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Adanada dün yapılan toplantı 

Çif çi kongre_si 
dün toplandı 

Çukurova Çifçisine her vadide 
Yardımlar temini için kararlar alınd ı 
Kongre Halid Onaranın reisliğinde çalıştı 
. ~ıf çi Birliğinin· yıllık lcongrc 

sı dun A"._ana Kulübü salonunda 
yapıldı . Ur.erine düş .. 0 a~ır mit. 
li vuıf~nin büyük önem·n· _d .k ı ı mu • 
rı olan Adana Çifçisi Ç• ık k 1 
~a'.ılc bir kütle halinde kon ,, al a 
rını yap '- . . gre e-
. araıı; ıstıhsal için k d'l 
rıne c1- en ı e 

uşen vazifeyi yapmaıor. . _ 
met . 5a az 
b mış olduklarını bu suretle is 

at etmiş oldular . Azanın he-
men tama · h 
1 ld mının ezır olduğu an-

Ba_şıl'lcıktan sonra kongre açıldı ve 
ırı R · · B 

. . cısı ay Faılı Meto'nun 
teklıfı üz · 
p . . erıne kongre riyasetine 
O artımız Müfettişi Bay Halid 

O
naran • Katipliklere Bay Nihad 
ral ile Ba, H S . 

d' ~ at.ım avcı seçıl-
1 • Bılahare ruznamedeki mad-

~elcr müıakere edildi ve hey'eti 

lazveıt yeniden 
·- Mühim -

idarenin bir senelik mesaisinin 
rapuru okundu . Çıfçimizi çok 
yakından alakadar eden mühim 
mes'eleleri tahakkuk ettiren ida
re heyetinin raporu ayn~n kabul 
edildi . 

Hesap müf e.ttişinh raporu 

: ........................ : 
i Başvekilin ! 
ı -/fava Kurumunda- ı 

1 tetkikleri ! 
ı Ankara : 1 O (a.a .) - i J S ay an Başvekil Dr. ffeflk • 

ı Say dam bu g Un ööleden i 
önce TUrk Hava Kurumu· ı 

ıı nu şeretlendlrerek baş- ı 
kan Erz urum meb'usu ı 

: ŞUkrU Koçak'tan Kuru - ı 
ı: mun çallşmaları hakkm· ı 
: 

da malOmat almı~lar ve ı 
b ir saat meşgul Olduk - : i tan s on r a Kurumdan ~y- ı 
rı l mı,ıardır. ı : ....................... . 
KAÖITLARA EL 
KOMA KARAR) 
Ankara : 10 (R G .) - İstan

bul belediye hududu içinde bulu
nan bütün gazetelerin kağıt stok
larına milli korunma kanununun 
14 üncü maddesi mucibince el 
konulmu~tu r. Bu kağıtları Basın 
kooperatifi alaeak ve gazetelere 
tevzi edecektir. 

.. 

• 
DEMiR YOLLARIMIZ 

Yeni Demir Yolumuz Sinan 
I stasgonuna Kadar Yapıldı 

Ankara : 1 O ( Türksözü muhabirinden ) -
Nafia Vekaleti bugünkü harp şartları altında mev 
cui her Uirlü imkanlardan istifade ederek Demir· 
yolu inşaatma hfi.qük gayret sar/etmektedir. inşa · 
at mevsiminin gelmekle olduğunu düşünen Vekalet 
mııhtelıf Nafia işleri etrafındaki hazırlıklarına de· 
vam etmektedir. 

Bu arada Elazıl - Van hattı üzerinde Ela
zığdan 160 Km. mesafede bulunan Çapakçura ka· 
dar inşııafa biiyük \bir hızla devam olunmaktadır. 
Diyarbakır - Cizre .'ıattznda her türlü inşaat bit 
miş, rag döşemesi Sinan istasyonuna varmı~tır. 
Diqarbakır istasyonuna 70 Km. mesafede bulunan 
Sinan istasyonu işletmeye!açılmış hulunmaktadır. 

Sinan istasgonundan Kurialana kadar olan 
kısmın ray döşemesine onümüzdeki ~nbalıarda 

başlanacaktır. Diğer taraftan Osmancık • Amasya 
kısmınrn etı1dlerine devam edilmektedir. 

Zonzuldak - Kozlu fıattı bu sene sonlarına 
dotru bitmiş olacaktır. Dört buçuk Km . uzunlutun· 
da olan bu yolun 1600 metresini uzun bit tünel 
teşkil etmektedir. Bu tünelin açılması işı' bit 
miştir . 

iç kısmının döşenmesine devam olunmaktadır. 
Bundan başka Erzincan belediyesi emrine verilen 
iki mi(yon liralık fevkalade talısisatla şehirde ya· 
pılması kararlaştırılan binaların bu ay sonlarına 
doğru ihalesi yapılarak önümüzdeki inşaat mevsi
minde /aaliyete geçilecektir. Diler sarsıntı mınta· 
kalarında'!hasar görmüş binalarla tamam.en yıkılan 
binaların inşaaszna devam edilmektedir. 

UMUMi MECLİSTE 

·~·. 

Bina tahriri 
komisyonları 

için kaza 
seçildi 

1 
Şark ceph esi ------ --~~· 

Tahsisat ııtedl 

ve büdçe de okunduktan sonra 
umumi heyetçe tasvip edilmiştir. 
Çifçi Birliğinin bina iş ini hakika 
ta kalbetmek için Çıfçi Birliği 
azası gelecek sene için kabzı 
balya başına 20 kuruş teberrüJe 
bulunmak ı.rnrarını vermiıtir . 
Bundan sonra dileklere gı-:çilerek 
Çukurova için hayali bir ehem
miyeti haiz olan amele yrniti 
bufday meselesi uzun müzakfl're 
mevzuu olmuş , üç ay sonra 
turfanda mah.!!ulünü hüklımetımi· 

zio e mrine verecek olan Adana 
Çifçisinden gerek hububat mah
sulünün devşirilmesintle gerek pa 
muk ekimi ve çapasında kullana 
cağı ameleye yenili buğday ve
ril mesi için hükumetimızden rica· 
da bulunulması hakkındaki dilek 
ittifakla kabul edilmiştir . 

Uzakşarktaki Amerihuı tayyarecileri grup lıalı'nd~ 

Vilayet Umumi Mecliııi dün 
aaat 15 de Valimizin reiıtli~inde 

toplandı ve ru1namedeki mese
leleri konuştu . Dünkü toplantıda 

Vilayrtimiıde yapılaaak yeni bina 
tahriri için lcaıalarımız ıçin yeni 
komisyon aıalılcları ııeçimi yapıt· 
mıştır. işin acele olmasına binaen 
bu komiıyonların pek yakında he· 
men vazifelerine başlıyacakları 

haber alınmışt ır. 

Rus akını veıt Vaşington : 10 (e.a.). - Ruz-
.1 kongreden oı du ıçin 22 

mı Yar 889 000 000. 
b' k • • dolarlık yeni 
n ~~ redi istemiştir. Ruzvelt ay· 

ı zamanda d . k 
raf d enız omisyorıu t a. 

ın an vap . 
rn·ı ur ımzası için bir 1 yar G02 ·ı 
krcd' .. mı Yon dolarlık bir 

ı ve ıkı m·ı 
dolactık k 1 Yar 350,000,000 

mu aveleler · · · d selahiyet { 1 • ınası ıçın e 
istenen ı. 8d~p etmıştir. Ordu için 

~re ılerd 
hava kuvv . en 167 milyonu 
k' etlerıne 288 milyonu 
ımya harbi ' 

000,0Q'} u t ve 13 milyar 252, 
visleri . . opçu ve levazım ser-

H 
ıç_ın harcanacaktır. 

azme n 
Yakında k azırı gazet~cilere, 
larırı aza ~nghreden umumi borç

. mı add' · 
dolara çıkar . ını yüı milyar 
türlü h dd' ~asını gerekirse her 

sını isteyaec 
1~ 1 ortadan kaldırma· 

e~ın ·· 
Yet verilen b ı soy lem iştir. Selahi. 
milyar d 

1 
orçlenma haddi 65 

o ardır B ·· k~ b Yekünu 60 . · ugun u orçlar 
mılyar doları buluyor. 

Diğ'er dilekler meyanında 

ziraat a letleri • makine • maı.ot 

temini , Ziraat Bankasının çifçiye 
erken kredi vermesi ve pahalılı · 

ğı nazarı itibara alarak yüıde 

elli nisbetiııde bu kredileri art· 
tırması 9ileği de şayanı kabul 
görülmüştür . 

Amelenin şehirde kalmama
ları ve köylerde calışm a lan , bu 
suretle şehir iaşesini zorlaştırma

maları hususunda belediye rei
sinin izahah kongre azası t ara
fından tasvip edilerek amelenin 
·erine elcilerin hafta sonunda 
şehre gelmeleri muvafık görül
müştür . 

Daha st>r.ra da yeni idare 
heyeti seçimine geçilmiş ve Tev

CGerlsl '} net sayfada) 

Tokyo : 10 (a. a .) - Domei 
ajansının Johor - Bahu'dan bil 
dirdiğine göre Singapur adası ben· 
dinin doğusunda karaya çıkan Ja
pon kıt'aları düşman blok havzla
rının hatlarını yardıktan sonra ben
din cenubundaki araziye girmiştir. 

Singapur : 10 (a. a.) - Res·' 
mi tebliğ' : Fazlalaşan Japon bas
kısı ve Japon topçusunun şiddetli a· 
teşı neticesinde lngiliz kuvvetlerinin 
yeni bir geri çekilme zorunda kal
dığını bildiriyor. 

Şang+ıan : 10 (a. a.)- Do mei 
ajansının Mubneyn'den bildirdiğine 
göre Japonlar şiddetli bir top_ç~ 
ateşinden sonra Salveen nebnnı 
geçmişler, ve lngilizlerin inad~ı 
mukavemdine ra~·men Rangun U· 

zerine ilerlemeğe başlamışlardır. 

Tokyo : 10 (a. a.) - Ôğıe· 
nildiğine göre Singapur adasında 
ki hareketlerde Japon kıt'alan a 
danın en büyük köyü vebir yol 

• 
Adana Ankara, I zmir ve . ' 

I stanbulda açılacak hususi 
Mahkemelerin- vaz~f el eri 

4180 Sayılı ka 
len Milli K nuıııa tadil edi-

orunma k 
ırıcı maddesi .. - anunu nun 76 
tiin . ~umulune giren bu. 

ceza ışlerıne h . . 
Aılıye C ş~ rım ız ikinci 
Bay 1'evf~~a ma~kemt"si hakimi 
k ıl ınaıının t ôz_dol ta.rafından ha 

V~kfilctinde~sb~u edıl~iki Adliye 
deı umumili~in b~~u.rıyet Müd. 

. e ıldırılmiş 
ğcrlı hakimim· ve de. 
. . ız. rnunzam . 

zıfesıne başlamı~tır 
8 

__ Yenı va. 
rılar dileriz . • uyuk başa. 

Ankara : 10 (Türksözü M 
birinden) - Bugün kend· . ~h~. 

. . ısını 21• 
)'aret ettı~ım Adliye Vekili B 
Hasan Menemencioğlu, Milli Ko · 

~unma kanununun tatbikatında Ad
ıye Vekaletini alakadar eden kı. 
~ımtarı ve Adliye Vekaletinin ha
lltn - · uıerınde çalışmakta olduğu 
ırncsctelcr etrarında. sordutum muh. 

B. Hasan Menemenciof lu 
telif suallere cevaben demiştir ki : 

" Milli Korunma kanununun hü
kürnlerini yerine getirmek için e· 

saslı hazırlı klarda bulunmaktayız. 

Bu arada hususi mahkemeler teş· 

kiline ihtiyaç gösterecek derecedt> 
işleri olan yerler hakkında istati~· 
tik malümat toplamaktayı z. lşlerı· 
nin miktarı hususi mahkeme teş
kiline lüzum gösterecek yerler var· 
sa bu mahkemeler teşkil olunacak
tır. Halen Vekalette mevcut bulu
nan malumata göre, hususi mah
keme teşkiline ihtiy;ıç gösteren 
yerler pek mahduttur. Zaten bu· 

gün dahi bazı yerlerde müstakilen 
Milli Korunma suçlarına bakmak 
üzere tayin edilmiş mahkemeler 
bulunmaktadır. 

Vekaletin meşgul olduğu işler 
arasında Meclisin önümüzdeki dev· 
re içtiınaına yetiştirmek isteöiği· 
miz Kara ve Deniz Ticaret kanun · 
lariyle Borçlar kanunu arası~d~ki 
ahengi temin edecek olan layıha 

(Gerisl 2 nci sayfada) 

Singapurda 
muharebe 

devamediyor 
.Çan&"- Kay-Şek 

Hindistana &"itti 
kavşağı olan Bukit Timah'ı çenber 
içine almıştır. 

Batavya : 10 (a . a.) - Pasi· 
fik harbinin ilk 63 günü içinde 
Holanda Hindistanı kuvvetleri a
ralarında bir miktar harp gemisi, 

birçok yük taşı tı ve bir kaç sar 
nıç ıremisi olmak üzere 56 Japon 
gemisini muharebe dışı bırakmış· 

tır. Holanda donanmasının kayıp· 

ları ehemmiyetlidir. Holanda Hin
distanının en büyük ihtiyacı tay
yaredir. 

Yeni Delhi : 10 (a. a.)- Ma
reşal Çanır-Kay-Şek, yanında 
refikası ve bazı Genelkurmay su
bayları ile şimdi Hisdistan'da bu 
lunuyor. Mareşal Hindistan'ı ziya· 
reti esnasında, tanmmış Hind li· 

derleriyle gÖtüşecektir. Çang -
Kay-Ş~k şerefine verilen ziyafet· 
te Hindistan Umumi valisi demiş· 
tir ki : -"Bugünkü buluşma iki 
büyük milletin muharebede işbir· 
!iğini kat'i o larak mühürlüyor. 

Milletlerimiz yalınız kendi başları 
na 800,000,000 nüfusa, d ünya nü· 
fusunun üçte birine maliktirler. Bu 
anlaşma düşmanlarımız için hiç de 

iyi şeyler vadetmez. Düşmanları· 
mız bunu yak ında öğren ecekler· 
dir . ., 

Mareşal verdiği cevapta de
miştir ki : ..!!- Çok mühim ve mi· 
silsiz bir durum u o lan sayın müt
tefikimize dostluğumuz ve müşte
rek düşmanı yenmek için işbirli
ğimiz hakkında teminat veririz. 

Her ikimiz de tecavuzu muvaff a
kıyetsi zliğe uğrnlmaya ve Demok· 
rasi cephesinin zaferini temin et-

me~c azmetmiş bulu nuyoruz.,, 
( Geriıl 2 ncl uy fada) 

Umumi Meclis çalışmalarının 
hemen yarıyı bulduğu tah min 
edilmektedir . Ôuümüzdeki gün
lerde de 942 yılı bütçesinin tan· 
ıim ve ikmııl edilece~i söylen· 
mektedir. 

NORMANDI YANDI 

Büyük gemi batıyor 
Ncvyor" : : O ( a. a. )- Hud· 

~on nehri rıhtım ında bailı bulu 
nan Normandi yolcu vapurunda 
yangın çıkm ıştır. Yangın saat 18 
de ve vapurun gezinti güverte
s:nde başlamış, aradan 30 dakika 
geçmeden bütün güverteyi kap
lamışt ır • 

Deniz itf aiyeai polis ga mbot
ları, karakgl gemileri dt':rhal yan. 
gın yerine gelmişlerdir . Yangın 
çıktığı çevrt:def2SOO _ i şçi bulunu
yordu. Bunların bir~çoğunun va
purun ön tarafmdaki~merdivenden 
kaçıp kurtulduğu san ılıyor. Yan
gın başladıktan bir saat 45 da
kika sonra ateş bastırılmış gibi 
görünüyordu. Bir kaç dakika se n 
ra Normandi yana yatmaya baş · 
lamış, bunun üzerine işçilere ge 
minin yanından çekilmek emri 
verilmiştir . Saat 21 de } angın 
hala devam ediyordu. 72 kişi has 
tahaneyt: kaldırılm ış , hafifçe ya· 
ralanan 93 kişi de ayak ta tedavi 
edi lmiştir 

şiddetli 
Eğer yard ım 

yapılı rsa Ruslar 
Berli n i i şgal e debil ir 

Ankara : 10 (R.G.) - lngil
terenin Rusya Elçisi Krips, e~er 

yardım yapıhr.;a Rusların Berlini 
işgal edeceğini söylemiştir. 

Moskova : 10 (a.a) - Bu ge
ceki Sovyet tebli~i : 9 şubatta 

kıtalarımız taarruz muharebele ri 
vererek ilerlemiş ve bir çok yeri 

işgal etmiştir. Sekiz şubatta ha· 
va muharebelerinde beş Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bizim 

kaybımız 3 tayyaredir. 

Meskova :)O (a.a.) - Har· 
kof civarında 30 mevki alınmıf, 
iki taburdan fazıa:Aıman kuvveti 
yok edilmişt ir. [Almanlar yiyecek 
ve harp malzemesi depolarım 

bırakıyor . Bir çok esir alındı . 

9 Şubat gecesi Almanlara 

karşı harekata devam edilmiştir. 

Berlin : 10 (a.a) - Doğuda 
dü4man ağır kayıplara u~ndı. 
Almanlar taarruzu hareketlerle 

mevzii uferler kazanmış, 16 tank 
tahrib etmişlerdir. 

. Gemideki bir marangoz diyo; 
kı : < Yangın bir kaynak cihazı
nın vapurun ortasındaki gezinti 
köprüsünde iştial edici bir mad
deye yaklaşılmasından çıkmıştır. 

Müstahsile verilecek 
farkları fiyat 

Ankara : 10 (R.G.) - Yarın _ Bugün - iki koordi· 
nasyon kararı çıkacaktır. Buğday, arpa oe çavdarrnı ev· 
oelce &atmış, ofise teslim etmiı olanlara kilo baıında iki 
kuru, verilecektir. 

Bu karar yalnız müatah•ile mahıudur. Tiıcca,,/ar han
dan istifade edemiy t cektir. 
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, 1 TORK/'r'E Radyosu 

ANKARA Radıınsıı 
Çarşamba 11.2.1942 

Sirkeli köprüsü 
tamir edildi 

Adana-Ceyhan yolunun 42-43 
kilometreleri arasındaki Sirkeli köp· 
rÜ!-:iÜnün tamiratı ile şoseye taş 

naldi ve blokaj işinin ikmal edil· 
tliği haber alınmıştır . 

Cl"yhan köprüsünün sağ sahil 
tahkimatındaki mahmuzun inşa 
tıtınada devam edilmektedir. 

Ağır hapis kararı 

Ceyhanın Azizli köyünden 
Dursun oğlu Ali Gezer'i öldur· 
mekten ve Yusuf oğlu Se) feddin · 
in sol gözünün kör olmasına se
bebiyet vermekten suçlu Yaslıca 
kö}ünden Kara Ahmet oğlu Adil 
Sarıca ve kardeşi Mustafa Sarıca 
ile diğer suç arkadaşları hakkında 
ağır ceza mahkemesinde yapı 

lan duruşma sonunda Adil Sarı· 
ca 5 sene 4 ay 1 gün, Mustafa 
Sarıca da 3 sene 4 ay ~ gün a· 
ğır hapse mahkum edilmiştir. 

Durmadan boya 
bflylyen kız 

1 

Cenubi Amerikada .A.rjantin

de bir kızın boyu mütemadiyen 

uzamaktad•r . Suzanna adındaki 

bu kız 29 yaşındadır • Boyu şim
di 2 metre 10 santimdir ve uza
makta devam ediyor . Kızı mua· 
yene eden doktorlar ,boyunun 
uza) acağını söylemişlerdir . 

Suzannaya geçende apandisit 
ameliyatı yapılmıştır . Çıkarılan 

apandis , diğer insanlarınkinin üç 
misli büyüktü . Kmn elleri ve 
ay.akları da çok büyüktür . Bu 
yüzden kendisine ayakkabı ve d· 
diven bulmak kabil olamıyor. 

Kız , bugünkü vaziyetinden 
çok şikayet ettiğinden , bazı bü 
yük ciokl:orlar , bu tehlikeli bü
yümeyi durdurmak için hazı gland 
larında ameliyat yapacaklardır . 

Dalgını ığın al ar.neti 

Dalgın olanlar , aşa~Jda ya
zılı on şeyin ekserisini yapan 
kinıselerdir : 

1 - Yanından geçen bir kim 
se , başkasını s'!lamladığı halde , 
kendisini selamlamış -;anarak mu· 
kabele edenler : 

2 - Ayna önünde dururken 
ponponla yüı.ünü pudralıyacagı 

yerde , rujla burnunu boya
yanlar : 

3 - Telefonla konuşurken , 
apansızın telefonda konuştu~unu 

unutarak , sebepsiz yere cAlo ... 
diye seslenenler : 

4 - Tramvaydan , gideceği 

yerden bir iki istasyon evvel ve· 
ya sonra inenler : 

5 - Başında , saç kıvırma 

maşalarile sokağa çıkanlar : 
6 - Pulsuz ve adresiz mek· 

tubu posta kutusuna atanlar : 
7 - Kırdığı cevizin içini atıp 

kabuklarını ağzına k•>yanla"r : 
8 - Tütün tablasına koydu 

ğu sıgara hala yanıyorken , ikin· 
ci bir sigara daha yakanlar : 

9 - Burnunun üzerinde göz· 

lüiü dururken , kaybolmuş diye 
göılüğünü arıyanlar : 

10 - On kuruş yerine 50 

kuruş ve daha fazla verenler . 

İşte bun !at dan bazısını yap· 
mışsanız , siz , dalgınsmız . Bu 

kusurunuzu yapmamanız için gün 
lük hayatınıza dikkat etmenit. la 
ıımdır . Zira , dalgınlık çirkin 

bir şeydir . Bazan inıanı mahçup 
bir vaziyete ve zarara sokar , 

Ana ile oğul bir 
dükkinı soydular 

7.30 Program ve memleket sa 
at ayan 

7.33 Müzik : Hafif parçalar 
(Pi) 

7.45 Ajans Haberleıi 
8.00 Müzik : Hafif parçalar 

Programının devamı (Pi) 

8.15 Evin saati 
Bir katil on 
sene yatacak 

Ceyhanın Aı.i1.li köyünden 
Mahmuci oğlu Deli Beki:-i öldür
mekten suçlu Hacı oO-lu Yusuf 
Gürs1il hakkında şehri~iz Ağtr· 
ceza mahkemt>sinde yapılan du. 
rufma sona ermiş ve katil Yusuf 
Gürsel 10 sen<· miiddetle ağır ha
pis cezasına mahküm edilmiştir. 

Adanada diln yapılan 
toplantı 

(Baştar:ıfı Birincide) 

fik Kadri Ramazanoğlunun eski 
idare heyetinin iyi çalıştığını ileri 
sürerek aynen ibkasını ve asker 
olan Recai Tarımerin yerine de 
Vehbi Necip Savaşanın alınma· 
sına dair olan teklifi ittifakla ka 
bul edilerek yeni irlare heyeti 
BB. Fazlı Meto , Vt:hlti Necip 
Sava$aıı , Zeynel Bilici Adil 
Ôıgiray ve Ekrem Avni Zaimler
den teşekkül etmiştir . 

Kongrece Milli Şefimize ve 
hükiimetimize t~zim telgrafları 

çekilmesi hakkındaki teklif alkış 

!arla kabul edilerek kongreye nİ· 
hayet verilmiştir . 

En sonra parti ' müfettişimiz 

kongre azasını istihsal sahasında· 
ki garretlerinden dolayı tebrik 
etmiş ve bu dünya harbi içinde 
büyük Milli Şefimizin milletin 
huzur içinde çalışmasını temin 
hususunrlaki dahiyane idarelerini 
izah etmişler ve çifçilerimize ve· 
rilen yegane direktifin şimdi is· 
tihsııli artırm!iktan ibaret olduğu
nu ve çok vatanperver Adarıa 

çiftçisinin bu milli vazifeyi başa. 
racaklarından tmin olduğunu söy 
lem iştir. 

A dana, A nkara, l zmir ve 
l stanbalda acılacak hu• usi • 
mahkemelerin vazifeleri 

tBaştarafı Birincide) 

öğrendik. 

Ayrıca bildirildiğine göre bu 
merkezlerde şimdilik yalnız Milli 
Korunma kanununun tatbikatı ile 
uğraşmak üzere bir kaç mahke
me tavzif edilmiştir. 
vardır. Bu layihanın Meclise sevki 
hazır!.klariyle meşgulüz. Bunun 
kanun hc.line girmesi gerek fakül· 
telerdeki tedrisat ve gerek mah
kemelerin tatbikatı noktai nazarın· 
dan çok faydalı olacağı muhak· 
kaktır.,. 

B. Hasan Menemencioğlunun 

beyanatında işaret ettii'i, halen 
hususi mah~ emeler teşkiline ihti
yaç gösteren mahdut yerler hak
kında yaptığımız tahkikat netice
sinde, bu mahallerin lstanbul, İz· 
mir, Ankara, Adana gibi bir kaç 
büyük ticaret merkezi olduğunu 

Slngapnrda muhare
be devam ediyor 

!Baştarah Birlnridcl 

Singapur : JO (a. a.) - Düş
man yeniden lakviye çıkardı. Bü 
tün gün batıd11ki :neı i bölgelere 
mitralyöz ve pike bomba taarru· 
zu devam etmiş, aynı zamanda 
baskıyı artırmış ve kuvvetlerimiz 
reri çekiliş yapmıştır. 

Şanghay : ıo (a. a) - daha 
dün bir hafta sonra düşebileceği 
samlan Singapurun düşmesi bir 
saat meselesidir. Düşman şehrin 
su haznelerine doğru ilerliyor. 

Tokyo : 10 (a. a.) - Malez· 
yadaki Jap~n kuvvetleri kuman
danı Singapuı Kumandanını tes· 
lim olmaya davet etmiştir. 

Tokyo : 10 ( a. a. )- Singa. 
purdan bildirildi~ioe göre, Filetar 
deniz üssünde düşman donanma 
sının a ltı ayl ı k i htiyacına yetecek 
miktarda akaryakıt bulunan de· 
polar yakılm ışt ır . 

Şehrimizde dün bir ana - oğul 

tarafından işlenen hazin bir hır· 
sızlık vakası tesbit edilmiştir. Po· 
listen aldığımız malumata göre , 
bakkal Yusuf Ünlünün dükkanına 
arıahtar uydurulmak suretıle gi
rilmış ve dükkandan sabun , zey
tinyağı • bulgur ve sucuk çalın
mıştır. Tahkikat neticesinde hü
viyetled meydana çıkarılan hır· 
sızların Yuısuf İlkit ve Katibe İl
kit adında ana - oğul iki kişi 

oldukları anlaşılmıştır . Suçlular 
bu hırsızl:ğı zaruret ve yokgulluk 
saikasile yaptıklarını ileri sürmüş
lerdir. 

Amerika harp 

deniz nakliyah 
Vaşington :~10 ( a. a. ) -

Ruzvelt harp rleniz nakliyatı ida· 
resini kuran kararnameyi im ıala 

mıştır. Başında_ deniz kom is} onu 
reısi Amiral Land bulunan idare 
harp:devamınca ticaret gemile

rınin hareketlerini kQntrol edecek 
ve Birleşik Amerika bayrağı al· 
tındaki bütün gemilerin kiralan· 
ma, el koyma ve kullanma işle· 

rini ıdare eder.ektir . 

Amiral Landın deniz nakliyat 

iriaresinin reisli~ine getirilmesi 
harp istihsalatı için Rirlqik A-

merikaya ham maddeler temini 

ve Birleşik Amerikadan müttefik· 

lere silah, yiyecelc ve b~şka ha· 
yaU malzeme sevkiyatı;11n devam· 

lı bir dalga halinde idamesi mak· 

sadile ticaret filosunun en tesirli 
surette kullanılmasını sağlamak 

içindir. 

Batan gemiler 

Berlin : 10 (a.a.) - 50,000 
tonluk seki:ı İngiliz Ticaret gemi· 
si batırılmıştır. 

Amerikanın yeni 

Moskova elçisi 
Vaşington : 10 ( a. a. ) -

Amiral Vilyam Stanley'in Mos· 

kova büyük elçiliğıne tayini tas

vip edilmek üzere Ayan mecli· 
sine bildirilmiştir. Yetmiş yaşında 

bulunan Amiral Stanley geçen 

yıl Rus - İngiliz - Amerikan 

delegeleri arasrııda Muskovada 

yapılan görüşmelere iştirak et
mişti . 

Büy ük B r itany a d a 

çal ışan kadınlar 

Londra : 10 ( a. a. )- Şim· 
diye kadar Büyük Britanyada 
harple ilgili iş'er için dört milyon 
kadın kaydedilmiştir. Geçen cu
martesi ve pazar günleri 1909 
doğumlu 300,000 kadın yazılmış· 
tır. Bu kadınların bir milyondan 
fazlasının fabrikalarda çalışmaya 

çağrılması ihtimali vardır . Yaşlı 
ve ufak:çocuklu olanlar evlerine 
yakın fabrikalarda yarım gün ça
lıştırılacaktır. 

R30/ 

8 45 

12.30 

12.33 
12.45 
13.llO 
13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

Müzik : Programının 
kısmı ( Pi ) 

son 

Program ve Memleket sa 
at Ayarı 
Müzik : Beraber türküler 
Ajans Haberleı i 
Müzik Karışık şarkılar 

Müzik Karışık Program 
( PI ) 
Program ve Memleket sa 
at Ayarı 

Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 

18.25 Konuşma : ( Dış Politika 
hadiseleri ) 

18.45 Radyo çocuk klübü 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 10 Elakika 

19 55 Müzık : Fasıl beydi 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Bir halk 
öğreniyoruz 

türküıü 

21.00 

2110 

Ziraat saati 

Müzik. : Suzina~ 
makamları 

ve Uşşak 

21.30 Konu,ma : ( Güzel Türk· 
\:emiz ) 

21.45 

22.30 

22 45 
22.55/ 

Müzik : Riyaseti Cumhur 
Bandosu 

Memleket Saat Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalar 
Müzik : Dans müzigi (Pi) 

23.00 Yarınki Program ve Ka 
panış 

B. Krips'in son 
beyanab akisleri 
Londra : 10 ( a. a. ) - lıı

gilterenin eski Moskova büyük 
elçisi Krips'in İngiltere ile Rusya 
arasında daha sıkı bir anlaşma 

yapılması ve harp gayretlerinin 
arttırılması lüzumuna dair söyle
Jiği nutuk bir çok gazetelerin baş 
yazılarına mevzu olmuştur . 

Mençester Gardiyan diyor ki: 
<Krips Rusyadan bir mesaj get ir
miştir. lngiliz milleti bunu öğren-

. mek isterdi . İngi l izler Naıilerin 
hezimetinden sonra Rusların bay
ret verici kalkınmasile Britanya 
lıların ricat, ilerleme, tekrar ricat 
gibi cesaret kırıcı durumları ara
sındaki tezadı belirtiyor .» 

Nizoı. Kodinkl de şunları ya· 
zıyor : c Yeni Avrupada Ruı 

yanın göreceği ve bizim tutaca
ğımız siyaset ne olacaktır 7 Bu 
hususta önceden arılaşacak mı

yız 7 Yoksa Moskova ile birlikte, 
yahut Moskovasız alelacele bir 
anlafma yapmak zorunda mı ka
lacağız 7 > 

Türk Hava kurumu 
Adana şubesinden : 

DERi SA~IŞI 
( 1000) kadar kurban deri· 

si, şubatın 20 inci Cuma günü 
saat 16 da satılacaktır. İstekli
lerin o saatte şubemize gel· 
meleri. 5-1 1 13874 

ilan 
ADANA TİCARET YE SANAYİ ODASINOAN • 

Sayın Adana Tüccarlarına 
Odamızda kayıtlı tüccarlarımızın 1942 yılına ait kaydiyele

rini 1 Kanunsaniden Mart nibayetine kadar ödemeleri lazım
dır. 

Bu tarihe kadar ödenmemiş olan kaydiyeler cezalı ve üç 
misli olarak icra vasıtasiyle tahsil olunur. 

Odamıza kayıtlı bulunan bütün tacirlerin buna göre hareket 
eyliyerek kaydiyeleriyle birlikte kazanç vergisine munzam % 2 
oda hisselerini Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırmaları· 
nı ehemmi yetle rica ederiz. 2-2 13888 
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• 
T. iş Bankası 
&içik taıarral hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞ/DEtER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağustos, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941, ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. . 3,000 •• 
2 .. 750 .. - 1,500 

" 
3 

" 
500 .. - 1,500 

" 
10 

" 
250 ,, - 2,500 ti 

40 100 ,, - 4,000 
" 

50 ,, 50 
" - 2,500 .. 

200 .. 25 •• - 5,000 ,, 
200 " 

1(. ,, - 2,000 .. 
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TUrklye I• Bankasma para yallrmakla yalmz dır 
para blrlktlrmı, ve faiz almıf olmaz, ayni f i 
zamanda talllnlzl de denemı, olursunuz ve 
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DOKTOR 

Muzaffer Lokman 
1 
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1 
Bergin hastalarını 

tü 
maayeneha· da 

nesinde kabul eder. 
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c 
m ADANA ELEKTRiK ~iRKf TIHDEN : 

Transformatör istasyonlarımızda yapılaeak mutad tewif çc 

lik işleri dol ayısiyle 15 Şubat 1942 Pazar günü saat 9,1 5 deı1 ke 
12,30 a kadar tekmil şebekemiz cereyanının kesileceği bera.)

1 
ha 

malumat ilan olunur . --" 
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