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ADANA • Ab14'1n 
Poto Codde.ı 

Telefon : 31:; 

Sayıeı her yerde 5 Kuruf 

Şehrimizde Dünkü F aaliget ••••••••••••• • • 
fBu harpte! 
:ne kadar! • • : tayyare : • • :harcandı?: • • • • 

EKMEK KARNELERİ 
•• 

TEVZIINE BAŞLANDI 
VALİ DÜN TEFTiŞLERDE BULUNDU 

t Mihver ·t 

: 8574 : Şehrimizde ekmek karneıi dağıtılma· 
•ına dün aaat 14 den itibaren baılanmıı· 
tır. Karneleri tev.zi edecek olan yü.z grup 
nıemur ayni ıaatte fehre dağılmıılarılır. 
Valimiz Faik Üatün bafta olmak Ü.zere 
ellılıalı ıeller teuziat İfİnİ kontrol etmiı· 
lerdir • Karne daiıtma İfi yarm da devam 
edecektir . 

1 

Evvelcede yazdığımız gibi halkımı• 

zın nüfus tezlrereai i'inde azami alaka 
gösterme&i ve hüviyet cüzdanlarını muhak· 

kak aurette evinde bulundarmaaı lazımdır. 

Karne ile ekmek ttwzii tatbikatına ne .za· 

man ba,lanacağı Halkımıza ayrıca ilan 

edilecektir . 

: lngiltere : 

• 3962 • • • • • Londra : 17 (a.a.) - Harbin 
b ıından beri mihver hava kuv· 
vctleri 8574, lngiliz.lcr : 396.! tay-

<Gerisl 2 DCİ a&Jfada) 

Gzakşarkta __ L 
Çinliler· 
60.000 

Japon eri 
mahvetti 
Veyvlin ve Amerikan 
Kumandanının general 
Çan Kay Şeki tahriki 

•ALIZYADABI 
•DllABIBIJ.IB 

~aponlara göre 
Şınıdiye kadarki 

deniz zayiatı 

81Y8m ve lnglUzler 

• 

R angun : 17 ( A. A. ) -
Teblit : lngiliz kıtaları 
Birmanya Tayland hudu 

~Unda Japonlarla temastadır . 
ayyarelerimiz Tayland hava mey· 

:nana ~ücum ederek bir çok 
YYareyı hasara utratmış , bir 

.. rhlı tren· · ._. l" - k · l t ını maıune ı tufen atefıne 
;. ınuıtur • Kıtalar1mız dün i'ece 
t ırınanyada düşmanla çarpışmış· 
ır k. Bu hususta henüz tafsilat 

Yo tur" 

<;in Çunki~r : - 17_ ( A. A. ) -
saımr:ker~ sozçusü Şangsaya 
on b' • _70.000 Japondan ancak 

ırunın Suna . h .. 
şiınal k o -sıyang ne rınm 

tyısına varabikrb· • - 1 
miştir . ı6ıru soy e 

Sözcü '°" rGn _ . 
kar 1 h- 8Uren Çın 
öt• ş ucumunda Japonlara 'i0.000 

Ç~ vke yaralı verdirilditini ve 
ın UVVetl . . s 

D h . • . erının ing-Suyang 
e rın111 f•lllal k 

nnı b'ld' . . ıyısına vardıkla
ı ırmııtır 

Tokyo : İ1 ( A A l 
Hava kuvveti · · · -

erınden yardım gö· 
ren seçgin b. 
m ·r . ır Bahriye piyade 

u rezesı ı 2 s •-. 
d 8 onaanunda Holan 

a orneosund K k 
me d . a ara an tayyare 

Y anını ışaaı t · t' 
üss· d • e mış ır · Karakan 

un en kalkan J 
tayyareleri 13 S apon deniz 
ınanın 'k' _onkanunda düf-

1 1 motorlü t>· b tayyaresini d- _ ır omba 
uıurmüştür j 

bahriyesi Karakan _ · apon 
'k. h~umu~a 
ı ı mayn tarayıcısı kayb t . . 

Tokyo : 17 (a. a )e rnıJıtır. 
h k . · - apon 

ava uvvetlerı Rangun dol 
d k' b' ayın-a ı ır meydanda 14 uçak tah . t . rıp 
e mış, Birmanyadaki bir me~dan-
da da yedi tayyareyi makineli tü
fenk ateıine tutmuştur. 

Çunking : 17 (a. a.) - Ge
neral Vcy\ll, Şangsa'da kazanılan 
zaf e.rden dolayı mareşal Çan Kay 
Şekı tebrik etmiştir. Çan Kay Şek 
c~vabında, bu ztferin artan bir 
gl uvdenlc beklenilen son netice yo
un a rn·t f ha b.. u tc iklerce yapılacak da· 

ca ..;yük ıa~e~ri~ bir baılangı· 
lllidla bddırm19tir. 

. Müttefikleri büyük deniz kuvvetlerinden bir kaç parça bir U.zakıarlı limanında 

l'atatese.de fiat 
konması muhtemel 

f Am8rikalllar 
kont eransında 

l'uanlıtaada 
balkın vazlJ•tl 
Atina : 17 (a. a.) - Yunan 

Kml haçı başhnı Atina ve Pire· 
de kurulan At evlerinda muhtaç
lara her gün 500,000 kap yemek 
dağıtıldığını söylemiştir. Elektrik 
ceryanının azaltılması yüzünden 
iki akşam gazetesi çıkmıyacağı 

gibi Atina radyosu da saat 7 den 
18 e kadar işlemiyecektir. Bir kaç 
gündenberi Atina ve Pirede tram· 
vaylarda işlemiyor. 

Amerikan Genel Kurmay Baş
kanı da Marsal da bir tebrik telg· 

rafı yollamıştır. 

Singapur : 17 (a. a .) - Ma· , 

lciyada muhart beler devam edi

yor. Japonlar, Neğri-Senbula'nın 

dotu kısmanda bir az ilerlemişler· 

se de Avustralyalı birlikler onları 

bütün gece tutmuıtur. Nehrin iki 

kıyısında karşılıklı topçu ateşin
den sonra bir düşman zırhb kolu· 

nun ilerlemesine müsaade edilmiş 

ve kol geçerken köprü uçurulmuş· 

tur. Düşmanın 14 tank ve 10 zırh
lı otomobili tahrip ~dilmiştir. 

Tokyo : 17 (a. a.) - Japon 

donanması harbin başından beri 

11 Son Kanuna kadar pasifikte 
182.000 tonluk 30 gemi batırmış 

ve 171.000 tonluk 78 gemiyi de 
musadere etmiştir. Ordu ve do-

nanmaya mensup 11 gemi ile 
16.000 tonluk 35 ticaret gemisi 
kaybettik 

. . Ankara : 17 ( R. G. ) - ln
g~lızler Siyam topraklarına otuz 
kılomctre girmiştir . 

Singapur : 17 (a. a.) - Dün 
bütün gün ancak cephenin doğu 
kısmında düşmanla hafif bir temas 
hasıl olmuş ve her iki tarafın ha· 
reketi devriye harekatından ibaret 
kalmııtır. 

Ankara : 17 (Türksözü Muh t· 
birinden) - Patates fiatlarının a
labildiğ'ine yükselmesi karşısında 
bazı tedbirler düşünülmeğ'e baş
hmmıştır. Bu arada patates satış· 
tarı için de azami fiat kabulü fik· 
ri ileriye sürülmüştür. Bu fikir in· 
celenmektedir. 

Haua Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Ankara : 17 ( A. A. ) -
<Gerisi 2 ncl sayfada) 

Vels'in nutku 
mUessir oldu 

A.rjantinin vaziyeti 

hala belli dqil 

Rio de Janeiro : 17 (A.A.)

Amerikalılar Arası konferansında 

Uruguay , Meksika , Venezöella, 

Kolombiya , Panama , Honoros 

<Gerisi ı ncl sayfada) 

........................... 
!PANAMA! 
: 1 ~ : 

f arp Pasifik Ok_yanusu'na da geçtikten sonra Atlantik 

t keti de bir önem kazanmıştır. 
ı Bugün size Panama kanalı ve kanal bölgesi ha1'kında ıu :· 
• malumatı vereceğiz. : 
f Panama, 1702 mil murabbaı su olmak üz.ere 5538 mil f 
t murabbaı bir saha üzerinde bulunuyor. Nüfusu, 1938 sayımına t 
• göre ordÜ ve donanma mensupları hariç olmak üzere 29063 f 
• kişidir ve bunların 8693 ü Biric$ik Amerika vatandaşıdır. • 
f Kınalın bir sahilinden öteki sahiline kadar oları uzun· f 
• lufu 4017 mildir. • 
f 1938 yılında gelip geçen gemilerden kanalın elde ettiti f 
• gelir 24.130.140 dolar tutmuştu. Buna karşılık masrafları da t 

! 
9.395.624 dolardı. Şu halde kazanç 14.734.516 dolar tutmuf, t 
buraya yatırılan Birleşik Amerika sermayea1 yüz.de 2.90 Ur t 
etmiştir. t 

• Burada gelip geçen gemilerden ton başına bir para ı 
t alınır. 
• Buradan gelip geçen ticaret gemilerinin sayısı 1937 f 
• yılında 5387 olduğu halde Amerik~ harbe girdikten sonra t 
• bu gidip gelme büyük tahditlere tabı tatulmuıtur. t t - Gerisi 2 inci aeyfeda - • 

: ........................ .! 

Sahip ve Baımuharriri 

FERiD CELlL GOVEM 

Kuruluı Tarihi : 1 Kinunusani 1924 

Onaeklzlncl yıı - Sayı : 11212 

Kordinasyonun 
y~ni kararları 
Türk bayrağını taşıyan gemiler-Bakla 

ve kuş yemi - yeni tahsisatlar 
Ankara : 17 (R. G.) - Pa· 

zartesi günü bazı Koordinasyon 
kararları çıkacaktır. Bu kararlara 
göre, Tütün piyasasına müdahale 
için verilen beş milyonluk tahsi
sata bef milyon lira daha ilave 
edilmiştir. 

Bazı vilayetlerde yeniden iaşe 
müdürlükleri teşkil edilecektir. Di· 
ğer taraftan, Türk bayrağını taşı· 

yan bütün gemilerin seyrüseferi 
şartlara tabi tutulacaktır. 

Yine yeni bir kararla kuş ye
mi ve arpayada el konacak ve 
bunlar ofis iarafından de~er fiatla 
mübayaa edilecek, müstahsilin ih· 
tiyacına k4fi mahsul elinde bıra

kılacaktır. 

Halfaya'da 
Mihverciler 
teslim oldu 

Trablaı•a dotra ... 
Ankara : 17 (R.G.) - Halfa. 

yadaki Mihver kuvvetleri teslim 
olmuı~ur. İlk hamlede 5500 esir 
sayılmıştır. 

Agedabyada şiddetli kum fır· 
tınası vardır. ikinci büyük bir 
taarruz. için lngiliz. haz.ırlı~ı oldu. 
tu sanılıyor. Bu harekatın Trab· 
lus'a kadaı devam ettirileceği sa
nılabilir. 

Sovyetler 

Har kof 
Kapısında 

Ankara : 17 (R.G.) - Stok
holmdcn verilen bir habera göre. 
Sovyetler Harkofun on kilometre 
kadar yakınına gelmiştir. 

Moılwva : 17 (a. a.) - Teb
liğ : Kıtalarımız. 16 Sonkanunda 
ilerlemeğe devam etmif, bir çok 
köy v~ kasaba kurtarıtmıştır. 
Düıman ağır kayıplar vermiştir. 
45 tayyare düşürdük. 

B. ÇORÇIL 
LONDRA'DA 
Ankara : 17 (R. G.) - Çör

çil Londraya dönmüttür, Çörçil, 
Mihver kaynaklarının dediği gibi 
denizaltı gemisiyle değil, bir tay· 
yare ile gel mittir. Çörçil muz.af· 
fer bir adam olarak Londraya 
avdet ctmiı bulunuyor. Baıı kay-
naklara göre, Çörçil bir nutuk 
söyliyecek ve belki de tenkidlere 
hedef olacaktı!'.. Çünkü Uz.ak· 
şarkta ihmaller gösterilditi ileri 
sürülecektir. 

Londra : 17 (a. a.) - Çör· 
çil 14.28 de Londraya gelmiftir. 

CEBHEYE ASKERİ BAKIŞ 

Sovget cebhesinde 
savaş tavsamadı 

UZAKŞARK V AZ/YETiNDE MÜHiM DE(!IŞME YOK 

Do2'u cebhcıinde muhare· 
beler çok fiddetlenmiıtir. Ruslar 
Kiref'in zaptını Alman cebhesi 
için ciddi bir tehdit sayıyerlar. 

Londradan gelen hab~rlere 
göre Ruslar Kiref'i bir baskın 
neticesinde z.aptetmiflerdir. Al
manlar ıiddetli mukavemet gös
termitler ve sokak muharebeleri 

olmuştur. Fakat bu muharebeler 
neticeıinde Alman kıtaları geri 
çekilmeğe mecbur kalmıflardır. 

Bütün ıark cebhesi boyunca 
kışa ve şiddetli soğuğa rağmen 
muharebeler devam ediyor. 

Uz.akdoQ'uda : Malez.ya'da 
İngilizler çekilmekte devam edi· 
yarlar. Londra Japonların ço~ 

üstün kuvvetlerle hareket ettiJde
rini, bunların ilerlemelerini ya
vaşlatmak için yolların tahrip e-

dildikini bildiriyor. Japonlar Sin
gapura hava akınlarına devam 
ediyorlar. 

Filipin adalarından Luzon'da, 
Batang yarımadasında bulunan 

Amerikan kuvvetlerile Japon 
kuvvetleri arasında şiddetli top· 

\~U muharcbe\dri olmaktadır. 
Japonlar Felemenk Hindista · 

nında Celebe adasına yeniden 
asker çıkarmıılardır. 

Mili Şefimiz 
konservatuvarda 
Ankara : 17 (a. a.) - Milli 

Şef buıün saat 15 de riyascti
cümhur Devlet konıervatuuımnı 

ziyaret etmif, verilen konserde 
hazır buluomllflur. 

Hindistan'a 
gelen esirler 

Kalkuta : J7 (a. a.) - Hin· 
distana ilk partide mühim mik· 
tarda Japon harp esirleri getiril· 
miştir. Singapurdan ·vapurla geti· 
rilen esirler muhtelif kamplara 
yerlcıtirilecektir. 

Dilılıatler 

Bir vazUemlı 

O 
ün şehrimizdeki fırınların 
önünde gene izdiham oar 
dı . Bu manzara karşı· 

stnda ilci nokta hizi üzmektedir : 
Karne usulünün tatbiki arif Hinde 
bir kaç günlük ekmek stoku yap· 
mak istigenlerin bulunması ve n 
ra beklemekte sabır gösteremigen 
bazı lıemıehriler : 

1 - Hükumetimiz karne usu· 
lünü ihdas suretiyle halkımızın 

ekmek ihtiyacını karşılamayı ıa· 
ranti etmekte fle tevziatı nizama 
sokmuş olmaktadır • Bundan hiç 
şüphe etmemelidir . 

2 - Yalnız /ırınların önünde 
delil , istasyon giıelerinde , _yeril 
mallar pazarları önünde, çarşıda, 
pazarda, her yerde sıra gözetmek, 

birbirimizin geliş kıdeminı riayet· 
kar olmak , sabır göstermek, içti· 
mai vazifelerimizin başında ıelir. 

Tramvayda , oto~te 6inmı· 

de ve inmede avni surıtle belcle · 
me adabına uymamız gerektir; iti 
bu , biz Türle/erde/el anan..t 
hiirmetkdr rvlı laaJ.tlnc uyfUlllbır .. 



Memurlara 
zam kanunu 

Ankara : !7 (TüılcsÖ7.Ü mu
habirinden ) - Maliye Vekaletin· 
ce hn.ırlanan , memur maaşları-

na yapılacak zam hakkındaki ka· 
nun layihası bu akşam geç vakit 

Başvekaletten Büyük Millet Mec· 
lisine gönderilmiştir. Layihanın 

aynen aldığımız cs:ıslarıııa göre, 
fevkalade hallerin devamınca asli 
maaşı 60 lıraya kadar ve ücreti 
170 liraya kadar olanların maaş· 

!arına her türlü vergi çıktıktan 
sonra ellerine geçen pareııırı yüz· 

de } irmısi , bundan yukan maaş 
alanlara da ) ü1.de 15 ııisbetinc.le 

Tekaüt, Eytam ve. F.ramil maaş 
larına da ayni hadler dahilinde 
zam yapılmaktadır. 

Mukavelename ile istihdam 
uiilenler bu kanundan istifade e· 
clcmiy,.ceL::lcrdir. 

Yapılan ı.omlardn!..I hiç bir 
vergi kesilmıyeceği gibi bu zam· 

tar borç için dahi lıaciı. cdılmi 

yect:ktir. Kanuı.un merıJ etı taı i· 

hinden evvel kadrosu ilga edilen, 
Vt:kf\lct emı ine alınan ve i~ten el 
çektiı'ileıı menıuı !arla kanunlar 

hükümlerine tabi daire ve mües 4 

seselerde çalışanlar da bu zaırıdarı 

aynen f aydalarıocaklardır. 
Kanuııurı l ukarırlaki dertcı:: 

ler nisbetinde maaş alıµ da ka-

nunla tesbıt edilemiyen müesse
selerde çcılışarılo rın mıw~lurıııa 

2am yapıl;nası keyf ıyeti mensup 
oldukları müesseselerin takdirine 
bırakılmıştır. 

1 Şuhattarı itibaren meıiye· 
tc girt::cek oları bu kttnunun sü
ratle encümende görüşü!ece~i vt 

cuma günkü uınumi heyet top· 
taııtıııına arıedilecı-ği umulmakta
dır . 

Bava Kurumuna 
yapılan ya!'dımlar 

(Ba:,tıuah Birlnı•idr.l 

Türk Hava Kurumu:ın Bafrada 
1085 , lzmirde 115 lira ile , 
Bozdogandd 8 canlı hayvan ba
~ışlanmıştır . 

PANAMA 
(Baştararı Btrlucide) 

Avrupa harbi çıktıktan son· 
ra bu miktarın çok dZFl!mış, hele 
Amerika harbe girdiktt"n sonra 
bu gidip gelme büyük tohditlere 
tabi tululnıısştur. 

Panama kanalı nıünascbctiy· 

le Panama cümhuriyetinden de 
1'11aca bahsedelim : 

Buı ası şimal ve cenup Ame· 
kalarının kavu$ağında bir cünıhu
riyettir. Resmi dili lspanyolca, 
idare merkez.i Panamadır. Nüfıı,u 

1938 sayımına göre 467.459 dur. 
Başlıca iki şehri olan Panama'da 
87 .827, Kolon 'da 33.470 kişi otu
rur. 

Demiry•lllarının uzunlu~u 497 
mildir. Yeniden bir takım yollar 
da inıa halindedir. 

Bu harpte ne kadar 
tayyare harcandı? 

(Başı 1 ı"nci Slfy/ada) 

yare kaybetmiştir. İngiliz donan · 
masının tahrip etliği uçaklar f'1ih 
V< r kayıplarını gösteren sayıda 

yoktur. Hava nıuharebelcrinde 

439 pilot kurtulmuştur. Bu kayıp 
)arın bölünüşü şudur : İngiltere 
üzerinde Mihver 3692, lngiliıler 
897 , Avrupa üzerinde Mihver 
490, lngiliıler 1875, Ortaş11rkta 
Mihver 2875, lrıgilh.ler 711, Rus
yada Mihver 15, lngilizler bir 
tayyare kaybetmiştir. 

Yitik askerlik tezkeresi 
Af yon demiryol taburundan 

9Jb senesinde -almış olduğ'uıH ter· 
hiı tezkcrcmle birlikte nüfus cüz. 
danımı d' zayi eyledim. Yerıisioi 
alacağımdan ) İ\iklerin hükmü 
oloıadıkını ilan ederim. 

Ceyhan Konak oğlu l\f. 
~27 doğumlu Addullalı 

o H. Ahmet Tunca 

iSakarga Kır koşusu 
bugün gapılıgor 

.......................... 
: . ı 

i Hf MŞEHRI l i 
: ı 
: Şehirde ekmek kar- ı 
ı nelerlnln dağıtılmasma ı 

: ba,ıandığı maiOmdur • ı 
ı memurlarm lfln! kolay - ı 
ı laştırmak için nüfus tes : 
ı kerelerinlzl evinizde bu ı 
ı lundurmayı ihmal etme- ı 
j ylnlz . i 
: ........................ : 

r.~ersin Ticaret 
Odası seçimi 

Mersin : 16 (Türhiiıü mu 
hcıbirindnı) - Şelırimi! Trcıu d 
Odasının blriııci müntehipleri 
12/1/942 tarılıiııdc toplanarak 

şehrin nüfu ııi betine göre 'fiirk 
tüccaıdnrı ( 14) ikınci ınüııtdıip 

seçmişlerdı. Bu nıüntı-bihiş:ıniirı 

dün ,,aat 10 d.1 ticııret oılas1rıdıı 

toplaııarek M~rs rı Trccırct Odası 

ldare Meclisi iiıalarıııı ııcçmişler-

dir. Yapılan tasnif netice- iııde 

Oda Meclisi fııa!ıklaıırıa Şevket 

Sümer. Mustafa Gaı.ior?lu, Alı 
mt'l Giirıen, S1tıl Akıncı, Fuııd 

Môrd, Sahri Poda Vı! Kadrı Sa-

buncu seçilıııişlrrdir. DRha uı. ıey 

alanlardan Fahri Mcneri, l la~ ri 
Gültekin ve Şükrü Sıhn•an }e· 
<ll kte kalnıışloı dır. Yenı Oda 
Ml'cliııi ı:?.alurına muvuffakiyetlt:r 
dileri1 .. 

Norveç Vellabtl 
beyanatta balanda 

Ottava : 17 (a.a.) - Norveç 
Veliahti Olaht buraya gelmiş, 

Norveçli bahriyeliler in onda do-
kuıunun Norveçten kaçtığını, 
bunların müttefiklerle beraber 
çalı$tığını <ıÖ}'lemişlir. 

Bazveltln bl yl k 
bavacılık plinı 
Nevyorlc : 17 (a. a.) - Mih. 

ver havacılığını imha için Ruz
velt planı gercekleşmek yolunJa. 
dır. Binlerce Amerikan plotu 
kayıt büroları önüııde toplanı-

yor. 1943 yılında ayda 10.000, 
bu sene ayıfa 50•!0 tayyare imal 
edileceği Ru:ıvelte temin edil· 
mişti•. Sivil tayyarccilikte talim 
görmüş bir çok pilottan istifade 
edilecektir. 

Sakarya Kır koşusu şehrimiz
de bugün yapıltı.caktır . Koşuya 
saat onbirde Orduevi önünden 
başlanacaktıt . Misis , incirlik 
gençleri de bu yarışa girecekler· 
dir . iştirak edecek atletlerin beş 
yfüü geçeceği tahmin edilm;:ktedir - . 

Bugün yapılacak 

fudbol maçları 
Bugün şehir stadında futbol 

lik maçlarına devam edilecektir . 
l\laçlara tam saat ! 1.30 da başla· 
nacaktır . Karşılaşacak takımlar 
şunlardır : 

Hakem Bav Nihad Calba'nın 

idaresinde c·eyhun - incirlik • 
Hakem Bay Kenan Gülgün ida· 
resinde Adana - Malatya , Ha
kerıı Bay Abdi Atamerin idare· 
sinde de Altıncı Dcmirspor -
Milli Mensucat Gençlik kuliipleri. 

Ceyhan kazasında 
beden eği tın eni 
Bederı ter bıyes i uıııuııı müdür· 

lüğünün bu ) ıl Ankara da Etııne· 
:.ut'tıt ttçtır:-ı t'ğitmerı kursu bit
ııııştir. Bu kur:i meıuıılaı ıııdıııı 
biri:ıin Ce) lınn kaıa:.ınıt Beden 
ter hi ~·~:.i e~itıııenli~ine tayin edil· 
diği Hölg~m iı l:.ıaşkanlığırıa bildi · 
rildığrnı mcıııııuııi) etle tıah~ı aldık . 

Antakya Gençlik 
kulübünün seyahati 
Ant.ıkya : 17 ( Türksözü mu 

hıtbirirıdeıı ) - Mer<ıirı Geııç:ık 
kulübü , iki maç yapmak üu:re 
şehrimiı Hirici Gençlik Kulübünü 
Mersine davt:t etmİ$tir . t\.ulüp 
hu daveti lcahul etmi~ ve Mersine 
gıtnıeğe karar vnmiştir. 

Tı:şkil edilecek nıuhtdit takım 
örıümiiı.deld cuma günü ~ehriıniı.· 
den Mersine gideceHir . Ekipe 
başarılar dileriz.. 

Amerikalılar 
konleru11Dda 

(Daştarafı Birincide) 

ve Kostarika hükumetleri Mihver
le münasebetlerin derhal kesilme
sini istemiştir . Hu isltklerin tek 
bir teklif halinde birleştirilmesi 

için delegeler arasında görüşme
ler oluyor . 

Bay Yeisin nutku konferans 
üzerinde büyük tesir yapmıştır . 
Uruguay hariciye nazırı Mihvere 
karşı açıkca bir va7.iyet almış , 
ve Uruguayın hava ve deniz Üs· 
terini Bir !eşik devletlerin emrine 
verme~e hazır olduğunu söyle· 
miştir . 

Arjantinin durumu henüz 
belli de~ildir . Teklifler pazartesi 
umumi toplantıda görüşüleceğin· 

den konferansın alacağı istikamet 
o gün anlaşılacaktır . 

Berlin : 17 ( A. A. ) - Ga 

i l A N 

BO R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

17 . 1 - 1941 

- KILÖ FIAT/ 
CiNSi En az En çok 

K. S . • K. S. ----
1 Koza ı 00 00 14,50 

Klevland Ç. 00,00 
Klevland ı- 'i8,5ü 70,oo 
Ktevland Tı -00~00 ~50 
M. Parlağı 00.0C -SS.So 
?:' Temizı 00,00 -56,ÖÜ 
Kapı malı 
Y. Çiğidi 06,00 
~Çiğidı-. - -6.75-
Susam-- s2,oö 
-Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 ' 
Yulaf -7~43-I 7,50 ---, 

Serbt-s Döviz Kurları 
DOLAR 

Alış 

Satış 
STH.RLIN 

lıholôf bedelleri ( mal i e· 776 
deli ) primli '<ıhı 

Turkiyeden gondeıilen nov• 749 
lun bedelleri 
llıroç edilen mal bedellt>ı i 728 

olarak qclcın Döıi2lt'rln alı} 

~uru 

'r'urJ ,nı Vt! !• yyuhloro """ 
:scıiı e i.,,in g~lrn do,\ılerııı 

alı~ ~uru 
Priıusiz sol•ı ( T ol.•ıl ır.oı· 

1 ntlorı llf!SUİI c ) 

P11ım•lz oh Kuru 

728 

5'24 

N6betçl eczane 

TOROS ECZAHANESİ 
Yeni cami 

Cenup Afrika 
Meclisinde 

Kap : 17 (a.11.) - Cenup 
Afri1'a mecii'>İ imparatorlu ğu için · 
de deı hal müstakil bir Afrika 
Cumhuriyeti kurulmaı;ı teklifini 

48 reye karşı 90 reyle red ehiş· 

tir. 

·Kont Clganoaan . 
Romaya dlaı,ı 

An1'ara : 17 (R. G .) Kont 
Ciyano Budapeşteden Romaya . 
döndü. 

~eleler , Birleşik devletlerin cenup 
Amerika milletlerini harbe sokmak 
için yaptı~ı manevralardan bahse· 
diyor . Cenup Amerikalılardan 

Arıglo - Soksonların komisyon 
culuğunu yapmaları ve vapu rları 

ile harp malzemesi taşımaları is· 
lenmişti r . Bir gazete d iyor ki : 

- • Ruzvelt , Riyoda Vilson 
modeli yeni bir milletler arası 

cemiyet kurm aya çalışıyor • > 

Tokyo : 17 ( A. A. ) - Ja 
pon sözcüsü demiştir ki : 

Japon , Amerika memleket
leri , Birleşik devletlerin iktisad i 
baskısından kurtararak Japonya 
ile münasebe tlerini lcesmiyecektir . 
Ümidindedir . > 

Seyhan Defterdarlığından: 
Mı:hammen 

Kıymeti 
Mnlıallesi Sokağı Cinsi Ada Par. Mesaha Lira K. Hisse miktarı -
Döşem~ Tedik bey. Ar su 329 47 12 12. 00 Teınamı 

> Nuri efendi ) 361 10 201 153. 75 • > 

> Yusuf huri > 3·15 5 175 70. 00 :. 

> , 
" 3.JO 17 59,5 17. 85 , 

, Eyyup çavuş > 329 111 36 18. 00 > 

> Hasan bey > 319 :~ 1344 413. 54 40/104 
> Eyyup çavuş " 329 202 70 21. 00 Tamamı 

> > ) 329 99 205 102. 50 Temaıııı 
) Tevfik bey > 329 52 405 101. 25 > 

> Naci b~y > 357 8 69 41. 40 > --> Nuri efendi ;p :!57 10 118 96. 00 > 
) Naci bey > 350 10 266 213. ?O ) 

Reşat bey Arsa Set boyu 483 20 900 450. 00 > 

Ulucami Abidinpaşa Arsa 150 2 25 75. 00 2131 ')/2304 

Yukarda evsafı yazılı 14 parça gnyri menkulün mülkiydi peşin para ile satışa çıkarılarak 12/1/942 
Pnzarlesi günü al:şanıına kadar icra kılınan ::ıçık arttırmaları neticesinde tnlip çıkmadı~ından 22/1/942 
Peışenbe gününe kadar on gün temdit edilmişti~. isteklilerin % 7,5 pey akçası makbuzlariylc birlikte 
mezkür glirıde saat on dörtle Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna nıüracaatlan ilan olunur. 

16820 

.............. ~ .. ~~~~·····~-~··~··· 

i ASRİ SİNEMADA- ii 
f Suvare Suvare •ı 
• 3 Ba Ak,am 3ı •ı • 8, o 8, Ü •ı 
f Siyah Afrikanın derinliklerinde ... Balta girmemiş ormanın f 1 

f tehlikeleri ve erkeklerinin arzuları arasında... Bir kadın f 1 

f sevgilisine kavuşuyor ... Kin saikasiyle birbirine düşman :ı 
: iki erkek ... Tehlikeden kuvvetli Aşk... • : 

fj ÇAM SAKIZI KONGODA ii 
:ı Baı rollerd•: ANN SO THERN ...:.JOHN CAROLL : : 

•ı En canlı , en ihtiraslı ve orijinal t 1 

ı · macera ve aşk romanı ılı 
• iıAVBTEN f • •ı 

:

1 Aşk il8nları :ı : :ı 
1f Gayet glzel komedi ti 
ı: Bugün gündüz 2,30 da iki filim : ; 

!:
1 
Aşk ilanları~ Tarzan geliyor :1 

···~··~····~·····~··-·~···~ 

r-ş:lıri~i:<le-~t~;e:;i;:cı:r-iüm:: :;-•• 
i Asker\ hastahane baş tabibliğini yapan f 
: DOKTOR f 
* . * i ~i~~b~~~?i~yı ~~.~.~~k i 
ı Hergün Pamuk Borsası karşısındaki 35 Numarah so- i f kakta 44 Numaralı muayenehanesinde hastalarını kabul 
$ eder. 7- 15 11792 ··--------------------· .. ---·· 
ı ................................................... ı 
i Fabrika ve bilumum makine f 
ı sahiplerinin nazarı dikkatine ı 
ı ı 

İ DEMİR İŞ 1 
ı ı i Saim Yalçıner 1 
ı Bilumum tnakinalar , alalı z.üraiye , motörler ı i tamir atelyeai i 
ı Her Nt!Vİ Makinalara Y edck Parça , Pik ve Kıı:ıl döküm ı 
ı soğuk sıcak demir işleri • fıreıe, büyü1' küçük torna ve pilanya ı 
ı işleri , elektirik kaynak işlerin i teminat lı o larak y apma""a ı 
ı . ;g : 

J PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTIR f 
: ADRES: ı 

i Eski ııtaıyoa Kar11ııada f 
i T elg raf Adresi : Adana Demir iş i 
ı .................................................. ı 

j ,)C • => t x 
__ , 

NE VROZI 
Bitin atrııarıa panıeldrldlr 

, Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

4 

BiR TIK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını sürcıtle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafıal ve 
adele ıstırapları NEVROZlN'Je 

teda" i edilir, Müessir ilaç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZiNi TERCiH lOINIZ 
icabında günde 3 kafe alınabilir 

..... 

.................................. -.... ~ 
i Abone ve Ula Tü·au<sözü l 
ı şartları GONOELJK ~E. ADANA 

ı Sahi11 oe Başmuharriri S 
ı Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı I Aylılı . . . 125 • -
ı . -- Umumi Neşr(qat MüdürtJ i ila nla r için ldereye MACiD 00ÇL0 - -
ı ~racaai etmelidir BınıldıQt yer : TORl(SOZO Matbao11 

~ 

............... !•!•!!! --- -- ............... -c 


