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· i KOORDiNASYON HB'ETİNDE i • • t Ankara : 14 ( a.a.) -- Koordinasyon hey 1eti bu· f 
ı !?"saat 10 da Ba,vekil Dr. Refik Saydam'ın reisli· f 
f gınde bir toplantı yapmı,tır. ı 

••••••••••••••••••••••••••• 
• •• YENIBUDÇE 
- ........... _111111--

DAiRE MASRAFLARINDA MÜHiM 
MIKDARDA TASARRUF YAPlLIYOR 

Uzak şarkta 

Ankara : 11 (Türksözü Mu· 
habirinden) _ Maliye Vekaleti, 
yeni yıl bütçe hazırlıklarına baş
lamıştır. Vekaletlerin mühlaç -~l
duidarı tahsisat miktarı fasıl gos· 
terilmek şarliyle Nisan ayının baş
langıcına kadar Maliye: Vekaletine 
gönderilmesi alakadarlara bildiril 

miştir. 
Maliye Vekaleti, yeni sene 

/NGILIZLER HAVADAN 
BiR ÇOK HÜCUMLAR 
y APTILAR. MiHVERE 
ZA YlA T VERDiRiLDi 

Kahire : 14 ( A. A. ) -
Ortaşark hava te\tliği : Tayyare
lerimiz T•)bruk'a hücum erlen 
düşman tayyarelerinden dördünü 
düşürmüş , bir çoklarını hasara 
uğratmıştır . ~iz iki tayyare kay
bettik . Kuyruğu kopan diğer 
bir tayyarenin de düştüğü sanı

lıyor . 
Katanya ve Martoba hava 

meydanlarile Trablusgarp limanın 
da yangınlar çıkardık . Düşma
ııın Maltaya hücumları ba1.1 ha 
sarlara ve insanca kayıple>ra se· 
bep oldu . Sır tayyare düşÜ! dük. 
Dördünü hasara uğrattık . Bu 
hareketlerden dört uçağım11 dön

memiştir . 
Kahire : 14 ( A. A. ) -

Gazalanın batısında büyük bir 
cephe boyunca faaliyette bulunan 
uçaklar ve motörlü kuvvetlerimiz 
dün düşman kollarına akır. yap
mış , bunları geri atmıştır . 

Singapur ve 
Manilla'dan 
sonra gaye .. 

büdçesinin kırtasiye, mahrukat ve 
tenvirat fasıllarında kabil olan her 
türlü tasarrufun yapılarak Veka· 
letlerimizin bu f asıllard t1 ki mikta
rını indirmelerine işaret etmiş, Ö· 

nümüzdeki yılda Devlet büdçcsi
nin, hazine varidatının artması do 
layısiyle, yükselmiş olmasına r t~· 
men fevkalade hallerin ic;ıp ellır
diğ'i şekilde bu varidat fazlasının 
en mübrem ihtiyaçlara hasredıle· 
ceğini, bilhassa sene ortıısında 
her hangi bir Vekaletin yeni tah
sisat istemiyecek bir şekilde büd
çderini hazıı lamalarıı'ıı bildirmiş-

-- ----

Hindliler de A met ika 
ve lngiltereye yardım 
vadinde bulunuyor 

Samatraya 
havadan bir 
indirme oldu 

Arıkıırn : 14 ( !{ . G. ) - Ja· 
_P0nhtrın Surnrıtraya lıavaduıı bir 
~ndirme Japtı~ ı hilcl!filmekte, fa. 
~t Faı.la tafsilfıt verilmemekte · 

dır 

1 l'<~kyo : 14 ( a. a. )- Haber
herk ·~~rosu rebi muavini radyoda 
,. a 1 1 muharebenin yt>ni başladı· 
1;ını . Singapur ve Manillanın düş
mesıle hareketlerin durmayaca
ğını söylemiştir . 
. Bu harp düşman topraklarının 
ışgalile bitmez . Birleşik Devlet. 
~e:ıe loğiltereye pe11 dedirtmek 
•ç.~n harbi dü<tman tôpraklarına 
&ot- .,, 

urınek lazımdır. 
t Asyanın kurtuluşu ile lngil 
ere v B' höt e ırleşik Devletlerin bu 

. gelerdc \!eniden görünmeleri 
ıınk~ J 

anı ortadan kalkar. 
rcş; enidelhi : 14 ( a. a. )- Ma
ııu a Çang Kay-Şelı:in Hindistanı 

Jaretin· h 
dist ın edeFı Çinin ve Hin-

anın rn- t k cek uş ere düşmanı yene· 
ger ~~harebeleri haurlaruak için 
caa:ı 1 

olan karşılıklı güvenin 
arını kur kt . mali b rna ır . Mareşal şı-

haı.ırJı~:ı hududundaki müdafaa 
aubaytar~r~_ı da görecektir. Hind 
luk kuv ırmanyada lmparator-

Vetlerile · b' . . Çin aske 1 . . ış ırlığı yapan 
. r erının J· h 
ıyi dö .... u··<ı:t-,_ı . . aponlardan da a 

g .,, Uıı; erını t . d. 
Nakh cmın e ıyor. 

or : :4 . 
köylü tt· 1''1' C a. a. )- Hıod 
köylüleri~i 1 ;tı .lcr~ Komitesi Hind 
dırıtması .. açızmın ortadan kal
açcn1.. , ıçın amansıı bir harp 

.,, Oıan lng' lt s· lctıer R 1 ere, ırleşik Dev· 
• usya ve ç· . Yer al ının yanında 

• rna}a davet etmiştir. 
fokyo . 14 ( 

hava tebr : . a. a. )- Dünkü 
gapurda 

1~~ ·.Tayyarelerimiz Sın· 
hulun"n dü ~ıve hareketlerinde 
gcınilcrine ~ii an harp ve ticaret 
dolu b" cum etmiştir. Asker 
bir g ır_ vapur ba\ırılmış di~er 

emı yakılm t ' 
ile bir ç k ış ır. Dokuz gemi 

o vapu 1 
bet ettiriım·ı t· r ar 8 bomba isa

ş ır a· · yoktur . · ızun kaybımı:ı 

Ncvyork : ı 4 ( a 
york Taymi'I . s· · a. )- Nev-
b ' ıngapur ya 1 
aşlıklı yazısında di ·or ~ıyor. ~ 

gepur yanıyor V ) 1'1 : Sın-
mi:t.in b" . · e medeniyeti 

. ır remzı ınahvoluyor B 
mfdenıyetimizin tehlikede . ld u 
ğunu gösteriyor s· o u-
gını 11 . ıngepur yan-
old : ratıe davranmaısak sahip 

Uaumuı herşeyirı mahvolaca-

tir. 
Burada tahmin ediklığiııe gö

rf' , hükumet bu ~erıe için bir 
prensip karan alarak fasıllardan 
fasıllara münakale yapılmasının da 
önüne geçecektir. 

-
Amerikada 30,000 
Üniversite talebesi 

pilot kaydedildi 
va,ington : 14 (a.a.) -

30,000 Üniversite talebeai 
pilot yazılmı,tır. Üniversite· 
liler pilot yetiıtirilmesi için 
kendiler>ine aid bincı ve sa
haları hükumetin emrine ver· 

mi,lerdir. 

-
ğını gösterir . 

Rangon : 14 ( a. a. ) - Paan 
bölgesinde yen iden şidd~tli çar
pışmalar başlamıştır. Vazıyet ka-
ranlıktır. 

Vaşington : 14 ( a. a. ) -
Harbiye nazırlı~ ı tebliği : Bataan 
yarımadasında fasıla.il çarpışma 
lar oldu. Düşman pıke tayyar.t~ 
teri yanlışlıkla Japon askerle_rını 
bombalamışlar ve makineli tufek 
ateşine tutarak ağır kayıplar ver-

dirmişlerdir. D 
Vaşington : 14 ( a. a. )- o-

ğu Hollanda Hindistanı ordu ve 
donanma heyetleri Ruzvelt tara
fından kabul edilmiştir · Bunlar 
Pasifik bölgesinde güdülecek stra
teji işlerinin tesbiti hususunda 

1 .1• Amerikan müşterek ge-
ngı iZ - l 
nelkurmayı ile temasta bu una 

caklardır . D .. 
Slngapur : 14 ( a. a. ) - un 

öğleden sonra düşman taarru~un· 
ela batıda Payalebar çevresı.n~~ 

). . t· Taarruzların her ıkısı ge ışmış ır. 1 de pek büyük kuvvetlerle· yapı -

mıştır • b ·· de baskısına 
Düşman ugun ... k 

devam etmiş ve taarruzlarını yu 
sekten uçan büyük tayya~e. te:~ 
killeri ıle pike tayyarelen~ın , 

b b d manlarıle de~-
topçusunun om ar 1 " 

('"erl~I Z nol ıayfadal l 

Sovyet cephesi 1 
-

Sovyetler dün 
Beyaz Rusya 
toprağına girdi 

Londra : l •I (a. a.) - Uıun 

bir duraklamadan sonra Rusların 
Simolensk bölgesinde ileri hare· 
kete geçeceklerine dair gelen ilk 
haber Sovyet kıtalarının Beyaz 
Rusyaya girdiklerini bildiren bir 
telgrafla verilmiş tir. 

Beyaz Rusyaya en yakın mü
him noktalar yetmiş kilometre, 
Uz<ıkta Smolensk ile, 40 kilomet-

re uzakta Roslav şehirleridir. Rus 
!arın kazançlarını muhafaza edebile 

ceklerine emin olmadan isim ver· 

mediklerine bakılırsa bu yeni ha
reketin Roslav istikametinde ba~la· 

dığı söylenebilir. 
Kalenin cephesinde bir kaç 

gün evvel karşı hücuma geçen 

Almanlar Rusların şiddetli hücu· 
mu karşısında taarruzdan vaz ge· 
çerek müdafaaya çekilmiştir. Ye
niden düşman büyük askeri ehem 

miyeti olan baıı şehir ve kasaba· 
lara yapışıp kalmış, bir çok çıkış 
teşebbüsleri muvaffakıyetsizliğe uğ· 

ramıştır. 

Sovyet birlikleri Almanlarm 

muhtelif kesimlerdeki dayanak 

noktalarını birbiri ardından zab

tetmiştir. Muharebeye sürülen düş

man ihtiyatları ağır kayıplara uğ

ratılmıştır. 

1 BÖK'OMETIMIZE YAPILAN BiR M'ORACAAT 1 

Hususi bir grup 150 
yapmak istiyor • 

gemı 

Teklif tetkik ediliyor 
Ankara : 14 ( Türksözü muhabi;inden") - Hususi bir müteşeb· 

bis grupu Hükumete müracaat ederek oldukça mühim bir yekun 

tutan sermayelerini ortaya koyarak deniz nakliyatını kolaylaştırmak 

istemektedir . Bu hususi müteşebbis grupu elindeki sermaye ile 350 
şer tonluk 150 motörlü ve yelkenli gemi inşa etmek istediğini ve 

hükumet kendilerine bu müsaadeyi verdiği takdirde , deniz nakil 

işlerimizde hissedilir şekilde bir gelişmenin görüleceğini bildirmiştir. 

Bir anda memleketin deniz nakil vasıtasına 150 gemi daha yüksel
tecek olan bu müteşebbis grupun teklifinde mah7.Ur görülmediği ya

pılacak resmi ledkiklerden anlaşılacak olursa bilhassa bu motörlü 

yelkenlilerden her nevi kömür nakliyatında ve yakın memleketlerden 

mal getirme işinde büyük istifadeler temin edileceği umulmaktadır. . 

l••••••••••••e Milli Şef'imiz 
Konservatuvar 

temsilinde bulundu 
Ankara : 14 ( A. il .. ) -

Dün akşam Halkevi Tiyatrosunda 
Bethofen'in Fidelyo Operası An· 
kara Konservatuvarı talebesi ta
rafından büyük bır muvaffakiyet
le oynanmıştır . 

Temsilde Milli Şef lsmet İn
önü hazır bulunmuş v"' oyundan 
çok mütehassis olarak perde ka
pandıktan sonra artistleri tebrik 
etmiştir . Konııervatuvar talebe
sinin bundan evvel Toıka ve Ma· 
dam Baterflay operalarında gös· 
terdikieri ~arı ' at istidadı Fidelyo 
ile cidden yüksek bir dereceye 
çıkmış ve Türk tiyatrosunun ia
t ikbali hakkında yerli ve Ecnebi 
bütün seyircilere en parlak ümit
ler vermiştir . 

••••••••••••• 
Karolün dileği 

reddedildi! 
S ovyet cephesinde düşmüş bir Alman tayyaresi 

1 Kömür havzamızda 
istihsali arttırma 

Amerika hükumeti eski 
Romen kralının Hür 

Romenler baırna geçmek 
istemesini arzu etmiyor 
Vaşington : 14 ( a. a. ) -

Amerika, eski Romanya kralı Ka
rolün Hür Romanya hareketinin 
başına geçmek üıere Amerikaya 
gelmesine razı olmamıştır . Eski 
kral şimdi Meksikadadır. Maden direkleri temin edilecek 

Ankara : 14 ( Türksözü mu
habirinden ) - lktisat Vekaleti, 

memleket haricinden m a d e n 

direği:g e t i r t m e~k)çin bir 
taraftan tedbirler alırken diğer 

taraftc.n _Orman Umum Müdürlüğü 
ile de bu meselr: üzerinde sıkı 

bir işbirliği yapmaktadır . 
Tahmin edildiğine göre Oı man 

Umum Müdürlüğü kömür havza

mıza lazım olan direklerden mü
him bir kısmını pek yakında te· 

mirı edecektir . 
Bu suretle bir iki ay zarfında 

kömür istihsalimizin randımanı 

velki miktara yükselecektir. 

O.ANTONESKU 
iLE BiTLERiN 
KONUŞMASI 

Ankara : 14 (R.G) - An 
tonesko Hitlule yaptığı mülakat
ta her halde ilkbahar taarruzu 
için Almanyaya yardım vaadinde 
bulunmuş olacaktır. Mihver rad· 
yolarının Antonesku'yu çok med
tiettiğine bakılırsa Romanya 'dan 
bu yardım koparılmlştır. 

Musolini'nin kabulü 
Roma : 14 (a.a .) - Musolini, 

yanında ltalyan Genel K. başka. 
nı olduğu halde Hırvat Başku. 
mandaniyle maiy~tini kabul et
miştir. 

Halifaks'ın nutku 
Vaşington : 1~ (a .a.) - Lorti 

Halifaks dün söylediği bir nutuk· 
da demiştir ki : cBütün dünyanın 
istikbali Amerikanın gösterece~i 
cesaret, azim ve kabiliyete bağ
lıdır. Bütün milletlerin istikbali 
tam bir yıl lngilterenin yalnız 
başına gösterdiği varlıia bağlı· 
dır.> 

Manştaki savaş 
Londra : 14 (a. a.) - Aıni

ralhğm öğrendiğine göre Alman 
zırhlıları son görüldükleri zaman 
Manş111 öte yakasında 20 oıil sür'
atle gidiyorlardı. Manş ınuhare· 
besinde hiç bir İngiliz. deniz üstü 
gemisi batmamışhr. .............................. : 
K iŞ i 

Memleketimizde i 
Havalar iyileşti ı 

Avrupada kış hala ı 
hüküm ı sürüyor ı 

·- . 

Sofya : 14 ( a. a.) - Zag· ı 
repten bildirildiiine flÖre, çok ı 
kar yağmasından dolayı ltalya f 
v~ Cenup Avusturya ile Maca· ı 
rıatan, Sırbistan ve doğu Cenup ı 
Avrupa arasındaki tiren Hfer· ı 
leri darmuıtur. .............................. : 

her ~ün evvel k:.ırla örtülmüf bir manzarası 



Kır koşuları 
BUGÜN-

yapılacak 
Dünkü sayımızda da yazdı~ı · 

mız gibi bugün şehrimi1.de saat 
10 da cBeden terbiyesi Seyhan 
bölgesi biriııcililc kır koşuları > ya 
pılacak ve bu önemli koşulara 

600 den fazla kıı ve er kek koşu 

cu girecektir. 
Hakem heyetleri ve sıhhat 

ekiplerinin hazırlıkları sona er
miştir. Koşucularım111n ) ollanla 
rahatça koşabilmeleri için de ter
tibat alınmıştır. 

Unlarını Ofise 
tesliın edecekler 
Karne ile ekmek almağı ter 

cih eden ve bu ::.ebeple elinde 
mevcud buğda} ve urıurıu bir 
beyanname ile vilayete bildirmiş 

olan lıemşe rilerimizin ellerindt·ki 
bu~day ve unlarını en g"'Ç 25 
Şubata kadar Toprak Mahsulleri 
Ofisine tesl ım etmeleri vilayetçe 
ilan edilm iştir . B ma aykırı hare
ht edenler hakkında kanuı ı i 

muamele } apılacağı ögrenilmiştir. 

Hakem kursu 
Şubat sonundıı şehriıni 1.dc 

Beden Terbiyesı bölgemiz bına 

sında açılac.ık olan futbol ha
kem kursu için yapı makta olan 
gerekli hazırlıklar tamamlanmış 

ve kursa girmek istiyenlerin mik · 
darı artmıştır . 

Bisiklet hırsızı 
Yusuf oğlu Hac;an Ö cal adın · 

da biri bilvasıtıı Osman ol!lu 
Mt'hınet Ali Şeııyıldırıın'•~aıı lıd 

raladığı bis•kleti başk asına sat 
mak suretiyle dolaııdırıcılık yap
tığı anlaşılarak yakalanmı~tır. 

Fazilet mükafatı 

alan bir işçi 
Paıisten bildirildi~ine güre , 

1938 rle Fransız alıademisinin 

fazilet mükafatını almış olan şi

mendifer işçilerinden Mcrigaud 
ve karısı ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmişlerdir . Koca , 
çalıştığı istasyona gelen yiyecek 
paketlerinden bir kısmıııı çalmak
tan , karısı da bunları bilerek 
alıp kullanmaktan "uçlu idi . 

Neticede koca bir sene hap 
se , 3( O frank para ccı:asına ve 
5000 frank tazminat vt-rmeğe 

mahkum edilmiştir . Kadın 8 ay 
hapse mahkum olmuş , fak at 
ceı.a ı tecil edilmiştır . 

E n esk i kafatası 
Danimarkada taş devrinin en 

eıki insan kafata::.ı , Kopeııhag 
antropoloji Uiboratuarında tedkık 
edilmiştir . 

Tesbit edildiğine göre , bu 
kafatası 900() sene evveline ait 
olup bugünkü D.ın i markalının ka
fatasından pek farklı dej!ilmiş . 

E<iki kafatasının hııcmi 1,450 
santimt:tre mıkabıııdadır . Kaşlar 
ve ç~ne kı,nıı fazla inkişaf etmiş 
tir . Şüphesiz ki , avcı veya ba
hkçı olan bu kafatasının s.ıhibi , 
oldukça centılmen imiş . D:şleri
nin f aı.la aşınmasına bakılı rsa , 
< ihtiyar > olarak ölen bu taş 

devri insanı 40 yaşına , ern1emiş

tır . lııcelcmelcrden anlaşılmıştır 
ki , taş devri insanlarının ortala
ma yaş<Jyışı 35 seneden fazla 
değilmiş . Boy itibarile de! uı.un 

de~ıllermiş . Boyları 162 santi
metreye kadar uıarmış . 

... ~R .... ;-... 
~ . ·~ . 

~ : 

.. 
• .. 14;, 

-
Hi ir şeyden Pasta 

imal edilmiyecek 
: ........................ , 
ı : i HEMSEHRİ ! i 
: : • Bahçene çiçek yeri ı ) 
: ne soğan, patates ve • i fasulya ek ! i 
: ........................ : 

Evlerde aramalar 
Şehrim izde dün de nıuhtelıf 

yerlerde beyanname harıci bug · 

day, bulgur gibi yiyecek madde
leri aramuları yapılmıştır . Bu 

aramalar esnasında Kelleşeker

lerde küll iyetli miktarda buğday 
bulunmuş ise de daha önce Vi 
la} ete be} aııııame verilmiş oldu· 
ğundan bu bugdeyların Of') onna 
m de gösterilen mıkterlara tela 
buk edip elmedigi henüz kati
yctle tesbit edilem emiştır. 

Halkevi balosu .. . 
ve musameresı 

Mılletimiı.ın yııratnıa kabilı 

yetiıı i y üksclten , genç ı stidatlara 

terakki ve inkışaf kalıpları dö
ken Halkt:vlerimiı. iıı kuruluşunun 

onuncu yıldönünıü 22 Şubat pa
zar günü bütün } urdda bü.} ük 
bir törenle kutlanacaktır . 

O gün Adana 1-Ja l kı·vinclt! de 
tören yapılarak Evimiı.iıı kuru 1u
şunun oııuııcu yıldöııümü onuruna 
Halkevi tt'mııil kolu gı·nçlcr i ta 
rnfınrlan o gt'ce halka Reşat Nuri 
Güntek: ııin c Hir yağmur g"cesi11 
adlı piyesi temsil t·dilcceklir. 

23 Şubat günü de Halkevi 
halk türküleri ekıbi tarafından 

parlak bir konser verilecektir. 

21 Şubat cumartesi gunü ak· 
şamı yine Halkev;ııde Halkevli 
lere veı ilecek o~an balonun mev
simiıı erı güzel balosu olacağı 

söyl~nmektedir . Gerekli proğram 
hazırlanmaktadır • 

Mersi n H a l kevinin 

hazırladığı piyes 

Mersin : 14 (TürksÖLÜ Muha
birinden) - Halkcvlerinirı kuru
luşunun onur.cu yıldönümü onu 
runa evimiz t eın~il kolu gençleri 
23 Şubat gectsi Vt-dad Nedim 
Tör'ün (Değişen Adam) adlı pi
yesini oynuyacaklardır. 

Tevkif edilen 

Mebusun muhakemesi 
Ankara : 14 (Türksözü mu

habirirıclt>n ) - Son tahkikatın 

açılmasından sorıra, suçu ıtibarile 

ceı.P kanunu hükümlerine istina
den tevkıf edilen Urfa Mebu .;u 
Refet Ülgenin muhakemesine bu
gün başlanacağı bazı gazeteler 
tarafından yaı. ılrnıştır. Bu haber 
üzerine kalabalık bir meraklı kit
lesi bugün üçüncü asliye mah
kemesi salonunu ve o raddn da 
taşarak koridorları doldurmuştur. 

Herkes Refet Ülgenin muhakc 
mesini lıeklerken celse açılın~a 

başka ınuhakemdcı le karşılaş 

mıştır. 

Halkın, Refet Ülgeııin muha
kemesi için toplandığını anlayan 
mahkeme Reisi , Refet Ülgeııin 
muhakemesine pazartesi günü sa· 
at 14 <le başlanacağını söylemiş 

ve kalabalık, dağ"ılmıştır . E.sasen 
Refet Ülgen, muhakemesinin gö
rülmesi içirı önümüzdeki paıarle· 
siye kadar mühlet istem iş ve bu 
mühlet de verilmişti. 

Netekim mahkeme reisinin, 
muhakemeye pazartesi günü saat 
14 de başlanacağını söylemesi <le 
bunu teyid etmektedir. 

Koordiııas} on Hı-y'dinin ye
ni bir karılrıJ le hububat , bakli 
yat , patates ve pirinç un ve 
ezmelerir.den ) apılmakta olan 
pasta , çörek ve bunlara benı.er 

maddelerin bıından sonra yapıl

maması Aııkn rııdan bütün vilayet 
lere tamiml"ıı bıldırilm iştir . Bu 
karara ve Mılli Korunma Kaııu

nunun '.21. nHı d d esirıe da.; anılarak 
pasta , çöı ek ve bu çeşirldı-n 

<;air macldeleı in yApılıp siitılması 

dünden itibaren ş ehrimizde de ya
sak edilmiştir . 

Kızılay Kongresi 
K111lay Cemiyeti Adana şu 

besi uıııu11 i meclisi bugün saat 
15 de Halkevi salonunda yıllık 
kongresini yapacaktır. 

Fudbol Maçları 

Lik maçlarının en me ıaklısı 

oldu~unda şüphe cdi miyeıı De· 
rniısporl ,ı M ı l i Mensucdt ve Ô~· 
retmen okulu - Erkrk Lisesi ma· 
çı bugün Şehir Stadında yapıla
c&ltır. 

İthalat Birlikleri 
İstanbul : 14 (Türksözü Mu

birinden) - lstanbul ithalat ve 
ihracaat birliklerinin senelik yıllık 

kongrelerini bitiıdiğini yazmıştırr. 

lfülıkler, üçüncü sene} i idrak et
miştir. 

Ticaret Vekaleti birliklc.":rin ku 
ruluşun<lan itibaren gÖs' erdikleri 
başarıları ksbit clmeğe karar ver
miştir. Varılan netice, bııliklırin 

bilhassa itlıaliit piyasasında mü
him roller oynadığını meydana 
çıkarmıştır. 

Bu ilıbarla birlıklerin inkişaf 
eltirilmt"sine karar verilmiştir. Bu 
maksadla Tıcarct Vekfıleti teşki
lanlandırma umum ınüdüı ü Avni 
Sakman bir tedkik seyahatine çık
mıştır. ı< endi si evvela lzmire git
miştir. lzmirden d e buraya gele· 
cektir. 

~ nkaraya giden İstanbul itha
liit ~irlikleri umumi katibi de Ve· 
kalete icap eden izahalı \'ermiş 
ve senclık umumi heyet toplantı 

larının ncliccsini bildirmiştir. 

Öğrendiğime göre lstanbulda 
yenı Jrn bır kimyevi ve tıbbi mad
deler ithalat birliği kurulmasına 

karar verilmiştir. 

Köy enatitüler inde de 
istihsal arttırılacak 

Ankara : 14 (Tüı ksöıü mu
habirinden ) - Maarif Vekaleti, 
biıhassa köy enstılülerinde kendi 
ihtiyaçları için zeıiyat yapan bu 
enstitü talebelerinin verimini ar
tırmak ve önümüzdeki istıhsal se
fcruerliğiııde bunların da bir va
zife salubi olmaları arzusile bu 
talebeleri ekip biçmekte cldukları 
arazi miktarını çoğaltmak için 
alakadar m kamlarla temasa baş 
lamıştır. 

Tahmin edıl<li~ine göre ta
lebelerin bu sent ki istilısalleri 

iki misline çıkarılacaktır . 

Türk Dili belleteninin 
11 - 12 inci sayıları 

cTürk Dili> belleteninin ikin 
ci serisinin 11 - 12 sayısı bir a 
rada olarak çıkarılmıştır Bu. sa
yıda Yüce Milli Şefimııin 9 uncu 
Dil bayrnmınrl"ki yüce hitaplariy
le B. M M. açış löreninrleki sÖ} -
levleriıı ve bundaki seçme öz 
Türk sÖl.lerinin listesi , Dil bay
ramı yazıları , gramer terimleri 
de- vardır . 

ZA YI - "2963 Askeri Posta 
Numaralı birliğe ai t 172301-172350 
sayılı ayniyat tese lüın makbuzu 
cildinden 172350 Numaralı varak 
zayi olmuştur. 

Hükümsüz olduğu ilan olunur. 
"2953 K.,, 13902 

Uzaksarkta 
(Baştar•ıfı Birl.Dcid~) 

ttlc.lem iştir. 

Düşman şehri de geceleyin fa 
~ılalarla bombardıman etmiştir . 
lngiliz , Avustralyalı , Hindli ve 
MaleL.} alı kıtalar Ş"hrin ortasına 

doğru daha faıla ilerlemek için 
düşmarıın yaptığı bütün teşeb

büslere karşı koyuyorlar . Biz
zat şehrin içinde de düşman top 
çusunun ve tayyarelerinin verdir
diği kurbanlar ve hasarlatla Pa
sıf korunma teşkilatı uğraşıyor. 

Singapur : 14 ( a. a. )- Roy . 
ter aj ımsınııı askeı i yazıcısı di
yor ki : Singapuq.ıan gelen ha 
herler çok vahimdir . Büyük Bri
tanya kuvvetleri yeniden çekil- , 
mişlerdir . Japonlar muha~ebeye 

yeni takviyeler sürürorlar . Düş· 

maıı şimdi şehirden şimalde üç 
kilometre ve batıda altı kilometre 
mesafede bulunuyor . Japonlar 
başlıca su haznalarına taarruz et· 
m-.kte olduklarını bildiriyorlar . 
Demek oluyor ki, mukavemet ar
tık uzun sürmiyt"cektir . Çünkü 
Siı gapur su ihtiyacını ancak bu 
su hazrıalarından tedarik etmek
tedir . 

Tokyo : 14 (a.a .) - Domei 
ajansının S ni'apıır cephesindt:n 
öğ-rendiğine göre Japon kuvvet
leri bu sabah Sıınato deniz üssü
ne girmiş ve bu Üssün işgalini ta 
mamlamıştu. 

Batavya : 14 (a.a .) - Japon 
paraşütçülerinin Sumatranın cenup 
doğusunda bulunan Palobank'a 
taarruL ett ı kleri re::.meıı bildirili· 
vor. 

Krips'in uutku ve 

Tas ajansı 

Londra : 14 ( a. a. ) - Tas 
ajıııısınııı Londra muhabirı bildı· 

rıyer : Taymis, Krips'ııı nutkunun 
Türk basırıırıda uyandırdığı akis
leıden bahsederek diyor ki: 

c- Nulukta Türk b'lsınının 
a lakasını en ziyade çeken nokta 
Rusyaya avantajlar verilmesine 
ve Bt:rlinin Rus orduları tarafın
dan işgal edılmesine dair olan 
kısım dır. Türk umumi efkarı Rus 
yaııın gelişmesine ail meseleler 
de her zaman tüyük hassasiyet 
göstermiştir • Türk gazttelerinin 
ıhti) atlı yazılarında Krips 'ın Rus
ya} a ta m serbestlilıt istemiş ol
masından husule gelen can sıkınt ı

sını sezmek mümkündür . Böyle 
bir şeyin Türkiye de dahil olmak 
üıere bir çok Avrupa memleket 
lerinin hayati merıfaatlerini Rus
yanın eline teslim etmek mana· 
sına gelm'!k ihtimali vard ı r . 

Britanya'ya geçen 

ay yapılan akınlar 
Londra : 14 ( A. A. ) -

Sonkanun ay• içinde lngiltereye 

yapılan hava akın ları net icesinde 
112 kişi ölmüe • 61 kişi yaralan

mıştır . 

Majinonun malzemesi 
8 erlin 14 ( A. A. ) -

D.N.B. : Majinodaki ba1.1 malze

me nakledileı tk Manş sahillerinde 
kullanılmıştır . 

Amerikada terfi 

eden s ubaylar 
Vaşington : 14 ( A. A. ) 

RuLvelt Arana bir mesaj gönde
rerek 17 Tuğbayın Tuğgeneralli

ğe , 35 Albayın da Tuğbaylığa 

te ı fiine. ait listenin kabulünü iste
miştir 

Şarl Buaye 

tebea değiştirdi 

Londra : 14 (a .a.) - Fransız 

sinama artisti Şarl Buaye Ame
rikan tabiiyetine geçmiştir. 

Normandi kurtarılmalı 

Vaşington : 14 (a.a.) - Bal 
timer Sov gazetesi Normandi 
yangının ı mevzu bahsederek bu 
g'"ın ı nın ku rtarılması lüzumuna 
işa re t etm ktedir. 

•..... -. .................. ~. 
i ASRİ SİNEMADA ,J1 

ı Suvare Suı.ıere ıı 
• 6.30 Ba Akşam a.3o f 
f İki büyük film birden f 
• - 1- • 
• Büyük rejisö,, : V V AL TER WANGERl , n vaz, ı ~ 
• sahne ettiği ve büyük artist : HANRI FONDA MA - I 
t. DL/NE CAROLL,in yarattıkları I 
:ı ı 
:ı (Ateş Çenberi) ı 
• • • - 2 - ,• 

f Mevsimin en meraklı sergüzeşt filmi f; . , fı 

:j Carliechan Panamada ~ 
ı. Meşhur polis hafiyesi ( Şarli Şam)n panama kanalında f 

k • 
1
• kor unç casusluk mücadelesi... f 

J; Bu günAİ[$Ç[Hefna~aCinLl[CffAN birden i ..... -.. ............. ~··~~~ .. 
ı" ............ HHHHH .. HH ...... H .... H ...... H 

i Meraklı Bayanlara Müjde!.. i 
f . f z~irin tanınmış terzilerinden Makbule Nil sayın müş- i 
ı terılerıne atelyeiini açmıştır. Her çeşit dikiş kabul eder. ı 
ı Erkek gömlekleri de itina ile d ikilir . Si parişler vaktinde ı 
; verilir. ı 
; Adres : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu ı 
ı karşısında Göz Dispanseri sokağında Terzi ı 
i 2-7 Makbule Nil 13899 i 
~ .. " .. " .... " ...... " .... " .................... .. 
ı .... ffttHH .. ~ ...... H .. H ............ H .. MH .. ı 

! TABELA - KRİSTAL - AFİŞ ! 
• • 
ı Resmi ve Hususi müesseseler için S 

f LASTiK MOBOR f 
ı p ı 
ı ı 
ı ı 

i P A K 1 
ı K ı 
ı ı 
ı .._ w ,...- ., ş ~- ,_ ı 
ı . - - : 
ı Adres : Doğruluk Fabrikası cıvarı No: 59 S i yrıca : Taşradan da siparişler kabul olunur. i 
ı 4-8 Telgraf : Pakif Atelyeai S 
:ff .......................... H .................... ı 

~------~~~~--------
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• 
T. I ş Bankası 
&içik taıarral besapları 

1942 lkramı1e plAnı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•to•, 

2 /Jıinciteşrin tarihlerinde yapılır 

194ı ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liral ık 2,000 Lira 
3 

" 
1000 3,000 

" 
ı 

" 
750 .. 1,500 •• 

3 
" 

500 .. 1,500 .. 
10 .. 250 " 2,500 " 
40 ,. 100 

" 4,000 •• 
50 " 

50 
" 2,506 ., 

200 .. 25 •• 5,000 ., 
200 .. 1(. 

" 
2,000 

" 

TUrklye iş Bankasına 11ara yatırmakla yalmz 
para blrldlrmlf ve faiz c:lmı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

ZiRAAT MOCAO[lf İSTASYONU MOOORlOGONDfH: 
1 - 60 lira ücretli bir katip alınacaktır. 
2 - İsteklilerin memurin kanunundaki şartları haiz olması 

lazımdır. 
3 - Dil bilenler ve çabuk daktilo yazanlar tercih edile• 

cektir. 
4 - Müracaatlar 2012/942 gününe kadar kabul edilecektir· 
5 - 21/2.1 942 Cumartesi günü saat 10 da müesse&ede aıu· 

sabaka imtihanı açılacaktır. 10- 13- 15 13889 

Umumi Neşriyt Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : T ürksözü Matbaası 

t 


