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Ll>ndra 4 (a.a.) - Kripı, söylediii 

bir nutukta bilhassar şöyle demiştir: 

«- Amerika, Avustralya ve Hollan• 

da Hindistanına yardım edebilir ve ede· 
C'elttir."t 
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Ankara 4 ( Radyo razetesi ) 
_ Bir lngifü; gazele!!İ, Fransız 

muharebe gemilerinin .Talon'da 
to h.ndıjını haber verıyor. Ga· 
ı:e~eye röre, ba filo şu remiler· 
den mUtetekkildir: 

Zlraat MüdOrü B. Nuri Avcı, kız 
liseıi öintmenlerinden B. Mehmet 
Altıok, merkez gezici baş öjrel· 
meni B. Şükrü Erdem ve çift~i 
B. Rarıp Sepici'den mürekkep bır 
komisyon toplanarak okullarda ya· 
pılacak ekim işleri hakkında ka· 
rarlar verecektir. 

Ô • d' .. . - re ber okal· rren ıgımn:e go • . 
. '-. 'tleri komıı • da ayrıca bır «eır.ım 1 • 

t '-ku-ı edecektır. yona» eşea 

l~an ~.ddialarına 
L- gore 

ingiltere'de 
Bolşevik 
rejimi 

kurulacak 
Alman propağandası , 
Avr.apagı --v• Düngagı 
Bolıevilc tehdidi altın· 
da göstermele alra· 
şıgorl 

Aokara 4 (Radyo l'azetesi)
Almaoya tarahndan Ruıyaya 
kartı ririıilecek olan ilk.bahar 
taarruz.unun siyasi zemioioi ha· 

zırlamak, Mihver politika faali· 
yetinin başlıca meuul olduğu 
meseledir. lıkbabar ve taarruz 
rünleri yaklaştıkça bu hazırlık 
tempoıu da hızlanmaktadır · 
Bu faaliyetin bütüa amacı, Av
rupayı ve dünyayı Boloevildik 
tehdidi altında göttermektir · 
Stafor Krips'in lnriliz kabinesine 
ıirmesi Ozerine, lnriltereoio Bol 
ffVik olacaiı bile iddia edilm"ek· 
tedir. Alman iddialarına gore, 
Krips bir kabine kuracak ve l?· 
rilterede Bolşevik rtjimini tesıs 
ıedecektir. 

Ba propaiandadan maksat, 
Avrupa millet:t-·rini, kurtarıcı ro
lünü takınan Almanya etrafında 
toplamaktır .• Bolıevildiie karşı 
mücadelede her milletin elinden 
gelen yardımı yapması beklen· 

mektedir. 
Romanya ye Macariıt:ın h~· 

reket serbeıtliklerini kaybetmış 
l "b' dev balaoayorlar. tpanya r 1• 1 • 

letler askeri harekata • sembolık 
olarak iıtirik edeceklerdir. Ôte · 
ki memleketlerden beklenen yar· 
dun, işçilerini Alman fabrikala 
rında çalıımak üzere .Almanya· 

a göndermeleridir. 
y h .. 

Almanya, arp ıanayıı en 

f la haddine vardırmıı bolunu· 
az h · ld • 

yor. Fazla işçiye i tıyaç of ubı~ 
• ' k"rdır. Bugün Alman a rı · 
a11 a d b- -k 
L l da ve tarlaların a uyu 
ır.a arm l . . . 
bir Avrupa memleket erı ışçı 

kütlesi çılıŞmaktadır. 
Son zamanlarda Almaoyanın 

Vişi'yide işçi temini için sıkış· 
tırdıiı hllber veriliyor. Fakat 
Viıi biikQmeti bu işçi iıteğine 
de yan çizmiştir. 

Eıaaeo Vişinin bir çok ha· 
roketleri Almanlara memnun el· 
memektedir. Soo şikiyet kona· 
larıodan biri de Riyom mabke· 
mesinio iyi c;•lıtmamaaıdır. Al · 
manya, bu mahkemeden, harp 
ilin etmiı olmak •••'•liyetioin 
Fraoıız devlet adamlarına yQlı;. 

l t'lmeıini bekliyordu. Fakat e ı k w 

mahkeme, harp çı lı&'ı zaman 

F n hazırlık11zlıj'ı raeteleıile ran .. nı 
me~gul olmığa başlamıştır. Mu. 
hakemenin aldığı cereyan Al 
maoyanın aleyhine olmaktadır. 
Etki Baıvekiller ve General 
Gamlen çok kuvvetli müdafaada 
balunduldarıodao Fransız efkara 

•••-',.m auannda berut ka 

Bu hu"aıta merkez ve kaza 

k ll · d' • okullara lhım o u arımt ve ırer 

gelen direktifler •erilmiıtir. 
Talebenin teneffüı yerinden 

f l bulanan okal bahçe, arsa ve 
t::l:larıoa be•İn maddeleri ekile· 
cek, bnnların ekiminde ve hasadın· 
da okul mensupları aralarında iş 
bölümü yapacaktır. Ekim için lazım 
olan aletler okul idareleri tarafm. 
dan temin edilecek, tohumların O· 

tile tedarik olonaca~ tır. 
Ekimler okutan bulunduğu mu· 

bite göre yapılaı:ak ve bilhassa 
basit aletlerle verimi çok, bakımı 
mümkün olan llriln maddelerinin 
ekilmesi tercih edilecektir. 

Okulun tatil zamanında ürün· 
lerin ziyan edilmemui için öj'ret· 
men ve talebeler 'arasında nöbet 
cetveli yapılacak ve bu cetvel~rö
re hueket edilecektir. 

26000 tonluk Dönkerk, Straz• 
burr, 22000 tonluk Provaos, bir 
tayyare taşı t gemisi, ~ tane 10000 
tonluk ajır kruvazor, 3 tane 
'7600 tooluk hafif kruvazör, 20 
mııhrip, 25 denizaltı gemisi. 

Tokyo' dan haber verildiğine göre, 79699 Çinli, Siogapurd,\ki temizleme hareketleri 
arasıoda tevkif edilmiştir. Reıim, Siogapardao bir görünü~tür. 

Fransa'ya 
lngiliz hava 

hücumu 
Paris bölgesinde 
600ki'i öldü, 1000 
kiti yaralandı 

L_..:B:ı:.:." '...:.J:,:nı~il::iz;_:a~ğ~ır-b_o_m_b_a_r_d_ım_an __ ta...;g;.;;;g;..a_r_es_i ...... ::=\~ 

Berlin 4 (a.a.)- lngiliz tayya- s EŞYA 
releri dOn rece Pariı bölreaine Ll.•91i K 
iofilik ve yangın bombaları atmıt · ..... 
tır. Bombardıman otticeıiode 600 c; 
kişi ölmüş ve 1000 kişi yaralanmış· y A s A ı 
tır. Sevr porselen fabrikasile Ro· 
den müzesi büyük hasar rörmüı· • 

lerdir. l ki• k d b lığıo~o~~~~ii~ :(a.a.)- Hava nazır· pe l a ın çora l 
Tayyarelerimiz Pariı banliyö· l k 

sünü bombardıman etmiştir. Bu a· g ap l m ıg a C a 
kın bilhassa Reno otomobil, kam· 

yon ve traktör fabrikalanoı hedef ------------~-
tutmuıtur. Ankara 24 ( Hasuıi muhabirimizden ) - Bugünkü yaşama şart 

Loodra 4 (a.a.) - Fraoıadaki larında görOlen buhranı bertaraf etmek için yeni bir takım tedbirler 
Reno fabrikalarına yapılan akandan etrafında tetkikler yapılmakta olduğu haber verilmektedir. 

bahseden bir bava ıubıyı demiı· Bu tetkikler neticesi olarak liilı:ı eıya iıtimali tahdit olunacak, 
tirkl: bayati 'zarureti icab ettirmeyen her türlü giyecek eşyanm iıtimaline 

«- logiltere, Fransada Alman· de müıaade edilmiyecektir. 

lar lehine çalışan fabrikalar balan· Kadınlar tarafından süs olarah kullanılan ve giyilen fŞyaların 
duğu haber alınırsa orasınm b.o~ · tahdidi. yapılan incelemelere bilhasaa mevzu teşkil etmektedir. 

bardıman edileceiini Franıız ışçı· lpekli kadın çorapları aatışmıo mün'i düşünülmekte, fabrikaların 
lerine bildirmişti. Bu fabrikalar Al· yalnız iplik çorap yapması için bir takım kararlar alınacaiı ıöylen· 
manya hesabına çalışıyordu ve sa· mektedlr. 

nıldıtına röre, bu müesseseye 2038 L::;;;;~-------------------· 
uçak ısmırlanmııtır.» 

Londra 4 (a.a) - Dün rece 
İngiliz uçakları Şarnhorst ve Gnay· 
zenav'ıo ııiındıklara Kil ve Vil
belm Şevel'e hücum etmiıtir. Kil 
üç recedir bombalanıyor. 

Bertin 4 ( a.a ) - Teblii: 
Mant'da mayo tarayıcılaramızla 
ln1riliz hücumbotları arasında çar· 
pııma olmaı ve bir hücumbota 
hasara atratılmııtır. Düşman dün 
gece Alman koyana bir hava akını 
yapmıştır. Bir tayyare dilfürlllmilş• 
tür. logiliz bomba tayrareleri Pa
rİI ve Baoliyosa bölr•line rece 

Japonlar Cava' -1 

da ilerliyor 
Tokyo 4 (a.a) - Resmi olma· 

yan haberlere röre, Cava'oıo şimal 
kıyasında çok mühim ilsler ve ~ol 
kavşakları Japonlar tarafmdan ış. 
ral edilmiştir. 

Baodoen 4 (a.a) - Hollanda 
reımi tebliii, Cna'ya çıkan Japon
ların, müttefiklerin şiddetli muka· 
vemetine raimen Uerledilderioi bil· 
diriyor. 

Loodra 4 (a.a)-Birmu1a'daa 

Krlps'ln Hindistan 
mebuslar1na cevabı 

Benareı 4 (a.a.) - Hindistan 
nıebuslanodan aldığı bir telrrafa 
Krips şu cevabı vermiştir: 

«Britanya ile Hiodiatant ilgi· 
leodireo mes'elelerin halline elim· 
den geldiği kadar rayret edece· 
ğim. Hindlileri tatmin edecek mao 
taki ve adil bir anlatmaya varmak 
için bütiln Hindli doıtlarımm da 
..rardımını ilmit ediyorum.• 

..ı ve cenaba doiru hareketler . 

Doğu cephesinde karlar altı;da yürüyüş 

Stokholm 4 (a.a) Lenlngrad cephesinde sunun tuttaiu ba 

- Moskova'dan e· Al z~ köylerdeki l'•r-
alıaan telgraflara 1 r m an nızonlarla 'iddetli 
göre. Leninrrad • muharebeler 0 • 

cephesinden uçak- T u·· m e n 1 loyor. Düşmaoan 
larla taşının bir - - kayıbı •iırdır. 
Alman t Ü m e ni yo k1 e d ·ı ı_d_ ., Merkez Cep. 
Ruslar tarafından ~ besinde baza keıi .. 
y o k edilmiıtir. lerde büyük faali. 
Son g Ü n 1 e rde 16 ncı Alman ordusu yetler kaydedil. 
R l b b mi•tir. Düıman •· us ar u cep e- etrafındaki çenber y 

de 2000 Alman ~ar yakıt (mayi 
öldürmüşler, 14 gittikçe daralıyor mahruk) batmak. 
mü9takbem mevki .. ___ _. ___ ta çok zorluk Ç•· 

ile bir çok malzeme ele re çirmiş· 
lerdir. Straya Rassa'da Rus kıt'a· 
ları 16 ncı Alaaan ord11a mevzi· 
)erine derin ıurette sokalmaia mu· 
vaffak olmuılardır. 

M •ııkova: 4 [a. a.] - Bu ıa
pahki Sovyet tebliii : 

K•talarımn: her cepllede Faıiıt 
kıtalarana karşı hareketlerine de· 
vam etmişlerdir. 

Moskova: (a. a.} - tebliğe ek: 
LenİDl'fad cepbaiode SoyYet 

baakısı devam ediyor. Son çarplf• 
malarda 50 ııj'ıoak ve müıtahkem 
mevki tahrip edilmiı ve 650 Al· 
man öldürülmOıtOr. 

Smoleoık bölreııfnde çeteleri· 
miz 9 Alnıao kamyonunu tabrfp ve 
milbimmat depoıunu berhava el· 
mistir. 

Berlin: 4 La. a.] - Tebliğ : 
Sivaıtopol muhasara cephesini 

yarmaja çalışan Sovyet kuvvetleri 
çeober içine alınm • t ve imha olun· 
mnştur. 

940 cıir. 16 tank ve bir çok 
makineli tüfek ve bomba makinesi 
aldık. Donetz biilresinde hücuma 
geçen bir dilşman suvari letkili im 
ha olııomaıtur. Zırhlı tanklarımız 
kaçan düşmana aiır kayıplar ver. 
dirmişlerdir. Göiüı göiüse bir 
çarpışma sonunda 25 beton sığınak 
zaptoluomuştor. iki g ünde düşma· 
nman 65 tank yokı edilmiştir. 

Moskova 4 (a.a.)- Gazetelere 
relen haberlere göre merkez cep· 
besinde neticesiz Alman karıı hü · 
cumluı devam ediyor. Kareli'de 
bir münakale merkezinin almması 
için şiddetli çaı pıımalar oluyor. 
Şimdi bu yerin bir kısmı elimizde 
diğer k11mı düşmaadadır. 

Leoingrad cepbeıinde keşif müf· 
rezelerimiz Alman hatlarının gefr 
ıine reçmişlerdir. Şimal batı böl· 
gesiode çevrilen Fon Bach ordu · 

Alman tayyareleri 
Süveyş'e hücum 

ettiler 
Ber lin: 4 [a. a.) - Sav•f, t•J: 

yarelerimiz dün rece Süveyı tekı 
askeri hedeflere hücum etaıiıtir. 

daaındakl Elkabrit tayyare mey 
1 çıkanlmııtır. 

hıorarlarda yaoııa •1 

b l 
ta""arelerle 2 ben-

Y erde a onan ıı 
zin depoıu yakıJıaııtır. 

Gece yarıarodan sonra Por Sait 

il te•iıleri de bombalanmış ve 
maaı 

elektrik fabrikası dolaylarına da 
bombalar atılmıştır. Tanla yakının
daki bir tayyare meydanma da hü
cum edilmiş ve haogarlarla hareket 

pistlerine tam isabetler kaydolun. 
muştur . 

Kahire 4 (a.ı.) - Orta Şark 
tebllji: 

2-s 

ki yor. 
Kalinin bölresinde düşmanı 

müstahkem köylerden koimak itine 
devam ediliyor. Bir çok yerlerde 
Almanlar kuvvetlerinin ilçte ikiıi· 
oi kaybetmiılerdir. 

Moıkova 4 (a.a )- 16 ncı Al· 
maa ordoaanuo kuıattldıiı bölrede 
şiddetli muharebeler oluyor. Birlik. 
lerimi:ı 5 köyü geri almııbr. Al
manlar çevrilen kıtalannı tayyar .. 
terle erzak ve batta takviye k••• 
vetleri gönderiyorlar. Bu çember 
rittilı.çe darahyor ve Sovyet teıkil 
)eri bava nakliyatına mani oluyor. 

Ankara: 4 [Radyo razeteıl) -
Resmi tebliilerde Rusyadaki hare· 
katın geliımeaine ait fazla tafıilit 
yoktur. Ancalr, Straya Ru11a'dakl 
16 ac ı Alman ordaııınuo, duıuma 
nu biraz sağlamlaaıaja ve Straya 
Russa tehrioi reri almaf'a mnv .. f 
fak olduj'u bildirilmektedir, 

Muharebeler bu bölıede aynı 
şiddt tle devam ediyor. 

·Bir bıtka yabancı kaynatıa 
haberine rör•, Rıjev ve Viyazma 
bölgelerinde Almanların durama 
çok lı:ötültımektedir. Buralardaki 
kıtalar• nakliye uçakları vaaıtaaile 
yiyecek ve mühimmat g önderilmek· ~ 
tedir. 

Mııharebler, Alman müdafaa 
cephesinin belli baıh şehirleri olan 
Brlyansk, Orel, Kursk, Harkof, Ta 

gaorog'un doiu bölrelerinde c 
reyao etmektedir. Sovyetler, b9 
şehirlerin önünden reçen Alm 
cephesini ıarmata muvaffak olama 
mışlardır. 

Straya Ru11a ve Smolen 
hattına kadar ıerilemekte bir ma 
zor yoksa de, bu bat bırakıldı 
takdirde Almanlar için büyük t 
like mevzaubahiıtir. 

Amerlk• ve lnglltere 
de lktl••df tedbirler 

Ankara 4 (Radyo gazeteti) 
Amerikada harp iati hıali mecll 
erkek elbiaeleri hakkında mühi 
kayıtlar koymattor. Neırolunan 
kararnameye göre, her kosUlm i 
iki pantolun yaptırmak aaalü bl 
kacalr, pantolonlarda fantezi cep 
ler yapılmayacak, baçalar lu--'D 
olmayacak, fraklar, kuruvaze 1 
kinler tam amile kaldırılacaktır. 

Bu ıuretle senede 20 -
milyon kilo yün tasarruf ediba 
ve Amerikayı :yün ithali mil • 
surette azaltılmış olacaktır. 

lngiltere hükumeti de, 
vesika ile verilen maddeleri 
den azaltmaia karar vermittir. 

lunao düşman lı.atalarıoa mava 
kiyetle hücum etmiftir. DOa 
çumaz büyük bir faaliyet W 
ve birçok noktada clDpla• 
yalerile u.n karakolllraıı 
.. 11111... Ha 



DAHİLİ HABERLER 

1942 bütçesinde 
Vekô.letlere ay
rılan tahsisat 

1942 mali yılı bütçe kanun projesi Vekiller Heyetinin tasvibinden 
a-eterek Büyük Millet Mecliıine verilmittir. 1941 ve 1942 bütçeleri ara· 
aındaL.i farklarla Vekaletlere ayrılan tabıisat aıaiıdaki listede gösteril
miştir : 

1941 
Daireler Rakamı 

l - Büyük Millet Meclisi 3.963.684 
2 - Riyaseti Cumhur 474.889 
3 - Divanı Mohatebat 

Reisliii 748.757 
4 - Ba~vekilet 1.306.203 
5 - Devlet Şuraıı 

Reisliii 352.212 
6 - Matbuat Umum 

Müdürlüğü 1.092.682 
7 - istatistik Umum 

Müdürlüiü 279.857 
8 - Devlet Meteoroloii 

işleri U. Müdürlüiü 583.897 
9 - Diyanet işleri 

Reiıliği 

10 - Maliye Vekaleti 
11 - Düyunu Umumiye 
12 - Gümrük ve labisarla:-

697 518 
25.159780 
85.157.219 

• Vekaleti 5.930.350 
J 13 - Dahıliye Veltiletl 5.527 479 

14 - Emniyet Umum 
Müdüılüğü 7.867.301 

1 

15 - jandarma Genel 
' Komutaolıtı 13631. 110 
\ 16 - Hariciye Vekaleti 3.604.900 
1 

17 - Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekileti 11969.424 

18 - Adliye Vekaleti . 9.519.802 
19 - Tapu ve Kadastro 

j Umum Müdürlüğü 1.696.043 
'ıt 20 - Maarif Vekaleti 19.452.261 

, j· 21 - Nafıa Vekaleti 18 666.440 
'e2'2 - lkti1at Vekaleti 3.424 691 

·:-23 -Münakalit'Vekileti 1.697 058 
llf.24 - Ticaret Vekaleti 1.591.020 
•,.25 - Ziraat Vekaleti 7.350.819 
t •26 - Milli Müdafaa ) 

• 11. {kara kısmı) 56.539.000 ) 
' 127 - Mılli Müdafaa ) 
,,. Vekaleti (bava kısmı) 8.294.000) 

1942 için 
kabul edilen FulHı Noksanı 

3.963.684 
474.889 

748.757 
1.249.600 

391.638 

1.538 685 

325.562 

871.651 

880.835 
40.999.030 
95.279.219 

7.359.601 
6.670.480 

9.673.209 

ıs 22s 615 
3.919.149 

14.569.832 
12·638 536 

2.025 452 
27.653.734 
19.369.918 

3.551.925 
1.953.827 
1.754.020 
8.951253 

56.603 

39.426 -

446.003 -

45.705 -

287.754 -

183317 -
15839.250 -
10.122.000 -

1.4'29.251 -
1.143 001 - . ı 

1.805.908 -

1.594505 -
314249 -

2.600408 -
3.118.734 -

329409 -
8201.473 -

703.478 -
127.234 -
256.769 -
163.000 -

1.600.434 -

llr28 - Milli Müdafaa Vekaleti ) 101.995.000 
~ (deniz kısmı) 6.979.000) 

24.000.000 -

~9 - Aslteri fabrikalar ) 
'ı Umum Müdürlüğü 5.283.000) 

•, 'p0 - Harta U. Müdürlüğü 900.000) 
1 ri: K 0 N 309.740.~96 384.035.101 74251308 56603 

cr.u Pazar gUret mU· Şehrimize gelen Ha;;-
aabakalara var mebuslara 

11 bölgeoin iştirakiyle şehri- Kıymetli muharrir arkada,unız 
t',1izde açılmış b11lunan güreş mo• Hatay mebusu 8. Bekir Sıtkı Kuot, 

itörleri kursu bu pazar sona ere· yino Hatay mebusu B. Hamdi Sel· 
1 ektir. Bu münasebetle rilreşçiler çuk ile birlikte şehrimize gelmiı· 
~tatürlc anıtına çelen bırakacaklar, ler, gazetemizi ziyaret etmitlerdir. 

GENERAL ELECTRIC 
RADYOLARI 

Satıllk motor ve 
değirmen 

Çakaldere köyünde kurula 

Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve halde 20 beygir kuvvetfode müı· 
tamel bir dizel motürü ile değir
men ve üzerinde 120 çinko bulu· 
nan binası toptan veya perakeode 
satılıktır. 

cereyanlı olarak çalışan her iki tertibatı havi yeni model GENERAL 

I ELECTRIC radyoları gelmiştir. Sayın müşterilerimizin nazarı dikka
tini celbederiz. Müracaat : Çakalderede 

Ahmet Sezere 5- 7-10 1782 ADRES: GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı As/alt caddede Bıırduroğlu 361 1-155 

C. H. P. 
Kayalıbağ ocağının 29 mart 942 j 

pazar günü saat 2 de bol ikra
miyeli yaya, Bis~klet ve At ko-
şuları Vardır• Tafsillt el lllnlarandad1r. 

1725 5- 10 

Halkımızın Nuarı Dikkatine 

Alsaray Sinemasında 
YARIN AKŞAM 

Sabırsızlıkla Beklenen Senenin Şaheseri, Güzelliği bir Efsane 

Sesi Eşsiz Bir Nağme 01.rn Dorothy Lamour'm Muazzam Temsili 

Singapur Yolu 
ı_ - ~ 

-------- __________________ ,., ·----- ----- --

F evkalide Filmin ille lraesi Büyüle Bir Sinema Müsameresi 
Olarak Takdim Edilecektir. 

Hatırası Hiçbir Zaman Unutulmuyacak Olan Bu Müstesna film 
için Loca ve Numaralı Koltuklar Satılmaktadır istical Ediniz 

AYRICA: Büyük Bir Sürpiriz 
Telefon ı 212 

BU GECE KAPLAN KRALiÇE YARATANLAR 
Katherlne Hepburn ve Gary Grant 

• 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden 

Orman Emvali Satı, ilanı 
Miktarı 
Hacmi Muhammen vahit fiyatı 

Cioıi M3 03 Lira Kııruı 
Çım kerestesi 57 000 279 30 
1 - Seyhan Vilayetinin Dörtyol kaza11 dahilinde Topçam ormanın· 

can ( 57 ) M3 mikdarıoda kereltelik ıatı4a çıkarılmıştır. 
2 - Sallf 17·3·1942 rünü saat 15 de Ormao Çe. Müdürlüjü dal

reıinde arttarma ile yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamul M3. ının muhammen fiyatı 4 lira 90 koro,tur. 
4 - Şartoame ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdilrlü 

Sııoare 

8,30 

ASRI SINE~IAD~\ 
BU AKŞAM Suvare 

8,30 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
San'atkar Halide Pişkin birlikte 

ÜçUncU Temsil 

Yumurcak 
Komedi 3 perde 

Adana Ask • Satın Alma Kom is. Bask. 
1 - Açık eksiltme ile 5000 kilo beyaz sabun alınacaktır. 
2 - Muhammeo bedeli 4000 lira ilk te'minatı 300 liradır. 
3 - EvHf ve şartnameıi bergüo komisyonda görülebilir. 
4 - ihalesi 27 /3/942 sah günü saat 14 de ya pılacaj'ıodan istekli. 

lerio belli rün ve saate te'mioatları ile birlikte komisyona müracaatları 
ilin oluour. 28-5 10- 15 1748 

Heyecan ve Macera fllml Meraklılarına Müjde 

Tan Sinemasında 
BU AKŞAM 

Harikullde maceralar ve aergüıeştlerle dolu korkunç ve dehıet 
verici bir mevzua sahip bUyük blr zabıta filmi 

Cehennem adası 
Baıtao bata kin, kıskançlık aergüzeşt ve heyecanlarla ilci aaat daimi 

blr merak ve korku ile ıeyredllecek Amerikan filo lerinln ıaheıerl 

CEHENNEM ADASI 
Ba, rolde: Johnnr Mo Brovn 
lllveten: Sil&htor Kovboyların en güzel filmleri 

Silahşorlerin Zaferi 
llti bilyUlc ve heyecanlı film birden 

Bayanlar! 
Ucuz kumq, terzi elinde kıymetini çok yükseltir. 

TERZi MAKBULE NiL 

asri Sinema caddesi, Camharigel oka· 
lu karşısında Dispanser sokak 

ğü, ~eyhaM~:'k~:t 1:~~::~Jüft~ ~;r~~~~.~~. Bölge Ş. den alınır. • ......................... . 

6 - Satıı umumidir. . ı ADANALJ DOKTOR ı 7 - Orman 1·3 ·942 gününden itibareo 15 gün içinde aatııa çıka· ı ı 
'öreni müteakip saat 13 do şehir 
i'ladında kendi aralarında rüreş 

e ırıüıabakaları yapacaklardır. 

Şubat içinde 1078 
domuz öldUrUldU 
1 Şubattan 28 şobıta kıdar 

Adanada 48. Ceyhında 66, Oıma· 
niyede 60. Fekede 73, Saimbeylide 
57, Kadirlide 281, Kozand• 285 
KaraiHlıda l 31 ki ceman 1087 
domuz öldürülmüştür. 

rılmı~trr. ı • •• · ı 
__ 8 _-_o_rm-•u_B_ir_•_en•_•_ü_dd-•tı_e _ve-rile-ce-kt-ir._ı-_s_9--14_ı1_64_ J Zekerıya QZVEREN i 

J Dahiliye - Kadın ve idrar yolü Hastalıkları 1 • Şarap h1raızlar1 
Alı oğlu Yaşar Kocatepe, llya 

ilu Popo Bahar, Arif oğlu Meb· 
.. t Kızılkaya ve Kerim iımindeki 
\b11lar Semih Görrü'nün düklı.i· 
;aın ardiye kıı.oıoda bulunan bir 

ı çı ıaraptaa bir mikdarını çalarak 
~macana ile oaklt'iderlerken ya· 
"1anmışlardır. 

r iki kadının marifeti ! 
Şefıka ve Hanife isimlerinde 

.. kadın, nilfuı cüzdanlarındaki 
• bek kartı aldıklarına dair işare• 

. U ailerek yeoideo kart almaj'a te· 
'ltbbüı etmitler, yaltalaomıtlardır. 

5 Mart 1942 
PERŞEMBE 

YIL11942 - AY: 2 Gün: 64 Kasım 118 
Rumi 1557- Şubat 20 
Hicri 1561- Safer 17 

e..,. ______ '""' 
~ R o M A N : 66 ' Dörtler Kulübü 
~ ÇEViREN: MECDi ENON 

1~ En basit hareket ta~zının ıa ~ 
~ abileceiine karar verdık : Puaro a:. ı. • •• f. adiıine ( hastabuı cının ıımını 

1t rdiji ) Templeton aile~inio bir 
Jcevher çalınma meselesıne met· 

ız"\dar eski bir hizmetçisi hakkı~· 
• tahkikata relmiı bir detektıf 
ıil verecekti. 

:.a Elmstid'e ( köıküo adı ) gel · 
• miz zaman biraz vakıt geç ol 

tta. Şüphe uyaodırmamak içio 
:•tabakıcıyt evvel rönderıniıtik 

a biz biraz oyalanmııtık. 
• U&an boylu, eımor güzeli bir 
J' kadın olan Bayan Tompleton 

l derhal k:abol etti. 
-ll Paaro me1leğioi söylediği za. 

aiu kadının an'i bir hareket yap• 
-· irÖzümden kaçmadı. Kadın 
Cki nefesi tıkanır ribi olnaattıı. 
• 'tra eski hizmetçisi bak.kında 
l'daiu ıuallere baıtan savma Cf' · 

ra,Jar verdi. Kadını denemek için 
t1e aro bir yolunu bolop ıoyıuz bir 
4lrceoio kocasını naaıl zehirliye 

al.1 öldürmeye teşebbüs etmit ol· 
'-na anlattı. Kadın, gittikçe ar· 

ti U,.Canıoı rizlemeye muvaffak 
... 1t uda ve nihayet bnı manuız 

ek 

Uıoo müddet yalnız kalmadık. 
iri yarı, kırmızı bıyıklı ve tek röz· 
lükln bir adam biraz sonra 11looa 
rirdi : 

. 
- Ben doldor 'rreveı. Bayan 

Templeton özür dileyor. Kocuının 
rahlltnılıtı maldm... Mü1ekldo bi, 
iliç vererelr derhal istirahate çe 
kilmeaioi tavaiye ettim. 

Ve omuo Y•rine ev sahf plij'i 
vazifesini ifaya reldiın " Bayan 
Templetona~ yem~-~·. kalacaiınızı 
arzu ve ümıt ettırına aöyleıaeme 

hacet yoktur .zannederim. Sizde" 
çok babaedildiğioi ifittik Bay Pua 

ro n derhal elimizden kaçırmalr 

iıtemiy~cej'imiz aşikardır... Ooo .. 
lıte Mitel geliyor. Yuvarlak çeh· 
reli, kaşları hayrette kalmış bir 
İnHn a-ibi daima kalkık duraD 
ablak ıurath bir deliltanla içeri 
rirdi ve ellerimizi sıktı. Her hal· 
de " az akılla " evlat bu olacaktı. 

Sofraya oturduk. Fak at dok· 
tor Treves bir şarap şişesi açmak 

için kalkıp dışarı çıktıiı zaman, 
delikanlının yüzünde rarip bir ta· 
hami vukaa reldi. 

Maraş as. satın alma komisyonundan : 
1- Kapalı zarfla 2150 adet palaska takımı alınacaktır. 

Muhammen bedeli 21500 lira muvakkat teminatı 1612 lira 
50 kuruştur. . 

2- Kapalı zarfla ihalesi 12-3·942 perşembe günü saat 
11 dedir. 

3 - isteklilerin teklif mektupları ihale saatından bir 
saat evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 

4 - Şart ve evsafı hergün Adana satınalma komisyo-
nunda görülebilir. 1737 22-27-5-10 

Maraş As. satın alma komisyonundan : 
1- Kapalı zarfla 50 adet komple nalbant heybesile lS 

adet komple nalbant çantası alınacaktır. Muhammen be· 
deli 4680 lira muvakkat teminatı 351 liradır. 

2- Kapalı zarfla ihalesi 12-3-942 perşembe günü saat 
10 dadır. 

3- isteklilerin teklif mektupları ihale saatinden bir 
sut evvel komisyona verilmiş bulunacakbr . 

4- Şart ve evsafı hergün Adana Satınalma Komisyo· 
nunda görülebilir. 22-27-5-10 1736 

SATILIK MOTOR 
Çiftçilere: 

Bir adet H A N O M A K marka 50 
beygir kuvvetinde Dizel motoru bir 
köteniyle ve birde kültürvatoriyle 
birlikte satıhktır. Almak istiyenlerin 
aşaAıdaki adrese müracaatları. 

ADANA 24 Fabrikasında Hurdacı Behçet Çat 
5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 1780 

Satılık bağ yeri 
Aıkert ha.tabanesinin şimali rarbiıiade fabrikator B. Aıım bai 

yeri bitiıiiinde Sallanbaş Mahmııt Ô:uırkmtı vereaelerioe aid olan 
on ilç dönüm bai yeri aatılaktar • 

ı Hastalarını günün her saatinde kabul eder ı J Cumartesi - Pazartesi ve Çarşamba i 
ı günü saat 3 - 5 e kadar parasız ı 
ı ADRES : KuruköprU Trahom Dlspause.11 ı 
ı kartısında. 1701 1 - 15 ı ........................... 

İLAN 
Tarsus Rasimbey 
Fabrikası kollektif 
işletme Şirketi Mü
dürlüğünden : 

1- işletmemiz ihtiyacı için 
11aiıda yazılı gıda maddeleri bir
den veya iki üç defada teslim edil· 
mek 4artiyle ve pazarlıkla ıaba 
ahnacakdır • 

2 - Tekliflerin, bütün k.Jem. 
ler için yapdma11 şart diğildir. Her 
madde içio yapılacak ayrı teklif 
ler kabul edilir. 

3 - Mal bedeli teslimini mil· 
teakip derhal ödenir. 

4 - Taliplerin 10 gün zarfın . 
da Fabrika Müdürlüğüne bizzat 
veya yaziyle müracaatları. 

5 - Ton kuru fasulye 
5 - ,, ., Nobot 
5 - 11 Pirine; 

10 - ., Bulpr 
3 Mercimrık 

- u 

1000 - K(. Sade Yar 
1000 - ,, Zeytinyai'ı 

2-10 1774 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 
u. Neıriyat Mlldllrll ı AY11kat 

Rlfat YA vıtRoc1LU 

Toplantıya Davet 
Ceyhan iktisadı milli teavün 

alım satım ortaklıiı kooperatif 4ir· 
ketinin 942 senesi heyeti umumiye 
toplantısı 17 Nisan 942 Cuma fÜ· 
nü saat 9 da yapılacağından or
takların o günü gelmeleri ilan olu• 
nur, 

RUZNAME CETVELi 
. 1 - 941 Yılı besabatıoıo tet• 

kik ve tHdlki 
2 - 942 Yılı Mecliıi idare 

Üyelerinin tayini. 
3 - 942 Yıl! mürakiplerinin 

tayfni 
4 - Nizamnamede bazı mad. 

delerin tadili 
5 - Şirketin canlanması içio 

bir çare düşünülmesi. 1781 

[;~:e Nöbetçi Eczane 

Mustafa Rifat 
( Kalekapısında ) 

İLAN 
Memur ahnacak 

Münhal bulunan 60 lira aylık 

ücretli Kozan islr.in kitipliiine 
16·3 942 günü y11pılacak müsabaka 
imtihanile birisi alınacağıodan ta · 
tiplerin dilekçe ve kanuni vesika· 
larile yillyet makaaıu 


