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Sovyetler 
- Ve -

Boğazlar 
Ruılar diyor ki : 

Biz Türkiyeye 
dostuz. boğazlar 
dedikodusu da 
bir hikAyedir 

vest~o~~ova : 19 (a. il.) - lz.
lYa gazetesi yaıı}'or · Taraf. 

•ız ille 1 '- • m eıtetlerde beliren yeni 
meyilde t 1 Ed . n e ita dtlıcn Hitlerciler 
in ~nın Moskova müzakerelerinde 

. gıltere ile S 1 b. ı·t.· . Ç ovyet er ır ıxının 
anakhle ve Bnbazların Rusya-

Ya 'l "'5 

verı mesinde uzlaıtıklarını yay-
ltlıftır. Boğazlara dair Rus isteği 
hikay . 
t 

eaı Hitler ve Ribentrop ta-
arafında t '-· b' or aya atılmış eııtı ır 

n~ıanevra olduğu Türkiyede bili· 
Yor T-

gaıct~ ~rk devlet adamları v~ 
ıaın lerı ve Türk efkarı uzun 
ldy a~danberi biliyorlar ki. Tür-

isti~~~ ~oprak bütünlüğünü ve 

b. ··x.· •nı tehdit eden Sovyetler 
ırıı., 1 d .ıı.:ı 

cak H e&, • böyle bir tehdit an-
•tler Almanyasından geli· 

Yordu ve . . . 
dir le" Kelecektır. Bunun ıçın-
ki de~ E~en, Avam kamarasında· 
f iki . ecıncte haklı olarak müttc
b· ~nn ıaferinden Türklerin hiç 
ır ıtOtk 

kov "uıu olmıyacağını ve M<H· 
doa: A'oriişmelerinde Türkiye<Jen 
Bun c;~•h.sedildiğini söylem iılir. 
ren~· rUrkıye memnuniyetle öğ· 
1->r0pıı ır. Ma1' Morey Hitlerci 

Y•lnı:Ra~~aya iltihak etmekle 
'Yni 2Ulunç ve maniaız değil 
raıın ıaınan~a bir dipl•>mata ya
oluy ayan bır vaziyete döcmüı 
cilf'r 

0

~· f~un.unla beraber Hitler
f erid a ılesınde görülen bu mün-
turnu ~: 1.•c~lcnnıedik tasfiye du
tar af Qlftırmck fÖyle durıun, 

Ilı. rn . . 
dildi 6 • ernlcketıerın tehdıt e· 

a•ııe d · u • . Q'u' y 1 aır uerlının uydurdu-
a anıa 

nıana rı ve bu yalanların 
tir cs~ıbh~ıııı bir ltat daha belir

. o el •. b 
Pl\tl • ın Qmbası TOrkiyedc 

ayruna l 
hedef ~lf ır. Bununla görülen 
. Ycnılıtc ,. rı· 1 . 

ıın itib Ugrayan ıt ercıte-
arını 'L•-'-

nıan y . 'Uıuıeltmek ve Al· 
enıhııcır 11• · 

<lıran S 1 &•nı ortadan kal-
itiınadı b:vyctter birliR'ine karıı 
haasa Tiirk·ıneınıeketıcrde ve bil· 

1Yede 1 ı. c·· rillüyor k' H arım1ıttır. O· 

leri bir feı ılletcilerin eski usul
ye ya 

tıız iıtey '- rarnaınıştır. Yal-
e re" veya . t . 

Hitıercilerin ıa emıycrek 
rne ·•- Yalanına kapılan A· 

""•nın e k' " . 
elçisi Malt M 

1 1 
Turluye büyük 

tir. Bu dildo::; ~~ndan. hariç
gazctesine verd·~· b~ Tımaraan 

1
•

1 ır d Sovyctler birli~ine ,_ e111cçte 
"artı At 

tıaarruıundan önce oü) man 
1 • 8 neır d. 
en belir siz tebliğlere da e 1 

S Yanerak 
ovyetıcr birli~inin Türlıiy . 

ta enın 
ltı~aı ına olarak Boğazlar hak. 

t .d~ .P•zarlık yapmaya tcıebiiüs 
~ hQ'ını •Öylemiştir. 

Kont Clyaao 
•0•ıra dladl 
Budapcşte . 19 ( A A ) 

Kont c- · · · -
tedcn h 'Y•no bu gece Budapeş-
Tr....av areket etmiş , istasyonda 
v~ barici-.ırldın döDen Başvekil 

Y6 nazan Bardoss tarafın 

SfY ASJ GAZETE 

Viliyet Umumi Meclisi 
bugün toplanacaktır 

VALİMİZiN BİR AÇIŞ NUTKU VERMESi MUHTEMEL 

Vilayet Umumi Mecliıi bu6ün öğleden ıonra aaat 15 
de toplanacaktır. Bu ilk toplantıda konu,ulacalı meaeleler 
araaında Valimizin bir açı, nutku vereceği ve 6•çen bir 
aene içinde Vilayetç'- yapıla,, memleket ifleri hakkında 
izahta bulunacağı tahmin edilebilir • Bundan baflıa ikinci 
Reiı ve Katiplerle muhtelif encümenlerin de aeçimleri ya· 
pılacakhr • 

Umumi Mecli•imain memleket için layJalı çalıfmala· 
rında muvaffak olmaaını dileriz . 

e 

YukarıdaJ..i 'esim müttefiklerin motörlü kuVtJetlerini göstermektedir • 
Libya çölündeki haberlerimiz diter sayf a.nızdadır 
--~~----------~~----.--

KIR .KOŞULARI 
ŞBBBIMIZDB 6500 VB 3000 

lllTBBLIK IBI KOŞU YAPILDI 

Amerikan 
konferansı 

Mümessiller bir çok 
projeler veriyor 

Rio de Janeiro : 19 ( a.a. ) -
Milletler arası hiç bir konferansı 
Rio konferansı kadar bol proje 

ve tekliflerle karıılaşmamıştır. 

Reiıli~c elliden f a:ıla proje verit· 
miştir . Ekvatür 13, Meksika 8, 

Bolivya ve Veneıöella .altışer p· 
roje vermiştir. Mihverle her türlü 
münasebetlerin kesilmesini istiyen 

Meksika, Kolombiya ve Veııeıö

cllanın teklifleri garp yarım kü · 

resinin bütünlüğü tehdit edildiği 
vakit teıanüdünü kararlaştıran 

Lima ve Havana kuııferansları 

kararına dayarıı}Or. Şimdiden en 
aı. 14 rey toplaması temin edi
len bu teklif gelecek hafta görü· 
şüleceUir. 

Cenup Amerilta devletlerin 

den bazısını tereddüde düşüren 

sebep daha ıiyade hissidir. Bu 

memlehtlerdeki Alman ve ltal· 

yan azlıkları bu memleketlerin 

yükselifinde büyük rol oyııam•f· 

tır. Mihverle müna-;ebetler kesilir· 

se aı.lıklara karşı şiddetli tedbir

ler almak ı.oru hasıl olacaktır. 

Mihver devletlerine : hep birden 

harp açılmasını isteyen telclif ge 
ri alınmıştır. 

' 

Şehrimizde Pazar günü fi500 
metrelik Sakarya ve 3000 metre· 
lik Mektepler Arası Kır ko~uları 
yapılmıştır . Evvela Mektepler 
Arası koşusu olmuş ve buna 200 
atlet iştirak etmiştir . 

Birinci Muallim Mektebinden 
Cumali Erdoğ'an (14 dakika 3 sa· 
niye) , ikinci Erkek Lisesinden 
Niyazi Tokal (14 dakika 8 sani· 
ye) , üçüncü Muallim Mektebin
den Akif (15 dakika) olmuştur . 

Sakarya kır koşusuna da 40 
it işi iştirak etmiştir . 6500 metre 
lik bu koşuda birinciliği Rıza 
Ürenç (Erkek Lisesi) 29 dakika 
30 saniyede kazanmıştır . ikincili
ği Halil Atalay (incirlik) , üçün
cülüğü Osman Aydınoğ'lu (Lise) 
almışlardır . Takımlar arasındaki 

tosnif e göre birinciliği Lise , ikin

ciliği incirlik , üçüncülüğ'ü Malat
ya almıflardır . Derece alanlara 
madalyalar ve takım birincilerine 
de bayrak verilmiştir . 

A merilıa bahrtiye 

na~ırının beyanatı 

Vaşington : 19 ( A. A. ) -
Bahriye nazırı Albay Knoks de
miştir ki : 

" Naziler hala dünyanın en 
kuvvetli askeri kudretidir . Rus
lar bu kudreti az çok sarsmıştır • 
Fakat Alman harp makinesi he· 
nüz parçalanmamıştır . Alman 
başkumandanhtında bir düzensiz 
tik elduğuna dair haberlere inan 
maya meyilli değilim ve bunun 
harp neticesi üzerinde her hangi 
bir tesir yapabileceğini sanını 

yorum . > 

Ekmek kartları 
tevziatı devamda 

Rus cephesinde 
1 dünkü vaziyet 
l Doaette yeni 

Raı taarruza 
Ankara : 19 (R.G.) - Donet 

bölgesinden yeni bir Sovyet taar· 
ruz.unun baıladı~ı Alman kaynak
larındad haber verilmektedir. Al· 
manların Tcodosyayı tekrar işgal 
ettiğide bildiriliyor. 4000 den 
fazla Rusun esir alındı~ıda ilave 
edilmektedir. 

Moskova : 19 ( a. a. ) -
Dün sabahki Sovyet tebli~i : Kı
talarımıı Alman kuvvetlerine kar
i• hareketlerine faaliyetle devam 
etmiştir. Batı cephesinde gerile
yen düşman muharebe sahasında 
yanmış 17 tank, 143 lcamyon bı

kıtaları düşmanı çekilm~k ıorunda 
bırakmıştır. Bolşevikler civar böl
gelerden birinde Alman ilerilcyi
şini durdurmaya çalışmışsa da 
netice alamamıştır ~ 
rakmıştır . 

Beı lin : 19 ( a. a. )- Kurskun 
Şimal Doğusunda Alman hücum 

Berlin : 19 ( A. A. ) - Pi. 
yade generalı Manstaynın kuman 
dasındaki Alman ve Romen kuv
vetleri hava teşkillerinin de yar
dımı ile Kmmın cenup kıyılarına 

çıkarılan Sovyct kıtalanru püs· 
kürtmüşler ve günlerce süren şid· 

Sahip ft .. _..... 

FERiD CELAL GOVEfl 

Kuruluı Tarihi : 1 Klnunuaani 1924 

On•eklzlnct Jll - SaJı ı 8213 

B. M. MECLİSiNDE 

Vergilere zam icrası ve diğer 
bazı meselelere aid kararlar verildi 

Ankara : 19 ( A. A. ) -

Büyük Millet Meclisi bugünkü 

toplantısında fevkal!de vaıiyet 

dolayısiyle bazı vergi ve resimle· 

re zam icrasına ve bazı madde

lerin mükellefiyet mevzuuna itha· 

haline dair kanunun 8 ci madde

sile muvakkat 1 ci maddesinin 

tefsire muhtaç görülmediğine da· 

ir mazbata ile Türk - Fransiz

fniiliz üç taraflı yardım muahe

desine bağlı anlaşmanın tasdikine 

ait Pariste imzalanan kredi anlaş · 

masının ve hakimler kanununun 

120 ci maddesinin tadiline dair 

olan kanun layihaları kabul edil· 

miştir . 

Uzakşarkta 

Singapura 
yeni akmlar 

Malezyada vaziyet 

Japonlar Singapura 
elli kilometrede 
Ankara : 19 ( R. G. ) -

Uz.akşarkta Japon taarruzu daha 
elveriıli neticeler goıtermektedir. 
Japonlar Singapura günbegfln yak· 
lqmaktadır. Şimdi Japonlar Sin· 
gapura 50 kilometre mesafededir. 

Singapur : 19 (a.a.) - Teb
liğ : Dün Singapura yapılan akın· 
da 130 ölü ve 100 yaralı sayılmış
tır. Üç tayyarl! düşürdük. Bomba 
tayyarelerimiz. Genats'da aQu ha· 
sarlar yapmıştır. 

Tokyo : 18 (a.a.) - · Malez· 
yada Patupahat , Japon kıtaları 
tarafından zaptedilmiftir: Yarım 
adanın doğu kısmında Japonlar 
tahank ırmağı boyunca ilerle
yerek nehri geçmiıtir. Şimdi J•· 
pon kıtaları vahşi hayvanlarla do· 
lu tepeler, ormanlar ve bataklık
lardan merkez bölgesindeki dağ. 
lık araziye dotru ı güçlüklt· ilerli · 
yor. lngilizler Potupahatı gaybet· 
melde yarım adadaki son tayyare 
meydanlarından olmuştur. lngili ı · 
lerin elinde Singapurda yalnız üç 
tayyare meydanı kalmıştır. 

Rangun : 19 (a.a.) - Resmi 
tebliğ : Çarpışmalar merkeı pa
naaerinde Tavay - Miyitto yolu 
boyunca devam ediyor. 

Singapur : 19 (a. a.) - Reı· 
mi teblit : lngiliz. kıtalarının 
Mua ırmağı bölgesinde baıı çe· 
kilme hareketleri yaptıtı bildiri· 
liyor. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

IDglllı te1taa11 
lıtaaltala terk 
emrlal aımıt 

Ankara : 19 (R. G.) - Ofi 
ajansına göre, lngiliz rnakamları, 
lııgiliz tebaasına, bir aya kadar 

lstanbulu terk etmelerini teblii 

etmiştir. 

Berlin : 19 ( a. a. ) - Yarı ·· 

resmi kaynaktan : Siyaat mahfil· 

lerde, Türkiyede yafayan Britıa· 

ya tabaasının orasını terke davet 

edildi1'leri haberi tam bir ilgi ile 

kaı şılanmışhr • 

Alma.n hariciyeainde, eter dot 
ru iıc, bu haberin Türkiyede pa· 

nik çıkartmak ve bu suretle Tür

kiye üzerinde yapılan· taıyiki art

tırarak bu memleketin ~ikkatini 

Moskova müzakerelerinden çevir· 

mek mabadının afidüldüp kay· 

dediliyor. Fakat Sovyel tuavv'u- · 

runun Türkiyece malum bulundu· 
~una zerre kadar ıipbe olmadıt:J 

ciğetle bu İngiliz hareketinin · yal· 
nız Avrupamn. delil Botnların 

da Sovyetlerc aablmaa.ma muadil . 
bulunduğu belirtiliyor. 

ıııııııımıııııııaııımı · 

Türk Basın birliğinin 
Yunan gazetecilerine .. 
gönderdiği hediyeler· 

Ankara : 19 ( a.a . ) - Türk 

Basın BirUti, Yunan mealektatl•· 

rına bir yardım olmak. ilzere be· 
ıer kiloluk 303 paketi bugün Kur

tuluş vapuru iı6e Pireye yollamışt'ır 

BIRMANYA BAŞVEKiLi . 
TEVKiF EDiLDi 

Anhr,. : 19 (R. G.) - l~
gilizlerin bir haberine göre. Bir 
manya baıvekili Uıo. Honolul~· 

da tevkif edilmıttir. 

Mareşal Kaytel 

Peşteye gidiyor . 
Ankara : 19 ( R. G. ) ...,.... . 

Mareşal Kaytelin 20 Sonkanınıda 
Budapeşteye gideceQ-i ÖQ'rcnil
miştir . 

Şili laii.lıiımeti Mih11" · 
tebaaııu haJat Jı,. •Jiyor · 

Ankara : 19 ( R. G. ) - Şili 
hükimeti Mihver tebaaaını hudut · 
dışına çı1'armaktadır • 

Ara Sıra §~§~§§~~§ 

YERiNDE TEDBiR • • • 



.·~· .. ~ 

Lik maçlan 
Dört takım pazar 

günü karşılaştı 
Paııır eürıü ıehir ıtaclında fut. 

bol lik maçlarına devam edilmiş. 
tir. !ık karfılaıma İncirlik - Cey· 
han ıençleri ırasında olmuş ve 
1-3 lncirlilı.: galip ıelmiştir. ikin
ci maçta Malatya Mensucat ıenç
lik kulübü ile Adana Gençlik ku
lübü takımları araaında olmuş ve 
bu maçı 2-3 Malatya Mensucat 
lı:aıanmışhr • Demir spor - Milli 
Menıucat arasındaki maç tehir 
edilmiştir , 

Kaymakamlar 
arasında nakiller 
Pertek kaymakamı B. Hamdi 

Ônıy Kalan kaymakamlıiına, Ka
lın kaymakamı Ruhi Çalışlar Per 
tek kıymakamıı~ına, Boıüyük 
Kaymakamı Ata Şükrü Aksullu 
Oamanili kaymakamlı~ına, Keıan 
kayoıakımlıtından vekale~ emrin· 
de Fahri Ülkü el Yaylak hyma· 
lı.:amlıtıııa , \Yaylak kaymakamı 
Şahap Ural Yalvaç kaymakamlı· 
~ırus tavin edilqıiıler ve göriilen 
liiıum üıerine Oımanili kayma· 
kamı Cemil Binaöl VekAlt>t emri· 
oe aJınmııtır. 

TABllYETJMIZE 

GiREN IRKDAŞLAR 
Yabancı memleketlerden hic· 

ret ve iltica ıuretiyle yurdumuza 
gclmif bulunıo 1814 millettaıımı· 
ıın Türk vataodaıhQwa alıomaaı 
icra vekilleri heyetince kabul e· 
dilmittlr. 

HUSUS/ MUHASEBE 
MODÜRLEttl ARA.SlNDA 

Çurum hususi muhasebe mü
dllrtl 88. Faik Oıter Giresun mü 
dflrlü~üoc • Karı mildürn Pertev 
Koçak Am11ya müdürlüQüne • 
Samıun hususi muhasebe müdürü 
Hayri Erıen Çorum müdurlü2'ün· 
den VekAlet emrine Mehmet Ali 
Acet Karı huıuıt mubaıebe mü· 
dürUl2Qne tayin cdilmiflcrdir. 

TORKIYE Rad.11osu , 
ANKARA Radyosu 

Sah 20.1.1942 

7.30 Proıram ve memleket sa 
at ayan 

7 .33 Müzik : Hafif Program 
(Pi) 

7 .4S Ajanı haberleri 

8.00 Mü:ıik : Senfonik parçalar 
(Pi) 

8.15 Evin saalı 
8.30/ 
8.45 Mü7.ik : Senfonik Proir• 

mın ıon kısmı Pi 
12.30 Prorrım ve Memleket sa 

at ayarı 
12.33 Müzik : Türkçe plaklar 
12.45 Aians haberleri 
13.00 Müzik : Tiirkçe Pllklar 

13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

19.00 
19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.-45 
21.00 
21.10 

:Jl .30 

21.45 

Prorramıoıo devamı 

Müzik : Kırışık Proırram 
( Pi ) 
Prorram ve memleket sa 
at ayarı 
Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası ( Violonist Neçip 
Aşkın ) 

Müzik : F a11l sazı 
Memleket saat ayarı ve 

Ajans hıbc:rleri 
Konuşma (Kitap saati) 
Müzik : Fasıl saıı progra 
nıının ikinci kısmı 
Radyo Gazetesi. 
Mü7.ilc : Flim parçaları Pi 
Ziraat takvimi 
Müzik : Violonıcl Soloları 
Feyha Talay 
Konuşma : ( Türk Hukuk 
Kurumu adına ) 
Muzik : Klasik Türk mü· 

ıi2'i programı 

22.30 Memleket saat ayarı Ajans 

Haberleri ve borsalar 
22.45 Müzik : Danı müziti Pl 

22.55/ 
23.00 Yannki p,ogram ve Ka· 

--.---

• 

CEBElİB~REK[J İCRA 'ME
MURlUGUNDAN :· 

ihracat, ithalat 
işlerinde devlet 

Maraşlı Ôkhş Ya~lıcıya borç
lu Oımaniyenin Rizaiye mahalle· 
lesinde Hazineda oğlu ölü Mehmet 
Nazmi karısı Feride ÔLdincin le· 
race mülkiyetini iktisap etmiş ol· 

du~u mezkOr mahallede kain ca· 
nibi • yemini, yeıari arkası çalık 

Süleyman cepeıi tarik ile mahdut 
ıemini bir dönüm dört oda tah· 

tani ve fevkani hane ebniyeıini 

2 • 2 • 942 gününden 2 - 2 • 943 

gününe kadar bir sene müddetle 
icara verilecekindcn birinci artır-

kontrolü artıyor 
.......................... 1 

İ HEMSEHRİUR ! i 
ı Şehirde ekmek kart- ı 
ı larımn d•Allılma•ma de· J 
ı vem ediliyor. Bir çokla· ı 
ı rımız kartları almı, bu· ı 
ı lunuyor • Uzun muame- ı 
ı lelere yol açmamak için ı 
ı kartlarınızı iyi muhafaza ı 
ı etmellslniz • ı .......................... 

Yerll eşyanın 
llyatı artmıyor 
Devlet fabrikaları marn ulleri· 

nin fiyat bakımından son günler 
de g-ördü~ü rekabet piyasada ve· 
sile olmuş \'e bu gibi eşya fiyat 
larının yükseleceği , bu maksatla 
bazı tetkikler yapılmakta olduğu 

şuyu bulmuştur . 
Bu münasebetle malumatına 

müracaat edilen aalaJ1iyet sahibi 
bir zat demiştir ki : 

< Devlet fabrikaları mamulle· 
ri fiyatlarının yükseleceği hakkin 
da ı:;öylenilen sfö:ler tamamen 
yersizdir • Devlet ıııatmakta oldu· 
ğu malı , esasen küçük bir kfir 
yapmak suı et ile satmaktadır . Bu 
il.lir nisbetini biraz artırmak ayni 
malın satışım belki durdurmıya· 

caktJr . Fal)at devletin asıl vazi· 
fesi piyaı:;aya hakim olmak , bil· 
hassa fakir halka daima ucuz ve 
iyi maJ satmaktır • 

Yerli mallar pazarının halen 
mevc•t olan eşya buhranının se· 
bebi istihaalin mevcut ihtiyacı 

tam manasile karşılayamamış ol· 
mosından ileri gelmektedir . • 

Antakycıda lekeli 
humma ha.talıiı 

Antakya : 19 (Türkıöz.ü mu
habirinden) - Son iki gün için· 
de Şehitler mahallesile Koca· 
ahdi mahallesinde dört lekeli 
humma vakaaı tesbit edilmiştir. 

Bunun üzerine derhal faali· 
yete geçen Sıhhat Müdürlüğü bu 
haatalılda mücadeleye başlamış 

bulunmalı.tadır. İlk iş olarak has· 
talık ~örülen evler tecrid olun. 
muş ve bu haetalıR-ın menşei O· 

lan bitıc:mücadeleyn başlanmış· 
tır. 

MERSiNE GELEN 
HATAY MUHTELiT/ 

Mersin : 19 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Hatay mulıteliti 

iki fudbol maçı yapmak üıere 

ıehrimiıe gelmiş ve Mersin takı· 
miyle kar~ılaşmalarda bulunduk
tan ı;onra An tak yaya dönmüştür. 

/ak.enderun elektrik 
fabrikaaında kaz.a 

lıkenderun : 19 (Türkaöıü 
muhabirinden) - Diln akşama 
do~ru lıkcnderun elektrik fabri
kaaında bir kaza olmuş ve çalış · 

makta olan 5•10 beygirlik büyük 
molörün iki ton a~ırl•2ındaki vo· 
lanı parçalanmııtır. Bu kazanın 
eakiden kalma teıiaatın bozuklu· 
~u yüıündcn olduğu sanılmak
tadır. Bu kaza neticesinde küçük 
motöre birfey olmamış i~e de 
bunun başlıtı uçmuıtur. Parçala· 
nan volanın parçaları f abriL.anın 
divarının bir tarafını da delmiş 
ve dışarıya fırlamıştır. 

Pasta imali 

Haber aldığımıza irÖre , ne 
gibi maddelerden pasta imal edi· 
leceği hakkında pastacılar tarafın 
dan vaki müracaat ticaret veka· 
letince tetkik edilmektedir . Bu· 
hususta yakında bir karar alına
caA-ı bildirilmektedir . 

NiŞAN TÔRENI 
Binbaşı 8. Mustafa Bulkalın 

kızı bayan Mualla ile Binbaşı B. 
Cemal'ın oğlu üslte~men Kemal 
Coşkun'un nişanları aile doıları 
arasında yapılmıştır. Gençlere sa· 
adetler dileriz., 

Dı~ ticaretimizin tamamı, 

ticaret vekaletinin bir l.:arariyle 
ithalat ve ihracat birlikleri çer· 
çevesi dahiline alınmıştır. Bu su· 
retle ithalat ve ihı acat işlerinde 

devlet kontrolü daha esaslı bir 
şekle ifra~ edilmiştir. 

Birlikler haricinde kılmış o· 
lan ithalat vo ihracat ticaretin· 
den ehemmiyetli şubeler in, bir· 
lilder kadrosuna alınmaları mu. 
vaf ık. görülmüştür. 

Türkiycılen atacakları malla· 
rı, muayyen vasıta veya mües
seselerle aldıran memlcletlcıc 

satılacak malların satış fiat ve 
şartları, evvel f'lmirde birlikler 
umumi katipleri tarafından tes· 
b it edilecektir. Bu itibarla bir· 
lilder umumi katiplerinin selalıi

yetleı i genişletilmiştir. Fiuthtn 
teıbit edilen ve edilmiyen mal· 
lar, tek lanuldarı mübayya yap· 
tırırn ülkelere tsatılacıtı zaman 
alakadarlar, yukarda )'aLılı husus
ların mevcudi.> etine itina HÖste
rc:cekleuJir. 

Bunun hiluf ında vali olacak 
aalıf ve akidler, tasviblc karşı· 

lanmıyacaktır. 

Llbyada bir 
detlşlkUk yok 
Ankara : 39 (R. G .) - Lib· 

ya cebhesindc mühim bir de2i· 
tiklik yoktur. logilizlcr Romel 
kuvvetlerine tearruLa devanı et
mektedir. Hava faaliyetleri ol· 
muştur. 

Kahire : 19 (ıı.a,) - Ortaşarlc 
Britanya tdııli2i : Dün Ageylanın 
doğuıunda yalnız devriye faaliyc· 
ti olmuştur . Halfaya çevreiinde 
48 subay ve 2789 Ita:yarı eri esir 
alınmıştır . Bu aayı artıyor. Bar· 
diya, Sollum ve Halfaya'nın ıap · 
tı ile neticelenen lıarelcatta 14,000 
kadar Alman ve İtalyan esir e
dilmiş ve büyük miktarda harp 
malzemesi alınmı~tır. Biı.im kay
bımıı. 100 ölü ve 400 yaralıdan 
ibarettir . 

masının 2 • 2 • 942 günü saat 9·12 
ye kadar ve muhammen senelik 
kıymetinin ,yüıde yetmiş beşi o
lan 90 lirayı bulmadığı taktirde 
ikinci artırmasının 12 • 2 - 942 

günü ayni saatte icra kılınacatın· 
dan taliplerin yevmi meıkurde 

Cebelibereket icra dairesine mü . 

raca atları ilin olunur. 13826 

ZA Yl : 1940 scncsinrlc ku-

• dırdığım mührümü xayi eyledim 

Ycniıini kazdıraca~ımdan e"ki 

nıühı ünıüıı L. ıymeti olmadı~ını illin 

edeı iuı . 13824 

Adananın TeL.kc~uı bu 

mıthalle inde '46 sayılı 

evde Melıınet kııı 

HAYRİYE. 

ZA Yl : 17 - 1 - 942 CU· 

nıartesi aünü rıüfus cüıdııııırnla 

ad.eri tı:ı bia tCLkeı e mi çaldırdıru. 
Yerıiı.ini ıslacağımdan cski"inin 
hül.uıü olmadı~ını ilAıı ederim. 

13825 

Adanada mukim Kayıeri 

lr.etSi lı.uıay köyünden 

Hüseyin oQ-lu Emir Meh· 

met 3.1.7. D.G 

ZA Yl : Adana Sultanisinden 
332 yılında 9 uncu Sınıftan almıf 
oldutuaı taısliknameyi ıayi ettim. 
Yeniııini alaca~ımdan eıkiıioin 
muteber olmadıR-ı _ilan olunur. 

!3827 

Bekir Sıtı Kurkurlo 

N6bet9I eczaae 

YENİ ECZAHANE 
Bel•dly• Yam 

Cenup Deiniryolları Müdürlüğünden : 
Cenup Demiryolları işletme Türk anonim şirketinde be· 

her fili çalışma günü için bidayette 150 kuruş ücretle istasyon 
memur mülazimi vazifesini iÖrmeğe muktedir 1 O namzede ih· 
tiyaç vardır . 

Namzetler Türkiye vatandaşı, orta okuldan mezun ve 
muvazzaf askerlik hizmetlerini ifa etmiş olmalıdırlar. Kabul 
olundukları taktirde namzetler (Gaziantep Vilayetine tabi) Ço· 
banbey istasiyonundan (Mardin Vilayetine tabi) Nusaybin istas· 
yonuna kadar uzanan hattın istasyonlarından birine verilecek· 
lerdir . 

Namzetlerin ( Gaziantep Vilayetine tabi ) Barakta Cenup 
Demiryolları şirketi müdürlüğüne yazı ile müracaat etmeleri 
ve nüfus hüviyet ~cücdanlarının , okul şehadetnamelerinin ve 
askerlik vesikalarının ·birer suretini dilekçelerine raptetmeleri 
ilan olunur , 13823 

NEVROZIN 
BltCln ağrıların panzelılrldlr 

1 
Beyhude ıstırap çekmeyiniz . -

• . ' 

BiR TEK KAIJE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ aQ-rıla
rını süratle iıaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NF.VROZlN'le 

teda~i edilir, Müeısir i!Aç 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDİNİZ 
icabında ~ünde 3 kaıe alınabilir 

• ·~·· ... ~~··~·~·· .... ····= 
f ASRI SİNEMADA! 
ı Suvare Suvore ı 
t a,3o I• Ak,am a.30 f 
ı Siyah Afrikanın derinliklerinde ..• Balta girmemiş ormanm f . 
ff tehlikeleri ve erkeklerinin arzuları arasında... Bir kadm fı 

sevgilisine kavuşuyor ... Kin saikasiyle birbirine düşman 

ı. iki erkek ... Tehlikeden kuvvetli Aşk... f 

i ÇAM SAKIZI KONGOOA ! 
ı Baf rollerde : ANN SOTHERN -JOHN CAROll ı 
ı En canlı, en ihtiraslı ve orijinal ı 
ı macera ve aşk romanı ı 
f İLAVETEN ı 

ı Ak :· 1ı ş ilinları ı 
• • f Gayet glzeı komedi t • • ······~-···········.--•••-.... ... ·~· 

!·-··---··---------------------·, Şehrimizde altı sene kadar Tümen ve f 
Askeri hastahane baş tabibliğini yapan * i DOKTOR f 

* Abdullah Erberk : 
* ı 

Şimdi serbest olarak icrayı tababet etmektedir, 
Hergün Pamuk Bor:ıası karşısındaki 35 Numaralı so• 

!
' kakta 44 Nuınardlı muayenehanesinde hastalarını kiılbul 

eder. 8-15 11792 

... --.. ---- ........ ------···---· 
ı .............................................. ""ı 
f Fabrika ve bilumum makine f 
f sahiplerinin nazarı dikkatine f 
ı ı ı i DEMİR Ş i 
ı ı i Saim Yalçıner i 
i Bilumum makinal•r , edatı züraiye , motörl•r J 
ı tamir atelyeai ı 

ı Her Nevi Makinılara Yedek Parça , Pik ve Kıııl döL.üın S 
ı ıo~ulır. ısıcak demir işleri , fireıc, bOyük lilçük torn" vo pilanya S 
ı işleri, elektirik kaynal İ§lerini teıuinıtlı el11ralır. yapmata ı 
ı ı J PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTIR f 
ı ADRES: S 
i Eski lıtaıyon Karııııada i 
i Telgraf Adresi : Adana Demir iş J 
: ................................................... : 

• 
T. I ş Bankası 
&içik tasarral besapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Afulto•. 

2 /lcincitc·ırin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. . 3,000 .. 
2 .. 750 •• - 1,500 .. 
3 .. 500 " = 1,500 •• 

10 .. 250 
" - 2,500 .. 

40 •• 100 .. - 4,000 • • 
50 ,, '° .. - 2,500 ., 

~00 .. 25 ., = 5,000 ,, 
200 .. lC .. 2.000 .. 

TUrkly•J•i Bankasana par• yatırmakla yalnaz 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf oıur•unuz 

~ ........ 
' -~ 

........... tt .... tt .. tt~""""*~~ .. 
Aboae ve UAD ~.,ÜHKSÖZÜ 

• ıartıarı GONOELIK GAZflf • AD-'NA 

a - 1 • Sahi1l ve Başmuharriri 
Sene/ili ••• 1400 Xr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aglıfı .•• 125 • --

- Umumi Ne§riyat Müdürü 

ilanlar için idareye MACiD G0ÇL0 --
mUracaat etmelldlr BosıldıQı yer: TORKSOZO Matbaa" 

................ ., .. ~ -- -" -- ·--- .~ 
-~ ... --- - -lo 


