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Japonlar 
• 
ıngapura 

dün girdi 
l1111et Ciddi 

Anlcara "11 (R G) B _ · .. - ugun 
ıı~:~~:~ Hiro Hitanan doğum 

dilr, Japonlara göre 
mutıu günde s· . ·ı i•t' ıngapura gırı • ., ır. 
0·1 

re ~ er tarattan gelen haber-
gore , müttefıkler büyük Sin. 

Pur denıı Ü - - -
cçnı . . :•sunu duşman eline 

cmesı ıçın b h . ir A er ava etmışler-
hİ11c v~ıtralyanın şimdilik Japonı 
Or . esındcn uıak kaldığı aanılı-

S Tokyo : 11 (a 8 ) • 

S ebJhiği : Japon kuv~ctlc~ du~:pon 
S ep cs'ı .,man nıe merkezin' · S uvvctli Bukit Tim ı te!kıJ eden 
S cvıiini İfgal t ~h. mustahkem 
S hri bu nokt ~ mıştır. Singapur 
S e uıakt d a an dokuz kilomet 
S ~evzii S~ ır. Alınan Bukit Timah 

ı 
lı: ıog11pur adasının en yük . 

noktaaıdır O . 
ctre -•- . enııden 177 

Ybscktir 
S Tokyo • ll .( 
• l•tet . • a.a.) - Nişi Ni-
• taı Japonı s· S •aında de . arın ıngapur 
S ntAbundaki mır yolunun fimal ve 
• tihkimı tepelerde bulunan 
• . arı Y•rrnı 1 S ıriyor . ya ça lftığını bil· 

S Asayı Şimbun . 
ınıapur iiı . gazcteaı d~ 

crınde 1 YYarelcr· · Ya nız Japon 
'yor. ının uçtutunu haber ve· 

Londra . 11 
in askeri • (a.a.) - Royte-
i . c Y•ıarı Analist diyor-
r~nji k jal POnların Singapurda 

ana ının d 1\ 
karmaları k o.usuna asker 
u kanal J ço fenadır . Çünkü 

apontarın d ,.. 
u genişleme . 0 auya do~ -
dayı Maı sıne baıtıca rehberdir 

ezya'ya J h 
• haltiın tepeleı i 0

_ or Şosası . 
etlerinin tut mudafaa kuv-
ey de~ildir. ~:oması inanılacak 
aplı olan bu s:~" 0 rmanlarile 
ıımaaına çek mü ~ . Japonların 
ın hl\'a&.rda bii s~ıttır. Düıma
~ü vardır 1 .Y.uk sayı üstün-
. · ngıl matrıtdan h ız uçaklarının 
af teşkiled avaıanrnası ciddi bir 

er.ı 
Toltyo . , 1 

Urdan Rel~n. h (a.a.) - Singa
onların t h . aberlere göre Ja-

1 a mın d' • 
erley iş i ve . . e ılmiyen seri 
· · Jcnılen k 1t 1 ıehirde bü ~k ıtaların s;e-
•rdı • Ask • Yu ıaıkınlık uyan 
. erı malt 1 
ıınaı kapıla d aın ar ıehrin 

rın a so b' enıet hazırla n ır muka-
on hava k maya Çalışıyor. Ja · 

uvvctıeri b -
apura bir çolc . ugun Sin-
r yapmııtar. fıddetıi hücum 

.Bir bomba teşkili . 
e lımana backa f'I 1 ıstuyona 
ar - ., ı o arda h 

şı hucumlarda b 1 it'! re 
sabah J u unınuftur 

ıtata J aponların sol k . 
rı oho k anat 

e lnıilir. k t rl analını geçtikten 
iden ıonr~ a arını geri püskürt. 
aiti Yükaek esas. yolun batısın. 

l 1 arazıde üç t er eycrek s· araftıtn 
ilomet ıngapurun bir k 

re Yakınına kadar ~ç 
r. Japonların b _ Relmıı· 
mı ıorlamaaı ~~:i~ şeh~in kapıla. 
enup hatırla Ja malı vardır. 
Üdafaa pon kıtaları esas 

ınevr.iinin t 
enberini kapatırken c rafındaki 
ez keıilhinde b' adanın mer. 
arcbesi veriliyor'.' meydan mu. 

Londra : 11 (a.ı.) _ . 
Urdan son gelen hab 1 Sınga. 
ad er er Lo d 

a kaygı uyandırdı . Japon ~ • 
~ kuvvetlerine karşı müdafaa t· 
~n edilememesi büyüle zorlultı:~ 
8 
lurmuştur . Cesur Çinlilerle Yan 

1 
n.~ çarpıtan lngiliıler Japon 
••uaı kırı d . . ıaın a gerı çekılmek 

orunda k ld s· . etı 8 1• ına-apurdakı kuv. 
er 45 - 60.ooo tahmin edili· 

• 
Japonların 

dün Singapura 

girdikleri Ajans 

haberlerinden an· 

laırldı. 

Yandaki re

•ım bir Japon 

aık•rini nöbette 

•ôateriyor. 

• 
yar . 

Tokyo : 11 (a.a.) - Japon 
uçakları doğu ve batı medeniyet· 
terinin bir remı.i olan Singapurun 
"ül haline gelmemesi için Britan· 
yalıları teslim olmaya davet eden 
beyannameler atmıştır. 

Vaıington : 11 (a.a.) Sin· 

gapur meydan savaşı bu gece 
"8ti safhasına giTdi. Müdafitcr 
büyüle Lbir tiddetle dö.tüım.cye 
devamda iıedc bu şehrın akıbe
tinin bugün belli olacağı tahmin 
ediliyor. Bu gece yeni Japon kı· 
taları karaya çıkmış, ve dcniı. 

<Gerisi 2 ncl yyradal 

~ri vaziyetin tet~ 

Cava'ga akın için 
Japon hazırlıkları 

Anadolu ajanıının verdiği ha 

RUZVELT
'IN berlcrden a~l~şıldı~ına göre Si~· 

gapur şehrınm bır kısmı dun 
düşmüştür . 

Ç 1 
Birmanyaya gelince : Japon 

SON DEME kuvvetleri Saluen nehrin.i geç· 
mişler ve bu nehre muvazı olan 
Sittang nehrinin aa2' kıyııın~a bir 
köprü başı kurmuşlardır . Buraaı Önünde durulmaz 

üstünlü~ün temine 
çalışıldı~ı devre ... 

Vaşington : 11 ( a. a . )- M. 
Ruıvclt dünkü gazeteciler konf e
ransında mültefıklerin stratejisi 
hakkında demiıtir ki : Umumi st-

IGerlsl 2 nl'l ıayfada) 

Rangonondan evvel son tabii en
geldir ve Rangoona 60 kilometre 
meıifededir . Bir iki gün için.&e 
Rangoona karşı taarruıa geçilme· 
si beklenebilir . 

Japon hava kuvvetleri gerek 
Singapur , gerek Rangoona karşı 

(Qerlal '1 ncl uyfada) 

Tren se.ferleri 
intizama girdi 

Bütün hatlar açıldı 

DiKKATLER 

MESELi ••• 

S 
on günlerd~ kömür işi adeta 
bir " Mesele ,, oldu . Beledi· 
yemizin ucuz fiatla satmakta 

oldufu kömürler bitmiştir. Dışarı
daki satıcıların da çok yilksek fi
atla kilosu 15 kuruştan satış yap 
tıklaı ını da geçen gün yazmıştık . 
Şimdi de kömür hemen yok gi· 
bidir, mevcutları da yine palıalı 
satılmaktadır1. Biz bu işle biraz 
meşgul olduk.: Nihaget anladık ki: 
Osmaniye, Dört.1101 ve Erzin gibi 
tren yolu üzerindeki kazalarımız · 
da bazı kömür• tüccarlarının mal· 
/arı _ vagonıuzluk' yüzünden gün· 
lerdenberi istasyonlarda beklemek· 
tedir, Bu vatandaşların : ifadesine 
bakılır&a vagon:tedarik ve temin 
edilditi takdirde şe.'ırimizde kömür 
sıkıntısı kalmaz ve ucuz satrlabi· 
lir • Alakalı makamların bu işe 
ehemmiyet vererek şehrimizde bu 
•• Kömür meselesi ,. ni oı tadan 
kaldıraca/..larından eminiz · 

Ankara : :ı ( Türkaöıü mu· 
habirinJen } - Devlet Demiryol
ları idaresi kardan kapanmış olan 
yolların hemen hepsin~ açmıı • 
yalnız Çetinkaya - Sıvaa. hattı 
kalmıştı . Yüzlerce am~lenın d~
vamlı çalışmaları sayeıınde dun 
bu hat da işletmiye açılmıştır 
Bu suretle memlekette kapalı dc
miryolu kalmamıf ve he~ t~rafta 
tren seferleri tamamen ıntııama 

girmiştir. 

\'aaaa altudan 
Londra : t 1 ( A. A. ) -

Deyli Telgrafa göre , Yunan .al· 
tınları şimdi emin bir yerdedır . 
Bunların Almenların gözü onun
de Atinadan nasıl kaçırıldı~ı za
man gelince iffa edilecektir · 

llbldlıtaa'ı 
ııyaaa teıvlll 

Ankara : 11 ( R. G . ) 
Bankonga gelen lngilız. düşmanı 
baıı Hindliler Hind halkın• rad· 
yoda isyana teıvik etmektedir 

Batan gemiler 
Londra : l l (a .a.) - İngiliz 

denizaltıları Akdenizde iki düş
man Ticaret gemisini batırmıttır. 

: ........................ ı 
J Çine yarım J 
J milyar yardım J 
ı V a•lngton : 11 (a .a.)- ı 
ı Ayan mecllal tahkikat ı 
ı encUmenl Çine yarım ı 
ı mllyar:!dolar kredi •Çil· ı 
ı maaı hakktndakl k•nun ı 
ı proJ••lnl lalr dakika için- ı 
ı de kabul etmlftlr. ı 
ı . ı .......................... 

LIBYA'DA 
Mihver kuvveti 

Bomba batısında 

tutulmuş halde 

Ankara : 11 ( R. G. )- Lib
yada harekatın Mihver lehine ce
reyanı lngilterede ümitsiılik de· 
tilse de büyük bir tesir uyandır
mıştır . Bütün İngiliz a-azeteleri 
bugün başmakalelerini bu mevzua 
tahsis etm~kte , mamafih ergeç 
General Romelin, hll"kından geli
rıccctini kaydetmeUedirler. 

Londra : 11 ( a. a. )- Roy· 
terin Kahire muhabiri bildiriyor : 
Kuvvetlerimiz dütmanı Bomba kör
fc zinin batısında tutuyor . ikmal 
itleri şimdi iki taraf için de ehem
miyetli bir hal almııtır • ikmal iş
lerini daha önce bitiren tar af hü· 
cuma gcç~~ktir. iki taraf da bu 
huıuıta biylik bir gayret gösteri· 
yor. 
~ 

Tarlllte glrlllHlalt 
llarp tallmab 

Ankara : 11 ( R. G. ) -
Amerikan harp tahıiaatı 141 mil· 
yara yaklaımııtır . Harp devam 

ettikçe tahsisat artacaktır . Bu 

şimdiye kadar , tarihte görülme

miş bir tahsi1&ttır . 

Lozovskinin Rusya..:_ 
dan kaçtıaı ,.ay iası 

Nevyork : 1 1 (a. ! a.) - Sov
yet istihbarat Komiser Muavini 
Lozovski'nin Rusyadan kaçtığı şa· 
yiaları vardır. 

Hırvat mecl isi 
Zagrep : 11 ( a .a. ) - Dr. 

Paveliç yeni Hırvat meclisini 23 
şubattt toplantıya çatırmışhr 

B. Rüştü Aras 

Tlrlllyelllll 
Loallra eıçıuıı 
Söylendiğine göre , Londra 

büyiik elçimiz Tevfik Rüştii Aras 
tekaütUitünü istemif ve bu iıteti 
kabul olunmuştur . Rüttii Arasın 
yerine Çanlurı mebuu Rauf Or· 
bay'ın tayini takarrür etmittir . 

• Bu tayin yakındı yükıek taadih 
iktiran edrcektir . 

Şehir Meclisi 
Çalışmalarını Bitirerek 

dün dağıldı 

Şehir hududunun tesbiti meselesi 
Şehir Meclisi dün Belediye sa

lonunda Şubat devresi içtimaının 
sonuncusunu yaparak datılmıştır. 

Dünkü toplantıda bilhassa Beledi
ye hududu hakkında kanunlar en
cümeni ile imar ve tezyin encü
meninden mürekkep muhtelit encü
men mazbatası ele alınmış ve re· 
is B. Kasım Ener azalara bu hu
susta etraflı izahat vermiştir. Be-

lediye hududunun çok reniş ol 
masından gerek _intihap zamanla-

rında gerek tenvirat, tanzifat ve 
imar bakımlarından bir hayli zor-

luklarla karşılaşıldığı tebarüz etli· 

rilmiş; Şimal, Garp ve Cenup hu 

dudlarının keli ve derelerden isti· 

fade etmiyerek ovanın içerisinden 

geçtiği anlatılmıştır. Bu önemli i· 

şin ilgili encümenler tarafından Ni· 

san toplantısına kadar tekemmül 

ettirilerek 1 Nisan toplantısında 

ruznameye alınması ve kesin ola

rak başanlmasına dair 8. Hasan 
Ataş'ın teklifi ve mazbıta reye 

konularak kabul edilmişlir. 1 Ni 

sanda tekrar toplanacak ola Şehir 

Meclisi bu işi önemle inceliyecek
tir. 

__ş_ark ceph~ 
Bahar için 
AlmanlarJn 
hazırllkları 
An"8ra : 11 ( R. G. ) -

Berlinden gelen bir habere göre, 
Almanler iılotuda işgal ettikleri 
sahalarda geniş miktarda zeriya
ta başlamıştır . Bilhassa patates 
ekilmektedir . Almanya büyük 
bahar taarruzuna hazırlanırken 

iaıe vaıiyetini de naıarı dikkate 
almaktadır . Diter bir hı~ere 

gire , Almanyadı bütün seriiler 

lağvedilmiştir • 

Meskovll : 11 ( A . A. ) -
29 S.ntcşrinden 7 Şubata kadar "' .. 

4800 köy geri alındı . Tula, Ka
lenin etrafı düımandan temizlen· -

di . Leningrad çevresinin miihim 
kısımı da kurtarılmıştır . Smolenk 
ve Ukrayna çevrelerinin kurtarıl

ması işine baılandı . 

Merinos kongresi 
çahşmasını bitirdi 

Ankara : 1 l ( a. ı. )- Ziraat 
Vekilinin riyasetinde on günden• 
beri toplanmakta olan Merinoı 
kongreai aıesaiıini bitirmiştir. Kon
gre, Merinoı sürülerinin llalite iti
barile yQkseltilmeleri için alınacak 
tedbirleri kararlaftırmıı ve önü· 
müzdeki yıl içinde Merinosa tah
vil edilecek sürülere ait planları j 
da haıırlaml§tır. 

Ankara sebze 
bahçelerine su 
Ankara : 11 (a. a .) - Valinin 

reislitinde toplanan bir komisyon 
Ankara çevresindeki sebze bahçe· 
lerine .Çubuk barajından ucuz su 
vertrek bu bahçelerin ihyasına 
karar vermiştir. 

11.FIUllLlil 

B 
ugünkü harp ~e onun dalurdulu karışıklıklar ve ilıtiyaçlar , bizi 
esasen ·iJzerinde yürümekte oldulumuz yolda daha kuvvetU , dalıa 
çabuk ilerlemele mecbur tutmaktadır. Başka yerlerde açlık ve •efa• 

letin günden güne arttılı bu sıralarda lopratı azami derecede iıletmtt 
ve ondan normal zamanlıırdan daha çok fazla isti/4de etmek gibi 
bir " ziraat seferberlif i .. içinde bulunuyoruz . 

Türkiye, ötedenberi bir z'iraat memleketi diye tanınır . Bu doİru
dur. Çünkü henüz lüzumlu derecede toprak allı ıenıetlerimizi yer yü· 
züne çıkaramadık. BugünkiJ gayri tabii şartlar da bizim 6u sahadaki 
çalışmalarımıH şimdilik engel oluyor. Bu itibarla gözlerimizin önünde 
akıp giden hadiseler topraf a baf lılıfımızı yeniden arttırmaktadır. 

Dünya vaziyetinin bugünkü karmakarışılc şekli , milletler ara•ı ti
cari mübadelelerin zorlulu va hatta imkônsızlıJ!ı karşısında kendi ya
lımızla ~kavrulmak, kendi varlıtımızla yaşamak zorundayız. 

Mületçe ve elbirlif ile yapılması icap eden bu işi bir kaç fÜn evCJe/ 
S•gın Başvekilimiz raJ..qoda açıkça söylemiş , bütün milleti 6ir 
ziraat se/erberlifine dauet etmiştir. Bu yeni direktifin mahiyetini bil· 
miqenimiz yoktur : Yigec•limlzi hatta giyecef imizi tamamen kendimiz· 
elen, topraklarımu.tlan temin etmeliyiz. Topraklarımızda bir karış boş 
yer kalmamalıdır. Malııullerimizill en son dereceye kadar artıp kat· 
larımasına var kuvuetimiz.~e. çalışmalı.11ız. Bu işte hepimize, bilhassa top· 
rakla ufraşanlarımı~a muhım, afı~ ve milli vazifeler daşmektedir.Ha
kufTletimiz, müıtalısılclen bu fayretı beklerken onu tek başına, yalnız ve 
hima,qesiz bırakmıyor, o"na_ paraca ve sair suretlerle en bGyük gardırrn 
Ja esirgemiyor. Bu • hukumetle milletin tam manasile kaynaşma"' de· 
mektir. 

B 'z "U .on inkılôp yılla d b' b' ı • .,, . . . rımız a ın ır zorluklarla uAraşmış tıe so-
nunda kazanmış bır mılletız. Bu ııeni zı"raat • f b ı~.ıt · · -' I ~d 3 .. e er er '•ının sonu ua 
bize 7.•fer ~r "va_ etmektedir· Çünkü, bu .lJeni ıagrel bugün olduf u ıibi 
yarın da. o'1urıun de bizi karnı tok, ıırtı pek olarak dimdik aycık(ı 
tutacak en kuvvetli 6ir destektir • - •• a. 



t · HAB _RLER 
Pirinç tohumu 
dağıtılacak 
Çulturova Çeltilt 

•ahalarında tetlııilcat 

Memnunı) etle öircndi2'imİ7.e 
göre, Devlet ıirai işletmeleri ku
rumunun Sılıfke çiftliğinden satın 

oldı~ı 40 ton Kanalino , 30 ton 
Vıyalone , 30 ton Maratclli kı 
ccman 100 ton Çeltık tohumunun 
bölgcmız. Çeltikçilcrine bedeli mu
kabilinde dağıtılması için Zıraat 
Vekaleti tarafından Zıraat Baıılı:a· 
sına emir verilmiştir . 

Bölgemiı Çeltik müt,.hassısı 
Bay Harun Onuk ile Nafıa Mü
dirü Bay Salim Somer'ın Çellık 
uhaları ve kanalları Rrojesinı ha· 

ıırlamak üz.ere bugünlerde Koz.an 
ve Kadirliye gidecekleri haber 
ahnmıthr. 

Parti mllettııı 
Parti müfettişimiz B. Halid 

Onaran dün Ankaraya iitmiştir. 

İçel Bölgesi 
Spor forması 

Beden Terbiyesi Umum mü· 
dürlütü bütün bölgelerin formala· 
rı rengini yeniden tesbit eyletli
tinden lçcl bölgesi şimden sonra 
yapacatı temsili müsabakalarda 
kırmızı lacivert renkli foı ma yen 
ne iÖi'sündc beyaz yıldız buluna· 
cak düz lacivert forma kullanacak· 
tır. 

Harç tarif esi 
Adliye Vekilliği Adliye harç 

kanununu değittiren bir layiha 
hazırlamıttır. Adliye harç t>1rıfc· 
si kanunu, medeni , borçlar ve 
ticaret kanunlarındaki akitlerın 

bir çoğunu ıümulü haricinde bı· 
rakı) 0rdu. Kanunun değittirilmc· 

sine bu bakımdan lüıum görül· 
müıtür. Yeni layiha yakında 

Bil) ük MıOet Mecliıine arıolunack 
tır. 

Diğer taraftan vekillık adli 
neşriyat itlerine de bü) ük ehe mi· 

yet vermektedir. Adli) enin hakim· 
lerimb.i mütemadiyen tenvir etme-

si, gerek bit.de, gerek diğer mem· 
lclcetlcrde adli sahalarda vücuda 

getirilen yeniliklerden malQmat 
vermesi luıumlu rörülmüştür. Bu 
bakımlardan alınmıt olaıı tedbir

lere ek olarak baz.ı yenilikler 

) apılmaktadır 

Can kurtaran 
deniz elbiseleri 

.. 

Harp dolayısilc , maynlcre 
çarparak , torpillenerek , _hava 
ve deniz.den taarruz.a u~rıyarak 
sık sık batan:vapurlarla beraber, 
bınlcrcc insan da telef olmalda
dır . Muht~lif memleketlerde bu 
insan ka) bının önüne geçmek 
için , muhtelif çarelere baı vu-
rulmuıtur . • 

lsvcçte. batan vapurlarda in
aanların batıp bo~ulmasına mani 
e labilecck kauçuktan bir elbise 
yapılmıttır . Bu elbise deni1.c dü 
ıeni daima deniz.in yüzünde tut. 
tutu gibi , su geçirmediği ıçın , 
vücudunu ıslatmama"ta ve sıcak 
da tutmaktadır . 

lıveç hükQwcti , kendi deniz 
cilerine bu kauçuk elbiselerden 
vermiıtir . 8undan baıka bütün 
lavcç vapur ve ıcmilcrine de 
batmayan kayıklar konmuştur • 
Htr kayık 24 kişi alıyormuı . 

Bölgede 
vaziyetin 

e A 

zır az 
tetkiki 

Vekalete gönderilen rapor 
-= ........................ :! 
J H[MmRiLEQ ! j 1 

ı Her lfte çok çalış : 
: fakat her m addeyi az : 
ı kullan l Yeni urba yap- ı 
ı llrma , esklslyle idare ı 
: •• . ı 
ı : .......................... 
Çalgıb gazinoda 
çıkan kavga 

Zabıtadan aldığımıı malumata 
göre, '.laat kulesi civarında Çiftçi 
Oteli karşısındaki içkili ve sazlı 
• Tan Gazinosu > nda içki hesabı 
yüzünden mü~tcrilerlc gaz.ino müs
teciri ve garsonları araıındl\ dün 
gece bir kavga çıkmıttır. 

lsmail:o~lu Hüseyin Çelik gar 
sonların faz.la para istt>dıkleriııi 
ileri sürerek : c - Burası mcz.. 
baha mı ? beni mi :1tcaeceksi • 
niz. ? .. _>:diye ba~ırmıt ve neti
cede gazino müsteciri Fuad Ta· 
nır, ra:-son Abdullah Ekrem ve 
Ali Rıza Demirda~ı aandalya ile 
yaralamıştır . Yaralılar muayene 
ve tedaviye scvkedilmiş, Hüseyin 
Çelik hakkında da kanuni mua
mele yapılmııtır . 

İskenderundaki 
gümrükte bulunan 

tüccar eşyaları 
Bir transit merkezi olan ve 

) r~anc idhalit limanı halıııi alan 
1 kendcrun ıümıük depoları ile 
liman sahalarına süratl'" tahliyesi 
1 
ve gelen gemilerin ) üklerine anıi · 

Zıraat müdürümüz B. Nuri 
Avcı tarafından 942 ) ılı ık inci 
kanun aıı Adana Bölge~i Nareıı· 

ciye ve sair nıe) ve ağaçlarının 
ınlıhi duıurnlarıııı bildirir mufassal 
bir rapor tanzim edılerr.k Zırnat 

vekaletine unutmuştur. 

Bu ı apora nazaran lkincıkii· 
nun 8) ı içinde .şimal ve şark rüz. 
garlarının sıfırın altında estiği 

günlerde NarenCİ) e ağaç ve me) 
vele rinde çok tahrıbat) apmı.ştır. 
Portakalların °030-50 si, limon 
ve mandalınlerin de %80 i yan
mış , ağaçlardan genç portakal 
fidanları 0 o30. mandalin ve li 
mon fidanları ~ 050 - 60 nisbe
tinde zarar görmüştür. 

Ceyhan nehri kenarında bu· 
lunan Narenciye ve meyve fı

danları ş mal rüzgarlarından ma· 
sun olduklarından bu bölgedeki 
zarar nic:beti 0

0 1 -; 5 dir. Zarar 
gören yalnız Adana, Osmaniye 
ve Kozan ile Kadirli Narenciye 
bahçeleridir. Km:anın Bucak böl· 
gesi de ı.arar gören kısımlar dı· 

şındatlır. 

Adana'nın Narenciye duru· 
mu Mersin 'in fevkınde görülmüş . 

tür. Zarar daha çok körpe filiz 
ve aşılarda olduğundan analara 
ve ağaçlara olan tesiri genel ola· 
rak ~ o 30 dur. 

Adana'nın genci zirai durumu 
asla endişe verici değildir. 

Hatay Çiftçisine 
İpek böceği tohumu 

Antakya : 11 (Türksözü Mu· 
hab·rindcn) - Geçen ve evvelki 
yıllaıda olduğu gibi muhtaç ve 
fakir bahçecılcre dağıtılmak üzere 
vilayetimize ıki bin paket ipek 
böceği tohumu gönderilecektir. 
Bu sene koza fiyatlarının pek 
yuksek olması dolayısıyle müstah· 
siller f zl& böcek beslemek için 
geniş ölçude hazırlıklara başlamış 
tardır. Kozanın kilosu şimdiden 

iki lira tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan yazlık ekime 
bu yıl da fazla önem verilecektir. 
Bu arada pamuk, akdarı ve Mısır 
gibi mahsuller gelmektedir. Zira· 
rat Vekaleti bu yıl müstahsillere 
d<ığıtılmak üzere •Akala., cinsin· 
den bir miktar da pamuk tohumu 
gönderecektir. 

Geçen yıl çiftçiye dağıtılan 30 
ton muhtelif cins tohuınlaıdan en 
uygunu "Akala,, olduğu anlnşıl 

mıştır. Bu yıl yalnız bu cins to· 
humlar dağıtılacaktır. Bu tohum· 
lardan 50-60 ton kadar vilayeti• 
mize gönderilmesi muhtemeldir. 

de bir vaıi) ette bulundurulması 
Ticaret vekaletinden mıntaka lı· 

carct müdürlüklerine bildirilmış· 

tir. Bu husu taki emirde Jskendc• 
run gümrük depolari) le liman sa· 
halarını işgal eden muhtelif id· 
halatçılara aid ticaret eşya ve 
malzemesinin sahiplerinin gelen 
vapurlar manıfestolarında isim ve 
adresi yazılı olmadığından lıcendı· 
lerinc tebligat yapılamamalı.ta ol· 
duğu ve idhalitçılara 9 tubat ta 
rihinden itıbaren bir hafta zarfın· 
da lskenderun. gümrüklerinden 
mallarını çekmedikleri taktirde 
milli korunma kanununun 28 inci 
maddesi ve 30 numaralı koordı 

nasyon kararı hükümlerine tevfı· 
kan talimatname esası dahilinde 
bu maddeler in derhal tev1.ic tabi 
tutulması muvafık görüldü~ü bil
dirilmektedir. Gümrüklenmiş ti
caret efya ve~malıemesinin, sev· 
kinin temini için vagon ve vapur 
temin edilmittir. 

Bazveıun ıon demeçı 

ldhalatçıların Iskenderun istas· 
yon müdürlüğündeki varon itld· 
mc ddterine isimlerini vli vagon 
ihtiyaçlarını kaydettirmelerini, ele 
nizden nakliyat yapmak isteyenle· 
rin de hemen lıkenderun limanın 
dalci accnteliklerc derhal müra· 
caat etmeleri haber verılmiıtir. 

Vilayetlerin bütçe 

ha.z:ı rlıkları 

1 Mart 1942 tarihinde Büyük 
Millet Meclisine verilmesi gerekli 
bulunan 1942 mali yılı bütçesinin 
hazırlıklarına başlanılmıştır .. Bütün 
vekillikler bugünkü durumlarına 

ve ileride yapacakları işlere göre 
ihtiyaçlarını tesbit etmektedirler. 

Diğer taraftan mülhak bütçe 
ile idare olunan daireler de büt· 
çelerinin hazırlıA-ına başlamışiar· 
dır. 

( Bası 1 inci say/ada ) 

rateji, strateji bakımından birle§· 
mit milletlerin ilk heddı düşma

nın ez.ilmesi için vücuda getiri· 
kcı-k önünde durulmaz üstünlüğü 
yaratmakta oldukları devre zar· 
f ında düımanın dün}•ayı saran 
hatları yarmasına mani olmak ve 
düşman kaynaklarını mümkün ol· 
duğu kadar. azaltmaktır. 

Aıkerl vaziyetin 
tetkiki 

(Başlararı Birincide) 
dt:vamlı akınlar yapıyor!ar . Ran 
goona yapılan son akınların bil· 
hassa tiddetli olduğu bildiriliyor. 

Japon tayyareleri Cavn ada. 
sı üz.erinde de uçmu§lar , Sura. 
baya üssünü fiddetle bombala· 
mışlardır . Bumda hasar mühim· 
dir . lngıliz mahafili Ja,onların 
Cava adasına karşı taarruzlarının 

yakın olduğu kanaatindedir . 

• ;Li.9•1W•AI 1 
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ANKARA Rndvnsu 
Perşembe - 12.2.1942 ' . Suvare Suvare 
7.30 Program ve memleket saat 

7.'13 
7.45 
8 00 

815 
830/ 
8.45 

12.30 

12 33 

ayarı 

Müzik : Hafif program (Pi) 
Ajaııs Habcrleı i 
Müzik : Hafif Programın 

devamı (Pi) 
Evin saati 

Müıik : Programının son 
kısmı ( Pi ) 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzık : Karışık şarkı ve 
tirkülrr 

12.45 Ajans Haberleı i 
13.110 Müz.ik : Şarkı ve tür~üler 

programının devamı 

13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 
19.00 
19.15 

19.3t 

19.45 

20.15 
20.45 

21.00 

~· 10 
21.30 
21.45 

2:l.30 

22 45 
2'2.55/ 

Müıik : Karışık Program 
( Pi ) 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 
Müzık : Çıftc (asıl 
Konuşma : 
Müzik : Operet parçala
rı tpl) 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 
Müzik : Halkevleri Folk 
lor saati 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Kemençe ve tan 
bur ile saı eserleri 
Ziraat saati 
Müzik : Şarkı ve türküler 
Konuşma : (Hikaye saati) 
Müzik : Radyo Senfoni or 
lcestrası 

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

23.00 Yarınki Program ve 
Kapanış 

(~tarah BirlnrideJ 
üssüne karşı hücuma geçmiştir. 

Tok) o : l 1 (a.a.) - Zırhlı 
teşkiller ar kasından giden ileri 
kollar Singapura gidt"n yollara 
vardığından şehrin ) akında düş
mesi bekleniyor. 

Tokyo : 11 (a. a.) - En Son 
haberler Japon kıtalarının bugün 
saat ikide Singapur şehrinin batı 
kısmına girdiklerini bildiriyor. 

Adana Birinci Noter
liğine : 

Merhum Fabrikatör Salih Bos· 
na kızı Eşim Bayan Hasibe, baba· 
sından kendisine miras yolu ılc 

kırksekiz hissede üç hisse olarak 
intikal edüp her ne sebepten olur· 
sa olsun elde edemediği haklarını 
ve gerc-k tahakkuk etmiş veya et· 
memiş her türlü alacaklarını ço· 
cuklarımıza terk ve temlik ettiği 

ve bu hakları ve alacakları takibe 
ve ahı.u kabza ve sair hususata 
tam salahiyetli bulunduğum alaka· 
darlara malum olmak üzere bu ih· 
barnamcmin (Adanısda Türksöıü) 

(Ankarada U us) \'e (lstanbulda 
Cunıhuriycl) gazeteleriyle neşrini 

temin buyurmanızı saygılarımla 

dilerim. 
Adanada, Reşatbey mahalle· 
sinde 19 numrolu evde Fabri· 

katör Salih Bosna damadı 
Hasan Ayral 

Bermucebi talep bu lhbarna· 
menin bir nushası Neşredilmek Ü· 

zere Adan ada Münteşir Tür ksöı.ü 
Gazetesi müdürlüğüne. 1 l/Şubat/942 

13892 

ZA YI - 1930 Senesi ıstan
bul küçük 11hhat memurları mek· 
tr.binden:aımış olduğum .şahadet· 
nememi kaybettim .• Yenisini ala
cağımdan ıayi olanın hükmü kal 
mamııtır. 13894 

Saimbeyli scyyrar sıh· 

hat memuru 
İbrahim Savduran 

ZA Yl - Adana askerlik ŞU· 
besiııd~n almış olduğum askerlik 
vesikamı ka) bettim. Yeııiıini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü kal 
madığını ilan ederim. 13893 

Adana Sauk köyünden 
Hüse) in oğlu 

lbrbhim Bayhau 

8,30 Ba Ak,am 8,30 ıı 
ı• 
ıı 
ıı 

Lana Turner - Richard 
yarattıkları 

Carson• rıif1 

'ı 
ı 

SAHTE YILD/2 

• • • 
Muzilcten ate' ... Ne,reden Kudret ..• A,ltıan il 

alan e,.iz fGheHr 

ilaveten : Umumi istek ve arzu üzerine 

ıı Türkçe sözlü ve Türk musikili 

ı SELAHİDDINİ EYYUBİ 
ı• VE 

f 1 BOZ ARSLAN 
iı Yeni şarkılar: MÜNiR NUREDDiN MÜZEYYEN SEN 

·····~·····~·-··········· 
İLAN 

Memur Alınacak 
SEYHAN P. T. T. MOOORLOGONDEN : 

1 - idaremizde münhal maaşla ve ücretli memuriye 

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

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

hükmüne göre 15 lira asli maaş veya 60 lira ücret verile 

4 - isteklilerin 788 sayıla memurin kanununun 4 .. 
maddesindeki şartları haiz ve Devlet memuriyetine ilk 

gireceklerin 30 yaşmı geçmemiş olmaları lazımdır. 
5 - Müsabakaya girmek istiyenler 18/Şubat/942 çarş• 

günü akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile bir 

imtihanın icra olunacağı Müdürlüğümüze müracaat etmelicli 

6 - Müsabaka 19/21942 Perşembe günü saat 10 da 

pılacaktır. 23-25-28-10-12 13837 

Telgral Mababere 1101111: oıaa Dil ••il 
mızana me•ar abaacall 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden ~ 
1 - idaremiz münhallerine lık mektep mezunu ve t t 

muhabere bilgisine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya 1 
retli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanlarıntidarcoin teklif e 
ği yerlerde memuriyet kabul etf!Ieleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı 
hükmüne gere ( 10) lira maaş veya 50 lira ücret verilecek 

4 - İdare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat 
kıcı. baş müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30~yaşından evvel 

reye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - idare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle 
idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıc:I 
müvezzilerin 788 sayı'ı memurin kanununun dördüncü m 
sindeki şartlan haiz olmaları ve Devlet hizmetine ilk def• 
nacakların 30 yaşını geçmemiş: ol malan lazımdır. 

6 - Halen idared~: müstahdem olanlardan müsaba 

girmek :isteyenler 25/Şubat1942 Çarşamba günü akşamın• 
d r yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek isti 

ler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı 
biteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği P. T. T. Merkd 
dürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez Müdürlük) 

muhabereden 26/Şubat1942 Perşembe günü saat 10 da ve 11 r 
mi bilgilerden 27/Şubat/942 Cuma günü saat 10 da yapıl/ • 

tır. 2 1 -26-29-3-12-17-23 13829 
6 
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SEYHAN f IYAT MORAKABE KOMiSYONUNDAN • 

Şekerin toptan satış fiyatı 
t - Küp ve Kristal şekerin (Fabrika maliyet fiyatın• 

liy,.., hamaliye masrafları) dahil edıldikten sonra yüzde i~ 
çuk kar nisbeti ilavesiyle elde edilecek fiyat Beledi~ 
dutları dahilinde cari toptan şeker fiyatıdır. 

2 - Toptan şeker fiyatına yüzde iki buçuk kir ili 

elde edilecek fiyatın perakende satış fiyatı olarak komil /.. 
kabul edildiği cihetle keyfiyet ilan olunur. J c 

=ı::: 

Umumi Neşriyt Müdürü : Macit G 
,. 

Basılaığı yer : Türksözü Matbaa•t 


