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Yılbaşı dolayısile devlet şeflerinden 

~ill A efe.....,._ 
gelen t 

Ankara : 3 (a.a.} - Bulgar Kralı haşmtlli ı'içüncı1 Boris yılbaşını 
Cumhurreisi lnönü.ge telgrafla k utlamış ve Cunıhurreisi ele telgrafla 
mukabele elmiş tıe f.eş~kki'irlcrini bildirmiştir. 

Ankara : 3 ( a.a.) - /sponya Milli Deı•leL Reisi Devletli General 
Fransisko Franko Yibehamende Cumhur reisi lnönıiye yılbaşını telgraf· 
la kutlamış, Cnmhurreisi de telgrafla :mukabele ederek lc~ekkıirlerini 
hilclirmiştir. · 

Ankara : 3 (a.a.) - Yemen hiikumcları f elıametli imam Yalıya yıl· 
başı mifnasehetiyle Cumlıurreisi lnönüqe tebrik telgrafı göndermiş ııe 
Cumlıurreisi lnönı1 de tt:lgrafla mukabele elmiş ue feşckkıirlerini bil· 
dirmiştir. 

Ankara : 3 (a.a.) - Yılbaşı münasehetiyle Yunanistan Kralı haş· 
metli ikinci }or jıın tönderdiği kutlama tclgrafırıa Reisicumhur İnönü 
telgrafla .nukabele etmiş ue teşekkür/erini bililirmisiir. 

ıııııııııı:ııııııııııııııııı::ıı:ııııııııııııııı:ıııııı 

ÇOK ACI BİR KAYBIMIZ 

B. Vehbi Demirel 
istanbulda öldü 

Ankara : 3 (Türksözü Muhabi
rinden) - Bugün Büyük bir le· 
essürle haber aldıtıma göre Baş· 
vekllet Müsteıarı Vehbi Demirci 
tedavi edilmekte bulundutu lstan· 
bulda vefat etmiştir. Merhum, l,a-
raciğer kanserinden muztarip bu
lunuyor ve bir kaç aydanberi en 
deterli doktorların nezareti altın
da ihtimamlı bir tedavi görüyor
.du. fakat göstcı:ilcn bülün gay· 
retlere ra~men bu çok tehlikeli 
liastahktan kurtarmak mümkün o· 
lamamıştır. 

Bütün ömrü memleket hizme· 
tinde geçen ve en mcsuliyetli ida· 
ri, vazifeler başında büyük ınuvaf 
fakiyetler göstermif v~ takdir edil· 
miş bulunan Vehbi Demırel'in ö· 
lümü, hakiki bir kayıptır. (Türkıözü) 
merhumun kederli ailesine başsağ 
Jıtı diler. 

Vehbi Demirel'in cenazesi An· 
kara'ya getirilmiştir. Bugün öğle 
namazından sonra Hacıbayram ca
miinden törenle kaldırılacaktır. 

Vehbi Demirel, 1298 de Kır · 
çova'da doamuıtur. lık ve orta 
tahıilini burada yaptıktan ıonra 
Manaatır idadisini bitirmif ve ls
tanbula gelerek mülkiye melde· 
binde yükıek tahsilini de ikmal 

fetmiıtir. Bülüıı ömrü idari vazi
eler baıında geçen merhum hiz

mete 1321 de Manastır Valiliği 
maiyet rnemurluğuylc başlamış
tır. Bundan sonra ııırasiyle bir-
çok kaıa kaymakamlıklarında, 
mutaaarufııklarda ve Kocaeli, 
~n1'a.ra, Adana ve Konya vali
lıklerınde bulunmuı ve 1933 te 
Dahili) e Vekilliği rnüateşarlığına 
tayin olunmuıtur. 3 } ıl bu va~.i. 

Merhum Vehbi Demirel 
fcde kalan merhum, 1936 yılında 
müıteıarlıktan ayrılarak bir müd· 
det Cürohuriyet Halk Partisi ida· 
re heyetinde vazife gfümüş ve 
1938 de yeniden dahiliye Vekil· 
li~i müsteıarlı~ına geçmişti. Veh· 
bi Demirel, 1939 martında Bat· 
vekilet Müsteşarlığına tayin olun
muş ve bugüne kadar bu vaıife. 
de kalmıştır. 

Üzerine aldığı her vazifede 
bü; ük bir aayret ve vaıifesever· 
tik örneği olan Vehbi Demirel 
bazı küçük fasılalarla 36 yıl dev· 
lele hizmet etmiş ve muhtelif 
taktirnameler almış ve gerek va 
zi f~ arkadaşlarına· g~rek halka 
kendini sevdirmiştir. 

Vehbi Demirel'in ölümü ile 
memleket namuslu, fa1.iletli ve 
çok değerli bir idare uı.vunu kay· 
betmiş bulunuyor. 

Öğretmenler bir 
kıy af ette olacak 

Okul dışı müstesna, hiç bir muallim 
mektebe çeşidli kıyafette gİdemiyecek 

Libyada İngiliz 
faaliyeti 

Ankara : 3 ( R. G. ) 
Libyadaki Romel kuvvetlerinin 
durumu çok sıkışıktır . Sollum 
ve Bardiya , lngiliz filosunun tam 
bir hakimiyet • tesis etti~i nokta
lardır • 

lskendcıiye : 3 ( A. A. ) -
Tebliğ" : Ordumuzun Libyadaki 
ileri hareketi esnasında düşman 
tamamlama işlerimizin deniz yoliy 
Je yapılmasına engel olmak için 

büyük gayretler sarf etmiş!;e de 
kuvvetleriıni,ıin karşı hücumu ile 

Gelen haberlere göre, İlk ve 
orta tedrisat öğretmenlerinin kı
ya{ et meselesi üıerind~ ehem· 
miyctlc durulmakta ve Maarif 

Vekfıleti bu meseleyi tedlik et· 
mektedir. 

Ôğrr.tmenleriıı olrnl içinde 
bir örnek elbise giymesi esas 
itibariyle karaılaşmıştır. Yalnız 
bu elbisenin ~ekli üzerinde durul
maktadır. Kadın öğretmenler de 
bu kayda tabi tutulacaktır. Mek
tep dışında müstesna hiç bir öğ'
retmen okula çeıitıi elbise ile 
gelcmiyecektir. VckAletin, alaca
ğı kararın yakın zamanda okul 
idaresine tebli2'i muhtemeldir. 

bir ltalyan ve iki 
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Sahip ve Baımubarriri 
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Bir Amuikan tayyare f!emis· 
inin havadan göriJnüşü 

, __ uza11,arllt~ 

Onbeş bin 
Japon öldü 

ŞANGSA'YA 
BiR HÜCUM 

.., ...... 
Japonlar Çine 
umumi hücum 
yapacaklar mı? 

VEYVL BİRMAN
Y AYA TAKVİYE 

GÖNDERDi 

Batavya : 3 (a. a.) - Teblit: 
Dün sabah üç Japon tayyaresi 
Somatranın dotu sahilinde Bela· 
van ı Dcli'yi bambalamış ve maki· 
neli tüfenk ateşine tutmuştur. 

Çunking : 3 (a. a.) - Japon
lar Şangsa civarındaki muharebe 
de ölü ve yarala olarak 15.000 ki· 
şi kaybetmiftir. Çin kuvvetleri 
birdenbire bir çok istikametten 
Japonlara hücum ederek düşmanı 
şaşkınlıta ve bozruna utratmış· 
tır. 

Bu sabah neşredilen Çin fev· 
kalade tebliti. çok şiddetli bir 
imha muharebesinin devam ettiQ'i· 
ni bildiriyor. Ayni teblite rörc, 
Japon kuvvetlerine mensup bir 
kıta, bir Sonkanun gecesi Şanı· 
sanın dotu kapusuna yaklaşmış· 
sada Çin ağır m11kineli tüfenlde
rinin ateşi altında tamamiyle mah· 
volmuştur. 

Çunking : 3 (a. a.) - Çin 
askeri sözcüsü, Japonların yakın· 
da Çine karşı umumi bir taarru· 
za geçeceklerini bildirmiştir. Bu 
zat Çinlilerin taarruzdan memnun 
olacatını, zira böylelikle Japon 
kılalarının da~ılmak zorunda ka· 
lacağını söylemiş ve şöyle devam 
etmiştir : Gerçi her iki taraf ağır 
kayıplar verecektir. Fakat Japon· 
yada Çinden daha az insan var
dır. Japonlar Hunnanın ba4 şehri 
Şangsaya dotru ilerlemiılerse de 
onları yenecetimize eminiz. 

Bu hücumda Japonlar yüzbin 
asker kullandıkları halde eyi bir 
netice alamamışlardır. Japon hü· 
cumunun baş~ıca hedefi, Çin or
dularının başka yerlere nakledil
mesini önlemekti. Fakat Japonlar 
bu hedeflerine erişememiştir. 

Sözcü, 1942 yılında mihvere 
karşı harp belki sona ermiyecek
tir. Lakin Japon donanmasının 
ortadan kaldırılacatı ümidindeyim. 
Demiştir. 

Yenidelhi : 3 (a. a.)- Veyvl' 
in Umumi karargahı seçme Çin 
kıtalarının Birmanyaya gitmek Ü· 

zere yolda bulunduğ"u haberini te
yid etmiştır. 

Singapur : 3 (a. a.) - lnriliı 
kuvvetleri yeni başkumandanı Ma· 
lezyadaki her karış topratın ıid· 
dctle müdafaa edileceğini bildir· 

......................................... 
1 ADANA ~URTULUŞU ~ 
! Çukurovalılar Kurtuluş güniinün 
f 20nci yıldönümünü yann kutluyor 
t Kahraman Çu6arooalılar Adananın Buna ait programın lauld•a•ını Jifa •a· f Kurtulaı wünü olan 6 Kananıaniyi yarın 

i 
laifede balacak11nız. Tam prollftılllı Jo 

büyük bir törenle kutlayacaklardır. Bu, 
Adananırı 20 nci Kartuluı bayramıdır. yarın ne,redeceiiz. ........................................ ~ 

SOVYET CEPFIESI 

Rus ileri 
hareketi 
durnıadı 
Almanlar bir kaç 
hava akını yaptı 

Şaı k cepla•a1 hard.atınilan bir intiba Mojayisk de 
düşmek m e MEMUR MAAŞI 

Ankara : 3 ( R. G. ) - - Dı 
tu cephesinin merkez bölrcsincl• 
şiddetli muharebeler oluyor. Sov 
yet taarruzları artmaktaClır . Af' 

Bu ••A• için 

ARTMAYACAK manlara göre bu taarruzlar 
kayıplara malolmaktadır • 

Ankara : J ( Türkıöıü mu

habitinden ) - .Bau pıe&aler 
memur maaflanna hayat pahabh· 

2'ı dolayısiyle umumi bir ıam ya 

pılecatJnı yazmışlardır . Alika· 

darlardan aldıtım malumata fÖre 

önümüzdeki yeni mali yıla kadar 

böyle zam tatbiki bahis mevzuu 

değildir . Önümüzdeki mali yılda 

vekaletlerin müştereken böyle bir 

proje hazırlaması muhtemel görül 

mektedir . 

Batan İngiliz 

harp gemileri 
Londra : 3 ( a .ı. ) - İngiliz. 

amirallıt1nın tebliti : Neptün kru 
vaıörümüz Akdeniıdc düşman 

maynlerine çarparak batmııtır. 
Bu kruvaıörle dolatan Kandahar 

muhribi de mayine çarparak hı· 
aara u~ramıf ve kendi harp ge
milerimiz onu batırmak zorunda 

lcalmııtır. Neptün kruveıörü 7000, 
Kandahar muhribi ise 1695 ton 
hacminde idi. 

ı ........................ ı 

1 Mihvere karşı 1 : ı 

1 pakt yapıldı 1 
ı ı 
ı B e y az Sarayı n ı 
ı dünkü t e bl igi ı 
ı ı 
J 1. BUIVILTIN J 
İ SON 81\'ANATI J 

Souy etlerle beraber 
tam 26 millet 
palıtı im~aladı 

Ankara : 3 ( R.G. ) - Stok· 
holm 'dan gelen bir habere göre, 
lnııiltere ile Amerika araıında pa 
ıif ık hakkındıı bir anlıırna imıa
lanmııtır. 

.vaıington : 3 (a.a) - Ruz
velt gazetecilere , bugün beyaz 
Hrayın mühim tebliğ neıredece
ğini bildirmiıtir. : Amiral King'in 
Pasifikteki müttefik kuvvetleri 
deniz batkumandanlıe-ına tayin 

iSMET •r f81 
RIBEHTR8P~UI 

GOIDEROIGI HEDiYE 
Ankara : 3 ( A. A. ) - Reis 

cumhurumuzun , Almanya büyük 
elçisi Fon Pıpeni 22 llkkinunda 
kabullerinde büyük elçi kendileri· 
ne Almanya Hariciye Nazırı Fon 
Ribentrop taraf mdan ibda edilen 
Göte'nin 137 cildden mürekkep 
ve pek rüzel bir şekilde cildlen
miş Küllt Asarını , Rusya akıde· 

misi tarafından fÖndcrilen tari
hini , Bertin Şark müzcıi müdürü 
profesör Parl tarafından ihda 
edilen bundan takriben 40 sene 
önce Afyon - Karahisar civarın· 
da bulunmuı bir Romen lahdine 
ait bir heykeli ve Botazköy haf 
riyalına ait neşriyat ile Türk-Al· 
man muahedesine ait bir eseri 
takdim eylemiştir • 

Bu nezaket nişanesinden çok 
mütehassis olan Reiscumhurumuı 
alakadarlara ·teşekkür ve tehas· 
süslerini bildirmete Berlin Büyük 
Elçimiz Hüsrev Gerede'yi bilhas 
sa memur buyurmuılard.r . 

Almanlar ıeniş ölçüde hl\. 
taırruzlm yapınqbr • Molkova) 
da ayn bir hava akım yapılıru~ 
tır • Bütün cephe boyunda So\ ' 
yet taarruzu devam ediyor . 

Sovyetler dün sekiz tayyaı c 
kaybetıniılerdir . Şimalden cer.ı 

bc1 dofru bütün cephede Sovy~ 
ler ilerliyor • Fakat buı bötrc 
lerde Sovyet akını duraklamak 
tadır • Cephedeki karakıı her ik 
tarafa da ayni ~esiri ·yapmaktadıı 
Almanlar Teodokya limanını ta 
mamile tahrip etmiflei'dil' . Sivas 
topola ayrı ayrı hava taanuzlır 

yapılmıştır . Buradaki durun 
hakkında kati bir şey ıöylemtl 

mümkün detildir . Sovyet ihra'-' 
nın ne netice alıcatı da henü 
malüm detildir • 

Moskova : 3 ( A. A. ) -
Bu sabahki Sovyet tebliti Ru 
kıtalarının bütün cephelerde mıı 
harebeye devam ettitini bild 
riyor . 

Stokholm : 3 (a. a.) - So\ 
yet cephesinden gelen haberler 
göre Alman ricali fecidir. Almaı 
lann Mojayisk'ide tahliye etmcle ı 
pek muhtemeldir. 

~eri Vaziyetin Tet~ 

• 
LiBYA, ŞARK 

VE 

·UZAKŞARKTA 
Son gelen lıaberler, Bardia'nın da Hptından sonra libya'Jo il 

hareketin dwam ettifini anlatıyor. Bu ıiJilten anla,,uhluıa I 
re Britanya kuvvetleri mihver ordusunu cenupt•n 6ilyi11c bir /c. 

t1is içine almak isliyor. Libya harektitının bupnlerde daha öntmli i 
kiıa/ /ar ıöst•rmısi mümkündür. Romel klltlfletlırl ıeri çekUmd:le tl 
t1am ediyor. 

Soo.vıt cephesine gelince : Rus tebliflerine Wılırsa Sooyıt ord 
su ıarbe dofru çok mühim inkiıaflar ka,ydediyor. Kalaıa'dan ıon 
Odo/, Seroçef Tit'1in "e Kozol ıehirleri dı ütirdad edilmif ayrıca fit. 
yih kadar köyde Almanlardan ı•ri alınmııtu. • 

Uzakıerkta da Japon ifıal hareketi üoom ıdigot. M..ıll• İlf 
linden .sonra •n mühim JıadiH Çin kıt.atının Birmanyaga ıirmll oba 
ııdır. Japonların Çin ilzerine büyflc bir taarruzu l>eklenlgor..a r. 
yonun 6öylı 6ir harekete ı•,ec.,i de #lplaelidlr. )aponlliraa S-lı 
Cenuptalcl l11ı,../c4ta dalaa '1tlgti lcrwwıkr talım •lm•lct• ,..,... -
il dalıG mulıtımeldir. 
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Adana Kurtuluş 
bayramı garın 

Adanalılar Kurtuluıun 20inci 
yıldönümü Lbayramını büyük bir 
törenle yarın kutlayacaklardır. Bu 
rece saat 24 te atılacak topla 
bayrama baıtanacaktır. 

Yarın saat 9,30 da saat kalesi 
~nünde toplanılacak ve tarihi A· 
:lana l bayrağı kuleye çekilerek 
ıelamlandıktan sonra bir ~iir oku-
1acaktır. 

Bundan sonra Atatürk anıtına 
~elenkler konulacak ve müteaki
)en Atatürk caddesinde toplam· 
acak ve nutuklar söylendikten 
:onra geçit resmi yapılacaktır . 
:;ece fener alayı olacak ve ordu 
!Vinde bir balo verilecektir. 

ParUte toplantı 
C. H. Partisi Viliyet idare 

ıeyeti salonunda dün saat 15.30 
la bir toplanb yapılmışhr. 

Bu içtimaa bütün Parti Ocak 
due heyetleri iştirak etmişler. Par· 
i itleri üzerinde konuşmalarda 

ıulunmuşlardır. 

KIZILA Y BALOSU 

Kızılay tarafından yarın ak· 
ı.m verilecek olan Kurtuluı ba
oıunun büUin hazırlıklara tımam

ınmııtır. Büfenin mükemmel ol
aasına bilha11a itina gösteril· 
nittir. Balo sabaha kadar devam 
decelı:tir. • 

B•ll• fapllacall ....... .., ..... 
Bueün şehrimiz stadında Ma· 

atya Mensucatla Tarsus Jdman 
urdu arasında şehrimiz stadında 
ir futbol maçı yapılacaktır . Ay· 
ca Demirsporla Milli Mensucatın 
;eni kadrolu takımları da karşı· 

atacaklardır . 
Gene Malatya Mensucatla 

·arsua Gençleri arasında bir de 
lleybol maçı yapılacaktır . 

Raşit Rıza geliyor 
iyi bir kaynaktan aldıQ'ımız 

ıal6mata röre , Raıit Rıza Tiyat
~su yakında tehrimize gelecek 
e bir kaç temsil verecektir. 

Vlihvere Karşı 1 

Pakt Yapıldı 
<e..warı Biırlncicle) 

lileceti hakkındaki suallere 
uıvelt mukabele etmiştir. Ame
li devlet reisi , f Pasifik sahi
ıde bulunan harp endüstrisini 
taraflara getirmeyi düşünüyo

z . Şimdi tesislerin bazı kııım· 
ı nakledilecektir. Fabrikalarda 

ftada üç ekip çalıştırılması me
leıi haklunda alakadar makam· 
·daa birer rapor istedim> de· 
ıtir. 

Vaşiiıeton : 3 (a.a.) - Hari
;e naıırlıtı mahfilleri , mihve· 
kartı harbeden bütün memle· 

tler siyasi mümessillerinin bir 
feranaa ça~ırıldığı hakkındaki ha-
etrafında her hangi bir mu

ea yfirütmekten çekiniyor. Pa
ma elçisi • murahhaslar müşte· 
t beyannameyi imıa eder et· 
•z, alınan lcararın nesredilece · 
ıi ıöylemiftir. 

Vaşington : 3 (a.a.) - Mih
·e şleyhtar devletler elçileri 
ıŞterek bir pakt imzalamak Ü· 

e Hariciye Nazırlığına gitmiş· 
dir. Pakt, bu milletlerden hiç 
inin ayrı barıf yapmıyacağını 
rten bir taahhütnamedir. 
Vaşington : 3 ( .a.a. ) -

ınhurreisliği sarayında dün ö~· 
en • sonra neşredilen tebli~in 
tni şudur : 

<Amerika:Birleşik Devletleri· 
müttefikleri olan 26 millet 

rük Britanya ve şimali lrlan· 
b rleıik krallığı'.' Sovyetler 

i~i, Çin, Avustralya: B .. lçika, 
:ıada, Postalika, Dominyacum 
liyeti , Salvador.: Yunanistan, 
'Vttbimana, Hodra , Hindistan, 
ceenbUrg , YenizelandP, Hol· 
a, Misaraeora, Panama, Po· 
a; Cenubi Afrika, Yugoalav· 

Norveç ıu demeçte bulu· 

İstanbul Postası 
lstanbul Postası üç günden

beri şehrimize gelmemektedir . 
Buna sebep yolların , Bilhassa 
Konyadan ötede görülmemiş bir 
kar tabakasının kaplamış olma· 
sıdır • 

BELEDiYENiN ZIY AFETi 
Şehrimiz belediyesi Adananın 

kurtuluş bayramı olan beş Kanunsa 

ni akşamı Adana kulübü 5alonun 

da bir ziyafet verecektir . Buna 

aid davetiyeler dağıtılmıştır . 

Orta tedrisat 
tayin listesi 

Aldığımız malumata göre • 
Maarif Vekileti , Orta tedrisat 
müdürleri arasında yeni bir tayin 
listesi hazırlamaktadır . 

Uzak şarkta 
(Bası 1 inc:i sı7fada) 

miştir. General, bu müdafaayı tak· 
viye maksadiyle gönderilen büyük 

bir kuvvetin yolda bulundutunu 
söylemiıtir. 

Londra : 3 (a. a.) - Gene· 
ral Veyvl'in Uzakprktaki mütte-

fik kuvvetleri başkumandanlığına 

retirilmesi meselesinin Vaşington
da müzakere edilmekte oldutu 

haberi Londrada teyid edilmemi~ 

ve kaydı ihtiyatla karşılanmıştır. 

V ıtfineton : 3 (a. a.) - Ge· 
neral Mak Arthur'un yaralandıtı 

haberini Amerika hariciye me· 

morları teyid eder bir_ malOmat 
vermemektedir. 

Breste hücum 
Londra : 3 (a. a.) - lngiliz 

tayyareleri dün gece Brest ve 
Sennazer deniz üslerine taarruz 

etmiştir. Düşman sularına maynler 

dökülmüştür. Bu hareketlerde hiç 

bir tayyaremiz ~aybolmadı. 

Zayi Mühür 
Ziraat Bankasının 22/1/941 

tarih ve 3075 numaralı cüzdanı

nı koymuf oldu~um tatbik müh· 
rümü kaı.aen zayi eyledim. Ye· 
niıini alacağımdan zayi olan 
mührün hükmü otmadı~ı ilin 
olunur. 13785 

Mehmet kızı 

Ayşe Akkara-a 

-<Bu demeçi imza eden hü· 

kümetler, Amerik!l Birlefik Dev· 
!etleri reisi ile Büyük Britanya 

ve şimali lrlanda birleşik hallıtı 
Başvekili tarafından 14 ağuıtoı 

1941 de imzalanan <B> Atlantik 
beyannamesi adı ile tanılan müş
terek demeçteki hedef ve e1asla· 
rm programını kabul ederek ken· 
di topraklarında varlığı , hüriye· 

ti, istiklali ve din serbestliğini 
müdafaa ve adalet ve hakları 

korumak için dqmanlarına karşı 

tam bir zaferin esas olduğuna 

kani bulunarak ve dünyayı bo· 
yunduruğu altına kaymağa uğra

şan fenalık kuvvetine karşı müş
terek bir savaşa girişmiş bulun
duklarına da kanaat getirerek be· 
yan ederler ki : 

< Her hükumet Aık~ri ve 
iktisadi kaynaklarını üçlü pakt 
azalarına ve ifbU demeçi imza 
eden hükümetlerle harp halinde 
bulunan bütün memleketlere kar. 
şı kullanacaklardır. 

Her hükumet diğer imzacı 

devletlerle ifbirliği yapmayı ve 
ayrı hiçbir mütareke veya sulh 
imzalamamayı teahhüd eder. 

Hitlerciliğe karşı muzaffer 
olmak için savaıa maddi yardım 
veya hizmet eden veya edebile
cek oıan baıka milletler de bu 
rlemece iştirAk edebilir. Amerika 
Birleıik devletleri adına Ruzvelt, 
lngiltere adına Çörçil, ve Sov. 
yetler birJiti adına da Litvinof 

C. H. P. Nahiyesi Aşağı Canibişehir menfaatine 

AT KOŞULARI 
l/Şubat/942 paıar güııü saat 12 de C. H. P. Nahiye Çaputçu 

köyü Mamur yolu üurinde yapılacak koşu prağramıdır. 

1 - Birinci koşu üç yaşındaki taylara mahsus olup lngiliı. kanı 

taşıyan hariç olma\c ü1.ere vesikalı , vesikasız taylara:_mahsustur. 

ikramiyesi 95 liradır. Birinciye 75 lira 2 inciye 20 liradır. 

Mesafe 1200 metre . Duhuliyesi_!O liradır. Sıklet 55 kilo . 

TecrUb• kofuau ; 

2 - Hiç koşu kazanmamış vesiltalı, vesikasız arap at ve kısrak 

!arına mahsustur. l\cramiyesi 100 liradır. Birinciye 80 lira ikinciye 20 

lıradır. Mesafesi 2000 bin metredir. Duhiliyesi 15 liradır. 4 yafın· 

dekiler 58 ) ukarı yaftakiler _60 kilo taşırlar. 

Tahammül kofUSU ; 

3 - Yarış !.:atanmış arap at ve kısraklarına mahsustur. ikrami

yesi 175 liradır. Birinciye 150 lira ikinciye 25 liradır. Mesafesi 3000 
metre duhiliyesi '.lO liradır. Dört yaşındakiler 58 yukarı yaştakiler 60 
kilo taşırlar. 

Bu koşuya girecek atlar 15/ikinci kanundan 28 ikinci kanun tari· 

hine kadar atlarını veteriner dairesine veyahut C.H.P. Nahiye iaclre 
heyeti Çaputçuya kayıt ettiı mesi rica olunur . 4- 4 
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" fi NEZLE 
Kırıklık, Baş, 

Diş ve adele 
ağrıları 

" " A 
R 

" R 
En sCTi ve en kati ıe· R 

kilde yalnız kaşe R 

GRIPIN 
ile geçer 

" R 
R 
R 
R 
R 

Havaların serin!edi~i bu R 
rünlerde alacatınız ilk 't 

R 
tedbir evinizde birkaç GRlP.N bulundurrı1ak olmalıdır. 

Ka\bi bozmadan, nıide ve böbrekleri 

" 

M 
it 

a yormadan ıstırapları dindirir. = 
~ Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitferinden .sakınınız ve M 
il her yerde pullu kutularını ısr aı'la isteyiniz. = 
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--------------------------------------------------
TORKIYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : ,888 

Sarmaye•İ : .'fJ0.000.000 Türlı Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbar sız tasarruf hesaplar.na en 
az SO lirUl bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana • göre ikr~ıiyc datıtllacaktır. 

.. Adet 1000 Llra!Ak 4000 Lira .. • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 •• 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. '4800 .. 
160 .. 20 ... 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki par.dar bir sene içinde 50 
liradan qajı düşmiyenlere ikramiye çı~*ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve l l H Hİr n t.!.rihlerinde çı~lcilecektir. 

1 

--------------------------------------------------

D O KTOR 

Muza/fer L okman 
Bergin bastaıarını 

aeslade lıabal adar. 

DIDIJIDlb&• 

r ......... I·······~··· ............ 
i Asri Sinemada 
1 Y~~:~r:koru k.,d,.8 

!40 Ad~ ~}~~~n Cenneı;,
5

;~~: de 

1 Leyla ile Mecnun 1942 de de Sadettin Kayna~ın ibdalı beıteıi, 
Münir Nurettlnin sehhar rşarkılJtn, Müzeyyen Scnarın nefiı 

• terennümleri ve Ferdi Tayfurun harukulide talditierile sü11len· 
: miş Türkçe sözlü ve Türk musikili : ı 

İ. " 8!~~~r!.~ı~!ıı .. ~~k~e " 1 
alkışları içinde 1942 rekorunu kırdı • • •• iLAVETEN : 1 

Amerikanın balta girmemiş bakir ;_ormanlarında 

1 binbir hayvanatı vahşiye arasında geçen hnin • 
bir aşk ehaneıi Türkçe sözlü 1 i :::: TARZAN VE OGLU :::: 1 

• BugUn gUndUz iki otuz matinede 1 
B/NB}RJNC} GECE - TARZAN VE o(;LU 1 Müdüriyet : Bir haftadır devameden iıdihamdan dolayı 1 

• gelüp yer bulamadan geri f dönen sayın müşterilerinden ödlr 
• diler, Film .bir kaç gün daha devam edecektir. • 

1 Pek yakında :Şirle.q Templ Datların Kızı filmind• _ • 

···················~···· .. 
İstanbul Amerikan Koleji Direktörlüğünden: 

lıtanbul~Amerikan:Koleji Erkek ve Kız kısımlan Erkek 

kısmı. Bebek Kız't kısmı:Arnavutköy' kış sömestre tatili. rumi 

mekteplerde:oıduğu .iibi s:kanunsani 4per~embe sabahı bite· 

cek ve o gün derslere devam edilecektir. 1-2 13781 

i L AN 
Slmerbaa IE Bayıerl Bez Fabrlllauadaa : 

Fabrikamızda istihdan edilecek dokuma ifçiline ihtiyaç 
vardır. 

Dokuma işçilerine fabrikamızca temin edilen faydalar : 

1 - Dokuma işçileri Kayseriye kadar verdikleri tren 

ücretlerini fabrikaya duhullerinde alacaklardır. 

2 - Bir öyün meccani yemek. 

3 - Bir lira aylık kira ile yatacaktır. (tenvir~ teahin ve 

banyo dahil) 

4 - Bir takım meccani iş elbisesi 
5 - 12 otomatik tezgah kullanabilen işçiler bu suretle 

yevmiyelerini altı liraya çıkarabilecekler ve ayraca yüksek ran· 
dıman: verenler prim alacaklardır. 

isteklilerin Kayseri Bez fabrikasına gönderilmek üzere 

Sümerbank Adana Pamuk Satın Alma Büro· 
suna (Sabık Şinasiler) fabrikasına müracaatları lüzumu ilin 
olunur. · 5- 7 
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T. I ş Bankası ~ 

1 

aıçall taaarral lleıaplan 
1942 lllr amlJ • pllnı 

KFŞIDELER : 2 Şubat,' 4 Mayı•, 3 Ai••to•, 
2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 ikr am.iyeleri 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 .. 1000 3,000 .. 
2 750 .. = 1,500 .. 

ı 
.. 

3 " 
500 .. - 1,500 .. 

10 .. 250 " 
2,500 .. 

40 .. 100 " - 4,000 •• 
50 .. 50 .. = 2,500 .. 

200 .. 25 .. 5,000 ,, 
200 .. 1(. ,, 2,000 .. 

~ TUrklye_ I, Banka•ına para yat1r11N1ld• Y•lntz 
Ç pare blrlktlrml• ve talz almıf olmaz, • ynl ~ 
( zamanda talllnlzl de denemlf oıursunu2 
{,.~'-J~~ ..... ~~~~-

Zayi Tezkere 
Adana Şubesinden 8/11/936 ta
rihinde aldı2ım terhis tezke· 
remi kaybettiğimi ilan ederim. 

13784 Adana E.skihamam Ma· 

hallesinden E.rdiçli Der· 

viş o~lu Süleyman Çe· 
likezen_ 321 

Zayi Tezkere 
Terl:lis tezkeremi nyi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü: olma-ıQ'ını ilan aderim. 

13786 Salihiye mahallesinden 

Mehmet otlu 315; do

mlu Mustafa A döken 

B111Detçlaraaıror 

Elinden ütü Vf'. ev te· 
mizliği gelen bir hizmetçi 
kadına ihtiyaç vardır. Ta· 
nınmış bir aile yanında ça· 
lışacaktır. Talip olanların 
Borsa karşısında Nuri Has 
yazıhanesine başvurmaları. 

ç-5 13672 

Umumi NefPİyat MüJiiriı : 

MACIT GÜÇLO 

Baııld w 1•r ı T6riı6a6 M.C 


