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ı Altı hükumet ! 
ı • 
ı daha Mihverle f 
ı Ü ı m nasebatı kesti ı 

ı 
. ~oqıa- : 4 ( A.. A. ) - Brc-

ııl'-· a u 
J , ruguay , Pııraıuay 

t!'llivya , Ekvı~ur ve Peru hük~ 
ınctı · R' ı. crı ıo .. orıft"raıısı kararına 
"Y.tra1'. Almanya ' İtalya ve Jıı
P~n.va ılc münuebctlerini kt"smet kararlattırn111tır . Bu karar 
· uv~ct nisbetlerinc tesir etmiye-

~:t'tı~ç:n nauri mahiyette hla-

Ar İ:\lllio ve ŞiH üçlü pakt 
tle.~· ı~tlcrıle münasebetleri ktsmc
DHftır . 

rhn : 4 ( A>. A. ) _ o· . 
fomı. Jc K ı p 

- or~spunrlan Mılıverle 
muııJlıebblı hsrıı küçük Ameri-

uı .. rt.ı 2 •~i NYl•d:al 

~kşark cephesi ı 

Singapurda 
sükOn var 

Jt1ponlar büyük 
hlicurna ~ / na.zır anıyor 

Veyvl'in beyanatı 
Arıkıtra : 4 1 R G. ) - Ja· 

P.Oralar Rano.ııı. _,r.. ••0 1 ıtıkamctiııdt> t• .. ııan .. , t cı , t 
T " ıcııdırrıııştır 

Qkyo. 4 
Tavıt eh ·. •. . t•.a.ı - JatııorıJar 
müh' f k rını 1fial ettiler. Burada 

ırn auçuk .. 
B ıarıayıı vardır. 

atavya . 4 ( 
dar J · ı . a .) - 80 ka-
a&ni ~on layyar<'si Cava bölııc· 

Albırdınıao ctmiıtir. 
Loııdra . 4 ( 

PUrd f • a.a.) - SingA. 1 ırıınada ı · lutu 
1

ft..a n cvvclıı:ı durguıı . 
aauırın b' ... 

J•poalar •1r ıuıı:und vardır . 
lı cUcrındcki bdtün "ara 
ıva .ae d . ' 

lanaralt b" c~ız "uvveılerini kul -
Ctillcr..ı · U}'uk bir hü~uıtıa gt'Çe· 

•ır Bu " -
nı tay· · us,un mukadrleratı . 

ın edccrk b- -._ 
muhareb . uyu" meydan 
müd f caı Yalcıııdır. Singapuıun 

a •ısı m 1 . 
lı.uU;uıılılc k cıc cııı gcniı ölçürle 
hdır. 1 av tayyarelerine bağ . 

Şan2hıy . 4 ( 
dcııi.. .. · a a .) - Japon .. sozc" " 
actaı usune göre : Maı caJ 

aıına Yap 1 " 
Japon r· · ı 1 an hücumda bazı _ ... mıertrı ' t 
if• ha1-k d •n ıa .. ı a uiradı -

" ın •ki t -1> 
uyiun d ırı ı· \ erler ha"iL:ata 

. e5ı ! ır j t 
lftılttaQt bu h · apon oarp gc-
rıkan fılo •rcketi yapan Ame· 
. suı .un nıal• t · . 
rıde net •1Yc ını . ve ıle· 
lanıısk iç'fl • fvar f1lak isteditini an. 

n ıloy •t '- ' v _ L.. u • ar;ıp edi}·or. 
"4flqeta . 4 ( 

Ye na:ı.arı S · • a .a.) - Harbi-
Yahlara d '~i'~purualı.i Avusır.al-
ı . c:rnııtır k' • M:ı. uüyilk • •. 1 • < utlcfikler 
Y •pıtac.alı:: 1 

r lıarelı::et lıazırlayor . 
l.elecelı.tir b~dıın dalga haline 
QUiı• Ve. ~~an . !eci akibetini 
tice almasınt • t ". ı~a çabuli ne 
Celi sava•! ra ~}~r. Mesut neti-

" ar 'llerınız T I" · olsun.> 1 . a ıınız aç.ık 

Siaaıpur : 4 ( 
ı al Venı aü lülı: • · ··~ - Gene. 
ki • D n cmrındc di~· or-. urumuınu B . , 
mcrikatlın b- _ı rıtanya ve A 
r uyuk tahi\.·e&cr 
ınceye kadar mulı. J ae 

tir. Sinoaau b" ~vemet etm~k-
• r ru utuo ı müdafaa .. 1. . var ı~ırnz.la 

.. c ınıı . 

Sini•pı.ır . '1 
Salı aiiııü t . ( A. A. ) -
kiai. ö•-Q ıa .. 11 alınlarında 70 

..., ...,. 1 ve 200 1t· • 
mıttır • Diirı ''' Y•raları-
... u:. ıcce ve bu b 
-ımae bash f aar . . ıuı ah 

T.' ı}ctı 6almaôı 
ayo : '4 ( A · 

mci bjanaına iÖrc. A .) - Do 
uoumıi t - • Sınaaµura 

ıucum pek . ı. 
&un · · } il&ırıdır 
1 

un ıç ın Jatton aılcri nıak 
1aruuı1 tav · , • " . ilm 

8 
11} uı 'lteı ıne J t 

anı t I'· . -.. ••r 
b' ıı. ıa .. ı ıchrı b•ıaltaralt emin 
_'.r ölrcye taıuuyor. 

.....,.. ___ -- ------ - -

Memlekette Elektrik 
tasarrufu Yapılacak 
BİR PLAN HAZIRLANIYOR • 

ANKARA BELEDiYESi ELEKTRiK TASARBUFIJNA BAŞLADI 
fstanbal : 4 ( Türk.sözü mulıabirinclen } -

Ankarada lklisal Vekcileii müsteşarının reis liğintltı 
elektrı'k nuilelıassı slarıncları mıileşeJ.:kil bir /..:omisı;on 
toplanmıştır. Komisyon memleketbı elektrik istilısal 

ve islilılekini hakiki ihli!Jaçlara fifre plan/aştıracak· 

tir. 
iki Şuhatta hava muharebelerin 

de beş ve )'t"rde 16 Alman tay
yart"si tıshri p edildi . Biz altı tay-

lıı . l laz1rlana11 raporlar Koordinasyona gönderile· . 
cel.. lir. Diter taraftan alınan malümala göre, A n · 

koru /Jelcıliyesi elektrik lasarr11/11nu başlamıştır. 

Meydanlarda buzı lambalar ~söndiirıilmiiştür. 

• • • • • • 
PARTIDED.UN MU HIM 

BİR TOPLANTI YAPILDI 
PARTi MÜFETTİŞİNİN PARTİLiLERLE YAPTl~l KONUŞMA 

Derne dün 

işgal edildi 
Büyük meydan 
Savaşı başı.yor 

A11~11r11 : ..ı ( R C } - c~ 
len habcı lerı: görr, Mılıvı· r kuv 
vctltri Derne'yi işgal e;:tnıiştir · 
Demeden Mııu s bö' g<'ıı ine kadar 
yeni ai r lııM i liı. lııttıııın kurultlıı · 
~u bildirili) o l' • Bü\ük bi r mt') · 
dıan mulııtrebesi btış\anıak Üı t'· 
reQır . 

Kahire : .ot ( A. A. ) - Hir 
. kısım Hindli kuvvetle• i m i ı l>c:'ı ne 

,~----------~--------~ 

Mısır kablneslal 
Nallaı pa,anıa 

karacatı dylenlyor 
Kahire : 4 ( a. a. } - Kral 

Faı ulc ye ııi kabinenin kurulması 
için danışmalara başlamış ve düıı 
Veft pa ıtisi lidt·ri Nahaıı paıayı 
la.bul etmiştir . Bu mülakat bü) ük 
alaka U\ arıdır nııştır . Çünkü Veft 
paı tisi şiııı li} e k11ılar J.:alı i ıı cl~re 
girm ek is t e rnt-nı işti . Veft partisi 
Pa rlıırıı eııt o dıı~ ılır ~:ı . yr ııi ııeçi mdt' 

:bü} ük bir t'~ se ı iyet elclt: t"U f' Crği 
b.ııa a tirııfc ılir . Nalıos pıışanırı eli · 
ft' r ııi\ B !>İ şeflt:ıle i~birliği mi } " ' 
pııcağ ı , .. voksıı keı ıdi paıtiıi nrl c:n 

mi hır kahine kurmak ist iyec.· ~i 
h e rıiiı bilinmiyor . Kııhi ııt:yi lrnr· 
ma sı mulıtern e l gc; r Ült'ııleriıı ha
şırıda Nnlı as pnşn g,.lnıı ktf'dir . 

ııı:ııııııım:ıımıı:ıiı bi•g.,; .. .ı.,. , .• rnm;ıı;,. 

orveçte suikast Japonya Çin ile 

Kah ire : 4 ( ıı . a. ) - Kıol 
Farulc , yeni l ab lııenin kurulmıısı 
bAh'linde pa •ti ş :: flcriyle danış · 
mıtlarıııı bitirm ;şt ir . Kral , yarın 
bü tÜil eski füışvekillerle göı üşe 

ceklir. Kralın bir birlik kabin esi 
Stelı.lıQlm . 4 ( l k • t• 

vcç ajan" · • . a. )- Nor- an aşma ıs ıyor 
aarlardan ·.P•.za.r iÜuü Oılodald s· ı1.11ınde .

1
• ti Ankara : 4 ( R. C . ) - I · 

itlen •ur•hh vı ayc eı den yam başvekili Çin ile Japonya 
rckcti ıµ_a .... .:: i ~eye~lerinin hı- llrasında mutava11ıt ro1ü oyna-

'-lluu biıdi,· _ki "•kaıt yapıl- ma~• baıtamıflıT. JaPonyanın Çin l)'f»'. 5 
ile; •laflD•Y• ıiddetle arzu ettiii 

Parti Mü/ ellişi B. Halit Onaran 

Dün Parti salonunda , Parti 
Müfettişimiz Bay Halid Onaranın 
reislitinde bir to,,ıantı yapılmış· 
tır . Bu t~lut•da parti. viliyet 

kurmak istediği anlaşılıyor . 

parti ocak reisleri ve idare he. 
yelleri ile mahalle mümcasillcri 
hazır bulunmuıtardır • 

Ortaya çıkan yeni bir mesele 

Kartını kaybeden 
o ag ekmeklerini 
alamıgacaktır 

ff .. ffH ...... ff ........ MH .. ı 

! Bez• hem,erller " Kartımı çaldırdım ,, vay• 11 Kar. ı 
: flmı kaybet!lm diyerek mUr•c••tl•r Y•Pm•ktadır • ı 
: Bu zlyaın hakikatini ortay• çıkarmak imkansız ol· ı 
i duGundan bu glbller yeni ay k•rtl•rı verlll r. cey• ı 
+ kadar ekmekten mahrum kalmaya mecbur olacaklar ı • .... "...... " .... " ...... "ı 

Birkaç aündcııberi Vı l a) et ve 
belediyt-yc .. Ekm~k hrtımı kay
bettim I > veya .. Ekmek kartımı 
çaldırdım 1 > şekl inde } üzlercc 
müracaat vaki olmuştur. Dün sa
lahiycttarlardan aldı~ımıı malü
mata göre, bu işin tahkik ve tes · 
hiti imkansız denecek kadar güç 
tür. Bunun için kartlarını lcaybe· 
deııler hakkında hiç bir yeni mu
amele yapılamayacak ve bu aibi· 
ler ielec~k ay kartını alıncaya 
kadar ekmekten mahrum kalacak 
larôır 

Hrmıerilerimi1 , bu vaıiyet 

lcarş ı sıncia kartlarını ço k İ)' i mu 
hafa1a clmeliılir 

İngiliz · Habeş 
anlaşması 

He.beşistanda 

yeni teşkilat 
Londra : 4 (a. a.)- lngiliz 

Habeş anlaşması 31 Sonkanunda 
Adis - Ababa'da imzalanmıştır. 

Britanya, birinci taksit bir milyon. 
ikinci ele yarım milyon lngiliz lira 
sı verecektir. Habe-şishnda lngiliz 
müşavirlf'r bulunacaktır. ltalyanlar· 
dan alınan silahlarla Ha'1eş ordu· 
su techiz. edilecektir. Yabancılar 
için ayrı bir mahkeme teşkil olu
nacaktır. 

ALMANYANIN 
BARP MASRAFLARI -
Maliye Nazırının b•yanatı 

Berlin : 4 (a. a .) - Maliye 
Na"ırr , Alınanyanın harp masraf· 
larını karşılama tarzının, Almanya
nın mali yıkılmasına dayanan düş· 

!11an ümidlcı ini bo~a çıkardı~ını 
söylemiş , iktisadi teşkilatlanma 
s ayesinde harbe girerken tahsisat 
usullerinin detiştirilmesine lüzum 
kalmadıtını bildirerek demiştir ki: 

"Almanya harp için gereken 
parayı nerede buldu ise oradan 
aldı. Vergi gelirlerinin artlırılması 

ve satın alma kudretinin azaltılma 
ıı ycrıi sistemin başlıca vasıtala 

rından biridir. 
Masraflaıın yüzde ellisi de kre 

dilerle yapılmıstır. 933 de 46 mil
yar tutan milli gelir 1941 de 1 1 O 
m.lyara çıkmıştır. 

TORKİYE VASINGTON 
El~iSINiN NUTKU· 
Nevyo ı k : 4 ( ı. a . )- Tilr

kiyenin Vaıingtorı Büylk Elçi•i 
Münir F.rtPgün Birlttik Devl tleriD 
ye~i Ankara Rüyük Elçisi ferefine 
verilen bir ()tle ıiyafetinde ıöy· 

lediti bir nutu~ta Ştaynharl'ın 

tayinini bOyük bir aıemnuniy,.tle 
karııtaaıış ve kt'ndiıinin bitin 
ıekflt'rine karıı Tür~ lcr tarafından 
ıı-österilmit olan \ ükaclc itibarı 
bf'lirtm•ttir Büyük E.lçı ıunlara 

ilave etaı iıtir : c - Diplomat· 
larınııın hatı rası 'a nıı arfivlrri 
mizde de~İI "•lplnimiırle de ya 
ıılmıf bu ıuı; uyor. Türkiyenin bıt 
ka milletlere kaııı aldıQ'ı vuiyetin 
ıartları, bu milletlerin ıengintiti 
veya kudreti delil , beynelmilel 
alanda takibcttikleri hareket hattı 
gibi yiikıek manevi amillcrdir.> 

Edenin _ beyanatı 
Londra : 4 (a a.) - Eden 

Avam kamarasında, Habcı ordu
sunun ltalyanlardan ~alının mal• 
zeme ile techi :ı olun,.catını bil· 
dirmiıtir. 

Yunan halkı 
ot yiyor 

Bern : 4 (a. a.) - Gazel dö 
Lozan, Yunanistanın çekliti feci 
i.ıtıraplar hakkında şunlara yazıyor: 

-*Yunanistanda yiyecek maddele· 
ri üzerinde kontıol cdilıoeycn bir 
kara Pazar var. işgalden önce fiatı 
4 drahmi olan bir yumurta 110 
drahmiye satılıyor. Bakkallarda yal· 
nız tuz vardır. Yunan çocuklannın 
açlık ıztıraplarına nihayet vermek 
için Yunınistana dört Normaadi'· 
nin taşıyacatı kadar yiyecek ıön· 
dermek lazımdır. Atina ve Pire 
sokaklarındaki çocuk ccscdleri süp· 
rüntü arabalariyle LQPlanıyor. Ba· 
zen, süprüntü tenekelerinin batın· 
da ka•ga eden insanlara da rast
lanıyor.: Diter taraf lan alınan ha· 
berlcre ıöre, bir çok Yun1ln balkı 
ıehir bılannda ot yemektedir. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-··1 . . 
ıeyllaa vuaretl nat Marallalte ı 

Komısyoaa Belıllllndea : ! 
• Resmi Beyanname ı 
i . i l - Karn• ltullanrncık hakkı •ncai unu ,ımoyıp ı 

i Ja lurundan ekmek satın almak iliyaJınJa 6ulunan· i 
i /arındır. i 
! 2 - Evinde az veya cok unu olanlardan ayrıca i 
• I . • i lıar~e " mıı f,ul..ınanlcır varsa bunları d•rhal Belediye· ~ 
i ye. •.ade ve mevcud ununu ıöıteren bir beyaıınameyi ! 
! Vılayete te,vdi edeceklerdir. l 
! 3 - Beyannameler en son 5 12 '912 Puıembe 6ÜAÜ i 
! alııamı ıaat 17 ye kadar Vilayete te11lim edilmif ol· j 
! malıdır. ı 

i . . 4 - Yukarıd 1 gösterilen tarihe /radar beyanname· f 
i •ını vermeyen ve her hanıi bir •urette nezdinde un ! 
i tutan oe ayni zamanda kart alara uatandaıların eolai j 
i aranacak oe unları musadere edilme/el• berab,r AalıJa• ; 
i rında en aiır ceza tathilı edilea/ıw. • 
• 
! Seyhan V....., 
t-···-···-···-···-·-, 



Sayfa 2 

Caddelerin 
ağaçlanması 

Şehir yollarının a~açlanma 

ışı devam etmektedir • Atatürk 
caddes•nin ağaçlanması tıımam

lanmış bulunU)'Or . İnönü cadde
ııiniıı trotuvarları tamamlanınca 
buraya ela ağaçlar dikilecektir . 
OjQ'er l 'Ollarda da ağaçlama işine 
devam edilmektedir. 

Defterdarı aran 

Vatilere vekaleti 
Dahiliye Vekilliği gerekt i ği 

ıaman defterdarların Valilere ve· 

kalet etmelerinde mohıur olma· 

dı~ını kararlaştı rmıştır. 

Belediye kadroları 

ve değişiklikler 
Dahiliye Vekilliği belediyeler 

kadrolarında yapılacak de~işi ldi 

~in ielirin yüzde otuzunu geçmi· 
yecek fekilde ve yıl baf!arında 
yapılmasını karetlaıtırmışiır. Bu 
eıaılara uymıyan belediyelerin 
deiişikl ik)stekleri kabul edılmi

yeccktir. 

Ceyhanda ekme k 

satışı vaziyeti 
Ceyhan : 4 (Türkıözü muha

~irinden ) - Ceyhanria kıırtla 

Ekmek satışı başlamış bulunuyor. 
Furunll\r önünde e.lı::ı izdiham 
kalmamıştır. . 

Kabve meseıeıı 
üç dört ifÜn evvel şc:hrimiıde 

Kahve ıatılmadıQını ve mevcut 
stok bulunduğ"undan ptk yakında 
satıcılara da~ıtılacağırıı yapmıştık. 

Dün akşama kadar yine kah
ve yoktu. Çr.kilmiş kah\e salan· 
lıtr busrün alakadar makamın tev
ziat yapaca~ını söylemişleıdir. 

Öğretmen maaşları 

dün sabah verildi 
Evvelki gün manşlannı a lmı 

yan orta tedrisat . Öğretmenleri , 
emir geld i~indcn dün paralarını 

alınıılardır. 

lnıan karınca 

gibi yörOseydl 
Hbşerat mütehassısı :doktor 

Hir tarafından yapıları tetkiklere 
aöre insan 'karıncaoııı ayaklarını 

hareket.~ettirdiği~sür aile yüı üye
bilseydi , saatte 1,200 kilometre 
meatı.fe yürüyübilirmiş. 

Mütehussısa göre insan bıızı 
hayvanların yürü} üşleri hakkında 

yanlı~ fikirlere: sl'hiptir • 

Mesela deveyi , en a2ır yü
riiyen hayvanlardan biri olarak 
t .. l!Hi eder . Halbuki deve, bey· 
girden de ıüratlidir. 

Avustral} ada bir rleve , 350 
kil•>metrelık bir mtsafcyi üç gün 
de katetmiştir . Bu meıaft: , sü 
ret ve mukav~met bakımıntlan 

bir rekor teşkil eder . . 
Prağ lt ların başları , 

ayakları büyümüş 

Prag şapkacılarının tesbıt et
ti~lerine töre, ıon senelerde Prag 
fehri halkınınJtaşları büyümüf . 
On sene evvel Pragda er"elc 
müşteriler • şapkacılardan en bü
yük şapka numarası olan altı 

buçuğu arıyorlarmış . Halbuki 
~ :zamandan9eri Prasr erkeklerinin 
başları bir numnra claha 9üyü
dü~ünden timdi "en hü;ük şapka 
numarası :oırırak yedi buçuk nu 
mara aranıyormuş . 

A} ni müşahedeleri , PrRglı 

ayakkablCılar da }aparak bilhassa 
son zamanlarda kadın ayaklarının 
~üyüdüf ünü tesbit etmişlerdir . 
Şö.> le ki , on acne evvel~ k&dın
lar , ekseriyetle en büJ ük ayak
kapı olarak 36 oumarıyı ararken 
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Ceyhan çiftçisine 
para dağıblacak 

.... .. .................... : . ı 

i HEM~ERllER 1 i 
: ı 
ı Ekmek kartlarınızı iyi ı 
ı muhafaza ediniz • Eğer ı 
: karımızı kaybadersenlz : 
: o ay ekmeksiz kahrsı ı 
ı nız • ı : ı .......................... 

Şehi r meclisi 
çalışmaları 

Birkaç gün evvel çalışmaya 

başlayan Şehir Meclisi önümüz
deki pazartesi günü toplanacak 
tır. Meclisin müzakaesine arzo
luoacak meıclclcrin tdl"kirıe twp 
lanan encümenler tarafından de· 
vam etmektedir . 

Noterlerde kalacak 
kira ınukaveleleri 

Belediye ,uıu yap• ştırı lan ki
ra mukaveleleı inin, ~noterlere vı· 

rilecek imzalı ve pulsuz örnekle· 
rinin baıı noterle rce kıymetli ka· 
~ıtlara yuılıııasırın ıüwm göste
rildiQ'i yapıları ınuanıelcclen anla
şılmıştır. 

I larit,:te ynıılarak torih ve iın

Lasının trıstiki için not~ılere geti 
ı ilen kira mukavelelerinin damga 
ve hım; pulu yap1ştıı ılmaksı:1.11ı 

d;İirede alakoııulan ııüııl1 alaı ının 
kı} metli kağıtlara yazı lmasına 

mahal ~lmadığı alııkadarlarn ev
vele~ bildirilmişti . 

Adliye vekfüeti, rumlıuri) et 
nıüddeiumuıniltklcıine yaptı~ı bir 
tamimcie, alakalılarııı noterlere 
vermeğe mecbur oldukları kira 
mukavelelerinin kıymetli kağıtlara 
yazılmasına mah ıı l olmadığından 

bu nüshaların kıymetli kağıtlara 

yazılmasına iş sahiplerinin icbar 
edilrnemeleri lazım gekceğini bil· 
dirmiştir. 

Kasaplar az 
et satıyor 

Dört heş gündenberi şehir 
lıalkınııı bir çoğu etsiz kalmakta · 
<lır • Kasaplar ihtiyaca kafı hay
van kesmectiklerinde"' sabahları 

"aıap dükkanlarının önü çok ka 
!abalık olmakta ve öğleye <lo~ru 
lıi~ et bulunmamaktadır . 

Partide dtln mlhlm 
bir toplantı yapıldı 

(Başt:ıralı Jlirlnride) 

Parti müfdtiş ;m i ı Milli Ko
runma Kanunumuı.\ın tatbikatı 
ve halkımızın iaşe vaı.iyeti mcv
ıuunda mümessilleri tenvir etmiş 

ve belediyeye ~ aı <lım lıususunda 
parti ocak rei11i ve idare hey et
ler inin göslercliği faaliyeti övmüş 
tür • Bay Halid Onarım , diirıya 
nın bugünkü vaziyeti 1..nışısıııda 

her vatandaşa düşen vaıif ~leri 

açık bir surette anlatmıştır . 

Altı hlkl\met 
daha Mihverle 
mlnaıebatı kesti 

tBawlarafı Birincide) 

ka devletleri ha~kında diyor ki: 
- < Bu memleketleri böyle 

uir harekete sevkeden amil ' 
kendilerine yapılan ıiyaai ve mad 
di yardım vadidir . Bu devletler 
Birleşik Amerikanın gitti~ine uya 
rak Mihvere ~arşı vaziyet almak
la meıuliyet yüklenmişlenılir . 
Almanya ve ltal}·a bu memleket· 
terdeki lcbealarına nasıl muamele 
e<liltli~ini , yeri gelince ırıyacek
laıdır . 

Şilinin vaziyeti 
Ankara : 4 ( R. G. )- Şilinin 

yeni Cumhurreisine göre , Şili 
Mihverle milnaeebatını lcesecek-

c~} hen : 4 ( Türksöıü mu
habirinden ) - Cc-ylıan Ziraat 
Bankası gerek geçen yıl para alaıı 
v~ gı-rekse y enide-o para almak 
isti} en Ce} han müstahsiline ikra
z.alta bulunnıak için faaliyete geç 
mişlir . K ö) lü :er .ş imdiden doldu 
rulmnk üurc beyannameler ve
ri l mişti r . Ce) han müstahsili bu 
vaıi) etten çok sevinç duymuş

tur. - M. S. 

Sovyet c~pbeıl 
(Başlarah Birlnride) 

Moskova : 4 (a.a.) - Prav
da gazetesinin hm;u ~i muhab:rin 
den : Rus kuvvetlerinin .de ge· 
çirdıkleri Ukrayna demiryolu hat
tı üzerindeki Lozovaya şehrinde 
Almaıılar mühim miktarda harp 
malzemesi bırakmıştır. Ganimet· 
lr.r arasında binlerce motörlü ta
şıt , bir çok ukcıi malzeme tren· 
!eri ve bir çok top vardır. Yol
lar yihlerce kamyon ve otomo· 
billerle do'udur. Şehı in ıtadyo· 

munda da 1'.l,000 "'tomobil bıra· 
kılmı~tır. Bu otomobillerin birço
ğu Almaııyarlan yeni getirilmiş. 

tir. Almaıılıır, Genel kuımayının 

evrakını getiı ıne~e v.ıkit bulama
dan alelacele şı-hri terketmiflcrdir 
12 a~ır top ve birço1' hafif tank 
civar ur maıılar dan birinde ele ge
çir ilmişti . 

kuvvetleri SinıolenıL bülızeıinclelıd 

hatlara doQ'ru ilerliyor. Leniııgrad 
bölgesinde Ruılar ilerlemişlerdir . 
Harkofun dış malıallelerinde mu
harebeler olu) or . 

Bertin : 4 ( a. a. )- lki Şu
batta Rusların hücumları püskür
tülmüştür . Kar harekatı ağırlaş
tırmaktadır . Ta~adromun Şimal 

do~u~uncl.ı baıı mev:tileı ele Ki!· 

çi r d ı k • 
Bükrt•ş : 4 ( a. a. )- Sovyet 

kıtalarından büyük bir kısmı Kerç 
bölgesinden çekilmiştir. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA RadyoJu 

Pcı şenıbe 5.2. 1942 
7 .30 Proi'ram ve memleket sa 

at ayarı 
7.j 3 Müı.ik : Hafif Pıogram 

(Pi) 

7.'45 Ajans Haberleri 

8 00 Müzik: HHfıf Programın de 

vamı (Pi) 

S.15 f.vin saati 

8 3ü/ 

8 45 Müıik : Pı 02r amının soıı 

kısmı (Pi) 

12.30 Program ve Menıle\tet sa 

at Ayarı 

12 33 Müıik : Krnışık ş11n ılar 

12.45 Ajans Hısbe rleıi 

13.0'.i Müıik : Karıfık şarkı ve 

türkiilür 

13 30/ 
14 00 Müzı k : Kaııfık Pıogram 

(Pt) 
uı.oo Progı anı ve Memleht sa 

at Ayarı 
18.03 Müzik : fasıl heyeti 

19,00 Konuşma ( Derılttşme sa 
ati ) 

19.15 Müzik : Danı Havalaı ı 

( Pi ) 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Hııber!eri 

19.45 Müıik : Yurttan sesler 

20.15 Radyo Gazeteıi 
2i.'4:5 Müzik : l l.caı makamından 

şarkılar 

21.00 Ziraat ıaati 
2110 Müzik : şarkı ve türküler 

21.30 Ko r. uşmd (Hikaye saatı) 

21.45 Müzık : Radyo Senfoni er 

kestrası 

22.30 Memlelcet Suet Ayan ajans 
Haberleri ve Borsalar 

22.'45 Müıik : Dans nıüıi~i Pi 

Erzurumda idhalat 
birliği teşkil edildi 

1 ,~ .. ·~~···~············~ 

f. ASRİ SİNEMADAı Er2urum : 4 (a. a.) - 75.000 
lira sermayeli bir idhalfltcılar bir 
liği kurulmuş! ur. Hük Cımetce teş 

kil edilen resmi birlikler vasıtasile 
dağıtılacak her cins eşya bu bir
lik tarahndan getirilecek ve mu
rakaba komisyonunun vereceği 

kararla esnafa dağıtılacaktır. 

ADANA BİRiNCİ İCRA ME

MURLUGUNOAN: 
Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı madde: 126 

D. No. 942-69 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
Ad:ınadak i Çarşıhamamının (51840) 
Hissede (7344) Hissesi ve yılanlı
da 6 dönümlük bir bağ 

Gayri menkulün bulunduğu 
meliki, mahallesi, sokağı numara· 
sı : Adananın Saathane civarı ve 
yılanlıda muallim mektebi civarı 

Takdir olunan kıymet : Bağın 
beher dönümü elli lira hamamın 
tamamı (30,000) lira 

Arttırmanın yapılacaA'ı yer, 
: gün, saat : 26-2-942 Perşembe 

saat 10 - 12 de 1 ci Artırma, 
9- 3-9-12 Pazarteıi saat 10 - 12 
2 ci Artırma. 

1 - işbu gayrimenkulün art 
tırma ıartnamesi 17/1/942 tarihinden 
itibaren 69 numara ile Adana 
icra Dairesinin muayyen nu
mansında herkesin iÖrebilmesi 
ıçın 69 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli 
dir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu• 
karda yazılı kıymetin °/ıı 7 ,5 .nı ... b~
tinde pey akçasiyle veya mıllı bır 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edileceklir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ~c ir tifak ~ak
kı sahiplerinin gayrı menkul uze-
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbi~el~riyle ~i~lik
te memuriyetirnize bıldırmelen ıca
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 malü
mat almış ve bunları temamen ka-
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
An<'ak artırma bedeli muhammen
kıymetin yüzde 75 şin i bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan aiğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü b3ki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be 
deli satış is ti yenin alacağına rüc
hani olan diğer alacaklıların o 
gayıi menk ııl ile temin edilmiş a
lacakları mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha: 
le edilir. Böyle bir bedel elde edlı 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta 
lehi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı f esholurıarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle alma~a raıı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he
men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak raiz ve diğer za· 
ratlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızı n memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkullar Yukarıda srös 
terilen 26-2--942 tarihinde Ada
na 1 ci icra Memurluğu oda
sında işbu ilan ve 2österilen 
artırma şartnamesi dairesinden 
satılaca~ı ilin olunur. 13877 

Türk Hava kurumu 
Adana şubesinden: 

DEBi IATIŞI 
( 1000) kadar kurban deri

si, şubatın 20 inci Cuma gür.Ü 
saat 16 da satılacaktır. istekli-

f ' Suf.lart Suua.rr 
ı: a.3o Ba Allpa u 
t1 İki Türkçe film birden • • ., 
f : 
t ' • • • • • • • ., 
i 
ı• 
·ı 

Senenin en büyük aşk ve kahramanlık şaheseri 

Türkçe sözlü ve Türk musikili 

SELAHİDDNI EYYUBİ 
VE BOZ ASLAN 

Yeni far/ular : M ÜNiR NUREDDiN ve MÜZEYYEN 
SEN A R Görülmemiı bir mutJaffakiyetle devam ediyor 

iLAVE T EN 

1 

Arsenlüpenin • 
Dönüşü 1 

'• :ı! Gayet eırareaglz merakb poUı illmi 

········~····· .. -.-····~~·~~· 
Vilayetten: 

1 - Mart ayından itibaren nüfus tezkeresi olmayanla· 

ra hiçbir bahane ile ekmek karnesi verilmiyecektir. 

2 - Tezkeresi olmayan vatandaşlar için nüfusdaire• 

sinde geniş bir büro açılmıştır. H er kes bu ay içinde bu· 
radan tezkeresini alabilir. 2-4 ~ 13870 

ıoııadla Beledl1e B11aıet1adea : 
Belediyemiz deQ'irmeoinden sökülen cins ve mikdan aş•i·da yaıa· 

lı makine aksamı ve tefcrrüatı aç•k arttıran ile satılıcatından talip o• 
!anların on beş i'Ün içinde Belediye encümenine müracaaUan ilin olıJ' 
nur. Muhammen bedeli 6(l0 liradır. · 

ADET CiNSi 

Transmisyon kasnağı 5 
1 40-50 beygirlik Hornshy markalı metıük sökütmiif 

tek .silindirli i'azoien motöı ü. 
1 
l 

1 

Kok kuanı 
Ateş kazanı 

Hava deposu Ve! bunlara ait boru tertibatı. 

(955) 13875 

ilan 
leledlye RIJaıettadea : 

MEMUR ALINACAKTIR 
• skerlikini yapmış olmak ve memurin kanunundaki vasıf' 

lan haiz bulunmak şartiyle müteaddit memur almacakhr. TaliP 
olanların Belediye riyasetine heman müracaıtl~rı ilin olunur. 

4-5 9RSEL ---------------------------------------------------_./ 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 

YAPILMA YA.CAK MOSABAKA İMTIHANI 
Si 12 ve 10/ 12 9 ~ l tarihli gündelik gazetelerle ilan ~dile11 

Devlet Demiryolları hesabma Avrupada tahsil görmek üzer' 
alınacak talebelere mahsus 14/ 119-42 tarihinde yapılacağı bildi' 
rilmiş olan imtihandan sarfınazar edilmiştir. ( 822 ) 5-7 13873 ' 

Bf DEN TERBİYESİ SEYHAN BÖl6[Sİ f UTBOl HlllM 
KOMİTESi BAŞKANU~INDAN : 

Bölgemiz ehliyetli Futbol hakemlerini çotaltmak için Şubat tt4~ 
ayı içinde bir kurs açılacaktır. Futbe l hakem komit~si talimatna:neJI' 
nin onuncu maddesine göre aranan şartlar şunlardır : .. ,. 

Madde : 10 - Ehliyetnamt.li Futbol hakemi olabilmek için şu " 
sıfları haiz olmak şarttır : 

a - Sui şöhret sahibi olmamak, 
b - Yaşı 20 den aşa~ı olmamak, 
c - En az orta tah'>il görmüş olmak ve ayrıca mai~et medarı bl.I' 

lunmak, 
d - H;ıkcmlik yapma~a rnani ve bilhasııa a-özlerinde hiç bir ,rı· 

za bulunmamak, 
e - Hakem kursundan geçerek, ~ifahi, l<slıriıi ve ameli imııhtııl 

kaı:rnınış olmıık, 

f - Mevsiminde idmanlı bulunmak, 
i - Hakemlik Otoritesine ve manevi vasıflarına sal-iip olmak. j 
isteklilerin 15/Şubat/1942 günü akşamına kıtdar Beden Terbl)'t 

Seyhan Bölgesine yazı ile müracaat ederek kayıtlarını }'aptırmaları UJll 
olunur. 13876 

ı·- Abone ve Ola ...-o arı 
Sene/il i . . . 1400 Kr. 
1 Aglıfı . • . 125 • 

ilanlar için ltl•P•J• 
mUr•c•t etmelldlr 

.. 
r:ı~ÜI~1l~SÖZÜ 

00NOEllt< GAZfl! • AOANA 

S ahi/' ve Baımuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriget Mitl6rlJ 
MACiD GOc;LO 


