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.......................... 
ı ArJantln kime ı 
ı karşı tedbir • 
• almaktadır? ı 
t Boeno• Ayres: 5 (a.a.) f 
t - Arjantin hUkQmetl ye· t . 
t nl ihtiyat tedbirleri al t 
t mıftır. 1920 s•nıfı mUd· t 
t detalz olarak slllh altın t 
f da tutulacak ve 1918, t 

ı 1919 doAumlu aıntflarla t 
bir mlkdar yedek subay ı 

t •lllh altma çe§rılacak-
: hr. ı .................. 
İtalyada 
vaziyet 

Harp ve Faşizm 
aleyhinde hisler 
gittikce artıyor 

Mar.eşal Göringin 
zıyareti uzadı 

Nevyork : 5 (a. a.) - ltalya
nın d hT h a ı ı durumu hakkında yeni 
y:b~rler ıeliyor. Bir ltalyan dün· 

1 
ımparatorluQ'u kurulacağı yo· 

'

undaki vadleri ve iddiaları unutan 
talyan bı . d. R k .ını, şım ı, us askeı i 
~vv~tterinin, kaynaklarının ehem· 

~ıy~tıne dikkati çekiyor. Harp ve 
aşıı.m aleyhindeki hislerin gittik 

ce artması üzerine Musolini ce· 
nup vilayetlerinde Örfi idare 

1

kur
~ak torunda kalmıştır. Musolini 

uk suretle siviller üzerinde daha 
sı ı bir k ontrol tesis edece~ini 
umuyor. 

Gö _Ro~a : •5 (a. a.) - Mareşal 
C_rı_ngın ziyareti uzamaktadır. 
Oiıng V I' h . • c ıa t ıle ve genel kur· 

ı~ay başkanı ile iki memleki ilgi 
t_Yken meseleler hakkında görü~-
u teıı son k d ra te rar Duçe larafın-

f.1a1n kabul edilmiştir. S.yasi mah· 
ı er ve (7 

1
_ 6azetelr-r bu ziyaretin şü 

~u u hakkında ketum davranıyor. 
aıcteler ı 

Y • ya nız resmi tebliğleri 
azıyor. 

re bEcn~bi basım mahfillerine gö 
d~ ~ ııyaret Akdeniz bölgesin-

iUmulü b- -k h ku b 
1 

uyu adiselerin vu· 
~ acağını ıfütr.ıiyor. 

Görin oınj : 5 (a. a.) - Mareşal 
zat Dg tal~adan ayrılmıştır. Biz

uçe Go · •· miştir. rııı~ ı garda teşyi et 

laglllz kablaeılade 
JIDI d&llllkllk 

. ~ord Biverbruk 
ıstihsal nazırı oldu 
L•ındra : 5 

Bıverbruk . . ( A. A. ) -
Dunca' '. ı"tıhsal nazırlığına ' 
ve L nın ıaşe ııaıırlı~ına tayini 

uvelayn'ıo d . . 
tiır.· . enı7. tıcaret reis· 51ne seçıl -
tarafınd mesı • gar.etelerin çoğu 

an memnu · ti mıotır G nıyc e karşılan 
r · azeteler Mister Çörçi· 
ın , halkın ve Av 
üıerind h am Kamarasının 
istelcı ~ c. emmiyetıe durduğu 

erı yerıne g r d' . ediyo e ır ığıne işaret r • 

~ord Biverbruk har . . 
latı ıtlerind t _ P ıstıhsa 
iti Rusy de ecrubeli olduğu gi· 
h a a ve y . t 
i:ımetıerind d aşıng ondaki 
muştur . e e muvaff alc ol-

Amerikalılarla . b" .. 
ne Lord'un .d . ış ırlıQ-ınin ge-

ı aresındc d 
ceti sanılı'-· or H evam ede-

, · csap · · . 
ve istih•alat naurtı\c.I . ışı , ıaşe 
lık ve belli de . arı~e Amiral· 

reıslerı le b. 
de bulunmayan ba:zı ~ a. ıne 
ırısındald faaliyeti - tan:ı' ervısler 
olacaktır . ... ım "trnek 

. istihsal nazırlığının iş nazırla 
rıle •)lan münasebetleri de yakın
da ~an:ıim edilecektir . Kurulma 
sı şıddctle istenen bu ııeıaretin 
çalııma tarıı hakkında ç·· .1 Dl 1 ~ orçı 

1 umat verecektir . 

Akhisarda zelzele 
Akhisar : 5 ( a. a, ) _ Akhi

ıarda Gç ~elr.cle olmuıtur. Hasar 
)'oktur • 

1 Elinde un bulunanların 
beyanname verme 

mühleti 5 gün uzabldı 
Mihvere göre 

İngilizlerin 

gemi kaybı 

Dün aldığımız malumata göre, 

ellerinde un bulunanların beyan

name verme mühleti btf gün da
ha temdit edilmiştir. 

Dıı mahallelerinde çarpı,malar yapılan Harhoftan bir görünü' 
Berlin : 4 (a.a.) - Bugünkü 

Alman tebliğinde bildirildiğine 
göre, dü~man iaşe gemilerine kar 
şı mücadele, sonkanun ayında da 

Libya vaziyeti 
Moslcova : 5 ( a. a. )- Teb

liğ : Dört Şubat günü kıtalarımız 

taarruz hareketlerine cicvam et· 
miş ve bir çok meskun yerleri 
işgal etmiştir . Üç Şubatta hava 
muharebelerinde doku1 , ve hava 
meydanlarında 16 olmak üzere 
25 Alman tayyaresi tahrip edil· 
miştir. Dört Şubatta Moskova ci· 
varında yedi Alman ta} ya resi 
düşürülmüştür . 

Moskova : 5 ( a. a. ) - Rcs 
mt tebliğe ek : Sovyet hava kuv
vetleri beş Şubatta üç tanlc , as
ker ve malume yüklü 230 kam
yon, mühimmat yüklü 15 vagon 
ve :.ot top tahrip etmiştir. Ayrıca 
ild trende yangın çıkarılmış • on 
beş vagon tahrip edilmiş ve iki 
piyade taburu da~ıtılmıştır . Düş· 
man Batı cephesinin bir kesiminde 
kuvvetli surette tahkim edilmiş 
üç meskun yer önüncle taarruzu. 
muzu duı durmayc çalışmıştır. Al
manlar yanlardan taşan kuvvetle· 
rimiıin ba"lkısı üıcrine intizamsız 

bir şekilde çekilmişlerdir . 

Düşman burada suhay ve er 
olarak 1800 ölü ve yarah • vermiş· 
tir. 79 top iğtinam ettik . Başka 
bir lccsimde general Zalıarof ku-
------------~-

Milli korünma 1 

kanunu tadiline 
ait maddeler 
Ankara : 5 (a.a.) - 30 .1.942 

tarihinde kabu l ve 3.2.942 tarihin 
de nefredilen 4 !80 numaralı cMil· 
li korunma kanununun bazı mad· 
delcrini tadil eden ckanun mcri· 
yete iİrmiştir. Milli korunma ka · 
nuoumuzun şu maddeleri de~i.şti· 

rilmiştir: 

6, 18, 19,21,25,29,30,31,32,34, 
36, 38, 42,43,44,47 ,50, 53,54,56,57' 
58,59,63,66,67, ve 68. - ---- - - - ·----

Yeni Rus 
zaferleri 
Bir çok klyler 
ııuaı edildi 

ve ganaım aldı 
mandasındaki birliklerimiz düş
manı ehemmiyetli bi°r mukavemet 
merkezinden söküp atmıştır. Düş· 
man binden fazla kayıp vermiş

tir . 
On beş kamyon , 9 top ve 

çok miktarda silah ve mühimmat 
ele geçirdık . Cephtnin Cenup 
Batısında bir lı.esim<ie geriye çe· 
kilen düşmanı kuvalayan teşkil
Jeı imi.ıden biri üç köy işgal etmiş 
ve beş top, obüs yüklü 37 kam· 
yon, Nazilerin halktan aldıkları 
eşya ile dolu on kamyon ve di· 
ier bir <;ok malıeme ele geçiril· 
miştir. Düşman 600 ölü vermiştir. 
Donet havıası ınadtn işçilerinin 
teşkil ettikleri çeteler düşmanın 

iki iaşe trenini tahrip etmiştir. 
Almanların Kafkasya petrol· 

terini elde etmelc ve Karadeniz· 
deki Rus doııanmaaını c1mrk i,. 
tcklerinden vaı. a-eçtilderi şüphe· 
sizdir. Böyle bir hareket için en 
cıash yerler Harlı.of ve Dniepcr
Opetrovsk 'tur. Çünkü bu şehirler 
Ukraynaııın başlıca demiryolları· 
nın kavuştuğu merkezlerdir . Bu 
itibarla Tımoçenkonun Donnetı. 
havzasınôa yaptığı ileri hare\teti· 
nin ehemmiydi meydana çıkmak· 
tadır. 

Londra : 5 ( A. A. ) - Ti· 
meı gazetesi, Ruı ilerleyişine t ah· 
sıi ettiQ'i baş yat.ısında diyor ki: 

Hitlerin Ruslara karşı yapaca
Q'ı ilk taarru.z Kafkasyaya karşı 
olacaUır ... Bu taarruzun ilk ala
metleri i1L baharda gözükecek ve 
bu mevsimde Almanlar kışın cia· 
ha uzun sür<lü~ü \:evrelere ııiebet-

1 Uzakşark c ephelerinin t e tkiki 1 

Selep • Borneo 
Bugünlerde Japonların işgale beşladılı::ları , Borneo ve Selep, 

Felemenk Hiııcii;tanının en ileri adalarıdır . Hindistan bu adalarla 
b ~ -k Ok ·anos Asyanın doğusuna doğru uzanır ve ondan sonra . uyu } 

başlar . - t" 
Felemenk Hindistanı büyük bir servet~ maliktir . Toprağın. us

1
; 

bitki bakımından feyizli , toprağın altı maden bakımından defın.ed · 
Bütün bunlar 2 milyon kare kilometre üzerinde ya.şıyan 70 mılyon 
insanın elindedir . Bu nüfusun üçte iıdsi Jave ve Mociura adalarıncia, 
diğerleri öbür Adalarda yaşar . 

Moluk adaları , çok eski zamendaııberi baharatı ile .m~.şhu~d.ur · 
Felemenk Hindistaııındaki .şeker kamışı , dünya !eker ıstı~1s.alının 6 
da birini temin eder . Kauçuk dünya iıttihsalinin jUıde 35 ıdır . 

- Gerisi ikinci sahifede -

. Viliyet Makamınd~iı 
l - Un için beyanname 

verenlerin çokluğuna ve ke· 
nar mahallelerdeki bir kısım 
vatandaşların haber almama· 
ları mülahazasına binaen 512/ 
942 tarihinde biten beyanna
me müdd eti beş daha 

temdit olunmuştur. 
2 - Kat 'i olan bu tarihe 

kadar bütün vatandaşlaı mev· 

cut olan un ve buğday mik· 

tarlarını bildirmeğe davet olu· 

nurla~ 13879 

le daha müsait bir iklimde Kaf. 
khyanır. iklim durumundan isti
fade etmek istiyeceklerdir. 

Diğer taraftan Almanlar, Rus 
filosunu yokelmek ve Azakdeniz 
sahili. boyunca ilerliyebilmek için 
Kırımı bir basamak olarak kullan· 
mak istemişlerdir. Şimdi bu böl
gedeki durum düşman lehine bir 
muvazeneye girmektedir. 

Almanlar, Sivastopol'dıt az 
ilerlemişlerse de Teodosya'yı ge· 
riye almışlardır. Ruslar, K ııımı tek· 
rar ele geçirmişlerse de ümitleri· 
ni Harkof'a karşı yaptıkları ileri 
hareketine ba~lamışlardır. 

Büyük Britanya müttefik Rus
ya'nın hareketlerini tasvip etmekle 
kalmamalıdır. Tankların süratle tes· 
timi gerektir. Ve bunu temin için 
bütün gayretler sarfedilmektedir. 

Singapura 
büyük akın 
dün başladı 
Ankara : 5 ( R. G. ) - Ja· 

ponlar Rangon şehrinin 160 lci. 
lometre yakınında bulunmakta. 
dır . 

Tukyo : S ( A. A. ) - Sin 
gapura umumi tııarruz dlin akşam 
saat 18 de Laşlımıştır . 

muhtelif deniı.lerde, iyi muvaffa

kiyetleı le devam ettirilmiştir. Do
nanma ve hava kuvvetleri topye
kün 400.400 tonilatoluk 63 tİ<'aret 
vaıturu batırmıştır. 

Ya!nı1 <leniı.altılaı ımıı.ın ver
dirdiği kayıplar, ~367.000 tonila· 
toluk 56 vapurdur. lngiliı. donan· 
ması. ayni ay içinde , Almaa do· 
nanması birlif<leri ile mücadelede 

üç torpido muhribi , bir deniı.al 
tı ve bir seri hücumbotu kaybet· 
mi.ştir. Bundan baıka, bir kruva· 
zör, dört torpido muhribi, bir 

denizaltı, bir ma}'n tarayıcısı ve 
bir karakol gemisi ve 28 ticaret 
gemisi ele torpil ve bomba ile 

haaara uğratılnıı~tır. Sovyetlerin 
kayıpları, bu sayılar içinde de· 
ğildir. 

lsveçl n Fransaya 

yapacağı yardım 

Pariı; : S (a. a .) - Pari .suar 

~azete.sirıin Lildirdiğine göre, ba· 

zı l.sveç aileleri 2,000 Fransıı ço· 

r.uğunu barındırncaklarını bildir· 

miştir. 

Kahire : 5 {a. a.) - Orta· 
şark lr.giliz hava tebliği : 3 Şu· 
batta Sirenayka üzerinde taarruz 
harek~tlerine devam edilmiştir. 

Derne cıvarındaki yollarda düş
man motorlü birliklerine insan ve 
taşıt zayiatı verdirilmiştir. İki Şu
bat gecesi Berka hava meydanına 
v~ Napoli ve Palermo'deki hedef
lere hücum etlik ve Napoli şehri· 
ni ağır bir duman perdesi altında 
bıraktık. Siman Çt!vresine, dokla· 
ra, ~garlara ve tamir üssüne isa
betler kaydedilmiştir. Palermo'da 
rıhtımlara tam isabetli bombalar 
atılmıştır. 

İngiltereye 
yeni gemiler 

Vaşington : 5 (a. a .) - Ayan 
meclisi donanma için istenen 26 
milyar dolarlık tahsisatın müzake· 
resine bugün başhyacaktır. 

Mu:ıyyen baıı tiplerde harp 
gemilerinin Amerika hükumeti ta· 
rafınd rn ıniittefiklere devredilmesi 

meselesi de ayanda bugün görü
şü,tecek işler arasında bulunmakta· 
dır. Bazı fiy:ın azası istence kıedi

yi az buluyorlar. 

Şanglıay : 5 ( A. A. ) -
Domei ajan11nın 9ildirdi~ine gör~. 
Siogapur kalesi çarçanba iÜnü 
saat 18 denberi Japon topçusunun 1 

ateşi altında bulunuyor . 

M 1S1 R 
Kt.RINESINI 

NAHAS PAŞA 
TEŞKiL EDiYOR 

Yanan balkıaa 
yardım meselesi 

Londra : 5 (a .a.) - İsviçre 
radyosuna göre Yunanistanda aç 
ahaliye umumi bir .ştkilde yardım 

edebilmek maksadile Kı:ıılhaç ta
rafından hir takım tedbirler alın· 

mı.ştır. Muharip devletler besin 
maddelerinin Yunanistana gönde· 
rilmesi için gereken kolaylıkları 
~östermeye haı.ır olduklarını bil
dirmiş ve enalı.ın , Kızılhaç'ın 

kontrolü altında doğıtılması hu
susunda mutabık kalmışlardır. 

Halledilmesi gert.ken tek mese
le bu :işe yetecek kadar vapur 
bulmaktır. 

Fransaya atılan 

beyannameler 
Vaşington : 5 (a.a.) - Ame· 

rika Cunıhurreisliği hususi katibi 
Ôrli beyanatta bulunarak hıgiliz 
tayyarelerinin işgal altındaki F
ransaya beyannameler atarak 
Ruzveltin Fransız milleti hakkın· 
dalcı iyi hissiyatını bu kağıtlarla 

anlattığını söylemiştir. 

Darlanın bir emri 
Ankarf\ : 5 ( a. a. ) - Gelen 

haberlere göre , Amiral Darlan 
hususi şirketlere ait iki vapuru 
Romel kıtalarına Tunustan yiye 
cek götürmesine müsaade etmiş-
tir . 

Liyon muhakemasi 
Ankara : 5 (R. G.) - Liyon' 

da kurulan harp me~ulleri mahkc· 
mesi faaliyetine devam ediyor. ilk 
:sorıuy:ı çekilen eski başkckillcr· 

den Blum'dur. ' 

EKMEK 

' 

Kahire : 5 (a.a.) - Kral 
Faruk, Veft partisi reisi Na· 
has Paşayı kabineyi teıkile 
memur etmi~tir. 

Veft partiıi Lideri sıfatı 
ile büyük şöhret lı::ar.anan 
Nahas Paıa 1936 yılında 
Başvekillik etm;ş ve lngilir.-
Mısır muahedesini imzalamış
tı . Meclisin feshedilip edil· 
meyeceği ve yeni seçim yı· 
pılıp yarılm!yacağ'ı bilinme yor. 

• 
KA11NELERI 

Karne ile ekmek alma işi basitleşti ve kolaylaştı . Artık fırınların 
önünde eski kalabalık kalmadı. Hepimiz güııün her saatında ekmeli· 
mizi elimizdeki karnelerle rahatça alıyoruz. 

Fakat karnelerin tanzim, kullanış ve dağıtımında bazı zorlukların 
da başladıtını söylemek icap eder. Rastladıtımız zorluk ve aksaklıkları 
şöylece sıralama"- mümkrindür : 

T _ Karnelerde isim ve numara yoktur . Bu itibarla kartını ka.11· 
bedenler, 0 aya aı'l ek.metini almaktan mahrum kalıyor ve bu karneyi 
ele geçirenler, sorgusuz ve hiç bir kayde tabi olmadan bununla ekmek 
alabiliyor ''e kaybedenin müracaatı faydasız kalıyor . 

2 - Şehrimizde ekmek almak için karnenin tamamının ibrazı 
mecburidir ve o güne ait k.upon .1Jalnız satıcılar tarafından kesilecektir. 
Buna nazaran bir yurddaş yalnız o günkü kuponu verdili takdirde ek
mek alamıyacak demektir . 

Şüphesiz ki, bu iki mahzur hem vatandaş için zararlıdır , 
alcikalı makamları müşkül vazigetlere sokmaktııdır. Bunun için de : 

1 - Karnelere isim ve numara konmalı. Yeni ay karnesi alınır· 
ken iÖs.terilmesi mecburi tutulan nüfus tezkerelerine o ay için verilen 
karnenın numarası da yazılmalı . 

2 - Ekmek almak için karnenin tamamının gösterilmesi mecburi 
.IJeti kaldırılmalı ve karne sahibi o güne ail kuponu kesip satıcıya ve· 
rerek ekmellni alabilmelidir . 

Kanaatimizce bu son tedbirle mahzurların ve zararların önüne ı• 
çilmek mümkün olacaktır, Çünkü o vakıt herkes kdrnesinden keslil 
o ıane ait kuponu kaybetse bile bunun bayük bir kötü/ilk Jolurmıg• 
cağı meydandadır . 

Karşılaştıfımız mahzurlar ve hatırımıza hemen geliverm bu tetl 
birlerin elcik.alı makamlarca ıöz önıinde tutulacatından ıaphem 
yoktur • - S . G. 



Dairelerde 
-Yeni-

Terim, imla 
Başvekillik hülü el evlet doire· · 

lerıne 1 ir .. t nıim ) nparok Türk 
Dil Kurumu tarnfındnn basılan 

ımlü ltigatinde gösterilen kaide· 
le r ve örneklerin okullarda ve 
devlet daiıelerinde yaıılerda ve 
ba ımlarda iÖz öııfiııe alınmasını 

bildirmiştir. 

Yarınki maçlar 
Yarın şehrimiz. Stadında okul· 

lar arası fudbol lik maçlarına de· 
vam edilecektir . Pazar günü de 
Kulüpler arası lik maçları yapı

lacaktır . 
Hak e m ku rsu 
Beden terbıyesi hakem heye

ti toplanarak hakt"rn kursunun 
açılmasını kaı arlaştırmıf ve ha· 
zırlıldarn başlanmıştır. 

Adliye memurları 
terfihi meselesi 

Hazırlık başladı 

Adli.> c Vekilliğ'i , bazı adli}'O 
memurlarmın terfıhi için henrla· 
dı~ı kanun layihasının Bü} ük Mil 
let Mecli inde müstaceliyet J.:ara
rilc müzakere ve lcobul edilmr.si 
üzerine tatbikat bakımınrian ha· 
zırlıklortı başlamıştır . 

Muhtelif sebe-pleı le terfileri 
geciken adli.} e memurlarının ter 
fihi bakımından mühim lıüküm
leı i ihtiva eden bu layiha temyiz 
mahkemesi başkatipleri , mümcy· 
yizleri v~ mahkeme başkatip ve 
kfıtipleriııiıı maaşları ortmış ; ih· 
das edilen ve cdılecek alan mah
kemelerde kalem muamelatının 

Uiyıkile görülebilmr- i için de kad
ro} a 524 başkatip ve katiplik tah 
~isatı eklenmiştir . 

Bundan başka , icra memur 
ve muovinlerınin teı f ıleri için de 
kadroda me\'cut 15 lira maaşlı 

ıcra memur ve muavinliği kaldı· 

rılmış, yerine 20 lira daha )Üksek 
mcıaşlı memur kadrosu konmuş

tur . Yeni kanun 29 ma.} ıs 1942 
tarihinden itibaren } ürürlüğe gi
recektır . 

Zogon un şatosu 

S
alJık Arnavutluk kralı Ahmed 
Zogo, en nihayet Londrııda 

kendisine, aile ve maiyetine 
nünasip bir şato bulup yerleşmiş· 
ir. Ahmed Zogo, Buckinıhnnı 

5hire'dc bu sene ölen Lord ?al· 
nur'un şatosunu k~ralamışhı. 40 
>dalı olan bu şatoda sabık kral, 
>öylelikle ailesi ve maiyeti ile bir
ikte yaşamak imkanını bulmuştur. 

Bundan evvel Ahmed Zogo 
e 30 kişiden fazla hizmetçisi olan 

.. raliçe Jeraldinn ile küçük kızı 

ıyrı olarak iki evde oturuyorlar· 
nış. 

Amatör dişçi kral 
insanlar, dişlerine fazla ehem

niy et vermedikleri ve temiılilderi· 
ıe pek riayet etmedikleri, ,\ıneri· 
~an büyük sigorta şirketlerinden 
)İrinin diş doktorlaı ı tarafından 
erilen raporlardan anlaşılmakta· 
lır. 

Bu doktorlar, Amerikan Dcıhi· 
ıye Nezaretinin 20 bin ınemuru

ıun dişlerini muayene etmişler ve 
ıunlardan ancak ikisinin dişleri 

.ağlam olduğunu ve 150 sinin de 
üş hıfzıssıhhesınn riayet ederek 
!işlerine baktıklarını tesbit eyle-
1lişlerdir. 

Amrrikan diş doktorlarının öu 
1üşahedesinden bahseden lngiliı 
ıecmualarından biri diyor ki : 

lngiltcrede dişlere öteden beri 
üyük bir dıkkat ve itina gösteril· 
ıektedir. Hatla vaktiyle lskoçya 
rah Dördüncü Jacob ıımatör bir 

·R ··.!-.. ' 
.... ~*'-.. .. .-,,.; •• 
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ANKARA R•rlı;osu 
Cuma 6.2.1942 

N ü.f us küt .. ğüne 
kaydolmayanlar 

7.30 Proinm ve mc:ııılek~t sa 
at ayarı 

7.'.">3 Müıik : Hilfif Paıç11lar 

(Pi) 
7.45 Ajanı l ll:lberleı i 
8.00 Müıik : Senf .1nik P<irç . ılııı " . ·•CllllO ._ _____ _ ( Pı ) 

Dahiliye Vekaletinden Vilayete 
mühim bir tamim geldi 

~.15 f.vin sııııti 

S.30/ 
8.45 

12.30 

Müzik : Pregramının 
kısmı (Pi) 

aun 

Program ve Memleket sa 
at Ayarı 

ı .................. " .... ı 

} $1KlJlliER ! 
l Odun meselesi i 
ı ı 
ı ButUn hem,ehrller ı 
ı flklyet ediyor : ı 
: -

110dun pazarında ı 
ı bir kllo kuru odun bul· ı 
ı mak mUrnkln de§ll, gUn· ı 
ı larce yaQmur altmda kal ı 
ı mı' odunun kllosu da 3.~ ı 
ı kuruf. ı : ........................ : 

TOPRAK MAHSULLERİ 
Of İSİ KANUNU 

Büyük Millet Meclisinin son 
toplantısında Topı ak Mahsulleri 
Ofiii kanunu dcğiştıren layiha •a 
müstacelen müı.akerc ve kabul 
olunmuştur . lştigal so hası geniş 
lemiş olan Toprak Mahı.ulleri 
Ofisinin sermayesi , bu kanunla 
otuz milyon lira) a çıkarılmıştır . 
Ayni zarnaııJa , Ofis , lcra V~· 
killeri Heyeti karariyle itibari 
sermayesi bıtliiine kadar faiıli 
veya faiuiı: , ikramiyeli veya ik 
rami) esiı. tahviller çıkarabileceği 
gibi , yıllık rııübayae ve stoklar 
için la1.1m olan mütedavil kredi· 
ler fevkınde 15 seneye kadar 
vadeli istikraı aktedebilecek ve~ a 
-bonolar çıkarabilecektir . 

Bölgemizde bulunan 

Sporcuların tesçili 
Se} han bölge!lindeki Sporcu. 

!arın tesçili için yeni talimatname 
gelmi~tir. Bu talimatnameııin tet· 
kikinden sonra bölge tarafından 
yeni tesçil işine başlırnacnktır 

Mesleki tedrisat 

okulları evrakı 
Mesleki ve teknik okullcr için 

yeni sınıf geçme ve diploma def 
terl~ri bnsılnr.ık okull:ıra yollan
mıştır. 

Giireşç.ilerin sıcak 

duş tesisatı 

üalıiliye vekilliği karne usu
lünün başlanıns1111 gizli nüfusun 
ve kayıt dışı kalmış nllfusun ya· 
ı.ılması için önemli bir fırsat sa· 
yarak nüfus dairelerine bir tamim 
Y"Pmıştır. Bu tamimde ezcümle 
şöyle demektedir. 

cKerne usulünde nüfus cüz· 
danı esas tutulmuş oldu~undan 

birçok vatanda$1ar kaybolan nü· 
fus cüzdanının yerine yenisini al· 
mak veya şimdiye kadar herhan· 
gi bir suretle kendisini tescil et
tirmeyerrk kayıt dıfı kalmış bu 
lunanlar da yeniden tescillerini 
yaptırmak için nüfus dairelerine 
müracaat etmekte-dirler. Bu su 
retle gizli ııü(us vakalarıııın yeni· 
den tescili için nüfus idartlerine 
önemli bir fırsat verilmiş bulunu· 
yor. 

Ayrıca karne dağıtımı müna 
c;ebetiyle verilen beyannameler 
üzerine evlerde yapılan nüfus 
cüzda111 yoklamasıııd~ kayıt dııı 

kaldıkları anltışılan kimselerin de 
nüfusa le cilleri pek kolay ola
caktır. 

Nüfui için nüfus i~arelerine 

müracaat eden vataııdaşlara aza· 
mi derecede sürat ve sühulet 
i"Ü!derilmesiııi, kendisinden ka. 
yıt ve malıimat istenilen nüfus 
şubelerinin de derhal cevap ver
melerini, gecikmelerine kıttiyen 
meydan vermemelerini dilerim. 

Selep • Borneo 
(Ba'1tarah Birlnriaeı 

Bundan başka kinin , kahve, 
pirinç , çay ve tütün bu adtthırııı 

başlıca mahsulleridir . 

Petrol 6 milyon toııdur . 
J ,5 mil) on tonu flrıtruit , dünya 
istihsııliııin ) üı.de 20 si kadar ka 
luy , 65.000 kilo altın bu adaların 

bnıltca seı vetleridir . Felemenk 
Hinıfüt,ınındn toprağın anc11k on
da biri işienmiş veya el<ilme
miı bir haldedir . 

Bunun yanı nda bir ôc f imti i 
lngiliılerin elintien çıkan Malez· 
yayı ele alalım ~ 

12.33 
12.45 
13.0l 

Müzik : Saz eserleri 
Ajana Haberleri 
Müıik : ~arkı ve tir 
külür 

13.30/ 
14.00 

li.00 

Müzik : Karışlk Program 
(Pi) 
Program ve Memleket sa 
at Ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti 

18 40 Müıık : Hafif Solo'lar 

( Pi ) 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik : 
( Pi ) 

( iktisat aaati ) 
Danı Havaları 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Müıik : Klasik Türk mü 

20.15 
20.45 

21.00 

2110 

22.00 

22.30 

22 45 

22.55/ 

zi~i programı 

Radyo Gazetesi 
Müzik : Koşma 

il er 
Ziraat saati 

Tcmıil 

ve Sema 

Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

Memleket Saat Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsala 

Müzik : Radyo Salon Or 
kestraaı Pregramınııı De 
va mı 

21,00 Yarınki Preıram ve Ka 
panış 

Açık teşekkür 

Cumıtrtesi - paur grcesi Ha · 
nifi Ôıbilen fabrika~ı civarındalci 
nıa~aıamın pencere demirlerini 
eğip içeri girerek çek mece<ie bu
lunan seltsen lirn küsur kuruşu 

çalan hırııııları yııkalanıak yolun
da gösterdi~i gııyrtt ve ala~ adan 
uolayı Ceyhıııı Emniyet amiri Bay 
Şerif Aknlına ve Ct"ylıan Zabıta· 

sına açık tt"şeHüı ümü Türksfüü 
sütunlarında bildiririm. 

Ceylıarı tüccarlarından 

Fetih Ülkümen 

T. C. ZiRAAT BANKASINOAN: 
Maleı) fi ıle Felemenk Hindiı· 

tanı , berııberce dün}a kauçuk 
istih!!alinin yüzde 80 ini ve ka · 
tayın ) üzdc 60 ını cilt-rinde bu- Yapağılara ait beyanname 
lundurur . verme müddetinin beş gün 

lşte J11penlarııı hem Malezya datha temdit edilerek 26-1-942 
hem de Felemenk Hindistanı"'a h" I b tari uıc t'tl iti areu on beş 

Bedeıı Terbiyesi bülgeıirıin , lıücum ~ederken takip ettikleri 
bölge hlnaı;ı dalıiliııcle gÜr<'şçilcr gaye açıkça lerıdisini 2östermek gün zaıfoıda verileceği ilan 
için duş tesisatı yaptıracağını yaı.- te<lir . olunu·. 13863 3-6 
mıştık . Bu tesi nt tamRmlanmış ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ve güreşçiler çalışmalardan ~ôııra 
sıcak duşa başlamı~lardır . 

Hatay ormanlarında 

mantar bulundu 
Antakya : 5 ( Türbözü mu· 

habirind~n ) - inhisarlar Umum 
Müdürlüğü adına ş'şe mantarı ya· 
pılabile-rk aR-aç araran bir ziraat 
mühendisi vilayetimize gelm iş ve 
ormonlarımır.da incelemeler yııp· 
mıştır. 

Seldirerı ormanlarında en iyi 
cinsten şi~e mantarı yapılacak 
ağaçlar oulundu~u anlaşılmış ve 
bunların örnekleri Anl<araya yol
l anmıştır. Ziraat Mühendisi Sel
diren çevresinde incelemelerine 
devam etmektedir. 

ZAYi : Dün sabah ıaat 9·10 
arasında Hükumet kona2'ı ile 

debboy araıındaki caddede, içinde 
bir mikrlar param, ekmek kartım 
ve imıa:mührüm bulunan el çan
tamı kaybettim Bu mühürle kim· 
aeye borcum yoktur. Bulunduğun
'da hükmü olmıyacaR-ını ilan ede 
rim. C. 

. 

Vilayetten: 
1 - Mart ayından itibaren nüfus tezkeresi olmayanla

ra hiçbir bahane ile ekmek karnesi verilmiyecektir. 

2 - Tezkeresi olmayan vatandaşlar için nüfusdaire· 

sinde geniş bir büro açılmıştır. Her kes bu ay içinde bu-

ı~e,.sini alabilir. 2-4 13870 

~lf ~i BiRliGiHOEN : 
Adana Çifçi Birliğinin yıllık kongresi 1 O Şubat 942 tari· 

hinde öğleden sonra saat 14,30 da Belediye karşısında Adana 

Kulübü büyük salonunda toplanacağından azimızın mezkur 

gün ve saatte toplar.tıya g-elmeleri ehemmiyetle ilan olunur. 

RUZNAME: 
1 - idare heyeti yıllık çalışma raporunun okunması ve kong 

renin tasvibine arzolunması, 
2 - Hesap müfettişinin raporunun okunması ve kongrenin 

tasvibine arzolunması, 
3 - Bütçe ve Birlik Bina projesinin kongreye arzedil· 

mesı , 
4 
5 
6 

Dilekler • 
Seçim 
Büyüklerimize saygı telgraflarının işçi idi ve tebaasının çürük diş

:rini çıkarmaktan büyük bir zevk 
-..a!!llllMı ......... ilılll=l ________ _. __ ... ııiiıiMlliıiı::i::llılıiılııiiİılİl!::::::t:::::::mı ........... 6-7 

çekilmesi, 

13878 

• 

lncirlik-Eski 
Koşu yeri Tarla 96) 2,75,75 40 

" " " 2~9·J. 2,54,67 44 
.. " " 2091 5,97,35 42 

" " 
,, 965 2,75,75 43 

" " .. 814 2,29,75 41 
.. " " 64 o, 18,38 64 

" . 901 2,57,32 6~ 
6-10-14-~8 13880 --.. ......-..-..-.. -------------·--

1NE VROZIN 
• 

Bitin aırııarın panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ a~rıla
rırıı sürdtle iıaleyc·. kafidir. Ro· 
mat iı ma evcaı, sinir mafael ve 
adete ıstırapları NEVROZlN'le 

teda~i edilir," Müeuir ilaç : 
N E V R_O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TERCİH lOINIZ 
/cobmda günde 3 kofe · olınttbilir 

. ~~~ 

1'. iş Bankası 
Küçük tasarral hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu.toı, 

2 /kinciteırin tarihlerinde yapılır 

l94t ikramiyeleri 

1 Ari et 2000 Liralık = 2,000 Lira 

3 " 1000 " 
3,000 ,, 

2 750 ,, - 1,500 .. 
3 " 

500 " - 1,500 .. 
10 .. 2SO " - 2,500 " 
40 •• 100 " - 4,000 •• 
50 " 

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

ıc ,, == 2,000 " 

TUrklye ı, Bankasma para yatarmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almı f olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

.......................................... ft~-~ 

J Abone ve ııan 1rüan-~sözü 
~ ,artları GÜNOELIK ~f • ADANA 

Sahi1\ f/e Başmuharriri 
FERiD CELAL GOYEN Senelifi . . . 1400 Kr. 

'• 
ı . 

ı I A,qlıfı . . . 125 • • 
: Umumi Neşriyat MüdürD : 

;: ilanlar için ldar•Y• MACiD aOçLU I• 

1 mUracaat etmelldlr Bo~ıtııııo• yer: TORKSOZO Mot'9euı '• . 
ı -- -~ -. . ' "\'' ............................ - -~~ - ::_ ...... 


