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G o N oE: L ı K. s · ı v Ası GAZETE 

Maliye Vekaletimizde hararetli çallşmalar var 
•• 

.TEKAUT AYLIKLARI 
ARTTIRILACAK MI? 

Vekalet, aylıkları arttırılacak 
memurların cetvelini hazırladı 

Ankarı : 13 (Türksöıü muhabirinden) -
Esaslarını evvelce bildirdiğim, Devlet memurları 
aylıklarının arttırılmaaı etrttfındaki · çalışmalar de
vanı ctmeldedir. Bu huıustaki kanun projesinin 
tanıımlanma11 için dün gece Maliye Veldiletinde 
fCÇ vakte lr.adar çalışılmıı ve asli maaşlı memur. 
lıuın maat tutarları bir cetvel halinde tesbit edil· 
mi~tir, 

Ô2'renrlifimiıe göre, memurlara verilecek 
olan lıu fevkalide ahval zammından her hangi bir 
vcrai lu~ailmiyec,k ve proje, bu ayın yirmisinde 

tatil yapması muhtemel olan Meclis ıuznamesine 

alınarak tatilden evvel kanunlaştırılacaktır. 

Maliye Vekfüeti diğer taraftan, Eytam ve 
Eramil ile tekaüt maaşları Üterinde de te<lldkler 

yapmağıı başlamıştır. Devletten bu ııuretle para 

alanların da pahalılıktan dolayı müşkülata düş

memesi için bazı tedbirlere başvurulacıığı sanıl

maktadır. Bu hususta çok muhtt"mel olarak Eytllm 

ve Eramil ve tekaüt maaşlarına da bir miktar 
ilave yapılmaaı düşünülmektedir. 

Moıkova g6rı,meıerlade 

TÜRKiYE BAHSİ 
Ve EdeDID nutka dolayıılle 

ir lnıiliz ıazetesi , lııgiltere Hariciye Nazırının üç dört 8 iÜn önce parl4mentoda Türkiye hakkında ~öyledi~i söıle· 
rin . Ankarada iyi karşılanacaA-ına şüphe olmadığını yazıyor. 

Hatırlardadır ki Mo!!kovadan dönen M. Eden Sovyet Devlet adıını
l•rile neler konuştuğ'unu parlamentoya anlatırken sözü Türkiyeyı: de 
ittirmiş ve Moskovaya 2iderken [ngiltererıiıı Ankara büyük elçisini 
de ÇaR-ırdıQ'ıoı ve konuşmaların Türkiycyc dokunan kısmı hakkında 
kendisine bizzat malumat verdiğini ve elçinin bu malumatı Türkiye 
bükGmctine bildirecetini söylemişti . 

: ........................ : 
j Milli SEFİH İ 
ı -A bdiilcızizi- ı 

İ UBRifüRi İ 
ı Ankara : 13 (a. a.) - i 
ı Suudi Arabistan Krah ı i Haşmetli AbdUlazlzln tah ı 
ı ta çıkıfının yal dönUmU ı 

mUnasebetlyle Cumhur ı 
ı Reisi ismet lnönU tara· ı 
ıı tandan Telgrafla yapılan ı 

Kutlamaya hafmetll Kral ı f da telgratıa:tafekkUr et- ı 
ı ml•tlr. ı 

: ........................ : 
Mısırda yeni 

istihsal tedbiri 
Kahire : 13 (a. a.) - Hükü

ınet, yukarı Mısır ile aşağı Mısı · 
rın iki vilayetinde pamuk ekimini 
yasak etmiştir. Hükumet bu ted · 
birle çiftçileri zahire ekmek zo. 
runda bırakmıştır. Memleket ihti· 
yaçları için daha beş milyon kilo 
zahircye lüzum vardır. 

Afrilt.ada /n'liliz haral atı deıJam etmektedir . Buna ait 
haberleri ikinci aahilede bulacak•ınız. Re•mimiz bir /ngiliz 
zırhlı k olunu harekat eanasında 11östermektedir . 

M. Eden , Mos'lcovada Türkiyeden , her bakımdan doc;tça konu
fUldutunu , gerek fngilterenin , gerek Sovyet Rusya111n kuvvetli ve 
~t.fahlı bir Türkiye görmek istedi~lerini Avam kamar~sına söyledi~i 
ıçın , Türkiye efkarı bu dostluk inancasını , bir kaç gun evvel lngıl
tcre Hariciye Nazırının a~zından ö~renmiş bulunuyor . Memleketimiz 
hakkında beılencn her iyi niyet gibi M. Edenin güzel sözleri de mem 
lckctimizdc hiç şüphesiz , iki millet arasındaki münasebetlere en uy. 
iutı tesiri yapmıştır . Müttefik bir devletten başka türlü hareketi zaten 
altıl alrnaı • 

Adanada , ıstanbalda 
yerleri dolandıran 

bir çok 
sabtekAr 

. Anlcaraya dönmüş bulunan ln
i~ltcre büyük elçisi de - M. Ede· 
nın dediği gibi - Moıkova ko· 
nuırnaları hakkında hükumelimiıe 
daha etraflı malumat vermiş ola

~~ktı~. B~ rnalümat, elbette, yalnız 
1 

rlcıyeyı alalcalı tutan işlere kısı· 

Amerikalllar 
konferansı 

1 kalmamış, iki müttefik devlet 
:~asında her zaman gerektiği gi- Harp iıleri milli 

1
• Moskovada konuşulan ve M. mecliıi kuruldu 

Edcn'in bahscttiA"i Avrupa sulhu 
~e tmniycti gibi, Türkiyeyi yakın- Riyodö Jeneiro : 13 (A.A.) -
~n uzaktan ilgilendirmesi tabii Vels ile Amerikalılar Arası Kon-

~ ~n bütün siyasi meseleleri de feransına iştirak edecek diğer 
çın~1 ~lmıştır sanırız. Amerikan murahhasları buraya 

lan kıl ta~afça bilinen ve konuşu - gelecektir • 
_. ıey crın karşılıklı, doiru dü- Vaşington : 13 ( A. A. ) - . 

rust alınıp Verilme ·d· k" b" 1 Reis Ruzvelt , harp işleri milli "k sı ır ı oy e 
naıı devirlerde her 1- 1- meclisi kurmuştur . Bu meclisin uru propa-
gandaların, yanlış yahud ek!ik an· reiıli~ine milli müdafaa meclisi 
1"!•şların önüne geçebilir. Düz. · reisi Vilyam Deeds tayin edil· 
run ve sürekli münasebetlerin İ· mi~tir . 
nanç8tcnıc1i budur. Vaşington : 13 ( A. A. ) -

M u !?cseleyc dokunmuşken, Hükumet , hususi tayyareleri as 
b.' f:den ın söyledikleri arasında keri hizmette kullanmak üzere 

Kır1.cumleye işaret etmek isteriz. satın alacaktır . 
c ımcleri - 1 1 • 

d ve cum e erı gazeteler- --------------
m~{~::~dıfı 

1
2ibi alıp mana çıkar· rak fi1'ir yürütemeyiz . Bununla 

ıir ed'I Yen erce başka türlü tef. beraber , şekil ne olursa olsun 
aı. " 1' metc elverişli olduğ'unu M. Edenin en dost bir kaygı ile 
o urum e anladılh b _ k d' . . 
de M E.d .4"mıı u sozlerin· verme iste ığı ınanın iç özünü 

· en dıyor k" (T d "ld" B · müttefiklerin zaferin~: kürklerin, anlamak i'ÜÇ eğı ır . u temı-
bir ,eyleri yoktur.) ~~rn or~acak natın yaptığı iyi tesirleri belirtme 
kelimeleri oldutu llİbi 

1 
leyı ve ğ'e hacet yoktur • 

çekten bunu anlamak g~~~~··çi~r- Yalnız ( Yorkshire Post ) ga 
k- TM k" · h" " ur. un· zetesinin de bu sözlere degimin-

u, . . ur ıyenın, ıç bir tarafın d b" t:. d . 
zaf erınden korkusu yoktur 

8
. en aşırı ır m11na ver iğim sa· 

t · ır nıyoruz . Bu [ngiliz gazetesi di· arafın yenmesinden, yahud öbu-r 
t yor ki : arafın yenilmesinden korkumuz 
ol.ma'lc için bir .zaferden kazanç, 
bır yıkımcian kayıp ummamız ıa. 
~ınıgelir. Halbuki Türkiyenin la · 
rafsız si}'aseti bu türlü harp ve 

POiitika kumarının üstündedir. 
Kaldı ki müttefiklerin zaferinden 
k~~IJ.u duymak, ittüttefik keliıne
ıınıo •nlaını tersine dönmedikçe-, 
rrıantıta da ııtmaz. 

IÖr Fa~t .. nutkun a11I metnini 
lll~ık ve kııa bir telirafın 

l'el lcrclbne1iaı dı anı· 

( Asırlar boyunca Ayasofya 
minareleri Çarların ihtirası için bi 
rer mikııatis teşkil etmiştir ve c-s· 
ki şüpheler modern politikada 
bazen tekrar ya~aınaktadır . M. 
Edeııin keıııin sözleı i Türkiye hü · 
küıneti bası arasıııda kalabiltcek 
bütün endişeleri ortadan kaldıra
caktır . ) 

Müt~fik lngilterenin Hariciye 
Nazırının bulunduQ'u yerde Tür
kiyedcn başka türlü konuşulamı· 

(o.tal'... , ... , 

ALİ FUAD 
YAKALANDI 

Dün aldı~ımıı mallımata gö
re , Ali Fuad Mavi oğlu veya 
Gölı:şin soya<lını kullanan çok ya · 
man bir dolandırıcı Osmaniyede 
} akayı ele vermiştir . Ali Fuad 
bundan bir müddet evvel ş :o hri

mi:r:de bir çok müesseseleri ve 
$ahısları muhtelif miktarlarda pa
ra çe'lcmck suretiyle dolandırmış-
tır . 

Ali Fuad do~andıraca~ı yere 
bazan kendisini < Ben lstanbulda 
falan müessesenin sahibinin o~
Juyum ;; diye takdim etmelttedir. 
Mcııela Evrendilek L:itap evini bu 

suretle dolandıran Ali Fuad ls
tanbulda da kendini , şehrimiz 
fabriltatörle:-inden Bay Nuri Ha
ıın oğ'lu diye .takdim etmiştir . 
Yakayı ele veren Ali Fuad bugün 
yarın şehrimize getirilecek ve bu 
suretle hayret verici dolandırıcı· 
lıkları çorap ıöküğü gibi ortaya 
dökülecektir . 

Uzak şarkta 

laponıarın Şangşa ta 
arraza ptlskOrtflldd 

Çin zaferleri 

Londra : 13 ( a. a. ) - Dey· 
li Telgraf diyor ki : Uzak doğu· 
daki karanlık harp tablosu içinde 
bir ışı\c pnrlamıştır . Bu Çin or
dusunun Japonlara şiddetli bir 
darbe indirdi~i Şangşada olmuş. 
tur . 

Japonların Şangşayı ele ge· 
çirmek için yaptıkları bütün te
şebbüsler püskürtülmüştür . Şeh
rin 30 mil şimalinde Japonların 
geri çekilen döküntüleri şimdi ' 
çevrilmek tehlikesinde bulunuyor. 
24 saat süren bir muharebede 

(Gerisi 2 ncl sayfada) 
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Bu mesele yakmda kafileşecek 
Ankara : 13 ( Türksözü Mulıabirinden ) - llükiımet 

yol paraıı üzerinde bazı incelemeler yapmaktadır. Bu ince· 
leme/erin esaıını çalııan kadınlar te1kil etmektedir. Bu gi· 
bilerden na:sıl ki buhran, müvazene Vc•cıir vergiler alınıyor· 
sa yol panasrnın da alınacağı sanılmaktadır. Bu iş pek ya
kında bir karara bağlanacaktır. 

PARTi GRUPUNDA 
Başvekilimiz dün 

beyanatta bulundu 
: ........................ : 
ı ı 

i Rus ileri i 
ı ı 

i hareketi f 
ı ı 
ı : 
ı Alman ordusu aç ı 
: ı 
ı Cebheye gönderilen : 
ı fOrablar faı gibi, ı 
ı peynirini ancak ı 
ı destereler kesebiliyor i 
i Almanyada ı 
i boşnudsuzluk i 
: ı 

Moskova : 13 (a. a.) - Bu 
sabahld Sov) et tebliği : Dün 
gt-cc cebhenin baıı kesimlerinde 
kıtalarımııın faaliyeti devam et
miştir. 

Kuybişef : 13 (a. a.) - lz
vestiya gazetesinin muhabiri, Al
manların Harkof bölgesiyle Ci· 
varındaki bolgclerde tahkimat 
yaptıklarını bildiriyor. diyor ki : 

<- Almanlar Sovyet ilerle
yişini saklamak istemişlerse de 
halk bunu öğrennıiştir. Harkof'ta 
yahudiler eşyaları alınarak evle
rınden \~ıknrılmıştır. Alman L:a· 
rargahı civarında bir biııa pat
layış neticesinde yılülmıştır. Sık 

sık balkonlardan asılmış cesetler 
görülilyor. 

Bern : 13 (a. a .) - Meser 
Saytung Agdu gazetesi, şark 

cebhesincleki Alman kıtalarına 

yiyecek gönderilmesi wrlukları 
nı şöyle anlatıyor : Yüzlerce ki
lometre uz.ağa kamyonlarla götü
r üten yiyecek maddeleri bir buı 

Aııkına : 13 ( n. a. ) - Cüm
huriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
Umumi Heyeti bugün Hasan Sn· 
la.anın reislig-inde toplandı • Cel
senin açılmasını müteakip Baş . 

vekil Refik Suydam söı alarak 
Refah vapu ru hadi esinin ~; nıdiye 
hdar geçen ltıhl..ikat safhalarını 
hülaı.a ettikten sonra takibat ami
ri sıfııtiylc Genel Kurmay Baş. 

kanlığının son tnhkika t neticesiıı
de bu işin o zaman Vekil bulu
nan iki Mebuı;un dahi is tiçvabına 
lüzum hasıl okluğunu kazai bir 
karar şr.:klinde bitdirnıiş oldu~unu 
izah edeı c:k Rd111ı vapuru mese
lesi üzerinde llü.> ük Millet Mec· 
li:.i niıamnamf si dahilinde gere
ken nı.uıuııelc içiıı evı tıkın Büyük 
Mıllc:t Meclisi Reisliğiııe bildiri
leceğini anlatmıştır . 

Bundan sonra Haı iciye Vekili 
son üç hafta hokkındald dünya 
had iseleri üzerinde iıahat vermiş 
bu izahat Umumi Heyetin tasvi
bine iktiran etmiştir . 

Bundan sonra Van Mebusu 
lbrahim Arbaaın otobüs işleten 
belediyder haklmıdaki takririne 
Dahiliye Vekili ve Kazım Kara· 
bel.: irin tren yolcularının korun· 
ma:sı hakkındaki hkririne de Mü
nakalat Vekili cevapta bulunmuı
larclır . 

kitlesi haline geliyor. Konserve 
kutuları içindekiler demir gibi 
sertleşiyor. Limonlar bomba ha
lindedir. E1'mek de öyle. Şarabı 
ateşte critm<'k, peyniı i pıçakla 

değ-il, dc:stere ile kesmek icap 
ediyor. 

Bern : 13 (a. a.) - Ditat 
gazetesinin Berlin muhabirinden : 
Balk• ınlardan çekilen A\man İf 
gal l.ıtalıırıııın bıraktığı boı-

ı Gerisi Z nci li&Jlaıla) 

Adana Ticaret Sanayi 
odası yeni idare 
heyeti dün seçildi 

Adana Ticaret Odası idare 
heyeti seçimi dün snat 15 de oda 
salonunda yapılm ıştır . Yeni idr.rc 
heyetine Abidin Ramazanoğlu, 
Cevdet Çamurdan, Ahmet Nedim 
Ko1.acıoğlu, Abdullah güleli, Aziz 
Köseoğlıı, Gani Girici, Hasan Atal, 
lbrahim Burduıoğlu, lsa Candan, 
Mehmet Ôzergiıı, Raşit Ener ve 
Süleyman Ôzerdil seçilınişdir. Ye
ni idere heyeti bııgün toplanarak 
iş bölümü yapacaktır. 

Elen halkına 
yapılan zalim 
Londıa : 13 ( A. A. ) 

Taynıis g:ıı:elcsi Yunan fı:ılkının 
Alman ve Bulgnı l:ırdan çektifi 
azabı anlatmak t:ı , ve Bulgarların 
binlerce Elen öldürdütünü yaı• 

maktadır • --· 



2 Sayfa 

4nkara radyosunda 
Adana gecesi 

Parti Genel Sekreterli~i ayın 
n beşiııci günü için ( yarın ) 
~nkare radyosunda bir < Adana 
ünü > saati ayırmıştır . Ankara 
adyosunurı Adana gününde bu
ınmak üı.ere Adana Halkevi ta
afından dört kişilik bir ekip gön · 
eritmiştir. Bu ekibi halk şairle

nden Hasibe Türkmen , Kadir
den Hüseyin Şahin , Osmaniye
en Mehmcd Küçüle ve Adana · 
an Abdullah teşkil etıneHedir. 

Pamuk ipliğini 
satan 1 ara ceza 
Alakadar kaynaldardan aldı

ımı:ı ıııalı'.imata göre, Sümerbank 
ıüesseseletindcn tcvı.i edilen pa
ıuk iµlilderini , tahsis edilen işte 

ullanmayarak satanlar hııHında 

lılli Korunma Kanunu ile onu 
ldil eden 4156 sayılı kanunun 
erpiş etti~i a~ır ceztılar tatbik 
dilecektir . 

v1antar nümunelerl 
lstanbula yollandı 

inhisarlar umum müdürlü~ü 
trnf ından gönderilen idare mü
endiıılerinden Bay Mehmed Harer 
.uti Toroı1larda yaptı~ı tetkikat 
eticesi şişelerde kullanılmaya el
ı:rişli bir nıaııtar c inai bulmuş 

ı:: buntt ait ııümuııelcri lıılıi~arlar 
mum ıııüdürlü~ürıe yollamıştır . 

PorteL.iı , Cenuht Fransa 

e Ş i m a 1 t Afrıkada yetiş

ıekte olan mantarın merıı -
kette elde edilmeii suretiyle 
em y,eııi bir iş ıalıası açılm ış 

em de büyük miktar da paramı · 

n harice akmanıa ı t~ın in edil
iİŞ bu!unmaldıtdır. 

Av malzemesi 
Birçok avcılarınıu.darı aldığı

ıız mektoplarda , bayilerde aaç
ıo , barut , l.'.&pıül ve ıairenin 
ulunrnadı~ı aıılaşılmaktadır. Av· 
ılık ve atıcılık sporuna yardım 

·in İııhiııar idaresinin bu iııte~i 
erhal yerine getirtcegini ümid 
der iz. 

Müessif kaza 

ESKi iSTASYONDAKi 
OTOMOBiL KAZASI 

Evvelki gün akfam üzeri hava 
eydanına gitmekte olan logiliz 
:msolosluğu otomobili bir ka:ıa 
eticesi hende§'e yuvarlanmıştı . 
ltomobilin içinde bulunan kon
)Joslulc kançları Bay Blan ile 
för hafifçe yaralanmıılar. Fakat 

onsol<Jsun huıuıi tercümanı Bay 
ıehilleı başından a~ır yaralana· 
lk Ölmüştür . Bay Aehillea'in 
~nazesi bugün saat dolcuıda kal
m.lacaktır . 

Fotoğraf ve . . . 
resım sergısı 

Ayın onuncu günü Halice. 
ı nde açılmış olan foto~raf ve 
;sim sergi'i her güıı ziyaretçi
re açık bulundurulmaktadır . 
ergide bilhassa çok tüıel fo . 
ğraflar teşhir edilmekteriir. Ser-
oyın 17 sinde kapanacaktır. 

:JST AN BUL POST ASI 
Dün 1.tanbul posta treni şeh

miı.e 8,5 snol rötarla saat 9,15 
r degelmiş. 
~~------------------~-

lı1oskova göriişmele
nde Türkiye bahsi ve 
lenin nutku dolayısile 

( Başmalcaleden artan ) 

'cağına ıaten eminiz . Fakat 
ç tekzibe uğramıyacağımızı bi
rek şunu da ileri silrebiliriz ki 
~rkiye hükumeti bası arasında 

prak bütünlüğümüz ve istiklali
iz hakkında hiç bir endişe yer 
ılmamıştır . Çarlık Rusyasını 

lmiyoruz amma , Ayasofya mü· 
sinin artık miknatisi olmcıdı~ına, 
lnarelerin en sert yıldıı ımları 

le karşıladığına çok rskiden 
nımız vardı . Komşularımızın 

ni isabetli düşüncede oldukları
da biliyoruz .. Bu hakikat Mos 
va konu~malannda bir daha 
ıydana çıkmışsa , Türkiyeyi an· 
rış ve sulh namına herkes gibi 
t de seviniriz . 

Ticari vaziyet 

Sığır ve Mandanın 
az:ami satı' bedeli 

Cenup hudutlarımızdaki mem
leketlerle ticaret işlerini artırmak 
için lngiliz korprasyona satılacak 
malların, yeni i~lcr için döviz ve 
akreditifler temin edeceti söylen
mektedir. Bu suretle Irak, Suriye 
ve Filistinden sığır deı isi vcsair 
mallar gelirlnıek mümkün olacak
tır. 

Diğer taraftan sığır ve manda 
derileriyle köselelcrı. azami satış 
fiatı konacağı sanılmaktadır. 

Halkevi müfettİfİ 

Şehrimiz Halkevinde teftişler· 

de bulunan Hıslkevi nıüf cltişi B. 
Kemal Güngör Ankaraya dön 
müştür.' 

Halkevi balosu 
Memlekette Halkcvlerinin açı

lışının onuncu yıldönümü günü 
şehrim it Halkevinde bü} ük hir 
tören yapılkcak ve o i'eCe bir 
balo verilecektir . Balonun hu.ır
lılclarına başlanmıştır. 

Kadın çorapları 
İstanbul : 13 (Türkıö.tü mu

habirinden) Noel, Kurban bayra
mı ve yılbaşı dolayııiyle piyaıa

ya çılarılan ve hemen bütün 
mağaulardıs ~örülen lüks t'Şya, 

gittikçe telmır Pİ> uadao çekil
rne~e başlan:ııttıı . fiyıtt Muralaba 
teşkilatı, bu vaziyet üıerine tah
kıkıtta girişmiıtir. Bu anda bil
haııısa ipekli; kadın çoraplarının 

hemen hemen tıol olaralc vitrin
lerden kaldırıldı~ı görülmüştür. 

Şimdi vitrinlerde açıl renkli, 
yaz aylarmda:giyilecek çoraplar 
görülmekte koyu renkli mevsim· 
lik ipek çoraplar bulunmamrı"ta
dır. Halbuki çorap fabrikalarının 

aşağı yukarı tem randımanla ça
lışma~a devam ettikleri de anla 
şılmıştır. Bundan bazı ellerin, 
ıpelcülasyon maksadiylc ipekli 
kadın çorabı topladıkları netice· 
sine varılma1'tadır. 

TÜRKiYE Rad.qosu 
ANKARA Rgdyosu 

Çarşanba 14.1.1942 
7.30 Program ve memkket sa 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Parçalar 

(Pi) 
7.45 Ajııns haberleri 
8.00 Müzik : Hafif parçalar prog 

8.15 
8.30/ 

ramının devamı (Pi) 
Evin uati 

8.45 Müzik : Programının 
kısmı Pi 

son 

12.30 Program ve Memleket sa 

12.33 
12.45 
13.UU 
13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

18.25 

18.45 
19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 

21.30 
21.45 

22.30 

at ayarı 
Müzik : Piyasa şaı kılaıı 
Ajans huberleri 
Müzik : Ftısıl 

Müzik : Kaı ıtık Prograıo 
( Pl ) 
Prosrram ve memleket sa 
at ayan 
Müıik : Radyo Dans Or 
kestrası 

Konuşma : ( Dış Politika 
Hadiseleri ) 
Radyo çocuk klübü 
Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri 
Serbest 1 O dakika 
Müzik : Karışık Şarkı ve 
türküler 
Radyo Gazete.!'i 
Müzik : Bir tıal1'. türküsü 
ö~reniyoruı 
Ziraat takvimi 
Müzik : Karcığar ve eviç 
makamlarından şarkılar 

Konuşma (Posta kutusu) 
Müzik : Riyaseti Cumhur 
Bando~ıı 
Memlt-ht saat ayarı Ajans 
Haberleri , Ziraat , Es 
ham - Tahvilat Kambi 
yo - Nukut , Borsası , 
( Fiyat ) 
Müzik : Dans müzigi Pl 

- - -
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i: !_:ASRİ SİNEMADA .. 
yapılan savaş ı· Suuare Suuuc 

ı: a,3o Ba Ak,am a.30 
Kahire : 13 (a. • .) - Kolla

rımız Agedabya<la ilerlemiş. Age· 
da-Moraba yoJunu almıştır. 350 
esir de alınmıştır. 

Roma : 13 (1. a.) - Sollum
da yapılan şiddetli düşman hü
cumları mukavemetimizle karşılaş
tı. Aiedabya cenup batısında bir 
düşman hücumu tardedilmiştir. 

Uzak Şarkta 
(B•:ı l inci ~a~/•da) 

bu kuvvetleı in büyüle bir kısmı 
hezimete u~ratılmıştır. 

Vaşington : 13 ( a. a. ) -
Amerika bahriye nazırlığına göre, 
Japonların Pır Harbur'a taorru
ı.undan sonra 55888 itişi Amcri· 
itan bahı iyesine kay<lolunmuıtur. 

Bombay : 13 ( a. •. ) - Si
yamda Japonların yanında Al
manlar bulundu~u ıöyleniyor. Fa

-!:at Almanların sayısı ıimdiye 

le adar öA-renilememiıtir. 
Rangon : 13 ( e. a. ) - İngi

liz tcbli~i : Birmanya - Siyam 
hurludunda Jngiliılerirı Japonlara 
ağ-ır kayıplar verdirdi~i bildirili· 
yor. 

Batavya : 13 ( •· a. ) -
Dünkü teblikden sonra yeni bir 
haber alırıamamış ise de Kaıakam 
ve Mimahatııanın alındı~ı sanılı

yor. Buraya çıkaıılan Japon kuv
"·etleri sayısı bilinmiyor, 

Vaşiııgton : 13 ( a. a. ) -
Bahriye na.mı Knoks demiştir 

ki : « Anıcı ikan filosu ha,ırdır . 
F11kat Japon filosu ile lı.ati bir 
muharebe beldenmemeli . Çünkü 
Atlantik başlıca harp uhneıidir. 
Donanma Amerika ile lngilteı e 
araıındaki yolların açık lıalmaaıııı 

temin ediyor . Pasifik filosu boş 
durmuyor . Düımanı nerede ne 
uman lıu.ır olur ııak o ıaman 
vuraca~ıı. Hcddimiı harbi çabuk 
bitirmektir • 

Rus ileri harekatı 
(BattArah Birincide) 

lu~u doldurmak için Macar 
ordu~una vaıife veı ileccldir. Çe
kile, Alman lotaları ise şark 

cebhesine ve başka harp sahne
lerine gönderilecektir. 

Ncvyork : 13 (a. a.) - Al· 
man milleti cesaret verici vid· 
lerle zaferden :ıafere götilrülmüş
tür. Fa icat şimdi bu vAdler ve 
ıaf erler devri sona ermiş bulu
yor. \Alman matbuat müdürü 
askeri hareketlerin ciddi bir saf
haya girdi~ini bildirmiştir. Şsrk 
cebheaindeki Alman orduları bü
yük tehlike kerş11ındadır. lıte 
Almanyadalci dahiıi hoşoudsuıluk 
hakkında dolaşan ıayialar bu ha
berlerle alikalıd ır. 

Helsinki : 13 (a. a.) - Ru
mun berzahında bir ~us mevzii 
zaptedilm iş, 2400 esir alınmıştır. 

Saat !arkları 
Japonya , Amerikayı harp 

ilAn cttiti ı.aman , Berlinde pa
zar günü olup saat 23 idi . Hal· 
bulci Tokyoda gün pazartesi , 
saat de sabah idi . Demek ki 
Avrupa saatile Japon saati ara
sında 8 saatlik fark vardır • Nev· 
york saati ise , bir kaç saat da
ha geridir . 

Amerika gazetelerine ıöre , 
Japonyanın Amerika ve İngiltere 
ile harp hali Japonların dedi~i 
gibi pazartesi günü sabah saat 
6 da de~il , pazar g-ünü saat 
16 dadır • 

Yine Japonların müttefiklere 
harp illn etti~i an , San Fransis· 
koda saat 13 ve Hav ay adaların · 

da 10.30 u fÖstermişlir . 

Bulgar kralı 

Bulgar kralı ile çocuklarının 
Sofya civarındaki Vrana sarayın
da bir ıünlük hayatı filme alınmış· 
tır . Film seslidir . Kral çocuk 
!arının ders çalışmaları , spor 
yapmaları ve küçük veliahd prens 
Simon Tırnovskinin askerler ara 
sında g~çirdiği zamanlar hep fil 
me ahnmıfhr . Veliahda , Bizans 
lardan evvel mevcut bulunduğ'u 

ileri sürülen eski büyük Bulgariı 

tanın çarı Simconun ismi veril 
mi~ti . 

Bulgar tarihine a-öre , altın 
devri denen ç,ar Sinıeon'nurı za
manında Bula-aristan Karadeniz 
den hemen Adriyatik sahillerine 
ve cenupta da Akderıize ve ls
tanbul surlarını kadar uzalll
yor muf . 

Kralırı kızının ismi Mariye 
Luiıadır • Filim , yakında Sofya
da ve bütün memlekd sinemala
rında halka jösterilecektiı 

.A dreui~ m•ktup 

bin• : 
B•ni ~l>rtn ! 

M. H. R. 

ZA Y( - Adana şubesinden 

alditım Askerlik vesikaml zayi et
tim. yenisini alacafımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 13800 

Adana Sarıyakup mahal· 
lesinden 314 doğumlu 

Mustafa O. Muhittin 

Vasfi Ôzçelik 

ZA Yl - Adana şubesinden 

928 senesinde aldığım 38 sahife 
ve 576 numaralı terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağ'ımdan 
hükmü olmadıtını ilin ederim. 

Kuruköprü mahallesinde 
kayıtlı Maliye memurla
rından Ahmet Aydınal 

13801 

ilan 
Çiftçi Birliğinden : 

Ziraat Vekaleti tarafından Adanaya tahsis edilen Mibzerle

rin mühim kısmı bedeli mukabilinde Çiftçimize tevzi edilmiş 

olmakla beraber bir mikdar daha yeni Mibzer mevcud olup, 

yeniden celp etmek de çok zor olacağından Çiftçimizin hu müs· 

tesna fırsattan istifade ederek Mibzer almak üzere Birliğimize 
müracaat eylemeleri ehemmiyetle rica olunur. 3-3 13800 

Eskl1eblr Tayyare Fabrikası Direktir· 
ıııandea: 

Fabrikaiçin birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, Tornacı, Fire
zeci, Elektrikçi, lastik tamircisi, Saatçı ve makine ressamı alına· 
caktır. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere· 
cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine göre "500" kuru$a kadar 
yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihanda muvaffak olmaları, gelme, gitme yol 
masraflariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine aid ol
duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağ1da yazılı vesaiki 
hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörlüğüne müracaat et
meleri. "9568'' 

1 Nüfus Hüviyet cüzdana. 

2 - Askerlik vesikası. 
3 Emniyet müdürlüğürıden tasdikli hüsnühal kitJdı. 

4 Okul şahadetnamesi. 
5 Varsa bonservis. 

t ', Dahi büyik reji•ör: ERNEST LUBITCH' in 
• A merilıada en •on çeuirdiii . •• 

ı• :'. Margaret Sullavan, James Stevart 
F rang Morg an 'in yarattıkları • • i Aşk l lô.nları 

f Nefis ve harukulade bir komedi takdim ediyor • 

ı Kahkahalarla güldürecek hatırasını 
f ilelebed unutamıyacağınız bir film . 

t İlaveten : TÜRKÇE SÖZLÜ 

ı Tarzan Geliyor i Bugün Gündüz 2,30 da iki Film Birden 

ı KANATU KADINlAR TARZAN G[lİYOR • 
,ı Pek yakında : ÇAM SAKIZI KONGADA 
......... -. ............................................. u 
, .. _..... ________ .... __________ ___.. .. , 

Şehrimizde altı sene kadar Tümen ve • 
Askeri hastahane baş tabibliğini yapan ! 

DOKTOR l 
! ~i~~~~~~i~yı ~~.~.~~-k i 
f Hergün Pamuk Borsası karşısrndaki 35 Numanlı se- t 

İ
' kakta 44 Numarala muayenehanesinde hastalarını kabul • 

eder. , 5-15 11792 ı . -.. -------·· ------------.··~-----.• 
ı ................................................ "ı 
i Fabrika ve bilumum makine i 
i sahiplerinin nazarı dikkatine ı 
ı ı 

I DEMİR İŞ 1 
ı ı 
1 Saim Yalçıner , 1 
ı Bı"lumum k. l l · / ıı ma ına ar , a atı züraıy• , moıar •r 
ı . I . ı 
ı tamır ate yeaı ı 

ı Her Nevi Makinalara Yedek Parça , Pik ve Kıul döküm ı 

ıı -ao~uk sıcal demir işleri , fireze, büyük küçiik torna ve pilarıya ı 
ı işleri, clektirik kaynak iılerini teminatlı olarak yapmajta i 
J PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTlR : 

i ADRES: ! 
ı Eski lıtaıyon Kar,ıııad• f 
i Telgraf Adresi : Adana· Demir •iş i 
ı ................................................... ı 

İLAN 
MALATYA BEZ VE İPLiK f ABRIKALARI ADANA 

MENSUCAT f ABRIKASIAOAN : 
Fabrikamızda mevcut Dobson Barlov fabrikasmda 1896 

ve 1898 senesi imal edilmiş iki adet pamuk tarak ( Kard ) 
mak inesi atideki şerait dairesinde satılacakhr. 

1 - Beherinin muhammen fiah fabrika teslimi anba-

lajsız biner liradır • 
2 - Bu makinelerin gümrük resmi , ilin bedeli mu· 

kavele pulları anbalaj vesair masrafları ahcıya aittir. 
3 - Müzayede açık arhrma suretile 30 - 1 - 942 

cuma günü saat on beşte Adanada Malatya Mensucat fa~ 
rikasında yapılacaktır • 

kadar depozit olarak 
300. lira f ahrika ve:z:-

4 - Mezkur gün saat on ikiye 
muhammen beddinin yüzde 15 i olan 
nesine yatanlmış bulunacaktır • 

Talip olanlann mezkur gün ve saatta fabrikamızda bu-
lunmaları ilan olunur • 8-11- 14 13788 

Sen•lill ... 14()() · Kr. 
, Aylıfı . • . 125 • 

lıınıa .. için ld•r•r• 
muracaat otm•Hdlr 

!MSftMMf 

GUNOELIK (;AZEll! • AOANA 

Sahit• ue Baımuharrlri 
FERiD CELAL GOYEN 

Umumf Neıriyai Müdüri 
MACiD GÜÇLÜ 

BosıldıOı yer : TORK50ZO Maıb-11 
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