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0 
L~.~,~~ i~~i!.~~)-1 Nerede hangi mahsul İ 

;:~:.~~~d~~~!~;~~~,V~şi b~ş~.~I; · ı ekil e c eg_, i t es bit ediliyor 1 
b 

' - Amerıkadan gelen ha- ı ı 
erlere ıöre v· . 1 . • ışı .ıbyaya lcam- ı ı 

~on '. •.karyaıot ve yiyecek gön· ı ı 
cr~~t~~· K : HER TORLC TORUMU &t)Kİ)MET VERECEK ı 

h amaraıııııda Mandel : ı 
Rarp ek~nomisi nazırı Daltonılan ı ı 
di;moı.eıın Tunu.sda yiyecek ve ı lstanbul: 7 (Türksözü muhabirine/en) - edilmez alakadarlara emir verilecektir • ı 
llra~ ıa~c maddeleri aldı~ı bir ı Ziraat Vekaleti halkın gıda madclelerinden Vekalet Milli Korunma Kanununa da- ı 
dan ~af•m;ı Afri.kaya Amerika- ı en lüzumlularının#oekilmesi etrafındaki tet· yanarak müstahsilin kendi istec/iğini ekme· ı 
cck g;mu es: 7.eytınyağl ve yiye ı kik/erini ikmal üzeredir . Hangi mahsulün sini menedecek, ekilecek hububat ve tliğer ıı 

ıııc neden .. i ı 
edildığini soracaktı; . > ınusaaı e ı nerede ekilmesi lazım gele/iği tesbit edilir maddelerin tohumunu Vekalet verecektir. ı 

Deyi Skeç gaı t . - •••••••• .. •••• .. ••••••~••••• .. •••• .............................................. .. v· . 1 e esıne 20re 111 talya ile 1 ' 
İtal ·a A pazar ık yapmıştır. 
. } i manların tazyiki ile v· 

fi} c haı vurarak ia ı-
iatcmiı b şe maddeleri 

. • una lcarıılılc F 
esırlerirıı serbest b k ransı ·ı 
harpd ıra mayı v~ 

en senre da d t 
oıek vAdınua b ı os ça geçin-

t . u unmuıtur G 
ıe enın ııaklı:lt'"' b' . . a-
re K t ıısı ır şııyıava gö-

' Qn c· . 
250,000 000 l 1 ~~no . Fransadan 
istcm iıı~ ogılız lırası ödünç 

ır . 

[ U~k şark_t_a __ I 

Sumatra'nın 
bornbardınianı 

Veyvl tabyesi 
Londra . 7 terin a ,, · ( a. a. ) - Roy· 

hcr1 yaz d' . tapu ._ arı ıyor kı : Sin 
r a a:ar şı ja 

bet ol pon taarruıu müs-
çok 0 m~ma.kla beraber vaziyet 

• ergındır K 1 
nık ve tetikt • . uv~et erimiz uya-
riltcnlerl td•r: Sıngapurun Ha
üıerinde~i fa a~vıye edildigi ada 

Sın·t alıyetten anlaşılı\ or . 
1 11• . 7 ( . 

ve Soınatrad • . a. a. )- Yaho 
!erinin b 8 lıınan ve hava üs· 

. onıbalan 
Sıngapuru t . ması Japonların 
d. CCrıd et k ıle bu d me maksa-

a alaro k h-
ıeçmcıeri ihti . arşı ucuma 
Bu ihr malı ne yol açıyor. 
._ •maiden b 1 
ıı;an rad a ıseden Amcri-
distını Y~su Do~u Hollanda Hin
bir mu'- uvvetıerinin J~ponlara 

"•Vcmct g~ t 
dar fazla 01 °• erebilecek ka-

Spiker madı~ını bildiriyor. 
< 8 funu ilave et . t' 

u sebepledir . mıf ır : 
aılcer çıka kı general Veyvl 
ltıf ıleleri i~~a noktalarına giden 
Iİ1düyer M 8

1
_ etmek tabiyesini 

h b · a"asaar b x. are esi t k . Oır;aıı mu-
taraftan ~ tar edılebilir . Diier 
tanının h o~u Hollanda Hindis 

ava kuv ti . . 
terde A . ve erı son afin-
i . merıkan b b 
erıle takv· 0 m a tayyare 

d ıye edılm ' 
onanmaya . •f ve müttefik 

Ytnı b' l''-olduQundan d- ır ııder katılmıı 
'- Ufman do 

Y&ıı;ında katt b' . nanma11ının 
aile karııtaım ır denız oıuharebe-

ç ası muhtem ld' 
uııking • 7 e ır.> 

vantuna'un d. >'- ( a . a. ) - Ku-
f k 05uıunda K ki o Çcvrcsindtki o ovay-
Kanton H bl Japon hücumu 
d K v un dcmiryot -
. c ansuyiden u uzerin. 
ılcrlcme tehi''- .gelecek bir Çin 

llle&ıni .. 
defini iüd· onlcmek he 
vun fİmaı 'i;otr . Jop?nlar Vayşo~ 
d a ısındakı t 
. ar. gclmiflerse <l epeye ka. 
lıle;ın elindcr!' e bu tehir Çin-

R 
ır. 

angon • 7 ( 
redilen bir t~bliğe a. -a. ) - Neş. 
Rangon'a ''ap 

1 
gore, bu sabah 

J ı an hav 
(flerlaı 2 a akınında 

- Del &ayfada) 

.. 
Sovyet askerleri arızalı bir topralıta 

Ankara : 7 (R.G.) - Lening· 
rad ve Sivastopol'dan yapılan 

Sovyet çıkış harelditı muvaffak 
olmamıştır. Rusya'da merkez cep 
hesin deki muharebeler kanlıdır. 
Almanlara göre merkez cephec;in . 
de iki Sovyct tümeni imha edil
miştir. 

Sovyet ileri 
bareketıerı 

devam edlJor 

Londra : 7 ( A. A. ) -
Taymis gazetesinin Stokholm'da
ki hususi muhabirine g~re , Al
manlar Leningrad çevresinde bir 
çok yerleri lıoşaltmağa ve batıya 
doıru çekilme~e hamlaıııyorlar. 

Lonclnt : 7 ( A. A. ) -
Müstakil Fransız ajansına Stok· 
holmdan gelen telgrafa göre Smt>· 
lenski şimal do~uda koruyan mü
dafaa hattı üı:erirıdeki Rijere . şeh 

Moskova : 7 ( A. A. ) -
Dün geceki Sovyet tebliği : 6 
Şubat günü kıtalarımız yeniden 
ilerlemiştir . 5 Şubatta 34 düş

man tayyaresi tahrip ettik . Bi. 
zim kaybımı1. 6 tay) aredir . 6 
Şubatta Moskova yakınında 7 
Alman tayyaresi düşürülmüştür . 
Hava kuvvetlerimiz 5 Şubatta 4 
Alman tabuı unun hemen hemen 
bütün mevcudunu yolc etmiştir . 
Bundan başka 13 tank , asker ve 
mühimmat yüklü 200 kamy~n , rindeki Alman garnizonu general 
harp malzemesi yüklü 180 araba, Sulcof kuvvetleri tarafından tahrip 
35 top ve bir çok kamyon imha 
edilmiş veya lcullenılmaz bir hale 
lconulmuştur . • 

edılmiş ve muhasara altına alın

mıştır . Garnizonda yiyecek ve 
mühimmat bulunmadığı anlaşılı· 

Bugün yapılacak 
büyük Kır koşusu 

Adana bugün yine büyük bir • 

AlMANYADA ~AllSAN ;~~; ;a~:k~~~~e~~h~ı~ün~;:a~!~: 
f RAHSIZ jerjURI ~~:~:: ~!:~ ~~"~~· ~:~:: ~:~~:~ 

.yy ve incirlik Gençlik grupları ele· 
Berlin : 7 ( A. A. ) - Fran· mantarının da iştirakiyle 7000 met· 

sız 8dşvekiılet Müsteşarı Benuva re üzerine yapılacak olan "Beden 
Meşen Almanyada çalışan Fransız Terbiyesi Umum müdürlüğü Kır 

işçilerinin durumu hakkında mü- Koşusu,. takip edecektir . 
zakerelerde bulunmak üzere bir Bu büyük ve önemli koşuya 
müddetıen•cri Berlindeki görüş- kızlarımız da gireceklerdir. Küçük· 
meler umumi netic•ler vermişiir. lerle g~nç kızlarımızın koşacakla· 
Fransa<lan gelerek /l lmanyada iş rı saha çevresi 2000 metredir. Ge-
muhveleleriyle çalışan Fransıı. rekli hazırlıklar tamamlanmıştır. 

işçileri 100.000 dir . 

yor . Zira Alman tayyarelerinin 
Sovyet avcılariyle karşılaşmayı 
göze alarak şehre yaklaşmaya ve 
garnizona yiyecek paketleri at· 
nıaya teşebbüs ettikleri görül
müştür . 

Bcrlin : 7 ( A. A . ) - Al
man tebli~i : Do~uda şiddetli 
soğuğa , karo rağmen muharebe 

devam ediyor . Merkez kesimin
de iki Sovyet tümeninin mübim 

kısımları yok etiildi . 14 top , 
44 mitralyiz elimize geçti . Son 
iki hafta içindeki muharebelerde 
bir hölgede 80 tank , 300 elen 
f a:ıla top , 1000 mitralyöz ve 

mayir. atan 4(0 mototlü taşıt ve 
850 kızak alındı veya tahrip 
edildi . Düşman 18,000 den faz. 
la ölü verdi . Cephenin şimaliode 

Almanlar düşmana ağır lıı:ayıplar 
verdirdi . Hava savaşlarında 34 
uçak tahrip e<llldi . Bız kayıp 
verwedik . 

YENi MISIR KABIH(Sİ 
Parlamentonun feshi 

Kahire : 7 ( a. a. ) - Veft 
partisi mensuplarından teşkil edil· 
miş olan yeni kabinenin listesi 
şudur : Nahas paşa başvekil ve 
dahiliye ve hariciye nazırı, Mak
rcni paıa maliye ve levazım na· 
zırı, Sefer p8'şa müdafaa nazırı , 
Necip paşa maarif nazırı . Zeki 
E.larabi paıa nakliyat nazırı, Sab
ri Alam adliye nazırı, Osman Mu
harrem paşa Nafia ve pasif mü
dafaa nazırı , Abdülfettah paşa 
sa~lık nazırı , Ali Hüseyin paşa 
din iıleri nazırı, Abdüsselam Feh
mi paşa ziraat naı.ırı , Sadık Ka· 
mil ticaret . 

Vilayet Makamından 

Malta•ya din 
yapılan blcam 

Kahire : 7 (a .a.) - Kral Fa
ruk iki kararname neıretmiştir. 
Bunlardan birincisi parlamentonun 
feshi ile yeniden yapılacak umu· 
mi seçimden sonra meclisin 30 
martta tekrar toplanmasına aidlir. 
Kral ikinci karımıamesiyle Nahas 
Paşayı Mısır'ın askeri valilitine 
tayin etmiştir. t u . . b ve 

1
-. n ıçın eyanname 

ren crın ç ki w 

nar o ug una ve ke-
n1ahallele <l k' b' vatand 1 r e 1 ır kısım 

aş arın h b 1 
lan rn"l"h a er a mama-

u a azasın b' 
942 ta 'h' d a ınaen 512/ 

rı ın e b' 
rne nıüdd f ıten beyanna-

tc-mdit olunmuştur. 

2 - Kat 'i olan bu tarihe 

kadar bütün vatandaşlaı mev· 

cut olan un ve buğday mik

tarlarını bildirmeğe davet olu-

Gaziantep çiftçi•i 
bankadan para alıyor 

tedbirleri ı 
-

Vilayetin iaşe 

ŞEHİRDE ANİ 
ARAMALAR 

Bir ev basıldı, muhtelif 
stoklar meydana çıkarıldı 

Ma~aı.alarında, dültkanlarında, 
evlerinde fıııla m i lı.:tar<la hububat, 
un, pirinç, şeker vesair gıdai mad
deleri bulunan vatanda1larımı1.ın 
ellerindeki bu çeşit yiyeceklerini 
bir beyanname ile Viliyete bil
dirmelerini •. bu emre uygunsuz 
hareket edecek kimselerin ise ev 
!erinde aramılar yapılacaR-ını yaz· 
mıştık. Ô~renditimize göre , dün 
Yeni cami civarında bakkal Meh-
med Bulutun evinde yapılan ani 
bir aramada beyanname harici 
1389 'kilo buQ'day , 200 kilo un , 
316 kilo arpa, 91 lcilo bulgur ve 
130 kilo pirinç elde edilmi§tir . 
Bu yiyecekler müsadere edilerek 
Toprak Mahsulleri Ofisine t~slim 
edilmiş ve Mehmet Bulut adliyeye 
verilmiştir . 

BA.,ID ALI 
BOMA1DA 

Ankara : 7 ( R. G. ) -
Gelen haberlere göre , ıöılnü 
tutmayarak Türkiyeden kaçan es 
ki Irak başvekili Raşid Ali ile 
eski Filistin müftüıü Emir Hü
seyni şi mdi Romada bulunu
yorlar . 

Peten yakında 
İspanya'ya gidiyor 

Loudra : 7 (a.a.) - Taymis 
gazetesinin inanılır bir kaynaktan 
öğrendikin~ göre, Mareşal J-eten 
General Frango ile görüımek Ü· 

zere !2 şubatta lspanya' ya gide
cektir. 

İlkbahar 
taarruzu 

Ankara : 7 (R.G.) - Ruıya

ya karşı ilkbahar taarruzuna ha
zırlıklar devam etmelı.tedir. Gelen 
haberlere röre ~Mıhver'in bu ta· 
arruzuna küçük ortaklarını da so· 
kacağı anlaıılıyor • Maoar rad
yosu şunları söylemiştiı : cBolıe· 
vizm'e karoı yapılacak olan bu 
taarruzda Macaristan da yer ala· 
caktır. 

Önümüzdeki ilkbahar taarru· 
ı.untian Macarlar da parlak bir 
muvaff akiyetle çıkaealctır.> Bul· 
garistan'ın da Almanlar yanında 

yer alaca~ını yine Macar radyoıu 
söylemektedir. 

• 
ltalyada da 

elektrik tasarrufu 
Anhra : 7 ( R. G. ) - Bun

dan böyle ltalyada elektrik buh· 
ranı yapılacaktır. Sl'na) i müesse
selerinde ve fabrikalarındaki tah-

ditler O/o 35 olacaktır. Hükumetin 

emrine icabet etmiyenler hakkında 

şiddetli cezalar verilecektir . Bu 
tahdidat şimdilik Şubattan Nisana 
kadar devam edecektir . Bu tah· 

didatın ltalyada umumi bir kö
mür buhranı bu yüzden ileri gel
di~i söyleniyor . 

:ı:ıı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

ViLAYET MAKAMINDAN : 
1 - Ekmefini karne ile alan her aile için Ticaret Vekaletine• 

yemeklik olarak nüfu• baıına bir kilo un bırakılmıştır. 
2 - Ekmefini euinde mevcut un veya hububatiyle yapanlara b~ra• 

kılacak miktarın hesabı aıafıdadır: 
A Un 
Afır işçilere (531 J büyıiklere (265) kilçlkltre (132,5) gram. 
8- Hububat 
Afır işçilere (558), büylklere (719), küçüklue (139) gram. 

3 - Yıık•rdaki iki esasa teufikan herkes bu ayın onuncu Salı fÜ· 
nü akşamına kadar beyannamesiııi Vilayete, fazla un ue :zahirelerini 
de bedeli mukabilinde Toprak Ofise teslim etmefe mecburdur. 

4 - Evinde alıkoyacafı un ve zahiresinin hesabını yapamıyanlara 
Belediyede kurulan büroca yardım edilecek nekadarını icıde edecefi 
ueya ne kadar zaman kendi un ve zahiresiyle geçinmele mecbur ola• 
caf ı anlatılacaktır. 

5 - Bütün vatandaşları beyannamelerini tJermefe, heıablarını çok 
do~ru gapmaf a ue yanlıı hareketlerin fena akıbetine utrcunaktan ıa
kınmaf a dauet ederim. 

SEYHAN VALiSi 
1-2 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

istihsalallmız 
Artllrılacak 

Bütün fabrikalar günün 
24 saatında çahştırılacak 
İstanbul : 7 (Türksöıü mu ha. 7 

birinden ) - İktisat vek51eti ken • 
1 555555555§5!$ 

disine be~lı bütün . d sanayı m11 en 
teşekkülleı ine ait mühim kararlar 

almak üzeredir. Bilh'llsaa Mensu

cat f abrikıılarının 3 . posta olmak 

üzere günd~ 24 saat çalıştırılması 
etraf ıııda incelemeler yapılmakta-

Piyango 

e ı beş gün daha 13879 

Malta : 7 (a.a .) - Resmen 
bildirildiğine göre Cuma :.abahı 
Maltaya ya pılan hücumda topçu 
ateşi ile iki Alınan tayyaresi t.ııh
rip edilmiş, <liier iki :bomba tay
yaresi ele hasara uğı ııtılrnıştır. 

l'tr~e nıbe sabahı adaya yedi akın 
yaptıldı . Bir kişi hafıfçe yaralan
dı. Dün altı tehlike işareti verildi. 
Avcıların himayesinde 2'elen bom 
ba tayyareleri Mnltanın ccnu)t 
doğusuna bomba attı. Ölenler ve 
) ar alananlar oldufu ait.i sivil bi
nılM'd• dı tı.11r vardır. 

Gaziantep : 7 (a.a) - Ziraat 1 

bankası tohumluk temini ıçın 
müstahsil köylüye para da~ıtma
ya baflamııtır. Yardımdan fay. 
dalanan 200 köy halkı çok mem
nundur. 

' 

dır. Kömür ve diier madenlerin 

istthnli de '-chc:mehal ırtırılaçaktır. 

Dün çekilen Milli 
Piyangonun tam 
listesi arkadadır 



.. R - Bay~ Razvelt'ln 
d8akl beyanatı 

Ağır işçilere 
fazla ekmek 

Bölgemizde yapılan 
zirai mücadele 

Yeni kararlar 
Vaşington : 7 ( A . A. ) -

Ruzvelt , gazeteciler tnplantısın· 

da demiştir ki : 

c - Pasifikteki müttefık kuv 
vetler General Veyvil'in }Üksek 
kumandasına verilmiştir . Gene· 
ral tabiye alanında karar verect'k 
stratejik kararları Londıa ve Vn-

Bir • 
emır geldi 

Dün Vilayetten haher aldıRı· 
nıızn iÖre , Ticnret Vt'kaletiniıı 

eo1irleri üzerine Devlet Demir
yolları idaresirıde istasyonlarda , 
depolarda, tren ve atölyelerle <li
~er iş yerlerinde bedenen veya 

:seyyar hizmetlerde çalışan me
mur , müstahdem , işçi ve amele 
ile Ziraat Vekaletine bailı bilu
mum çiftlıklerde, mektf'plerde ve 
müc seselerde bilfıil tarlada çalı· 
şıın kimselerin ağır işçi addedile
rek bunlara 750 gramlık ekmek 
kartı verilmesi takarrür etmiştir . 
ilgili dairelere dün Vi!ayet tara· 
fından bu hususta emirler veril· 
miştir. 

Çiftçimizin 
kredi lbtlyacı 

Kadirli kazası çiftçilerinin 7.İ • 
rai kredi ihtiyaçlarının mahallen 
ve kolaylıkla temin edilebilmesi 
Vilayetçe Ziraat Vekaletine y4p1· 
lan müracaat Vekalet tarafından 

Ziraat Bankası Umum müdürlü~ü· 
ne bildirilmiştir. Memnuniyetle Öğ· 

rendi~imize göre Kariirli'de §İmdi · 
lik seyyar bir ajanlık ihılasına ka
rar Vı!rilmiştir. 

F udbol maçları 
Şehir StaJyemunda ~Ui'Ün 

saat 11,30 da Lik maçlarına ne
vam edilecek ve incirlik - Ada· 
na Gençlik-Ceyhan Demirspor
Milli Mensucat - Malatya Men 
sucat takımları 1.:arşılaşacalclardır. 

El TezgAhları 
Ankara : 7 (Türksö1.ü Muha

birinden) - fktisad Vekaleti, Baş· 
vekil Dokter Refik Saydamın Mil
li Korunma Kanununun müzakere 
ve kabulü sırasında Mecliste söy
lediği nutukta da işaret ctti~i gi· 
bi, el tezgahları miktarını bir mis· 
li arttırmak kararındadır. Bu tez
iahlar süralle yaptırılacak ve köy· 
lüye tevzi ettirilecektir. 

Vekalet tezgahların nasıl kul· 
!anılacağının köylüye ıösterilmesi 
için seyyar kurslar vücuda retirc· 
ceklir. 

Memlekette 
klmflr nakli 

İstanbul : 7 (Türksöıü muha
birinden ) - 26 Sonkanundanberi 
~iddetle ya~an karlar d0layısiylc 
kapanmıf olan Zonguldak • An· 
icara tren hattı devlet demiryol· 
ları teşkilatının grce gündüz cievam 
eden hummalı fa11liyeti netice· 
ıinde nihayet bugün açılnbilıniş 

ve Zonguldaktan hareket eden 
tren bugün Şf'hrimir.e aclmıtir. 

Keza bugün Ankııradan da 
Zonguldıığa air tren hareket et· 
m ştir . Bu suretle Zonguldak is · 

tihl~lc mcrkezkr. rıden kömür ıı:ıkli· 
yat1nın kolaylaşacağı alakadar-
larca bildirilmel.tedir. 

ı········ .. ······ .. ······ı 
İ HEM~EHRİ ! İ 
• • i Az ye, Az harca, i 
ı Az esklt 1 Fakat ı 
: çok, pek çok çah• 1 ı 

: ........................ ı 

NARENCİYE MAHSUlÜ 
Profeaör B. lutfi' nin 

bölgede tetkiki 

Yüksek Ziraat Enstitüsü pro
fesörlerinden Bay Lutfi Ülkünen 
son kış aylarındaki don ve kırağı 
hadiselerinin Narenciye ve diğer 
meyveler üzerindeki tesirlerini Eğe 
ve Akdeniz hölieleriııde tetkik 
ettıkden sonra ~ehrimize gelmiştir. 
Bölgemizdeki tetkiklerini de sona 
erdiren Profesör raporunu Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen'e sunmak 
üzere bugün Ankara'ya gidecek· 
tir. 

Arazi tevzi komisyo· 
n unda iş alacak 

memurlar 
Kadastro okulunda açılmış bu 

hımın kursa iÖnderilen 70 Maliye 
memuru altı aylık kursu bitirmiş
lerdir. Yakında diplomaları verile· 
cek olan bu 70 memur arazi tev
zii komisyonlarında vazife alacak
lardır. Yurdun türlü bölgrlerine 
daiılacak olan bu memurlar, ge
çen yıl b<ışlamış bulunan hazine
ye ait arazinin topraksız veya top· 
rak mikdarları az olup kendisine 
toprak verilmesi gerekli bulunan 
köylülere toprak dağ1tma işlet inin 
daha çabuk başarılmasına saik o· 
lacaklardır. Umum müdürlük, yeni 
devre için Maliye V ckilliğince iÖn· 
derilccek m!mmlar etrafında ha
zırlıklarına başlamış bulunmaktadır. 

YEN} NEŞR/Y AT 

tlLKfJ 
4j uncu sayısı nefis resimli, 24 

sayfa yepyeni bir fekilde çıkmış
lır. Bu sayıdaki yazılar şunlardır : 
Gerçek Edebiyat A. Kutsi Tecer, 
Yaralı Top Efsanesi Pertev N. 
Poratav, Dilimiz üzerinde Görüş
meler Dr. Tahsin Banguoğ-lu, Genç
liğin Musiki Tnbiyesi Ahmet Ad· 
nan, Bir Okumazotlu Halil Bedi 
Fırat, Resim Sergisinde Otuz Gün 
Malik Akse!, Orman Varlığımız 
Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu, Seviiyi 
Bulmuşum Yeşil Ağaçta,(Şiir) Ke 
ıim Yund, Bayrak, (Şiir) Ceyhun 
Atuf Kansu, Bir Hakaret Davası, 
(Hikaye) Kemal Bilbaşar, Toprak 
Dam Konuştu, (Şiir) lbrahim Zeki 
Buıdurlu, Bahar Yağmuru, (Şiir) 
Ü!iınan Altila, Koçyiğ'it Köroğlu 

Ahmet Kutsi Tecer, Yoksullar M. 
N. Ô., Dergileı Arasında A. Kutsi 
Tecer, Gazeteler Arasında Ülkü, 
Günler Boyunca Ülkü. 

Milli Piyango 
Numara · lira Numara 

090120 20,000 277939 
366277 10,000 

241351 396954 10,000 
344137 5,000 302452 
Son rakamı ( 2 ) olan biletler ( 2 ) 
Sen rakamı ( 6 ) e lan biletler ( 2 ) 
Sen rakamı ( 80 ) olan biletler ( 10 ) 
Son ralcamı ( 8-43 ) olan biletler ( 50 ) 
Son rakamı ( 967 ) olan biletler ( 100 ) 

' Son rakamı (3822 ) olan biletler ( 500) 
Son rakamı (9089 ) olan biletler ( 500) 

Bin lira kazanan numaralar 
- Son be~ rakam itibariyle -

lira 

5,000 
5,000 
5,000 

lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 

39325 64928 22275 05339 19919 07210 95670 0652 35032 62299 
iki bin lira kazananlar 

63980 17055 

Bölgemizde fare mücadelesi 
için tekrıık usullni tetkik ve tes
bit için Ziraıtt Vekalt"ti tarafından 
Şt'hrimi7t~ gönderilen Yüksek Zi 
raııt Enstitüsü Pr"fesöı lcr inden 
Bay Mithat Ali tecrübelerini yap
mıştır . 

Fare mücadelesinde takip edi
len lstirikniıı uhri ile lıuğciay , 
yulaf, döğme üzerine yapılan ilaç 
çok iyi tesirler göstermiştir. Bun
dan başka Hora aleti ile bo~ucu 
gaz çıkaran fişenk usulü azami 
muvaffakıyet vermiştir . Vilayete 
gönderilen 142 Hora aleti ve 
50,000 fişenk ile hemen harekete 
geçilerek amansız bir mücadeleye 
başlanmıştır. 

tek tip ayakkabı 
lstarıbul : 7 (Türksözü mu· 

hahirinden ) - lktisad v~kaleti 
kösele fabrikalarının randımanını 

artırmak için fazla iş saati kon· 
masını ve bu arada da ayni de· 
riden yapılmış tek tip fotin ve 
iskarpin gibi ayakkabıların piya
saya çıkarılarak hallea ucuza ve
rİIRlesi meselt:si üzerinde incele· 
mder yapmaktadır. 

LIBYA'DA 
Aynegazaıa 

Derne arasında 
mabarebeler 

Loııdra : 7 ( a. a . ) - Roy
terin nskeri yaı.ar ı Analistin mu
taleası ! Libyada vaziyet karar· 
sııdır. Henüz Alman ilerlemesinin 
rlurdurulcluğunu gösteren bir işa
ret yok . ln8iliı. kuvvetleri faıla 

kayıp vermeden ,Jüşmaııa ağır 

kayıplar verdirerek günde 40 ki 
lometre geri çekili} or. 

General Ohinlek'irı nerede 
durmaya karar verdiii belli de
ğildir. Sollom ile Ageyla arasında 
tabii bir müdafaa hattı yoktur . 
Bunun için orduların biri teşeb· 

büsü eline alır almaz muharebe 
bu iki r.okta aruında yer değiş· 
tir ip duruyor. 

Kıyı bgyundaki bütün mevz.i· 
ler yandan hücuma uiramağa ve 
çevirilmıoğe elverişlidir. Geçen se
ne Tobrukta dayanmamız bura
daki iarnizorıu denizden takviye 
ve iaşe edebilmemizle kabil ol
muştur. 

Roma : 7 ( a. a. ) - Gecik
miştir : Dünkü İtalyan tebliği : 
Doğ'u Siranaykte ciüşmanı takip 
eden kıtalar Niniyi işaalden sonra 
Aynelgazala çevresine_ doğru iler· 
liyor. 31 Soııkanun tarihine kadar 
imh11 edilen veya ele geçiril~ 

kamyon sa) ısı 1~20 ye çıkmıştır. 

Kahire : 7 ( n. a. ) - Roy
terin hususi muhabiri bildiriyor : 
Derııc ile Aynelgaıalo arasındaki 

Kıyı cephesinde aon 36 ııaat için· 
de az degişiklik olmuştur, iki ta'. 
ı afta da devriye faaliyeti vardır. 
Ehemmiyetli hiç bir korşılaşrna 
olmamıştır. 

Kahire : 7 (a. a.) - Dün iki 
tarafın devriye faaliyetiyle topçu 
düellosundan başka kara duru· 
munda hiç bir değişiklik olmamış
tır. Uçaklarımız dün de pek ziya· 
de memnunluk verici bir gün geçir· 
diler. Av ve bomba uçaklarımız 

ileri çevrelerde bazı taşıtları tah· 
rip etmiştir. 

şingtondu görüşülecektir . Bunlıtr 
görüşülürken anlaşmazlık alursa, 

ki şimdiye kadar olmamıştır , 

ıneı'ele benimle Çör1,~il tarafından 

incelenecektir . > 

Reis bir soruya karşılık ola
rak ; Çine açılan kredinin hu 
memleketin maııeviyutını arttıra

cağı gibi Çınlilerin nıühtaç e>ldu
iu malzemeyi satın:aımasını ko
laylaştıracağını bildirmiştir . 

Uzakıarkta 
( Başı 1 inci saylıdı ) 

Britanya hava kuvvetleri oıı Ja· 
pon tayyaresini düşürmüş ve di
~er on düşman tayyaresini de 
muhtemel olarak tahrip etmiştir. 

Sinırapur : 7 {a.a.) - Topçu· 

muı. Johor cenubunda düşman 
hedeflerini \tombalamış, bir ba· 
taryayı susturmuştur. : Adanın şi · 
maline düşman topçusunun bom· 
bardımarı ı şiddetlenmiştir. Bir 
mikdar hasar varsa da ölü, yaralı 
ye k tur. Singapuron meıokfın yer· 
leri ateşe tutulmuştur. 

Düşman : uçakları bu sabah 
adayı tekrıtr bombaladı. l ir mik· 

dar hasar vardır. Avcılarımız 

düşman uçaklarını örıliyerek bir 

uçaıı düşürdü. Tayyareler imiz 

kayıb vermeden üıleriAe dönmüş

tür. 
Tokyo : 7 ( a.a. ) - Japon 

kıtalıırı Vahattato ıehrioi işgal 
ettiler. 

Batan Gemiler 
Berlin : 7 (a. a.) - Teblit : 

Şimal Amerikanın dolusunda de· 
niı.r\llılarımız 38.COO Ton tutan al-

tı ticarc:t vapuru batırdı. 
Berlin : 7 (a. a.) Teblii' : in· 

ı-iliz sularında 10,000 tonluk iki 

vapuru. batırdık. Beş ~ilep bomba· 
!arla hasara uğratıldı. lngiltere ba· 

tısında bir denizaltı bir lnıiliz 

muhribini batırdı. 

Arjantin ile 

Bolivya arasında 
Boenos Ayres : 7 (a. a .) -

Bolivya Hariciye Nazırı ile Arjan· 

tin Hariciye Nazır vekili arasında 

bir anlaşma imzalandı. Buna göre, 

Bolivya Arjantinc pehol verecek

tir. 

İsviçre 

cephede 
Berlin : 7 

tabipleri 

çalışıyor 

( A. A. ) - Al· 

man gazeleleı inin ele bildirdiği 

gibi , doğu cephesinde şimcii ls· 

viçre cloktorlarıııdan . müteşeL:kil 

ikinci bir gıup çalışıyor . 
Alman mahfilleri ls\'içı c he· 

kimlerinin kıymetli faaliyetlerini 

tamamiyle takdir ediye r . 

.......................... 
N6betçl eczane 

İSTİKAM[l ECZAHAN[Sİ 
HUkUmet yanında 

......................... ~ 

İLAN 
B(L[OİYE RİYASETİNDEN : 

Ekmek daimi bürosu için aske.:-liğini yapmış ve en az or· 
ta mektep mezunu olmak şartiyle müte 'addit memur alına-
caktır. 

Evvelki ilan üzerine Belediye rei~iğine müracaat edenler 
le sonra müracaat edeceklerin müsabaka imtihanları şubatın 
1 l inci çarşamba günü yapılacağından taliplerin müsbit evrak· 
lariyle mezkur gün ve saatta Belediyede hazır bulunmaları 

13884 

r·ASiii.SiNEMADA1 
it i Suvare B Ak Suvare ı 
t ' -8,3o . D ,am a.3o 
•: iki büyük şaheser birden 
ıı ALiCE FA YE R/CHARD GREEN 
f i Tarafından harikalı bir kudretle yaratılan bugünki 

• 1 medeniyetin kuruluşundaki müdhiş fedakarlıklar, Medeni· 
\t! yet uğrunda büyük kahramanlıklar, aşk. macera. şaheseri 

li' ( Medeniyet Köprüsü ) 
f D/KKA T: Bu film: Bilhaasa öğretmen ve talebe· 
f lere tavsiye olunur 
: Bu filim şerefine porgrama ilavetP.n : Senenin en i büyük aşk ve kahramanlık şaheseri 

iıı T;ElıHi~oi:n~vuBi :tBO.z ARS~~~ıi 
it Yeni şarkılar: MUNIR NUREDDiN MUZEYYEN SENAR 'ı 
,•l Bugün gündüz matinada : 

ııı SELAHADDİNİ EYYUBI ve BOZ ASLAN1 

ııı MEDENiYET KGPBOSG l 
• i ~ 

······~·····~····~····~~~· V""W""oı~~~~.,,....,..,..~ 

• 
T. I ş Bankası 
&içik taıarraf beıapları 

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

2 lkincitefrin tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

1941 ikramiyeleri 
Adet 2000 .. 1000 

" 750 

" 500 
,, 250 

" 
100 

,, 50 

" 25 .. ıc. 

Liralık ::::a 2,000 Lira .. -... 3,000 .. 
,, - 1,500 

" 
" = 1,500 .. 
" - 2,500 .. .. - 4,000 .. . , - 2,500 ., 
•• = 5,000 ., .. - 2,000 

" 

TÜH1f~S()ZÜ 
GÜNDELiK GAZEl~ - ADANA 

Sahi1l ve Başmuh•rriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşri_yat Müdirtl 
MACiD GUÇLU 

BosıldıOı yer : TlJRKSOZO Metli .. ., 


