul edilmese bile ileride evli ve ço· 
cuklu memurlara lıir takım kolaylıklar yapılması, muafiyetler verilme
si kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

Mamafih netice itibarile kanun , her halde önümüzdeki günlerde 
çıkacak ve Şubat. maaşı zamlarla verilecektir. 

Bazı Mebu<1ların, hususi müesseselerde çalışan memurların va7.i· 
yetini kanunun Mecliste müıakeresi ·sırasında , mevzuubahs edecekle
ri söylenmektedir. 

Sovyet cebhesi 

Alman askeri 
~ 

arasında ·tifüs 
' Çok · Ş~~detli · 

Rus taarruzu 
t durumu şöyle juh etmiştir : 

, _Aollera :. 22 ( R. G. ) -
n - - Japon lıU.\l.~etJeri düfma- Sov~·ct \:ıtaları Lcningrad cephe-
dın Dotu Asyada elinde bulun- sinde }'İne baıkwna .artırmıştır . 

ÜU~dufu Dayaç noktalarının bü-
y ıt bir le • k t . f Bu cephede Almanların vaziyeti 
Çu ı _ · • ıamın_ı )O e mı~ ır · tehlike ar:ıetmektedir . . Sovyetler 

n.:ıng ıdareaıne 'karıı baskımız • l - - . . · 
.. rttı v . ld •-· J id , lm~n gölu fJDlalınde de ilerleme 
f• 1 · e 4ıma e"ı apon m •- h k 1 . d d' •arı taarruz edilmez bir hal-e are et erme evam e ıyor . 
leldi. Japonyanın . bu harpteki en Mozaiak cephesiodc de Rus-
lllilhirn hedefleri -DoQu Aıyadald ~ lar ilerlemelerine devam ediyor
••lterı noktalardır . .Ru kaynaklar ~ lar . Burada Almanlar tedrici bir 

1 
•le ltçince Japon · Hvaı ·kudreti surette çekilmektedirler . 
~acalttır . • Japon aiyaaeti esa Orel ve Koorak şehirleri ci· 
let:n Btı~ük Do~u Asyadaki ~il- varında ıiddetli muharebeler ol-
IÖ ~tle ıfbirli~i kurGJak olduğu~u du~u bildirilmekte ise de bu şe-
a/ ;Yen Japon b.aıveldli , geçen hiı !erin Rusların dine ge\~likine % • Amerika ve lngilterenin dair henüz bir haber gelmemiş-

1 l Uzak şark_t_a __ 

Japonlar 
Birmanya 
Toprağına 

girdiler 
Çok şiddetli 
nı uhare beler 

Singapıır : 22 (a. a.) - Teb
lii : johorun Şimal balısında Pa
yung-Bakibukip cev~sinde şid

detli muharebeler dün bütün gün 
devanı etmiştir. Düşman tayyare
leri ileri hareketlerimize pike ve · 
mitralyöz ate.$1eriyle taarruz etli. 
Batı Pahal çevresinde düşman
la temas az olmuştur. Buki-Pa
yung çevresindeki hareketlerde 
topçumuz düşmana ağır kayıplar 

verdirmiştir. Endan'ın doğu kıyı
sında üstün kuvvetlerin clindt!n 
bir ileri karakolumuzu geri aldık. 
Mersing, dün yeniden mitralyöz 

<Gerisi ~ nci sayfııdal 

IQi : Aaya bölgelerini nasıl sü- ıGerlal z net A:Jfada) 

tih: Gltterini anlatmış· ve yeni ta- ~~===~======~~-==:==~~.::;.=:::::====;=======~========::;:::=~ 

~~:u~a"J:"i i~~s~?~:~ıe:ı~r~!Y,ı,~~~ Başvekalet mu·· steşarı Yunanistan da 
Sovyet _cephesinde motöriü)uı v vdln ;1~, ~~ .. Ken 

lliıtaaı~at1fınık ve yeni bir dünya 

:~~ri~:~~~kM::::;:··.:·::,~: Cemal Yeşil oldu. açlık faciası 
dcnl~d·~ bahıeden general Tojo 
lu J 1 

ar lcı: - • E2'er Filpin hal· 

ınıa~p~=y~~'n hakiki niyetlerini LIBYA'DA 
•ıhaıa uyGk Dotu Asya refah 

nın ı_ 1 d . b" l ·~· yapara F' .:uru ma•ın a ış ır ı5 ı 

refiai ~aı~~~·~B~datarı istiklal ıe- FENA HAVA 
dı Ja r:. ırnı...,va hakkında 
dir HP<>lnyanın dGşlnceıe,;. ayni-

• o landa H d" t A 
turaı ın ıs anı ve .... ~-
kctı yaya aelince : Bu memle· 
bu.::~:Pony~, k•tşı aldıkları 
~an v muka-.emct durumların
merhaı:,f ~Çtnetlerac kendilerine 
tiı. F htsıı~~ ınuaoocie edece-
r.ar old•kla~ıı.ı~e i~birlit'tne ha
yardım t 

1~ ldiri•lene onlara 
•eJir. • e. ille tc tereldüt göıter-

General To· 
müttefik devıttı J~ • ~ıwonyanın 
dayanışmayı aa~r e b~lı olduğu 
Ndi ve d~•a ~~:asi , ikti
da daha z. i • a d sahalar • 

· e k l~ndirmelc ve m6§ter• Uvvet -
gıdeo yolda ürüınelc fika.fere 
oldujunu Hiveile sözle-ini rbı~t~e 
mi•t· ı ır-... ar , 

l'raaıa· ııpınra 
acnt P•ltı 

o- Madrid 22 ( A. A. ) _ 
un burada ~anya h!lriciyc na. 

aarı "-·-· S S · ı • -v er:> umyer ı e Frarı 
~~ b~yük etle Mr. Pictri aras•n
a 

1 
bır Franr- lspanyol mali r: 'tnı~a' iıılanmııtır . Bu an-

illa ile IHlr.i memlelteti ilgi-
ıq..ıı eler ~ctia olarak 

Almaa•ıardaa 
aıu.aa malzeme 
Ankara : 'l'J, ( R. G. ) _ fo. 

gilizlerin Rommeı k\Jvvetlerine 
kartı büyük bir taarruı haurlığı 
yaptıkları haber verilmcktedır. 

Kahire : 22 ( a. a. ) - Teb
liğ : On gündenberi devam eden 
şiddetli lıum fırtınaları irc şid 
detli ) a~murlar dünkü kara ve 
hava faaliyetlerimiıi azaltmıştır . 

Ya~murlar düşman cepheıin
dcki bir çok bölgeleri geçilmez 
bataklık haline getirdi . Halfaya 
bölgesinde teçhizat ve harp mal
zemesinin toplanması devam edi· 
yor. 

Elimize geçen her cinstt'n 
malzeme stoklarından başlrn 16 
Alman ve 41 ltalyan topu alc.lık. 
Halfaya bölgeıinde alınan• esir
lerin son ııayınıı 55'.26 rlır . 

Kahire : 22 l a. a . ) - Dün 
düıman elindeki tanklarla üç kol 
halinde ehemmiyetli lcctif 

1 
hare

keti yapmııtır. Düşmanı Agedab
yadan çekildiktenberi hırpalamak
ta olan hafif kuvvetlerimiz onunla 
bütiin gün tema11 muhafaza ede· 

Ankara : 22 (Türksözü' Muha· 
birinden) - Maliye Vekilliği Müs
teşan B. Cemal Yeşil'in Başveka· 
let müste~arlığma tayinin~ ait ka
rarname yüksek tasdikten geçmiş
tir. B. Cemal Yeşil bugünlerde 
yeni vazifesine başlıyacak tır. 

B. Cemal Yeşil, Siyası! Bilgi
ler Okulundan çıkmıştır. 1900 do
ğumludur. 1921 de Maliye Vekil
liği muhasebat umum müdürlüğü 
katipliği ile devlet hizmetine gir
miş ve bir müddet Büyük Millet 
Meclisi encümen katipliği ve mü· 
meyyizliğinde çalıştıktan sonra 
1924 te Maliye müfettiş muavini 
ve dah:ı !>onra Maliye müf ellişi, 
muhasebat um nı :nüdür muavini, 
bütçe ve meli kontrol umum mÜ· 
dürlüğ~ ile Maliye Vekilliğinın 
muhtelıf şubelerinde bulunmUJtur. 

1938 de Maliye müsteşarlığı· 
na getirilen B. Cemal Yeşil, üç 
yılı geçen bir müddettenberi bu 
vazifeyi yapmakta idi . 

B. Cemal Yeşil, mali bilıisi 
\ ' C bu <ılanda çnlışmalariyle tanı~ 
rnış değerli bir maliy~cimiıdir. 
1924 le Fransa'ya gederek Fran-
sız Maliye teftiş heyeli arasında 
da bir sene staj görmüştür. 

Türksözü bu yerinde tayini 
büyük bir memnunlukla okuyucu
larma haber verırken, değerli bir 
maliyeci oldufu kadar, tecrübeli 
bir idareci olan ıenç müsleşan
ID&Za yeoi iıinde de, ıimdiy~ kadar 

Sokaklarda açlıktan 
bayılanlar, ölenler var 

Londra : 22 (a.a.) - Atina
dan Londraya gel~n bir mektup
ta yiyecek nekaanlıtı yüıüoden 
Yunan milletinin uğradıtı sıkın
tılar tasvir ediliyor . Şöy.le ki: 
-"Artık soka~a çakmağa bile 

cesaretim kalmamııtır. Çünkü 
Atina s o k a k 1 a r ı n d a dolaş-
tıiım zaman hep üçyür. veya dört 
yüz metrede açlıktan bayılan ya· 
hut ölen insanlar görmektense 
evimde kalmayı tercih ediyorum. 
Her tarafta aç cocuklara rastla
nıyor. Ölüm vakaları o kadar ço 
ğalmıştır ki tabut tahtuı bile kal · 
mamıştır. Ölüler şehir dışında 
geceleri gömülüyor . 

Paaamerlllaa 
koaleranıında 
aalapıa olda 

21 millet Mihverle 
münasebetini kesiyor 

Nevyork : 22 (a.a.) - Amc· 
rika!ılar konferansında temsil edi
len 21 millet dört :maddelik ve
sikayı imza etmekle Mihver ve 
Japonya ile olan münasebetlerini 
kesmeyi kabuJ etmiılerdir. Ancak 
bunu Şili murahhasları teknik ba
kımdan kabul etmiı ve hükii-

Sahip ve Başmuharriri 

FERln:cELAL GOVEN 

Kuruluı Tarihi : 1 Klnunuuni 1924 

Onaeklzlncl Jll - .. ,. : 11218 

• • • • 
iN GILIZ'LERIN 

•• 
MUBAYAASI 

Bir anlaşma imzalandı 
İstanbul : 22 ( Türksözü mu· 

habirinden ) - Şehrimizde bu
lunan lngiltcre ticaret korporas
yonları Ortaşark mümessili L• ırd 
Kalcy ile ticaret birlikleri umumi 
katibi Atıf arasında bugün bir 
anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaş

maya göre, lngilizler mıntıskamız
dan dört milyon liralık üzüm ve 
incir. bir milyon liralık palamut 
ve palamut hülasası satın alacak
lardır . 

Üzüm teslimatı tek tip üze
rinden yapılacaklır . Kilosu fob. 
İzmir 62 kuruştan verilecektir. 

Bulgarlarla 
Amerikalıtar1n 

diplomat 
mübadelesi 

Vatington : 22 ( A. A. ) -
Hariciye naıırh~ının bildirditine 
göre , Bulgar hükumeti Bulgaris· 
taoda bulunan ~merika Birl~ik 
devletleri mümessillerinin mem· 
leketi terketmelerinc müsaade 
etmiftir . Amerika Birleıik dev
letleri de Bulgaristan mümessille· 
rinio Amerikadan ayrılmalarım 

temin edecektir . 

Şeker satlşına 
bugün baŞlanıyor 

Başvekaletin tebliği 

Kesme şekere 62 
kristal şekere 45 
kuruş zam yapıldı 

Ankara : 22 ( A. A. ) -
Başvekaletten teblig : 

1 - 23.1.942 Guma ıaba-
hından itibaren kOp şeker fiatına 
kiloda 62 ve "ristal ıeker fiahoa 
da kiloda 45 kuruı ıammedilmif 
ve ıeker satışına müsaade olun
muıtur . 

2 - Perakende aatıılarda ata· 
mi aatıı bir kilodur . Toptancı

lar , satışlarını ancak ıe"er tica 
retile meşa-ul olanlarla ıekcr ima 
!atında iptidai madde olarak kul
lanan hakiki ve hükmi ıahıslara 

Vf!l1 devlet daire ve müesseıeleri
ne , mektep , hastane gibi umu
mi veya uıenafii umumtyeye ha
dim müesseselere yap1tbilirJer • 
Şu kadar ki , bunlar da toptan 
aldıkları şekerleri yalnız. kendi 

BULGAR CAZETELEll 

MİLLETi MUHAREBEYE 
f 

HlZIRLlMAIT lllR 
Ankara : 22 ( R. G. ) -

Bulgar gazetelerinin son gilnler· 
deki neıriyat tarr.ına balrıhru 
Bulrar milletini harbe hazırlar 
gibi bir dil kullandıta göriillr • 

iş ve ihtiyaçlarında 1 kullanmata 

mecbur olup batkalarana) devre

demezler ve aatamaz.lar • 

___ G_u_nun politika sahneleri 1 

• 
ARJANTiN • 

R 
iyo 'da toplanan Amerikalılar Birliği kongreainde r murahbuları 
bulunan cenup Amerika memleketleri arasında Birleıik l\.meri• 
ka ile Brezilyadan aoora en büyütü Arjantin cümburiyetidir. 

Bu memleketin ıimalden cenuba dotru ur.unlutu 2070 mil , ea 
geniş noktaaı da 860 mildir • Mem1eket , 1.079.965 mil murabbaı 
ölçüaündedir • 

Arjantin , Bolivya • Paraguay , Brezilya , Şili memleketleri ve 
Atlas Okyaooıu ile sınırdaştır • 

Bu cGmhuriyetin nüfusu en son yapılan bir sayıma göre 10.SOO.OOO 
dir • Bu niifuı da Arjantio'in kalburüstü şehirlerine fÖyle 
datıhr : 

Buenot Aires ! 2.230.946 kiti , Rosario : 500.000 kiti , Cordo
ba : 280:000 kifi , l..aplata : 200.000 kişi , Avellaneda : 160.000 ki· 
şi , Santa Fe : 135.000 kişi, Tucumao : 130.000 kiti , Bahia Blanca: 
100.000 kişi , Mendoza : 80.000 kip • 

1914 te yapılan bir istatistiğe göre memleket içinde 518 gazete 
ve dergi çıkmakta idi . Bunlardan 491 tanesi İspanyolca , S taııeıi 
Almanca , 5 tanesi İngilizce , 4 tanesi İtalyancadır • Buenos Airea'te 
çıkan gündelik gazetelerin en önemli iki tanesi La Prensa ve La 
Nacion'dur . 

Arjantinde yirmi yqana buan her vatandq için aıkerlik hizmeti 
zoratıdır ve müddet bir senedir° • • 

Donanmasında otuı bin tonluk iki muharebe 1remiai , dört tadil 
edilmif kruvaz& , 7 eski destroyer , bir takım gambotlar ve aaJıil 
koruma gemileri vardır • 

... Arjantin , bqhca hububat 
A ni Grilnleri • ıkan sataa 
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2 Seyfa TORKSôZO 

1 .. HABERLER BORSA 
PAMUK - HUBUBATJ 

21 • 1 - 1941 

Umaml Meclis 
Vilayet Umumi Meclisi bugün 

Vali B. Faik Üstün'ün reisliğinde 
ikinci toplarıtıtını yapacaktır. Bu 
içtimada 942 gelir bütçesinin mü . 
ıakeresine baılanması muhtemel· 
dir. 

Ekmek kartları 
dün de dağıbldı 
Şehrimizde ekmek kartlarının 

da~ıtılmasına dünde devam edil· 
mittir. Tevziat işinin uç dört ~un 
daha sürmesi ve bu kartlarla ek
mek verilmesine şubat batında 
ba.f:anması muhtemeldir. 

Gire, :ııarıa 
bagla açılıyor 
Cenup Vilayetlerindeki gü

reıçilerio Adana'ya ge!di~ini ve 
bunların bir antrenör idaresinde 
çalıştırılacağını yBLmıştık. Güreş· 

çileı imiz.e mahsus bu kura bugün 
açılacaktır. 

Hatay'da baş 
gösteren tifüs 
Antakya : 22 (Türksöıü mu

habirinden ) - Şthirde lekeli 
humma "Tifüi,. hastalığ-ı görül 
düğünü ve buna karşı Sıhhat Mü. 
dilrlü~ünün gereken tedbirleri 
silratle aldığını evvelki gün yaz. 
mıştık. 

Şehrin muhtelif mahallerinde• 
fimdiye kadar beş fifüı vakaaı 

teıbit edilmif ve hastalık bulunan 
evler derhal tecrid cdileıek fenni 
temiılik yapılınıftır. 

Mersin Halkevi 
resim seriisi 

Mersin : 22 ( Türksözü mu 
h•birioden ) - Şehrimiı. Halk
evinin amatörlere mahsus t~rlib~t
tiği reıim , heykel ıergiıi bir 
hafta müddetie halkevi salonunda 
açılmıştır • 

' T0RKIYE Rad_11osu 

ANKARA Rad11osı-

Cuma 23.1.1942 

7.3U Prog-ram ve mc-mleket s;, 
;,t aydrı 

7 • .:ı3 Muz.ık : Hatıf P.trçalar 
(Pı) 

7.'45 Ajanı Haberleı i 

8.011 Müzik : Senfonik parçalar 
(Pi) 

8.15 Evın Saati 

8.30/ 

8.45 Müıik : Senfonik parçalar 
Programının devamı (Pi) 

12.30 Program ve Memleket sa 
at Ayarı 

12.33 Müzik : Şarkı ve türküler 
12.45 Ajans Haberleri 

13.00 Müzik : Şaı kı ve tüı ~üler 

Programının devamı . 
13.30/ 
1.f.O< Müzik : Karışık Program 

(Pi) 

18.00 Program ve Memleket sa 
at Ayarı 

18.03 Milıik : Fasıl sazı 

18.40 Müzik : Dans havaları 
(Pi) 

19.00 Konuşma : (iktisat saati) 

19.15 Müzik : Hafıf Or.kestra 
parçaları (Pı) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Müzik : Klasik Türk mü 
ıiği programı 

20.15 Radyo GaıeteAi 
20.45 Müıik : Suzinak ve hicaz 

Ur makamlarından Şar
kılar 

21.00 Ziraat Tahimi 

21 10 Temsil 

22.00 Müzik : Radyo Salon Or 
kestraaı ( Violonist Necip 
Aşl.:ın ) 

22.30 Memleket Saet Ayarı ajans . 
Haberleri ve Borsalar 

22.45 Müzik ; Radyo Salon Or 
keıtraaı Proiramının De 
va mı 

- ° KiLO FIAT{ 
CiNS/ En az 1 En çok ı 

L K.S._K.S. 

,1~<:>Za 1 00,00 1 14,50 ' 
1 Çocuklu hakimlere 
1 gardım meselesi 
rHEMiiHnTi _____ i ı 
f Oelebllecek sıkınllll f 
• günlerde darhk çekme· f 
f mek için kllerlnl doh.:ur f 

Çok çocuklu hakimler~ yar· 
dım kanununa göre bu yılın ilk 
taksiti olmak üzere hakim ve bu 
sınıftan sayılan memurların şubat 
maaşlarından birer lira kesilecek· 
tir • 

' Klt:~land Ç. 1 00,00 : 
Klevland ı- 68,5<• 70,00 i 

Klevland il ()O,Oo 66;50 
1 M. Parlağı 00,00 1 5_8,50 • 

P. Temizı 00,00 ! 56,00 
Kapı malı 
Y. Çiğidi 06,00' 
K. Çiğidi 6,75-i 

-Susam 7 52,0Ö 
ı 1 Buğday yerli 8,43 8,75 · 
·
1 Arpa 6,63 6,75 -1 

1

YUJaf -7.43 ı 7,50 
ı ~o·::r, ç:~·::;:.~·E :•;:,~~ ı ıııııııııııııı:ıııııııııııı 
f tasarruf bonolarıdır. f 

···~·······~· 
Memleketteki 

mahkum sayısı 
941 yılında merkez ceza evi 

ile müddeiumumiliklere . bağlı 

mülhakat ceza evlerinin adlariyle 

bu ceu evlerine giren ve çıkan 
mevkuf ve mahkfimların sayıları 
Adliye vekilliğ-ince ilgililerden is· 
tenilmiştir . 

inglllz tebaasının 
memleketimizden 
çekilme ,aylası 

Haberler aırl•ız 

Londra : 22 (a. a .) - Royle· 
rin diplomatik muhabiri yazıyor : 
lngiliz tebaasının Türkiyeyi bir ay 
içinde terk etmek emı ini almış ol· 
duğuna dair mihver kaynakları 

tarafından ortaya atılan şayialar 
tamamen yalandır. Hakikat şudur 
ki; Aylardanberi İngiliz hükumeti, 
nazik şartların zuhııru muhtemel 
olduğu için hususi meşiuliyeti ol
madan Türkiyedc oturan lng'iliz· 
!eri bu memleketi terke ikna et · 
meğ"e çalışmaktadır. Umumf bir 
ihtar yepıldı~ı veyahud son za· 
manlarda hu.usi tedbirler alındı~ı 

hissini veren haberler tamamen 

yalandır. 

Uzakşarkta 
(Ba1taraiı Birlnokl•I 

ateşine tutulmuştur. Singapur üze 
rine ilk akın ıı ı,. c lör hırnaye 

sinrle bulunan 90 ağır hon•ha 
tayy;ır~sı ta • 11fırı• •aıı yapılmışlır 

Kayıpların tı . t;:.ırı 64 ölü, 154 ya 
r ... lıdır. 

1 okyo : 22 (a. a) - D .B. 
Birmanyadan gelen haberlere gÖ· 

re, Molmayn'e doğru ileri yen Ja

pon ordusu Siyam hududu ile bu 
arada mukavemet eden 40,000 ki-

şilik İngiliz kuvvetlerini kanlı mu

harebelerden sonra yenmiştir. Dört 
düşman uçağı düşürülmüştür. 

Malezyada Japon kuvvetleri 
Johobaru'dan on kilometre uzakta 
bulunan bir noktaya varmıştır. 

Tokyo : 22 (a. a.) - jopon 

kıtalan dün Birmanya hududunu 

Miva bölgesinden geçerek lngiliz 

lerin ilk müdafaa hattını yarmıştır. 
Japon kıtaları şimdi Mulmanya 
üzerine yürüyor. 

Tokyo : 22 (a. a.)- Birman
ya taarruzu iki yönden yapılıyor. 

1 - Cenup sahilinden taar-
ruz. 

2 - Batıdan ve Siyam-Bir· ' 
manya Cenubundan başlayarak 

Molmayn'e taarruz~ 

Rangun bölgesine karşı baş· 
!anılan yeni hareketler Birmenya 
yolunu kapatmak içindir. 

Sovyet Cebbesı 
(Başta.rafı Birincide) 

tir . Kerç istikametinde başlamış 
olan Alman taarruzlarının baıı 

ielişmeler kaydetti~ini Alman 
kaynakları haber veriyorlar . 

Londra : 22 (e.a.) - Avam 
kamarasında Hariciye Nazırı Eden 
Rus cephesinde ve cenup doğu 
Avrupada Alman askeri arasında 
tifüs vakalarının ço~aldığını bil
dirmi4 ve şunları ilave etmiştir : 

"Bu hususta istatistikler yok
tur. Çünkü izahı kolay olan se· 
beplerden dolayı Almanlar tifüs 

Milli Şefle İngiliz 
Kralı arasında 
Anhra: 22 ( a. a. )- Cum

hurreisimiz ismet lnönü İngiltere 
Kra'ı haşmetlu Altıncı Jorja , 
büyük amcası Dük Of Kananut'un 
ölümü dolayısiyle bir taziye tel
grafı çekmiş ve Kı al tarafından 

teşekkürle mukabele olunmuştur . 
• 

ııııı:ıııı:ıı:ı:ııııııııı:ı 

Hakimlerin imzası 

Hakimlerin imza yerlerine 
ad , soyadı ve sicil numaralarını 
açık şekilde yazmaları ilgililere 
bildirilmiştir . 

KADASTRO MOOORlOGON
DEN : , 

İkametgahı meçhul bulunan 
Seyhan Kadastro fen memur 
muavini Mustafa Arıcanın bir 
hafta zarfında vazifesine avdet 
etmediii takdirde mÜstafi ad 
•dileceği ilan olunur . 13836 

11 
~rbes Döviz Kurları ı 

DOLAR 
ı Alış 

Satış 

129.20 
132.20 

STERLiN 
liholôt bedelleri ( mol · e· 
deli ) primll satış 

,i Tilrklyeden gönderilen nav· 
lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedelleri 
olarak gelen D6vizlerln alış 

kuru 
Yardım ve seyyahlara ve-
114İre içlrı ,gelen da,,1.zlerln 
alıı kuru 

Primsiz sof•J (Tahsil mas· 
rollorr vesaire ) 
Primsloı alış Kuru 

776 

749 

728 

524 

520 l 
·~! ------......--=--=-------·-- ==~ 

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

N6betçl eczane 

İSTİKAMET ECZAHANESI 
HUkUmet yanınpa 

. ····.-::·-·~~.-. ..,.-.... .-....-.. -.. -•..• . ~ - ~--,_... - - .• 
i .ASRİ SiNEMADA i 
i s;~;· Ba Ak•UI s;;· J 
•• -1- ~ 
f MEL VYN DOUGLAS nükte ve neşe saçarak güzel 1 

LOUISE PLA TT ile beraber yarattığı • 

ıf F~i~~in~y~r Adam j 
lı ağlarına_ ~:p::ı;!~;:;ni aşkın .: 

. il Dünyanın en büyük facia artidi '.il 

f JOHN BARRYMORERlN EVEL YN BRENT . 

ı•I ile çevirdiği • ı . 

1

1

!1 CANI DOKTOR ı 
.ıı • 

BagQn glndlz matinede • '• . 
L-.J!!!!~~~~!~_!!2~~~~--' 

Adana doğum ve çocuk bakımevi tabibliğinden: 
Müessesemizde mevcut tOOx 170 sın. ebadında 4 pencereye 

demir parmaklık yaptırılacağmdan yapmak istiyenlerin yapıla
cak işi görmek ve fiatını konuşmak üzere hergün saat 9 dan 
15 e kadar doğumevi baştabipliğıne müracaatları ilan olunur. 
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İLAN 

Memur Alınacak 
SEYHAN P. T. T. MOOORLOGONDEN: 
1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere 

Orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2 - Müsabakada muvaffak olanlarm idarenin teklif ede· 

ceği yerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun 

hükmüne göre 15 lira asli maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 
4 - isteklilerin 788 sayılı memurın kanununun 4 üncü 

maddesindeki şartları haiz ve Devlet memuriyetine ilk defa 1 
gireceklerin 30 yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenler 4/Şubat/942 çarşamba 
günü akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte 

ı imtihanın icra olunacağı Müdürlüiümüze müracaat etmelidirler. 
·~~~e~üwnü ·saat 10 da a· 

23 ikinci kanun 1942 

Seyhan Defterdarhğından : 
MYkcllefin adı ve soyıdı Mahallesi Müfredat sıra No. Lira K. 

----------------------------------~---------------Salih oğlu Ahmet Yöksek dolap 
Fettah oğlu Selim Ulu Cami 
A:ınm OQ'lu T.t!vfik > > 

Süleyman oğfo Raşit K. Yaka 
Abdullah otlu Hasan Reşat bey 
Mehmet o~fo Hüseyin Çınarlı 
Mehmet oğlu Mustafa > > 

Ômer oğlu Hasan > > 

Yunus o~lu Ali M. Çelebi 
Musa oğlu Abdurrahman Yüksek D. 
Şükrü oğlu Kemal Hanedan 

Abdusselam oğlu Selahittin > ~ 

Şükrü otlu Kemal > > 
Mehmet otlu Süleyman A. Şehir 
Ali oğlu Cumali Ocak 
Hasan oğ'lu Selahittin > 

Atıf oğlu Faruk A. Şehir 
Mustafa oğlu Mustafa Ocak 
Mehmet oğfo Yahya A. Şehir 
Cafer oğlu Mustafa • > > 

Vakkas oğfo Memik > > 

Ali oğlu Mehmet > > 

Süleyman oğlu lbrahim > > 

Şevki oğlu Velettin > > 

Ahmet oğlu Mehmet > > 

Mehmet oğlu Mehmet > > 

Abdullah karısı Hüsniye > > 

Ali oğ'lu Mustafa .Çalış > > 
Mustafa oğlu Bekir > > 
Mahmut otlu Mehmet > > 

Bekir otlu Adil > > 
Mehmet kızı Mürüvet > 

Reşit oafo Enver > > 
Osman oğlu Mehmet > > 

Rafet oQ'lu Aıiz Adıgüzel Mestan. Z. 
Turan oifo Mehmet Niyazi , > 

Şükrü o~lu Ahmet Din > > 
Şükrü oğlu Abdulkadir > 

Ali otlu Rifat Döşeme 
Yusuf oğlu Ali Ali Dede 
Abdulhamit o~lu Salih ,, • 
Ali oğlu Çöp Bekir ,, • 
Mustafa otlu Mehmet • ,, 
Şeref otlu Koca Mustafa ., ,, 
Bekir oQ'lu Hasan Şimşek • ,, 
Şaban kııı Dudu ,, • 
Mustafa o~Ju Hasan • ,, 
Mahmut oQ'lu Cabbar • • 
Ali otlu Cabbar ,, ., 
Şerif oğlu Koca Mustafa Alidcde 
Salih kızı Emine > > 
Ahmed oR"lu Hüseyin > ;a 

Hasan kızı Hilıne > > 
Osman kızı Emine Fatma > > 

Halil o~lu Şilkrü Aılan > > 

Altındiş Mustafa , > 
Ahmet km Feride > > 

İbrahim kızı Zekiye A. Şehir 
Müslüm 021u Hasan Sucu Z. 
Yahya 02ıu lsmail Kayahbat 
Mehmed kızı Zahide Alidede 
Mchmed karısı Fatma Döşeme 

> o~lu Sait Boşnak Hürriyet 
Ahmed otıiı fımail > > 

Mehmed o~ıu Kemal Yortan 
Ahmed o~lu Muıtaf a Hürriyet 
Rasim kızı Pakize > > 

Ali km Emine K. Vezir 
Ali oilu Sadık > > 
Sait oğ'lu Faruk Kurtuluş 
Abdullah oğlÜ Etem > > 
lbrahim oQ-lu Ahmed Hürriyet 
Reşit otlu R~şit > > 

Ahmed Muhtar kızı Reşide Reşatbey 
Süleyman oğlu lbrahim K. Yaka 
Hüseyin oğlu Ali Reşatbey 

> , > > > 
Terzi Musa oğlu Osman Zeki Nacaran 
Ağahan oğlu Selman 
Halil Jcızı Fatma 
Kamil oğlu Salih 

> kızı Kamuran 
Mustafa oğlu Mahmud 
Ömer oğlu Durmuş 
Recep oğlu Ekrem 
Gaffar oğlu Hüsam 
Ômer otlu Durdu Mehın•' 
Feyzullah o~lu p.ı; Rıza 

Tepcbat 
> > 

> > 
> > 

> > 

» " 
Paşanet:ı: 
Y. 'aka 
Hüriyet 

A. Şehir 

18 
46 
54 

910 
127 
204 
206 
207 
226 
287 
344 
355 
356 
368 
373 
441 
559 
461 
662 
739 . 
754 
792 
754 
841 
853 
856 
879 
889 
897 
898 
899 
909 
916 
937 

1058 
1059 
1061 
1075 
1124 
1169 
1172 
1177 
1303 
1345 
1349 
1352 
1354 
1356 
1359 

1360 
1366 
1368 
1371 
1382 
1384 
1421 
1430 
1633 
1783 
1930 
2006 
2219 
2263 
2265 
2272 
2274 
2338 
2362 
2365 
2394 
'2395 
~457 

2469 
2532 
2641 
2707 
2710 
2732 
2748 
2749 
2750 
2751 
27'-0 

2986 
2857 
3002 
3203 
857 

60 
1 oo 
ıs oo 
1 00 

30 00 
7 00 

ı1 oo 
1?. 00 
16 60 
8 20 
2 50 
9 70 
1 60 
4 00 
5 00 
1 60 

30 oo 
72 oo 
5 00 
2 50 
1 oo 
1 00 
5 00 

30 00 
5 00 
1 oo 
l 00 
1 co 
5 00 
;C) 00 
4 10 
3 oo 
1 oo 
1 00 
2 oo 
2 00 

17 oo 
32 oo 
31 oo 
5 oo 

25 oo 
34 00 
2 oo 

141 60 
2 oo 
1 oo 
1 00 
1 00 
3 oo 

40 00 
6 00 
7 50 
1 oO 
1 oO 
1 oO 
1 00 
1 oO 
1 oO 

33 oO 
5 oO 
1 ' oO 
1 ~ oO 
2 50 
4 "()O 

90 
1 cfJ 
1 jO 
1 cfJ 

25 oO 
4 (J 

30 ~ 
200 oC 

1 oC 

5 "" 1 c; 
16 <I 
25 cf. 

1 J 
5 rt 

10 '(/. 

11 <f. 
11 et 
16 ~ 
2 ~ 
2 ; 
1 ~ 
2 oC 
1 ıo 

,,,,,; 

1097 so 
Yukarıda yazılı 88 Mükellefin ikametga~ adreıleri meçhul buhıll' 

du~undan isimleri hiıasında müfredeti gösterilen 1097 lira 80 Jcurııf 
para cer.ası borçlarını ilan tarihinden 15 gin urfında Maliye tahsil 
şubesi veznesine teslimi luıumu tebliğ /Ctin~ kaim olmak üzere 
ceza uıulu mahkemeleri kanunun 141 inci maddesine tcvfjksll 
ilanen tebli§' olunur . 13835 
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