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Adanada ekmek kartları 
yarın dağıtılacaktır 

Halkın dikkat göstereceği noktalar 

BiLDiRECEK BA,LANDI KARNE TEVZIATINA MIRSINDE DE 
: . savaşlar : 
• • • • • • 

HükOmete Verilecek beyannameler 
. An.Jtt~ra : 15 (Tür.luöz.ü moh"birinden) -:-. l/.iikume 

t~n 6u6ünlerJe, :uedise · ,ayet mühim bir "kanun · 'Jayihası 
teklif t fmeai mulıtem;o l göriilmelrt~dir. Bu /ciyih.inın ana 
lıattı ,, , , biitun Vevld mtrnurlarmın Maltip bulımJuldarı 
•mlalc. ue ser~d/eri hale/tında laDltum~·te birer beyunnaml' 
VUmeleri te,lfil etme/ı.tedı'r. 1'•Jımin edi/Jili~·e 8Ôre, /(ı_yiha 
ı~ratle Mecli$e ~öndcrilecı k oe lu~ tatilirıJen evvel M•c
!~e seultedilecelttir. 

Aile Ki/erleri 
\ Hır aııealn, erzakı llıkkında 
bıyanaıme wırme mecburiyeti 

• • - Ankara : ı.5 (TiirksÔ7..İi Muha· 
ı .......................... :.ı birindrn) - Milli korunma konu. : u · · s · : 1 n11ndn°1) b"azı ıiıadc..lt-lerin de~lştiril-
ı zak arkta . ı m~si elr;ıfı~da çalışmalara devam 
ı · ı eCliliyor. 1 1 aber aldığ'ı1111za göı e 
ı ! kanuna, ailelerin . kilerlerinde bulu· 
ı Japo ı . s· : nan erzakın .h~yana tahi tutulma-

1 
0 ~r J~gap~t ı . Si iıakl-."lnda bir madde eklenmesi 

. c~phesındc otuz hın ı de muhtemeldir. . 

lna·ı· · h d ı •' ızın mu asara a ı Al d k" 
·ı olduğunu söylüyor : . manya a. 1 

To1') o : 15 ( a. 'a. ı - Tul
\ 

0 -'aki Finlandiya r lçiliii Sovyet
~r Birli~i_ ile Finlandiya arasuııl_a 
•r~ IÔ?ufmeleri 5·apıldığına daır 

. tty~aları l alanlımıştır. 
S foltyo : 15 ( a. 11. ) - 14 

oukiounc.ta Japon L:ıl il ları Joho 
'Y~etioe airmif ve ileri hareket· 
lcrıne - · t· s· sur.aUe clevam etmış ı r I 

~~Vapur cephesinde 30,C 00 ln· 
aılıı ası.eri Jtponlıtr taraf ınd4n 
ttınamiyl.c suılmı~tır. 
'li Tok_y<t : 15 ( a. a. ) - ToQ· 
~ ~ Bır bahriye piyade tc~kili

IQıı Şimtl Mınaha1n'dald bütün 
t•v···· . ı t . . , ... c Q1eyıianlannı tfga e mış· 
tıt. Bu lıırckctlcrde çok büyük 
••vıcb ııı lıtı tanl tc)rı makineli tfü ' ,. • 

cnk, Cf"phaııe ve ba~ı malıe · 
tııc ele ~cçlrdik. 

Tokyo : ı"s (" aı- a. ) - J•· 
{)On J • • < erıız lı:uvvdlcri Hollanda 
11' d' ın ıstanı açıklannda 15 Son~: 

.• ~~tıda 37 .o~~ tonilatoluk cı;rr't 
~en 2eınısı , batıraııf ve 4000 

:~Qnlıık 3 düşman ticaret gemisini 

kaynaşnıa şayıaları ----.·-
Kno/ıus 'rın h"eyanatı 

Vaşinıton : 15 (a. a.) - Bah
riye nazırı Albay Knoks demiş· 
tir ki : 

....: "Alınan yada kaynaşmalar 
olduğuna dair hikayeler yalandır. 
Bu n la~ Amerikanın harp gayretini 
a:rnltmak. maksadiyle yapı lıyor. 
Haberlerin, her Alman işa-a liode 
bulunan yerlerden gelmesi, bun· 
ların şütihc ile karşılanmasına ye· 
ttr . ., 

Gelecek bahaı· 

taarruzuna hazırlık 
Ankara : 15 ( R. G. l -

Bulaar ıcıdyostıııo göı e . Ribben• 
troptın ı'iOnra· ~Kont Ciyanonuıı 
Budape~teyi ziyareti ilkbahar ta
arru:tiyle alakadardır. Ve Mihver 
devletleri 'atasında &ıkı bir işbir· 

liği varriır. 

: . 

• .. 

Dün aldı~ımız maJümata göre 
yarın uat 14 de ekmek karneıi 
tevziatına bati anacaktır. Grcp a· 
rup memurlar ev ev dolaftrak 
nOfuı te:ı.lcerelerine bakarak kar· 
neleri dağıtacaUır. Bu karnelerle 
ekmek tevziatına lıaılanacık ııün 
ayııca bildirilecektir. 

Bu lı:arrıe da~ıtma İfioin bir 
k:ıç gün ıüı mcsi muhtemeldir. Bu 
işin kolayca bitirilmeıi için hal~ 

k1rnl7.tn nüfus tezkeresi işinrie ala
ka gchtNınt-ı;i kafidir. Cumartesi 

gününden itibaren :ııer aile nüfus 
ka~ıtlarını evde bir araya top\a. 

Rus topraklurındaki lıare'kattan bir sahne malı ve evde muhakkak bir kişi 
· G S v tarafından öldürüldüğünü bildiri- bulundurmalırlır. Ankara : 15 lR· ·) - 0 • 

)'•!t Alınan harbi devam etmek· yor. Diğer bir çete gurupu da Gelen memurlar bu nüfus lca-
lt>dir: Moj!'liskleki durum Alman· beş ı:ıubay ()!dürmüştür. ğıtlarına göre karnelerini vere· 
lsr 'için pek tehlikeli görülmek- : Liı.boıı : ıs:(a a.) Marsil.) a cdderdir. 
tedir. Aloıanların Viyazmode di- Ru11 cebhesindeıı 2000 Alman Mersın : 15 (Türk sözü muhıı· 
ğr.r bir müdafaa cr.bhe.si ktJrması yaralisı gelmiştir. Ekserisinin bn- birinden ) - Eltmelc karnesi tev-
pek muhkmelclir, Sav •et kıtala- 1.1 U'l.uvlerı donmuş \'e bu uzav- ıiatına dün de belediye salonun· 
rı Aar):ofa yirru1 beş kilometreyı: larııı ke•İlmesine mecburiyet da devam edilmiştir. Karneler ilan 
kadar yuklaşoıışlardLr. hasıl olmuıtur · • edildiği gibi Camii~erif mahalle-
.. Moı.kova ~ 15 ·{a. ıs.) - · Ge- Moskova: 15 (a. a.) - Mos· ,inde oturanlara da~ıtılmıştır. Bu 
neral Fed.yonisld ~ kumaııdasın· kova radyosunun bilrfüdiğine gö- mahalle sakinlerinin çolıluğu ha-
dakı kıhları Leningrad ceblıe· ı r-, Avustııryolılar bugüne kadar sebile belediye dairesi kalabalık. 
~inde Almanıar·ın tahkim e<lilmlş Rus cel>hesincle ölü, yaratı ve olmuşsa da tevziat evvelki gün 
müoaff u hattına doğru ilerleyor. esir ~!arak 3110.000 k~i kil} bet- de olduğu gibi sayan valimiı B. 
Almanlar Leningradın do2usunde mitlerdir: Sahip •ôrrcnin neıar•tinde inti· 
hcnifr tutm•kta:oıduldıkı çevre . Beri in : 15 ( a.a. ) - Daiu um ve disiplin içinde olmuıtur . 
ııin her karış topre~ını müdafea mcı keı l:esimin<le "Ruslar hatları· 

- · Karnt-lerin tevziatına devam edi· için ümidsizce · dögüşuyor. < V 1 tnıı.a taarruz etti • Bir tumen mız 
lcctktir. şehrinden Fin kuvvetleri çıkarıl· <Gerisi~ nol .ayfad::a:!...ı __ _:.....:.:.=.:.:::.:....._:_ ________ _ 

~~şt~;ti:iir":~~md~,~;:':e:~~:: K . dı·na· syondan 
la ölü ve yaı alı vermişti r . Buı a· . 0 o r 
dıt 27 mitrı.1} öz, bir çok tii ferık 

ve mül'ıimmat·eıe geçirclilc. · . genı· bı·r karar 
Stokholm : (e. a:} - Alman 

tebliğine görr, llmtn ve Valdi 
bölgelerinde şiddetli muharebeler 
oluyor. Şimdi Novogınola v.e 
Pıagda· şehirle rinin durumu tehlı
keye girmiştir:~ Bu tehlikeyi· Al· 
mantar da biliyor. Leningrada 
giden iki demiryolu tehdit a ltın 
dadır. Artık limen gölü Rus iler· 
leVişine engel olma\üırn çıkmışhr. 
Ru~lann Mo~kova cennp kesi· 
minde taarruza gtçtilderi bi\di

Aracılık .zammı V• ekmelclilt, yem•lclik unlar 

ı iliyor. 
:. Moskova : 15 (a. a.) - Sov
. yet "tebliiine ek : Altıncl' Alman 
orduııu komutanı mareşal Fon 
Reic:hnııu, çetelerin Almanlara 
ııiİr kayıplar verdirdiğini kabu! 
zorunda ~almışt•r.:: Rus çctelerı 
ile miicadeleden bahdeden bir 
emrinde ma"reşııl Reichnau kendi 

· kurmayından 12 subayın çeteler 

.._.., 
Çörçil seyalıatleriflden birisinde 

Ankara : 15 (R. G.) - BuQ'
day, çavdar, arpa, mııır ve mah
lut hububat müstahsil lıe rini ala
kalandıran yeni bir koordinasyon 
kararı çıltmaktadı r. Buna ıöre, 
her müstahsil için el konan mah· 
ıülden başka ekmeklik ve yemek
lik ayda yirmi kilo un bırakıl· 
maktadır. Mahsul satışla rında da 
yüule on ıııracılık ummı vardır. 

Portekiz - lngilter e 

arası görüşmesi 

· tJc g~çirmiştir. Japon lıe\'a kuv
\ir ~tlcrı dokuı .Sonktinurıda Pui
•~ t "k" c 1 ı düşınan ıleoizoltısını ba. 

tırm•ftır. ıııııı:::ııııııııııııııı:ııııı:ıııı:ııı:ııııııı:ııııııı 
Ruzvelt ile Çörçil 
neler kararlaşbrdı 

Ankara : ıs ( R. G. ) -
Lizbondan gelen biı telgrafa iÖ· 
re, Portekizin işgal edilen Timor 
adası haklcındald görüşmeler bir 
çı"-maza girmiştir . Bu meselenin 
İngiliz - Portekiz dostluğunu bi
raz ihlal ettiği sanılıyor. JOı 'f okyo : 15 ( a. a. ) - Ja· 

r. llar Mıslııka hududu yekınındn 
st ıngapura 120 kilometre uı.akta 
>ulunan s · antın'e varmıştır. 

Londra : 15 ( a. a. ) - Hava 
nazırlır,1 p 1 •. 
U· k • . ar amcnto mu1te§8rı 
ıa Dogudaki lngiliı. hava kuv· 

vetlcrlnin ttaku· . 1 •1 r.· . .. 
"I) e C{ıl el'et;llll &O)'• 

((}eriSf 2 .ı.u;; s:.yf:ut:.ı 

Yugoslav - Yunan 
arl!ls ı anlaşması 
Anlcata : 15 ( R. G. ) _ Yu· 

nan - Yugoahııv mu' ·av•\ . 
0
• 

. "' "'eam e g • 
re. her ıki devlet harp boyunca 
... ~ harpten &0nra aa\tcrt ve • ı. t·. 
IAd" . ı llL l 

ı &.Şoirliji yıpacalı:lard ı r Bu 
P•kta enu eden diRer Baİlcan 
'1.cvlcUcri de 2irebilcco~lerdir 

L.ondra : 15 ( &. a. )- Roy. 
~~r d~ıplomatilc ınuLarririniıı öğ. 
y 0 ı~iııe Qöre , Yunanistan ve 
uııoshwya hükiımctlt-ri araaınıla 

kararlaşan bir anle~ma hurün 
L•)ndrado. im;ı.a\:uu:u:al.\ır . Anıcı, . 

• manın hiilcüm\eri henüı. bilinmi-
• yona da ü2rcnil1.ligine ıvre, ne· 

ticeleri yalnız Uii taraf için de~il, 
harpten ıonra bütün B11lkanlar 
ve Doıu Avrupa için ehemmi· 

MİLLl PİYANGO 
Tam ıııte diler ıabllemlzdedlr 

ıııııııııııııııııı.ııııııııııiııııııııııııı:ıııı:ııııııı 

Bern : 15 ( a. a. ) - Bat\er 
Narihten gazetesi yazıyor : Ruz. 
velt ile Çörçil arasında Vaoiog
tonda verilen kararlar yalcında 

neıredilecelctir. Böylecc_ P111ifikte 
tek kumandaya tibt hareket sah· 

nelerinin nereleri olduğu öa-reni· 
lecelttir. Sanıldığına göre. Akde· 
niz ve Yakın Şarkta tek kuman· 
daya ba~lanacaktır. 

Atlanti~te lııı ıiın muhare1-ler olayor. 
Reımimi~ bu deni~· muluırebelerinclen birini föatermelctedir. 

·UbYadaki .. . .· . 

son vaziyet 
Ela,eyla 'aıh•ri · 
hedeflerine alrın 

Amerikalılar .. 
yakında J.lbya 
Çlıtlndeler 

Ankara : 15 (R. G.) - Lib· 
yadaki harekat şudur: HaHayada
ki mihver 2"arnizonu pek tehlikeli 
bir vaziyetkdir. Buradaki kuvvet
ler artık takviye alamıyacaklardır. 
Romel kuvvetleıinden bir kısmı 
yakalanmılihr. 

Kahire : 15 (a. a.) - Orta
şark lngiliz hava tebli~i : Tayya
relerimiz Tarablus ve Elageyla'da· 
ki hedefleri bombalanmış ve yan
gınlar çıkarmıştır. Sicilyade Katan
ya hava meydanı ;tesirli surette 
bombalanmı ştır. Halfaya'daki düt· 
man mevzileri de ~iddetle bom· 
balanmıştır. 

Malta üzerinde bir tayyare 
düşürdük. Bütün bu hareketlerde 
dört tayyare kaybettik. 

Vaşing-ton : ıs (a .. a.)- Kris
tiyan Siyan• Monitör gazetesi ya· 
zıyor : Amerikan kıtaat ve malıe· 

mesi yakında Libya çölünde ıö
zükecektir. 480.000 askerle 72.000 
kamyon,· 1200 tank, 30.000 mitral
yö1.ün n,kli gert kmcktedir. 

Kahire : 15 (a. a.) - Kıyı 
kesimindeki kollarımızın ilerlemesi 
rnukave~etle a~ulaşmışsada cenup· 
ta ilerlemelerimiz devam etmittir. 
Bir mihver silah deposuyle top 
mevzileri bombardıman edil mit tir. 

Amerikalıların 
Bir buçuk milyonluk 

bir hava faaliyeti 
Ncvyorlt : 15 (a.a.) - Oalo 

Telegram gazateıinin yazdıiırıa ~ 

gört>, Amerikan hava kuvvetleri· 
nin lrtkilinde :bir buçuk milyen 
"-işilik bir mürettebatlı 150 muha· 
rebe filosu kurulması düşünülü· 

yor. Pilot yetiştirmek için, şim
diye kadar ıörülmemiş. ölçOde 
bir plan hazırlanmıştır. 

İran başvekili 
beyanatta bulundu 
Tahran : 15 (e.a) - Başve

kil, Mihver radyolarının , Mas· 
kova görüımelcrinde lranın Rus· 
lar ve lngiliıler tarafından payla· 
fılmasına kar ar vorildiQ-i hakkın· 
daki şay ialan takbih etmiştir. 

icra vekilleri 
Ankara : 15 (a.a.) - lcra ve· 

killeri bogfhı Batveldlin reiıli~io 
de m\ltad toplantısını yapmıftır. 

Devlet' teşekkülleri 
heyeti içtimaı 

Ankara : 15 (a. a.) - lktlsa• 
di devlet teşekkülleri Umumi he· 
yeli bugün Maliye Vekilinin Reis• 
li~inde kurumunun 2eçen yıl hesa 
bılançolarını, raporlarını tetkik v 
kabul eylemiştir. 

fzmirde tUfün 

piyasası açıldı 
'\ Ankara : 15 (a.a.) - 1ımir 

tülün piyaaa11 açılmıştır. 



.Şdı;-İmi1 Httll.:t" .. İ ı>nloııuııda 
ıçılmış olan rcs;m ve foto~r:ıf 

sergisi alaka tı} aııdırınış Vr' ser
gi) i ~·k ge1.~11ler olmuştur . Sl':r
eide bllhosııa fotoJ!rııflar ıııunrı 

· <.likbti çekmektedir. Sergi bugün 
de 1iyaretçılerc açılc bulunduru
lacıtk ve .>arın alşaoı kapaııocak · 
tır. Sergide Juri he) etı t:ırafın 
ılaıı sr.çilnıiş oları eseı lr.r ele bir 

- k~ .güne heler /\ııkorfıyıı göıı
t\eıilccel.:tir . Ke;rı.ıno11 ,.,,e rlerin 
ulıiplcı i wükMııtlnnıfiı ti•(. ı.tıı . 

Bed~n T cı-b1ye5lnin 
istişare hey d 

llcdcn Terhiyc:ı.i İıjtl.sıu~ lı~· 

}eti dün Vali Ray Fnilr.: Ü6iHiııii11 
ıeialı~i altıııdıı toı>lnnrııış , Rölgc: 
Lşleıiııc ait baıı knrarlur alnııştır. 

Şehrimizdeki 

a~açlama işi 

Belediye bir kıtç güncleııb~ı i 
Aıfslt yolun <.lörtyol n,ı:ıı kı~nıın

ıla ve cliğcr ban y~ı !erdeki hir 
kısım Okaliptüs a~açlıırını kt"s
tirmc~e .haşlamıştır. Bunların ye
rine başkıı fidanlar cfü.:ilecektir. 

Bölge güreşçilerinin 

muntazam çalışmaları 
Bölgemiz iÜreşçileri , Beden 

Tcrbiycıi Genel Dirc:k'tödii~ünün 
tayin etti2'i antrenör Bay Necati 
Tokbudak'ııı nezareti altında mun· 
ta.zaman çalı~malara başlamışlar

dır. Güreşı;iler cuma , pazartesi : 
çarşaınba aürıleri çalısınaktadır . 
Güreşçiler için Bölge binasında 

sıc:.aL: duş .tcı titıntı da yapılmttsı 

kararJaşmıştır. 

Memur aylıkları 
Haber aldıgımız.:ı göı l", Me

murların aylıkhırına ) apılacı.k 
um lıakkıncfald knnurı l:iyihasırıın 

haz.ırlı~ı tcmami} le hitmiş ve 
Maliye Vekaletinden-: Başvekalete 
fÖndcrilmiştir. l.ayih4 bu ı l:i gü · 
rı• kadar Mecli'I tU?n-~t'.1!1'08 •lı

n•caktır. 

Kazalardiil 

Mahk emeler 
Ôğreııdij!inı ize göre, Aılti ve 

Vckiileti, adli teşkilat me\·cııt 

e\mıyan _ kaıaları ıızaltmak kı.rıı

rındadır. Bu münasebetle ba11 
knıalaı ııı n1ııblenıelerr: kavuşma· 

!arı mukaı rer<lir. 

Demiryo l la.rınde. 

eşyadan alınacak 

fazla ücretler 
Milnakalat vckılliği Oevlc:t 

Deıuiıyolları ıclaresi tarafından 
bir yerden diğer \,ir yere taşınan 
eıyaııırı kayboluıası idilinde yıı · 
pılııııuı ıcrekli muamele hskkırı· 
da yeni bir karı un proje,&İ haıır · 

lamıttır.J 

YurürlQktc bulunan hükümler 
idıucyc tt.slim olun:ın kıymetli 
c~yanın kaybolması halinde alı
nan nakliye Ocretinin on mi~liniıı 
~erilıne.:ıioi imirdir. Proje ile hu 
bülı:Qm kaldırılırıaktı ve yerine 
deterli cşy•lordan:fula bir ücret 
ılınınası uıulü konulmaktadır. Bu 
Qcrctleıl• tkıyholan : cşyıoı~ı ele· 
tr.rinc yakırı bir para ~alıihine 
tazminat olarak verilecektir. 

ltalyadan Tiirkiye'ye 

2etirilecek mallar 
Ankara : 15 {'ftt.rkla1.il mu

hı9irinıftn ) - li1t bı:ok mil · 
yen liralık bir lıad ,1ııhJUr.de ltıl
yay• taze ve tlıılo L.aııit ihrncı 
mu"ttb ilinde ba nıernlek~tleıı lııı
suli tık ıs yolu) la tAbht eczı, 

kimyevi maddeler ve boyalar, Se 
rasnik v~ r.aı.n sı11ıayi ıtıomulleri 

old .. trik ampulleri , şapla, dolu 
fılln .,,.e saire ithiJI edilrccktir. 

lthıılıit, aliikalı ithalatçılar a
tuında daRıtmı.ya tabi tutulmu· 
yacaktır. Bunlar llıllya ihracatçı
la rı ile serbest ltir şekilde aolaşıwa 

mukavele yapa bileceklerdir. 

MClkellel ı,ıerl lzerlade kon atmalar 
............................ 
i HEM$lHRilER ! i 
: Şehrimizde ekmejln ı 
f karne Ue dağıt.imasına • 
• alt ha7ır tıklar yapıtdı§ını • 

1 Aıl:uua lıwt mcrhı.indc hu-
lııuıın hiitilıı mıııhall~ münırı;~il 

leıi dün Heden~ Ttrhiyt~i saltı · 
nuııda toplaııaı a\c l.:oııuşmalarda 
bulurınıuşltu dır . Bu kongrenin 
mevrnuııu Rt"dc-n Terbiyesi mü· 
kdld i.şleıi trşkil t'\mişlir • Bu 
11radu miimcoısilll"ı e \ c-ııi b:ı11 t:ı · 

limat ela veı ilnı ı ~lir . 
• blllyorsunuz. Karı~ıkhla • 
f meydan vermamsnlz için. 
• •1"1dlden evinizde butUn t 

ev ha lkına elt nUfus f 
: cUzdanli"rınt bir köfede f 
f llıuuur bulundurunnz. f ........................ 

Transit talimatı 
Gümıuk ve lnlıinılar Vı-l;it 

ıiı:i nıı duın11zıb11 .) apıl1ıı.ııkta CJ· 

lan transit işlaiııi lol:ıyhışlırnıal 

11ır ı r. b ir t11ll11Mt1111me hı.ııırlıı

ruışhr . 

Posta, telgru.f 

havaleleri 

Sekiı. liraya kadın 

olcın havaleler 

lıerkesin adresine ıetirilecl!k 

Aldı!,!ınııı malunulla ıöre. 

Pottla telgntf Umum Miidürlüı:ü 

lcl2r:.f ve posta hav:ılelcriyle 

gfiııdr.tileıı p:.ıralarııı sahiplerine 

evlerinde verilnıtsi içiıı yaptıjı 

tclkılcııtı bilirmiş ve şimdilik bir 

tecrübe mahiı,· ı-tiııcJe oln1ak ve 
yaln11 Aokcır;, l11tanbul ve lzmi
re malı.su& olmak üzere l\ liraya 
J...adar olan lıavıleJeri evlerde sa
hiplerine tC"alim!t:ctme~e t 'k:ıraı 
vermiştir. Üt'rhal tatbik mcvkiine 
1.:tilnan bt( usüldcn fayda görül· 
.lü~ii hktir<lc ıÜi'l. liı adan feda 
ulan havalt"lcriıı Je adır•:lerindc 
!lııhiplcrinc verilllltsi İiİ karar· 

laştırılacal.:t ır, 

Dieer tar~Han pnsta paket-
lcıiniıı de nıahallinde ~ahipletiııe 
Verilme.si etrafında tetkikat 1'6pıl· 

maktaclır. 

TERMOMETRELER 

Vücut hararetini öl«:oıc2c 
ınohsus trraıomctrelcrden rntnşc
iııden veriler.ek lıilkümd lonlro· 
lÜnÜ fÔster~ıı V<":S İ kalaı 1 huluıımı 

yanl.uın ölçüler_ ve ayarlar mü· 
fetlişliklörince yoıpılaıı kontrolleri 
nelice iade bunlardın:sıhhatli ol· 
<luklan anlaşılanların ayrıca hü · 
küınet kontrolünü gö~tercn \'esi· 
kaları aranmadan memlekete so· 
kulması kararlaşınıştır. 

Adliye kadrosu 
B ı1~ gden maltuıı.lita naıaıaıı, 

Adli} c vd.illi~ i lıaL:inı ve uıü.J c1e· 
iuıi\Umiler ııra~ıııd ~ yNıİ lıir dr
~işi ldik b r ı ııaml"sıi lın.nrlrırıın:ıL· 
tadır . 

Lening·radın doğusun· 

daki ınuharebeler 
(8:a taralı BirittciıJ•> 

Savyetlere yınrlan hücuma ~cç 
miş düşman hatlarını } aro1ıı. bir 
çok lı:i.>y ve ~asabayı ahnıştıı. 

Bcrlin : lS (a,a.) - Tıyya · 
relerimiı Kcrçte ve Tco<losyuJa 
hücumlar yapmış ve aı.al dctıi 
ziuıle genlilcri hasır• utrıtmış.tır , 
Leniııgrad cabbcsind~ 20 blok· 
han. tahrib .ettik. 

Ciyanonun seyahati 
Budape~te : 15 ( a. •· ) ..... 

ltalyaıı h.ariçiye nu~rı Kf)nt Ci· 
yane Buoapcşteyc. gelıııi.ştir. H•· 
ıici~c naıırının ıiyaı tti bir lıç 
eüıı ı>Üreetktir . 1. 

Yunaniıt.ın• 

yiyec~lt yorclımr 

Londıa : 1:; (a. a.) - lnriliı 
lıilkflmeti a\ Yunan':balkına yiye· 
cek 2öndermek mescJesi!li inct:li· 
yof. Bu nıııksadla Yuoaoistana 
karşı tr.tbik olunan abluka kaldı 
nlırsa hıı bir emsal teşkil etmiyf' 
ccktir. 

Alınanı.um Yunanistanı aç bı· 

r•kmiJkla ln~iltert.yi valnız Yunıuı· 
istana d~~il, sıkmıı çeken biilt1a 
Avrupa mcrnlekctlcrioe yiycNk 

maddclr.ri fÖndcrmek zorunda hı· 
rakmak İ!>ledi~i anla4ıhyor. 

MiLLi PİYANGO 
TAM LiSTE AŞA~l.OADI R 

Numara 

157876 
282435 
148752 
185490 
348281 

Son rakamı 

Son l'ak~mı 

Son rakaıu ı 
Son ı-akaını 
Son rakamı 

Son rakamı 
Son ıakumı 

Son rak:ıını 

Son rakamı 

Son raknını 

Son rakamı 

Son rakamı 

Son ıakamı 

Son rakamı 

Son rakamı 

Lira -
30.000 
ıo. ooo 

10.000 
10.00D 
10.000 
(H) 
(1) 
(:l) 
(4) 

ol:ın 

ol:ın 

o!ao 
olan 
oıao 

olun 
olan 
olan 

(19) 
(97) 

(303) 
("'36) 
(900) 
(03U) 
(285) 
(l 19) 

uloın 

(7203) 
(5391) 
(7759) 

ol;&n 
olan 
olr.n 
olan 
ola o 
oıun 

Numara 

319921 
138928 
194500 
093885 
084328 
149447 

hiletlcr 
biletler 
bilcllcr 
hileUcr 
bilr.tler 
hilr.Ucr 
biletler 
biletler 
biletler 
bile titr 
biletler 
bilell~r 

biletleı 

bilctlt:r 
hilellc::r 

(~) 
('2) 
('.?) 
(2) 

(10) 
(10) 
(50) 
(50) 
(~) 

Sorı ı :ık:ınıı (0172) olah bilt'llt:r 

(100) 
(100) 
(100) 
(500) 
(500) 
(500) 
(500) 

Son rak :ımı ( 181 ~7) olan hild lt-ı ( l 000) 

1000 Lira luızanan numaralar : 

Lira -
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
tt liu 
er lirJ 
er lira 
u lira 
nt lira 
tır lira 
~er 1.ira 
Ştr lir.ı 
şer lira 
er lira 
t"r liıa 

tr lira 
er lira 
er lira 
er lira 
t.r lira 
r.ı lir~ 

Son rakamları 18 t87, 88188, 42928, 2 H29, 92382, 31746, 3473~. 
55:l41, 21359, 76690, 90132, 89969, 7 . .(4]7, 50259, 5.(556, 89().45, 96360, 
24733, 91333, 75169, 96866, '43<l70, 45754, 02170, 56979, !7175, 99657, 
74276, 49419, 11316. Bu biletler biner lira kaJanmışlarrlır. 

2000 Lira kazanan numaralar : 
16295, 44216, 8834.!, 27684, 

16 ikinci kanun t 942 
o 
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ANKARA Rlrdıµwı 

Cuın!l 16.1.1942 

7.'.tO Pı ogı :.ıın ve ıu~nılı·kd s:ı 

:ıt ayan 
7.:r:: Mfuik : l iııf ıf f'Ner~m 

tPJ) 
7. 45 Ajljtı . lw.lı~ıleı i 

8 00 Mihi.k : l l:tfif ptogr::ınıın 

dto\':.tmı (PJ) 

s. :~O/ 
8.-tS Müzik : t'rO[!fftflııftııı .son 

kısmı Pi 
12.30 Prorıam \C M~nl~kct .c;a 

at a} arı 

l'.l.:n Müzik : Sm·irınk \('\ ıasl 
ınak:ıııılaıınd:ın ~;ıı kılar. 

12..ıs Aj:ms hahcl·leri 
B.00 Mihik : şaık1 \'~ tjjıküler 

t :i.~O/ 

14.<ıu Mü·l.ik : Kıınşık ho~ı•r11 
( Pi ) 

18.UO Pı og-ı ıu11 ve rncnılı>kd r.a. 
ııt n}.ırı 

lıs .ıı 1 ~li,1ik : fa s.ı l l le; rti. 
ı~ .~o Müı.ik : Daos ıııihigi (t'I.) 
l 9.00 K<ıfıtışına : lkıis~l Saati) 
19.15 Mihik : Dıms M.iizi2i t'lOif· 

ıaıııınııı lkiı11: i Kı. mı (Pi.) 

1 ~.:\ll M~ınlekct saat ıty:uı ve 

Ajans habnlc-ıi 
19:45 Mfrıik: Kl~sik Tüık mii1j\d 

pıorrı.ını. Şef : M~c;ııd 

Cemil. 
2ıl.15 Radyo Gaz:elesi. 
'20.'45 Müzik: Nihavent Makllmın• 

d.an Şar~ıt4r. 

21.00 Ziraat tak ... ·iıııi 
21.10 TE.MSIL. 
2:2.00 Müzik : Radyo Sal•n •r· 

h,stıası. 

22.:ll> Mcml~kct s~t a}'~rı Aja.rr~ 

Haberleri 
Zt-45 Millik : Radyo .c::llon or· 

k~lr:ısı 

22..55/ 
.aı.oo Yarınki p,•grarn v~. Kc· 

panı.~ 

Kral Karol 
~ahneye çıkmak istedi 

Ankara : ıs (R. C.) - Yu· 
fOSlavya \ ' C Y lln:ll)İStilnda üldn • 
ııu gibi Ronıaoy:ıda dl ııd.a nı:ıd · 
dc!cri daı lıtı vardır. 

· Gelen lıal>eılt-ı e 2"Öıe Kral 
K.arol. Aın~ıika<la hür Romany~· 
lılar l}tfli~ini alın:ık rstemi?SMC 
lngiltcıe v~ Amcriktı bunn is.le· 
memcktcdir. ÇOııkü Km! Kıı&ıel. 
mcmJeketiodc sı:vilmtrnt>ktedir. 

AMERİKALILAR 
KONFERANSINDA 

Aol:;aı:ı : 15 (R. G.) - Am.e
dkitlıJ~n Koııferaırsı ft~tıily~'da 
~çı.lnu~ır. Yeis <İt'. hir nutHk ı>Ü,t" 
lemi~ir. 

Peru ile Aku\".ltur ihtil:tb bu 
konferansta bahis me·1n.ua o1mu.ş

lur. Bu anlaşmazlıgın ha.J.liM ç:ı· 
llşıuyor. E.n ınühirtı tek.life fl'Öre, 
bütiln Amerikan d&\'lctıerinin mih· 
\'ere lıarp, ilin istenmesidir. 
Brezilyad:ı Birltşik AmerikA ve 
lnriltcre lehinde teıahiirat y:ıpd
mıştır. 

Uıakşarkta 
(lh,tarl\fı &tllriıb) 

!emiştir. • 
Tolı.yo : 15 ( ıt, a. ) - Kı

talarınm. Mala1'ayı ıeçcfek Ge· 
ınuı alınıflır. Bu şehir Mal.aka
Sin&Apur yolu üıcl imledir. 

Ttyyar0Jcri11iı hua:iln ~1olilk. 
Augnarı ve Yeniaioe. adalarını 

hücumlar yar>mlf ve askeri te· 
.ııi.31t.ıi 'boaıbardıman etmiftir. 

ZA Yl - Aldıtlm ıshrld, 

\'C~~th.ı Ufi cylcdliimdeu }tn.İ· 
Girıi ;,ıla<.'ıDunıln esl.isioiıı biikmil 
hlau<lı~ını it.an tdcıim. 13816 

Adenanırı Yuları İonc-hli 
köy-Onılcn Himmet otlu 
Mustara D (j. mu. 325 

, 1SLJl!lsc:zııssuw t -

N61tetoı ıczuı 

M . Rif AT [CZAHAHESİ 

Dalti hüyftlt r~ji•ör : ERNEST LUBITCH' in 
Am•rihtıda en ıon ç~virJili ... 

Margaret Sullavan, James Stevart 
Frang Morgan'in yarattıkları 

• 
Aşk llô.nları 

N~fıs ve harukulade bir komc-di takdim t'!diyor • 
Kahkahalarla güldürecek hatırasını 
ilelebed unutamıyacağınız bir film . 

İlaveten: TÜRKÇE SÖZLÜ 

Tarzan (]eliyor 

:········ .. ~ .................... ~······ ·· ... •• ... ·"! 
i Fabrika ve bilumuın ınakine J 
: sahiplcriniıı nazarı dikkatine ı 
ı ı : : 

i DEMiR İŞ I 
: ı l Saim Yalçıner i 
•• ı • Bilumum maltinölar , alatı ziıroiy~ , metirler • 
• • ı tamir otelye•i • ı 

J . E lc;.r Nevi Makinnlar• Ycdc::L: Parça , PıL: ve Kıul ıWki).•l . ı 
• 80.j!u\ sıc;.ık dcuıir i~l~ri. , firne, bü}·ül ktıç.iH.: torna ve pil ıay:ı 1 i i~leri, clektirik ~aynak işlerini teminı.tlı olara~ y-apmıf"a ! 
• • ! PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTlR ! 
• • : ADRES : • 
ı : : Eül lıtUJOD Klrf111a•ı : . .• 
i Telgraf Adresi : Adana Demit 1ş ! 
ı 

. • 
...... .............................................. : 

··-··--··--------·------------.. , ı Şehriınizde altı sene kadar Tümen ve . : 
• Askeri hastahane baş tabibliiini yap~n t 

: DOi. T OR ı 

! Abdullah Erberk ! 
• ı 
• Şimdi scrb~t olarak icrayı tab~bct etmektedir. ı 
• Hergün Pamuk Borsası kar~rs111dnki 35 Numaralı s • ı ! btktfl 44 Numaralı muayenehanesinde hastal-.rım kabul ı 
$ t'tler. 6-15 H792 _ : ·---------------------· .... ___ .,.. -- • -·--v- ·-..., 

Adana Belediyesinden : 

( lKMEK ·KARTlARI DlCITILAClK ) 
1 - 17/l/942 Cumartesi g·üoü saat 14 deıı itib.nt:n 

~kmel kartlarının dağlhlmasıııa başlanoıcakhr. 
2 ,;._ Ada yaZllı olan kartlar evlere ır~tirilip veriler.~· 

jinJ~n herkcsjn nüfus hüviyet cüzdanlarının toplu bir hal.d~ 
bulundurulmasl ve tevzi ıuruplarına kolııylık gösterilme.ı;İ 
saym halkımızdan rica olunur. 

3 - Kart ile ekmek verilmesinin tatbikatına başla.naca· 
ğı 2ün ayrıca ilan oluoncaktır. 1 - 2 128 ı 8 

Memur ahnacak 
A dana Belediye Riyasetinden ; 

Münbal bulunan 15 lira aylık ücretli Fen i~lcri iıı.~a"t 
kont.rol mr:murluğu için müsabaka imtihanı yapılac~ktır. 

A ) lıntihıırıa ~·irecekleriu ett ai Ortaokul mt:mnu ol· 
mala.rı ve askerliğini yapını~ bulunmaları şarttır. 

B ) imtihan 22/1/942 perşemb~ güııÜ sı.at tO ,ıa s~.· 
lC'.cHye Y aıı işleri Bürosunda yapılacaktır. 

İstcklil~rin imtihan gününden evvel ovr~kı rni.ishitck.riylt: 
Bt.kdiye Riyasetine mürac<ı&atları il3ıı olunur~ 13817 

~.tt~ .... t..t] .. ~ .. ~~!HJ'-t.i:Hüf~~Hl:B1~ .. ~~ 
Alloae ve uaa ~ıc O.Iı.u~s()Z,t) 

',artları GUtıOEUll. GAZETE • ~cwı.• 

Stne/;li ... UfJO Kr. 
1 A.l/fflı . . . 125 • 

ltinlar ıcın ld• rav• 
muı-acaat etmelldlr 

Sahi,, oe Başmıı.lıtırriri 
FERUJ CELAL 80YEN 

Umumi Nejrigat MüJ;ITii 
MACiD GUOLU 


