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lngiltere ve Almanyadan 
muhtelif eşyalar geldi 

Ankara : 12 ( Türlı:sözü muhabirinden ) - Türk - Alman ti· 
:;et muahedesinin tatbikat~nıtesbit etmek, çok mühim ve ~u.ğla.k 
ha mesele olan Alman ve Turk mallarının sabit fiat meselesını bır 
le 1 fe~line batlamalt için alakadar vekaletler delegelerinden mürek· 
~p bır komisyon Baıvekalette çalışmalarına devam etmektedir· 

Çahımaların henüz ne zaman bitece~i malum değildir . 

Gazet dö Lozan'ın 
yazdığı makale 

Türkiye 
bitaraf 
kalacak 

Tür it m ·ıı ..: h - L •• 1 •u con'imetrnı 
•~uiyor ue ona 
ınanrnalttadır 

Lozan · 12 ( 
L · a. a ) - Gazel dö 
otan" " . , Turkıyc de., başlıklı ya-

b't zısında diyorki : · - Türkiye 

t 
1 

araf kalmak azmindedir. lngil
ere ve F l\aU ransa ile muayyen bazı 

ed ert~ Yardımlaşmayı tazammun 
A, en ır muahede imzaladıYrı gibi 
rwrnany ·ı 6 

bütü 1• a" 1 e ~e 1941 de toprak 
lok ~~tune rıaycti ve iyi bir dost 
llllşt:r ıva eden bir pakt imzala· 
dutla · Ankara hükümeti Türk hu 
de h~·~ te~avüz edilditi takdir· 
ıniştir r M ilrecetini açıkça söyle· 
Yetti t,. Odern silahlara ve kuv· 
korkaC::kord~ya malik oldutu için 
herkeıı· . bır ta.rafı olmadığlna 

ınandır 
'•her sık k ~ıştır. Bununla be· 
derek dur 

11 
Turkiye'den bahse

talealar Y~~~-h~kında çeşitli mü 
Türkiyeyi u~u uluyor. Muhariplerin 
Akdeniı er taraf ian çevirmesi 
. ı· ve karad . 'd 11 ıyeınern . enız e vapur 
1 eaı ve 
annın tesir" umurnr harp şart· 

de ekonomi~ ~olayıaiyle Türkiye'· 
Dış iıcaretin u~u~ zorlaşmıştır. 
rünlük 1. . .rıttıkce ııerilemesi 

ge •rını az ltt . . 
çok fabrikalar d a ıtı gıbı bir 
lunrnaya•ınd da ham madde bu-
•- " an urm q:r bilhass uştur. Bu hal· 

a orta sı fi •okmuttu 8 nı an darlığa 

Bildirildiğine göre hususi şa· 
bıslarla devlet mües.,esclerin in 
Almanyaya sipar iş ettıklcri ilaç, 
mevadı kimyeviye, makine ve 
makine alc:samı ve yedek parça· 
!arından mürekkep 1300 ton ka· 
dar idhalat eıyaıının Bulgarista · 
na geldiği ve yakında m~ mleke · 
timize gircce~i anlaşılmaktadır. 

Jskenderun limanına ve diğer 
ct-nup limanlarımııe son ,. günler· 
de İngiliz imparatorluğu memle· 
kellerinden bir çok ithalat ve 
bilhassa manifatura eşyası gelmiş 
tir. Bu gibi muvari<lat gittikçe 
çoğalacaktır. 

Diğer taraftan lngiliz impara· 
torlutu memleketlerinin Türkiye· 
den mübayaatı da artmaktadır. 
Yalnız. Ege mıntakasından son 
haftalar zarfında 20 :milyon lira
ya yakın mal satın alınmıştır. lun 
ların arasında z.eytinyağl ve tütün 
de bulunmaktadır. 

Perapalastaki 
bomba hadisesi 

Tallldllat ıoaa 
Ankara : 12 ( A.•A. ) -

Auadolu Ajansının öğrendiğine 
göre,, Tanca hadisesi hakkında 
Taymis gazetesinde çıkarak muh· 
telif ajanslar tarafından netredi· 
len ve Sofya ingiliz elçisinin 
f8hsına~ka"fı:lıtanbul'da Alman 
ajanları tarafından yapılmış bir 
cinayet teeebbüaünden bahseden 
haber üzerine Perapalaa suykaa· 
dı esnasında yapılan tahkikatta 
Alman ajanlarının fmes'uliyetlnin 
sabit olup olmadıtı hakkında 
sorulan bir ıuale selibiyetli Türk 
makamları " Hayır ,, cevabını 

vermişlerdir . r. ununla beraber h- kA _ (Gert.i U U• 

Londr;·Halkevi Reisi 
Ankara' dan seçildi 
AnA!ara . 12 ('T"· 

Londrad, 
6

: • urkaözü Muhabirinden) - 11 Şubatta 
..:_ q ır Halk · · · ô ~ J· • ..,.. •6 evrmızın Gfılacafr yazılmııtı. erenuı· 

re, bu Halı.. . . . ı.. 
'•loftrr l 11•uıne Anlcaradan bir rei•in tayını 1ea· 

I IJlıf Ve Nı l J• •tıı.;J'•ce ~ . aaret K6ymen 'e ba oa~il•Yİ icaba euıp 
6g/ •dec:.•~r:~~ftur. Na•ret Köymen'in bu vazifeyi lı•· 
itada,. •• ~· ılJırmeai ii.zerine lcendi•inin bu ay • onana 

vG~ıre•i 6 L 
---- aıına narelcet ed•cefi umulmaktadır. 

. ., 

(.ift 
~i laaıtelıata ait h 6e . 

c•'-111.z. Rea • . ş· a rlerımi.zi ilcinci •alailede bula-
• mımı.z rmal Alı . ._ • 

l•l'ı ,..,.,.,,.•lıt ı1ı· rı11a lcauıbalarından hır lı6· 
• ır. 
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r·sınöap;;··: 1 TOPBAKLAllllllZDA m&t llFDBDLlll 1 

i düşmedi i Valimiz, dün bir Heyetle • • i v!i~~;;,;;:~·· i Ovada tetkikler yapb 
Londra : !2 (a.a.) - Singa· 

purun düştütfine dair Mihver 
iddiaları mevsimsizdir. Almanla · 
rın Rusyadaki gibi Jıponlar da 
hadiselerden daha evvel davran· 

Zirai mücadele faaliyeti de gözden geçirildi 

1 
Sovyet ceph~ 

Yeni Rus 
ilerlemesi 

Moskova : 12 ( A. A. ) -
Sovyet tebliti : 11 Sonkinunda 
Kıtalarımız taarruz savaşına de· 
vaml! Alman akınını piıkürterek 
yeniden ilerlemiıtir . 10 Şubatta 
12 Alman uçaR"ı tahrip edilmiş· 
tir . Biz sekiz uçak kaybettik. 

Dün Valimiz Bay Faik Oı
tünün refakatlerinde Ziraat Mü
dürü , Ziraat Mücadele Bat tek· 
nisyeni ve Çiftçiler Birliti Reiıi 
elduğu halde civarda fare müca· 
delesi yapılan bir çok tarlalar 
gezilm iş ve yapılan mücaJele ıe-
killerinin neticelt1ri hakkında tet
kikatta bulunulmuıtur • 

Ru müşahedelere göre , uıulü 
dairesinde ve dikkatle yapıldıtı 

takdirde zehirli yemlerden Striknin 
ve Talium Sulfat ile yapılanlarıoın 
iyi neticeler verdij'i g6nllmilf ve 
bu zehirli yemlerden atılan ocak
ların tekrar açılmadatı , binMD•• 
leyh farelerin öldiltil anlatılmıt· 
tır . 

Uzakşark adalarında Amerikan 

mak istemit olaalu gerektir. Şu 
da muhakkakki Singapuru bekle
yen akibetten kurtarmak imkan 
sıı.dır. Bu akibet Japonların Ma· 
Jezyaya takviye kıtalan getirme· 
!erine engel olmak için yapılan 

teıebltüs ak im~kaldıtı, yani lngi· 
liz gemilerinin battıtı gün ltelir
mişti. Sinaapurun zaptı Japonla· 
ra pek pahalıya mal olacaktır. 
Bazılarına göre Singapur düıer 
düşmez yeni bir muberebe baflı· 

tu/t..erlerinin faaliyetinden bir sahne 

resmi bir kaynaktan bildirıliyor: 

Moıkova : 12 ( A. A. ) -
Harlı:of cephesinden gelen hab~r
de : Almanlar mev:ıilerini lıkba· 
hara kadar tutmak için ellerinden 
geleni yapıyor . Ruslar diiıman 

mukavemetini kırarak ilerlemiş· 
tir . Sen 24 uat içinde bu cep
hede yeni ıaferler knanıldı . > 

denilmektedir . 

Keza Hora gazlı fişenklerinin 
de gayet tesirli oldutu görülerek 
fosforlu aaz nefreden ve tQz ha· 
linde bulu11an Mavıein deliltlerin 
ağzına atılıp topretın rutubetile 
gua inkıllp cdüp deliklerdeki fa· 
releri öldüren bu uıuliln de çok 
müessir oldutuna ve kolaylıkla 

taammüm edecetine ıfiphe kal
mamtftır. 8u mücadelelere çiftçi· 
mizin de yardım ve müzahereti 
takdirinde esuen istilAI mahiye· 
t ini kaybeden fare afetinin tama-

yacaktır . Bu hareket Veyvl'in ıös• 
tereceği teıebbüı derecesine bağ
lıdır. 

Sinıapur : 12 (a .".) - Teb· 
lit : Batıdan aeleA dtiıman hare· 
keti ıehir istikametinde rece ıid· 
detle devam : ctmiftir. Düşmanın 
ileri hareketi tanklar ve önemli 
sayıda boınba· ye av uçakları ta· 
rafından destekleniyor. Batı böl
ııesini tutan kıtalarımız geri çe· 
kilmek zorunda kaldı. Bah ve 
şimal halıda savatlar devam edi
yor. Adanın doğusunda faaliyet 

hafiftir. 
Loodra : 12 l a.a. ) - Diin 

Londradı Singapur tlurumunun 
vahimleımediti ve hatta düzel
meye yüz , tuttutu • bildirilmiıtir. 
8ımunla beraber Japonlar Sinıa· 
pur mahalleleri sınırını kadar" nu· 
fuz ettikleri iddiasındadır. Muda· 
filer karşı -hücumlar yapmıf, ita 
zı muvaffakiyetler kazanıldı. Şeh · 
rin batısında yapıl~n. bu karşı a· 
kınların hali elverıflı surette ge· 
lişmekte oldu~u ani ışılıyor· . . 

Vaıington : 12 (a.a.) - Fılı-
pinlerdc, lataanda şedit m~ha: 
rebeler ve düşman hava faalıyetı 
hissedilir derecede azaldı. Fakat 
düımanın aldığı takviyeler, yakın· 
da tekrar toplu hücum olacağını 

gösteriyor . 
Kambera : 12 (a.a.) - Har· 

biye Nazırı Mr. ford •. be~irl~rla 
18 _ 35 yaşındaki:evlılerın_sılab 
altına alınacaklarını bildirmiıtır. 

Tokyo : 12 ( a. a. ) - Ôğ· 
leden sonra neıredılen Japon teb· 
liği : Japon kuvvetleri tayyare· 
lerin de zardımı ile bugiln şafakla 
beraber Singapur ıu hazineıi ya
kınında beliren dfiıman mukave
metini kırmak için tiddetli te· 
miz.leme hareketine geçmiıtir . 

Dün düıman mevzilerinin çok 
derinlerine gireD diğer kuvvetle
rimiz adanın ehtmmiyetli istih
Umları üzerinde kati hakimiyet 
temin etmişlerdir • 

Bambay : 12 (a.a.) - Çan· 
Kay • Şekle Veyvl bugün görüş· 

ıniiflür. • 
Bcrlin : 12 ( a,a. ) - Yarı 

Singapuı un düşmesi Büyük Bri· 
tanyanın akibeti için ağır sonuç· 
ları olacak bir yenilgi sayıyorlar. 
Ve Japonyanırı bu suretle } alnız. 
Pasifikte hakim olmakla kalmıya
rak Hint Okyanusu ile ftengal 
körfezine yel açacak bir kilit 
mevkiini de ele geçirdiği, bu su
retle Britanya imparator lutu te· 
mellerini her 1.amandan 1.iyade 
sarııldığını mümkün görüyorlar. 

Vaşington : 12 (a. a.) - Ho
landa Guyam açıklarında iki ada· 
ya Amerikan kıtalan gönderilmiş· 
tir. 

Cenup batıda kıtalarımız 

çarpıııyor . Almanlar mevzi tut
mak için hüyük gayret sarf edi· 
yor . Şiddetli ıokak savııından 
ıonra müteaddit yerleri iflal 
ettik . 

Moıkova : 12 ( A. A. ) -
CGerilıl ! net •7fada) 

Tipli llAI UNLUiU 

Ur/ a Mebusu Re/ et 
ı Ulgen tevkif edildi 

Ankara : 12 ( Türksözü .mu
habirinden ) - Verilen maliimata 
göre , Maarif Cemiyetinin Anka· 
radaki Yeniıehir koll~jiııde yap· 
tığı iddia edilen buı yolıuıtluk-
lar scbeliiyle muhakemelerine 
lüzum ,aönllen ve bir müddet Ön· 
ce teırii masunluğu kaldırılmış 

bulunan cemiyet eski reiıi Urfa 
Mebuıu 8. Refet Oıaen'le , kol
lej eıki muhasebeciıi 8. Zeki Ül· 
gen haklarında , ceza muhake
meleri uıulü kanununun 104 üncü 

maddesine uyularak diln tevkif 
müı.a~ereleri keıilmif ve kendi · 
!eri Ankara umumi bar>iaaneaine 
gönderilmillerdir . 

Emniyeti ıuyistimal ve reımi 
evrakta bozuntu yapmek ıuçla· 
rından takip olunan eıki reis ve 

muhaaebecinin duruşmalarana bu· 
gün saat 14 te • Ankara üçüncü 

asliye ceza mahkemesinde hafla 
nacaktır . Duruıınalar, mevkuf en 
yapılacaktır . 

~----~------·------------------ -----~-----------

CiNAYET! 
On sekiz yaşında bir eli bıçakla bir adamı 

kumar yüzünden öldüresiye vurdu 

Macarlıtuda 

ad .. ll•llD• 200 
gra• ekalell 

Zürih : 12 ( a. a. ) - Buda· 
peıteden bildirildifine aöre, Ma· 
caristanda gilndelik ekmek tayını 
buıünden itibaren adam batını 
250 aramdan 280 arama indiril· 
mittir. 

icra Vekilleri 
heyetim izde 

Kanlı fabrika civarında dün 
sabahleyin kanlı bir cinayet ol
muı, Kasım Çetin adında ltiriıi 
üç yerinden bıçaklı atır surette 
yaralanmııtır • Carih 18 ya11nda 
kanlı fabrika ifçilerinden Sallhıd
diudir. 

Evvelki afln Duvırlıbahçede 
kumar oynarlarken Ka11m Çr.tin 
ve arkadııları Sallbıddini döt
miifler, buna pek mlteesair olan 
Sal6hıddin Kuım Çetinden öç 
almak fırıatını ararken din sabah
leyin Kanlı_fabrika~civarında Ka
sım Çetinle karfllapnıı ve küçük 

mile ortadl\n kalkacıtı muhak· 
kaktır • 

Tarlalardaki tetkiltattan tek· 
rar tehre dönen Valimiz Beden 
Terbiyesi binamda ekmek W· 
neleri alabilmek için nlfuı kltıdı 
elmayan kimtelere .bu binada açı· 
lan büroda yapılan muameleleri 
gözden reçirerek memurlara di
rektifler vermif ve halka sıaa ua
lilnil takip etmelerini , itlerini iti· 
ıip kak11madan ılrülUlliiz ve .1i· 
künetle rörmelerini tavıiye etmif-
tir • 

Valimiz billhıre :-eiıi bulun· 
dukları Beden Terbiyesi itlerile 
de bir mflddet me11ul olllU.lfl•r· 
dır . 

••••••••••••• 
Türk -Sovyet 
hududundaki 

hadise şa~ası 
asla yalan 
Moıkova : 12 ( a. a. )- Tau 

ajanaıadan : Htavu Ofi Ajan11 
Bordodan verditi bir haber.te 
Türk - S.vyet hududunda bir 
hadise oldutunu bild irmiıtir 

Bu habere göre , Bat~mda 
bulunan m~teadit Sovyet tabur
ları mflltecı olarak Türk toprak-
ları~• aöıde ıeçmefe teıebbüı 
etmıfler, ölenler olmuı ve yaralı 
300 kadar Sovyet askeri Tilrk 
t~akl~rına ıeçmiıtir • Havu 
Ofı Aıanaının Sofyadan aldıtı 
bu ha~rin ancık iımi Franıız 
olan Aıans tarafındın efendileri 
Alman Façiıtlerinin emrile ve 
tahrik maksadile baıtan baıı uy
durulmuı kaba ve beceriksiz b'r 
yalan oldutunu Ta11 Ajanaı lıı•· 
yana meıundur. 

Anadolu Ajansının notu : A
~adolu Ajansı da ıallhiyetli mıh· 
fıllerde yaptıtı tahkikat berine 
Türk - Sovyet hududund1t hiç 
b ir hadiıe ıeçmemit oldutunu 
biltlirir • 

Ankua : l'2 (a. a .) - icra 

Vekilleri heyeti burün saat 15,30 

da Başvekil Dr. Saydamın Reisli

tinde mutad ıoplantısım yapmıt· 
tır. 

bir mlnaıaayı mlteakip bıçatını 
çekerek Kasımı iç yerinden vur
muftur. Cinayetin hakiki sebebi 
kumardır. SöylendiQ-ine göre 58 • 

lihaddin iki ay kadar önee' de I 
COerlel a Dol saııacıaı -~941111••• 



i · ·· HAB 
Sınıfta kalan 

talebeler 
R~smi lise ve ertaokullarda 

iki yıl üst üıte başarı gösteremi
yenlerdcn belge alanların bu 
durumlaıı belgelerine şerh veri
lecek yalnız başka okula girmek 
istiyenlere tasdikname verilecektir. 

Askere giden gezici 

başöğretmenler 
Maarif Vekilliği askere giden 

rezici başöğretmenlerin yerine 
başkası tayin edilmiyecei'ine gö· 
re diğer gezici başöğretmenlerin 
bunların işini ıörmesini Maarif 
müdürlüklerine bildirmiştir. 

U lucami ocağında 
verilen konferans 

C. H. P. Ulucami ocağwcla 

c kö} lü) Ü ) ükseltmeb mevzulu 
Lıir lconferan verilmiştir. 

B. Hidayet Serter 
Devlet Demiryolları Umum 

Müdürü Bay Cemal Hidayet Ser · 
ter dünkü A nkara treniyle 6ıncı 

İfletme te,kilatını teftiş etmek Ü· 

zere şehrimize gelmiştir . 

Demiryollannda 
klüp teşkilatı 

3530 sayılı Beden terbiyesi 
kanunu ile Devlet Demiryollan 
teşkilatında birer spor gençlik 
kulübü veya grupu vücude geti· 
rilmesine dair olan hususlar s;öz 
önüne alınarak Ulukı~la, Mersin, 
Fevzipaşa ve lslc:enderunda birer 
<Demirspor gençlik 2rupu> ve 
Adanada da 'Demirspor gençlik 

kulübfi>nün esaslı dayanaklarla ku
rulmasına başlanciı~ı memnuniyete 
öQ'renilmiştir. 

Cinayet 
(Ba,tsrafı Birlncid~) 

kardeşinin karısını vurmüştur. 

Sabık1tlı carih , Kasım Çetini 
vurduktan sonra kaçmağa muvaf. 
fak olmuştur . Polis tarafından 

arnnmaktadır. Hastaneye yatırılan 
Kasım Çetinin yaşaması pek ümit
sizdir . 

32 yaşında bulunan ve yaz 
aylamıda tarlalarda ı'dcilik yapan 
Kasım Çetin evlidir ve iki çocuk 
babasıdır, 

Vişi - A merika 
konuşmaları 

V e isin beyanatı 

Vaşington : 12 ( a. a. ) -
Vels demiştir ki: Vişi ile yapılan 
konuşmalar ciddidir . K4ilnuımalar 
Amerikayı bilhassa alakalandırı · 
yor. 

Bladlıtaa ba,1ıa 

relim istemiyor 
Delhi 12 ( A. A. ) -

Hind milli hareketi reisi demiş· 

tir ki : 

Mareşal Çan-Kay-Şek'e 

hoş geldin demekle millete ter
cuman oluyorum . Hindistan ~aş 
ka bir rejim kabul etmiyecektir. 

Sovyet cepbeıı 
(Battarafı Birincide) 

Tebliğ : 10 Şubatta 6 tank, 20 
1019 , 9 otomobil , asker ve mal
zeme yüklü 2CO kamyon , 60 
vagon ve 15 uçak savar topu 
t ahrip edilmiş , 3 piyade taburu 
dağıtılmıştır . Ayrıca 100 vagon 
ele geçirilmiştir . 

Berlin : 12 ( A. A. ) - Do· 
ğuda Rusların bir çok yeni taar
ruzları püskürtüldü . Don ette 
kuvvetlerimiz çet in mukavemete 
ra2'men düşmanı ötelere sürmüı· 

tür . 

Evlerde yapılan 
dünkü aramalar 

.......................... 
j HEMSERI ! İ 
ı Bahçene çiçek yerine ı 
ı y enecek mahsul tohum· ı } 
ı ları ek • ı 
ı ı .......................... 

Spor klüpleri 
ve okullar 

Bazı ga1.ete v~ mecmualar , 
okul talebelerinin eskiden olduı{u 

gibi , spor kulüplerine devamla
rına ve bu kurulları temsil etmek 
!Uretile müsnbakala ra girmelerin e 
beden terbiyesi umunı müdürlü· 
ğünce izin verildiğinı yaımakta

oırlar . 

İlgili makamlaıın bize verdi
ği bilgiye göre , talebelerin ku 
lüplerde oynamalarına izin ver
mek salahiyt:ti Maarif Vekilliğine 
aittir . Umum müdürlükçe böyle 
bir izin verilmemiş ve verilme!\i· 
ne teşebbüs de edilmemiştir. 

P o sta idaresi ve 
numunelikler 

Milletler arası posta muka· 
velcsinde yazılı olup daha ucuz 
bir tarife ile taşınılan ticaret eş

yası örnekleri 50 gramı geçme
mek , gönderen veya gönderilen
ler tüccar olmak şartiyle posta 
idarelerinin mesuliyeti altında ih· 
raç olunabilecektir . 

Kır koşuları 

Dün aldığımız malümata göre, 

önümüıdeki pazar günü bölge 

birinciliği kır koşuları yapılacak

tır. Bu koşular için hazırlıklara 

başlanmıştır. 

Mükellefler hergün 
elbise giymeyecek 

Adana Beden Terbiyesi mü· 
kelleflerinin bundan sonra tören 
ve talim g-ünleri dışında kalan ba· 
riç zamanlarda resmi elbiselerle 
dolaşmaları ve kahvehanelerede o· 
lurmaları yasak edilmiştir. Ôğren 
diğimize göre bu genç mükellef. 
!er erler gibi subaylara selam ver· 
meğe ve askeri disiplin altında 

yetişmeğe alıştırılacaktır. B. T. 
Böl,-emiz müdürlüğü ile askerlik 
dairesi reisliği arasında bu husus· 
ta temaslar başlamışlır. 

Malmüdürleri arasında 

yapılan değişiklikler 

Kavak Malmüdürü B. Abdili· 
kadir Ôzelçi Vezirköprü Malmü· 
dürlüğüne, Vezirköprü malmüdürü 
Zülfikar Kaya Kavak malmüdür· 
lüğüne, Vartu malmüdürü Fahret· 
tin Aşkar Süvan malmüdürlüğüne, 
Şirvan malmüdürü Süleyman Ergün 
Mutki malmüdürlüğüne tayin edil
mişlerdir. 

Beraet kararı 

Karşıyaka mahallesinde hüvi· 
yeti tesbit edilemiyen bir şahsı öl
dürmekten suçlu :Güneşli mahalle
sinden Zekeriya oğlu Ticaret oku· 
lu talebesinden Mahmud Altınordu 
hakkında şehrimiz Ağırceza mah· 
keınesince verilen kararın temyiz 
mahkemesi tarafından bozulması 

üzerine yeniden yapılan duruşması 
sonunda suçlunun denildiği gibi 
cesedin bulunduğu yerde boğarak 
öldürdüiü sabit olamadığından be 
ractine karar verilmiştir. 

Şehrimizde ev, dükkan ve sa· 
ir yerlerde sık sık aram<llar yapıl
makta ve beyanname harici rast· 
lanan yiyecek maddeleri müsade· 
re edilmektedir. Dün de yüksek 
dolap mahallesinde Cindi oğlu 

Şemseddin'in evi aranmış ve be· 
yanname harici rastlanan 189 kilo 
un müsadere edilmiştir. Şemsed· 
din hakkında ayııca kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Doğumevi Baştabibi 
Bir müddettenberi lstanbulda 

bulunan şehrimiı. Doğumevi Baş 
tabibi Bay Süte} man Kuntalp 
şehrim ize dönmüş bulunmaktadır . 

Evlenme 
Memleketimizin sayın Fabri 

katörlerinden Bay Nuri Hasın 

yegeni Mustafa Saygıuıla deg~r l i 

öğretmenleri mizden Sabahat Şev
lıarıın evle nme tören le ri güz ide 
davetliler önünde }'apılmıştır . 
Her iki tarafa S(ladetler dileriz. 

Okullarda çıkacak 
talebe mecmuaları 

Maarif Vekilliği okullarda çı· 
karılacak mecmuaların nasıl çıka· 

rılabile~eğini bir t:tlimatname ile 
okul idare leı ine ~ildirmiştir. 

Askerlik dersleri 
ve kızlarımız 

Kız talebeler yedek subay o
lamıyacakları için askerliğe hazır· 
lık dersi öğretmenlerinin bunlar 
hakkında sicil tutmalarına lüzum 
olmadı~ı ilgililere bildirilmiştir. 

Libya harekah 
Bertin : 12 (a .Jt.) - Şimal 

Afrikada keşif faaliyeti olmuş, 

uçaklar düşman motörhi kollaıını 
bombalamıştır. 

Kahire : 12 (a.a .) - Gazala, 
mekilli ve merkez çevresinde 
devriye faaliyeti oldu. Bir düş

man müfre1esi dağıtıldı . Hava 
kuvvetlerimiz kara hueketlerini 
korumuştur. 

Mihver hava zayiatı 
Londra : 12 ( A. fıı .. ) -

Harbin başında 1941 senesi so· 
nuna kadar Alınan , İtalyan hava 
ka) ıpları hakkında şu rakamlar 
verili}'·or : 

6608 Alman, 2119 ltalyan , 
yekün 8539 . 
İ bnissuud mihverle 
münasebatını kesti 

Ankara : 12 (R. G) - İbnis· 
suud hükümeti mih\erle münase· 
batını kesmiştir. 

Amerika mecliıinde 

Vaşington : 12 ( a. a. ) - A 
yan meclisinde kabul edilip Me
busan meclisine gönderilen bir 
kanun Amerikanın , müttefikleri 
de dahil olmak üzere muharip 
devletlere krerli açılma!lını mene· 
den bitaraflık kanununun bu hü
kümlerini tamamile kaldırmıştır . 

Gazetdö Lozan'ın 
yazdığı makale 

( Başı 1 inci sayfada ) 

mele harşı hiç bir şikayet yüksel· 
ınemiştir. Tersine olarak umumi 
intiba hükümetin memlekete karı? 

vazifesini tamamiyle yaptlğı mer
kezindedir. Sulhu muhafaza yolun· 
daki gayretlerinden dolayı herkes 

hükümete minnettardır. 
Fakat Milli toprakların her ne 

pahasına olursa olsun korunması 

V<" her türlü müdahaleye karşı 

koymak hususunda milletle hükü
met mutabıktır. Bu sebeble ağır 

askeri yüklere ve silahlanmış bir 
vaziyette beklemiye şikayet et 
meksizin katlanılıyor . ., Gazete ya · 
zısını şöyle bitiriyor : "- Türkiye 
Cümhuriyeti yirmi yıl önce başla
nan esere devam ediyor." 

ltL~1·~·41 
TÜRK/YE Rad_IJosu 

ANKARA Radyosu 
Cuma - 13.2.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

7.33 
7.45 
8 .00 

8 .15 
830/ 
8.45 

12.30 

12.33 

ayarı 

Müzik : Hafif parçalar (Pi) 
Ajans Haberleri 
Müzik : Senfonik parçalar 
( Pi ) 
Evin saati 

Müzik : Programının son 
kısmı ( Pi ) 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Isfahan ve Kar-
cıgar makamları 

12.45 Ajans Haberleı i 
13.00 Müzik : Karışık 

türküler 
şarkı ve 

13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 
18.40 
19.00 
19.15 

19.30 

19.45 

20 .15 
20.45 

21.00 
2110 
22.00 

22.30 

22 45 

Müzik : Karışık Program 
( Pi ) 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : fasıl heyeti 
Müzik : Bir konçerto (Pi) 
Konuşma : 
Müzik : Tino Rossi ve 
Zara Leander tpl) 
Memleket Saat Ayarı ve 
Aj aııs Haberleri 
Müzik: Klasik Türk müzi . 

gi programı 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Karışık şaı kı ve 
türküler 
Ziraat saati 
Temsil 
Mü7.ik : Radyo Senfoni or 
kestrası 

Memleket Sast Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalar 
Müı.ik : Radyo Salon Or-
kestrası 

22.55/ 
23.00 Yarınki Program 

Kapanış 

Dtlnyanın en 
zengin adamı 

ve 

U7.akşarktaki muharebe dün· 
yanın en zengin adamının keyfini 
kaçırmıştır. Bu adam, bir A meri· 
kalı, yahut Hind mehracesi değil, 
Yang-Sang adında bir Çinlidir. 
Serveti bir buçuk milyar lira ka· 
dar tahmin edilmektedir. 

Yang-Sang, pek genç iken 
işe atılmış, bir miktar para kazan
dıktan sonra Malezyada geniş a
razi satın almıştır. Bu arazide 
zengin kalay madenleri vardı. 

Çinli bu madenleri işleterek ser· 
velinin temelini atmıştır. Bundan 
sonra bir çok işlere girmiştir. 

Yang-Sang 61 yaşında evlen· 
miş ve muhtelit zevcelerinden 24 
çocu~u olmuştur. Şatoları' oto
mobilleri, yatları sayısızdır. Evin
de yüzlerce hizmetçi vardır. 

Uzak Şarktaki muharebede 

başlı yan harp sahnesi Malezya 
oldultundan , Çinlinin kalay ma
denleri büyük zararlar görmüş , 
Yang-Sang buradan hiç bir şey 
alamamağa başlamıştır. 

A~ANA ASK[RllK ŞUBE
SiNDEN : 

Adanada mevcut olup gerek 
şubemizde kayıtlı ve gerekse baş
ka şubelerde kayıtlı bulunup ta 
şubemiz mıntakasında olan bilu
mum yedek subay ve askeri me· 
morların yok l amasına 16/2/942 
pazartesi günü başlanıtt kısa bir 
zamanda bitirilmesi Vekalet buy. 
rukları iktizasından olmakla yok· 
lamaya gelen subayların hüviyet 
cüzdanları , As. vesikaları ve işin· 
de ihtisası olan subayların da ih- , 
tisas vesikalarile müracaatları. 

2 - Her hangi bir sebeple 
yoklamaya gelemeyenler olursa 
haklarında kanuni muamele ya pı · 

lacait ilan olunur. 1-2 

=~···~···················~ 

i ASRİ SİNEMADA • 
···ı s~~;~e la Ak,am Suvare .ı 8,30 

•ı Lana Turner - Richard Carson'ni n f 
ıı yarattıkları f 

• i· SAHTEYILD/Zı 
ı 
ı • • • • • i 
'• '• 

Muzikten ateı ..• Neıreden Kudret... A ıktan ilham 

lıaveten: Umumi istek ve arzu üzerine 

Türkçe sözlü ve Türk musikili 

SELAHiDDİNİ EVVUBİ 
VE 

BOZ ARSLAN 
• Yeni şarkılar: MüNlR NUREDDiN MÜZEYYEN SENAR • ·······~·_.~~·~~~········ 
SEYHAN ViLAY[Jİ f İAT MURAKAB[ KOMiSYONUNDAN : 

3 - K: 3/269 sayılı karar aynen şudur: 

1 - İstanbul Belediye hudutları içinde bulunanlar müstesna 
olmak üzere bilumum yevmi ve mevkut gazete ve mecmua 
sahipleri bu kararın neşrini beyannameleri bulundukları yerin 
en büyük mülkiye me'muruna tevdi edeceklerdir. 

a) Tiraj tabı adedi 
b) Mevcud kağıt stokları 
c) Aylık hesabiyle gazete ve mecmuanın kağıt ihtiyacı 
d) Ge~ek stok.un ve gerek ihtiyacın cins, nevi, ebadı 
2 - işbu karar neşri tarihinden itibaren meridir. 13896 

, ............ " .......................... " ...... "S 
f TABELA -KRİSTAL - AFİŞ f 
f Resmi ve Hususi müesseseler için J 
ı LASTiK MGBGR s 
ı s 

i p A K 1 
i K 1 
: s ı ·---·--.;;.-:: i ş ~~~ s 

Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 

ayrıca : Taşradan da siparişler kabul olunur. 
ı 
ı 
ı 
ı 2 - 8 Telvaf: Pakif Atelyeai 
ı.. .... M ........ M .. MM ...... ~~MM ...... "MJ, 

ZiRAAT MÜCADElE İSTASYOHU MOOORlOGONOEN: 
1 - 60 lira ücretli bir katip alınacaktır. 
2 - isteklilerin memurin kanunundaki şartları 

lazımdır. 
3 - Dil bilenler ve çabuk daktilo yazanlar tercih edi~ 

cektir. 
4 - Müracaatlar 2012/942 g ününe kadar kabul edilecekti' 
5 - 21 /2/942 Cumartesi günü saat 10 da müessesede 

sabaka imtihanı açılacaktır. 10- 13-15 13889 J 

• 
T. I ş Bankası 
&içik taıarral beıapları 

1942 ikramiye plAaı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiuıtoa, 

2 lkinciteırin 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 ., 50 " = 2,500 ., 
200 .. 25 .. = 5,000 •• 
200 .. ıc. .. - 2,000 " 

TUrklye _ lf Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf elmaz, ayni 
zamanda talllnlzl da denemlf olursunuz 

-- .. ~ 
Umumi Neşriyt Müdürü : Macit Güçlil 
Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


