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Abon• ı Yıllılı 14, Altı 
•rlıl• 7, arlıl• 128 Kr. -
lııın şartları idare i le 

Loııdra 5 (a.a.J - Berlinde 
200000 orta tahsil ıenci. vak 
tinden et1flel mektepler;ndcn alı 
nara tank TJe uçak fabrikaları 
na işçi gönderilmiştir. 

Yd : 2 Ncı • 463· karari•ttırılır 
\.. fi ı yatı (5) Kuruş t" r SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

' J 

AnkaradaFonPapeneMüteveccihsuikas 
l-lödisesi Etrafında Hükiimetin Tebliğ 
Bombayla Parçalanan Adamın Hüviyeti Anlaslldı; Suç Ortaklan Yakalandı 
Ankara ve istanhul'da hüviyetleri tesbit edile 
bazı Ecnebilerin, yabancı bir devlete mensup ik 

zata karşı suikast hazırladıkları öğrenildi 
Ankara 5 (a.a.)- Resmi teblii: 
24-2-1942 Salı günü Atatürk bulvarında vaki olan infilik hak· 

kında zsb1h tahltikabnın bugünekadar ki neticeleri aşağıdadır: 

kayıt olunmuş ve 9-6-1941 tarihinde de muhacirler hakkındaki oma· 
mi bülcümlerden iıtifade ederek vatandaılıfımıza girmiştir. Adı Ômer 
Tokattır. Üıkilpte muallim Halit lsiç'in oğfodor. Memleketimizdeki adı 

ve ıon senelerde muhacir sıfatile yurdumuza relip vatandul w 

miş kimselerdir. -w 
1fımıza 

1- f ıfilak maddesini taş ıyan ve bono ateşlıyao adam aslan Üıküp 
vilayetinin Geylin kaza11nın Dobrucan köyünden olup Üıküpte liıe tah· 
silini bitirdiğine dair diploması vardır. Yanında numarası siliomi~ birde 
tabanca taşımak.ta idi. Ütltüpte lcomonist o!dalctan sonra 6-10--1~40 
tarihinde yurdumuza gelmiş, ecnebi olarak lstanbul hukuk fakultesıne 

Ömer Hafidoviç lıiçtir. 1917 doi'amladar. 

2- lnfillk neticeıinde parçalanan bu adamın ve yakın arkadaşları· 
nın hilviyetleri iki fÜn zarfında tubit edilmiş ve arkadaşlara yakalan· 
mıılardır. 

3- Yakalanan ıuç ortaklarının ifadelerine röre, Ankara v l 
bulda hüviyetleri tesbit edilen bazı ecnebilerin, yabancı bir ~ 1 

mensup iki zata karşı suikast hazırladıklara ö(renilmiştir. Bu eı·nev 
hakkıodada tahkikat yapılmaktadır. e 

4- Anlı.aradaki ıaikaltın Almaoy:ı büyük efçlıi Fon 
veccih olduiu anlaşılmaktadır. 

Banlar da Ynioslavyada doimuş,büyümüş, orall\rda komuniıt olmuş 5 - Tahkikata devam olunmaktadır. 

DA H 1 L l İS T ı· K R AZ 1 ingiltere 
-------· '!!!'!!!!"'!"~~~!"!"'!!!!!!!jAlmanya'ya hava akın-

~:r;:~.~~~~~~ 10 M ilgon liralık de-:::~~;:~7&!~~ Orel'de ·ıarını siddetıendirecek 
Vekaleti, 10 mil- • l lı ·ıı . rin satışına 6 Mart 2 A 1 m an Loodra: 5 [a. a.] - lngiJiz ha· 
yon liralık yeni m ıryo U ta V l erı ga ta başlanacaktır. va Nazırı, Almanya üzerine hava 
da bili iıtikraz tah Satışlara 15 Mart tu•• men 

1
• akınlarıoıo yakında şiddetlendirile· 

villerinin aahşa k l akpm1 ıon verile ctoğini bildirmiş ve demiştir ki: 

çı~a~ıldıimı biJ~ir rın satışa çı arı ıyor cektir: Tahviller « - Evvelki senenin ıonki· 
mıştır. Bu tabvıl· umamı ve mülhak k U şatı ı d 1 oun ve şubat aylarına nlsbetle atı· 
ler, 20 aenede ~ -~ _ - ~-=- .~~-~ _ _ ~ ~::::: bütçelerle idare lan bombaların •iırlıiı yüzde 50 

ödenecek 1941 dcmiryola istikrazının ikinci t~rtibi. olanan daire ve müesseselerle, Vilayet hususi idare· T fazladır. Uzakşark'a ve Rasya'ya 
dir. Tahvillerin ·geliri, D yarbakır ve F.laxığdan lran leri ve Belediyelerce yapılacak arttırma ve eksilt· eslim Ol tekli. iletmeler artmıştır. Yeni av uçak· 

ve Irak hududuna kadar uzanacak demiryolu inşa· melerde temirat olarak kabul edilecektir. larımız Almanlarınkinden üstlioJür. 

s1oa sarf olunacaktır. Tahviller senevi yüzde 7 ge- TalıviJ itfa bedelleri ve faizleri, tabwillerio tema fİnİ Almanlar Amerikalılar da aynı evıafta tay-
lirlidir. hraç fiyatları yüzde 95 tir. Merkez, Zirut, mile itfuına kadar her Ulrlü vera-i ve reıimden yare gönderiyorlar. Hava kuvvet• 
1,, Emlak: ve Eytam, Oımaolı, Halk, Türk Tıcaret, muaftır. reddetti• !erimiz blltiln savaşlarında Alman· 

ları yenmiştir. Ve ordu ile işbirliği 

Cava'da 
durum 

-
------· 

yaparak bundan ıonra da yenecek
tir. lngilizler, Almanya'ya hava ta· 
arruzonun harp kazanmak için el· 
zttm olan vasıtalardan biri oldotn· 
na kanidirler. H tler Ruıya'ya karıı 
ilkbahar turru:zuoa başladıtt za
man Alman harp ~anıyiioin mer-. 
!tezlerine ağır darbeler indirmeliyiz.» 

Alman milleti ve 
ciddidir Kalinin'in Rus kıtaları tarafından geri alındı/elan hemen sonra alınmış bir resmi 

Hitler rejimi 
• Lood•a 5 (a.a.)- Hariciye Na· 
zırı Eden, Avam kamarasında , 
Stalin'in Alman milletiyle Hitler 
rtjimi arasında fark gözeten beya· 
natınm lngiliz siyasetine aykırı ol. 
madıtını bildirerek demiştir ki: 

---------Japonlar Surabaya ----~~~~-
denize di"ıkmek için gayret aarfe· 

yakınlarına vardllar diyorlar. 

k ı Tokyo' dan verilen haberlere 
Amerikan u ç a arı göre, Japon makineli birlikleri Su· 

Japon takım adaları rabaya yakınlarına varmışlardır. 
Japonlar Cava'da bir çok köprü· 

cenubunda uçtu başı kurmuşlardır. Hollandalılar ve 

Ankara: 5 [Radyo gazetesi] - müttefikler Japon ilerleyişini dar· 
Uzak dotu'da Japonyaoın genişle · durmuşlarsa da vaziyet ciddidir. 
mosi , Anglo Sakııoolarda teessür Tokyo: 5 [a. a ( - Japon hava 
uyandırmakla beraber, Pörl Har- teHiği: 
baskınile deniz ~hakimiyetini eline 

1 b 30 du-şınan uçaaı Japon takım 
alan Japonya nın u zaferleri ka- • 
zanması tabii görülmektedir. adaları cenubunda uçmuştur. Bir 

bina yanm1ş, 8 kişi ö!müş ve ya• 
Japonya, Malezyayı ve Sioga. ralanmı~tır. 7 düşman tayyaresi 

Pllr'n almı!.tır. ş:mdi de Filipio d 
~ üşilrillmüştür. 

adalarını ve Hollanda Hiodiııtanını 
ld 

Tokyo: 5 [a. a.1- D. N. 8. 
taafiye etmek le meşgu ur. bildiriyor: 

Buralarını aldıktan sonra, An· Birmanyadaki loriliz kuvvetle. 
da ve Avuıtralya'da kartılayacak· rinio sağ kanadına Japon baskısı 
ları bildiriliyor. ' 00 

artmıştır. Japonlar Raogun a 1 
JapoGlar Avaatıalya'Ja Ame· kl 

rlo Saksonların dış müdafaa cep· kilometre meHfeye kadar ya •Ş· 
helerini yıkmış olacaktır, Anglo· mışlardır. 
Salr.aonların, J11ponyayı Hindi.tan· Tokyo 5 (a.a) - Japon teb· 
rika ile lcar11laşacak, Hiııdistanda· liği : Deniz kuvvetleri Cbilacptib 
da Çin ve logiltereyi karşısında arıklarında bir Amerikan torpido 
bulacaktır. T 

muhribi ile bir topçekerini batır· 
Pörl Harbıır'da Amerikan do· 

nanmasına indirilen darbeler neti· mıştır. Japon kuvvetleri kayıp ver-
. d 3 h memiştir. cesın e arp l'~IDİ~inin battığı 

resmen haber verılmıştir. Fakat Filipi"ler kesiminde hareket· 
ne miktar harp gemisinin haıar~ lerde bulanım Japon deniz birlik. 

uiradıjı bildirilmemiştir. Hilen ta. leri Mindenao adasının batısmda 
mir edilmekte olan gemilerin ilti ehemmiyetli bir stratejik nokta 
bakından ve İngiliz harp gemile. olan Zamboanro'ya asker çıkar· 
riyle takviyesinden sonra Ameriltan ınııtar. 
donanması derhal Pasifik'te baki- Londra 5 (a.a) - Japoolar 
miyeti ~line alacaktır. Şimdiki dö- Cavaoın bat111nda yeniden k.arava 
vüş, Japonyayı oyalama ve çıkmı$lardır. Hollandalıların ıld 
tıprataaa tlbiyeıindeıı ibarettir. detli mukavemeti NJIC& çok Ültio 

Ankara 5 (Radyo gaztttsi) -
Bagün Londra radyoıa Rusya'daki 
harekat hakkında şu haberleri ver· 
mi,tir: 

Almanlar, Straya Rnssa'da çem• 
ber içine alınan 16 nc1 orduların 
müşkil durumdan kurtarmak mık· 

sadiyle Estonyadan takviye kıtaatı 
göndermektedirler. 16 acı Alman 
ordusu imha edildiği takdirde Le-

ningrad muhasaradan kurtulacak, 
buradaki Alman kıt'aları da çember 

içine alınacaktır. Sovyetler de ba böl. 
gede cereyan. eden muharebelere 
iştirak etmek üzere takviye kıtaları 
göndermektedirler. Burada kanlı 
ve büyük bir meydan muharebesi 
muhakkak görülüyor. 

Yine Londra radyoıuoa röre, 
Orel bölgesinde do iki Alman til· 
meni kuşatılmıştır. Almanlar bara. 

da 10 binden fazla ölü vermlıler
dir. Sovyet komutanı, Almanlardan 

teslim almalarını iıtemiı, fakat Al· 
ınan komutanı tarafından bu tek

lif reddedilmiştir. 
Sovyet süvarileri Orel'in dışarı 

ile olan son müdahalesini kesmiş
lerdir. Rııı topçusu şehri dövmeğe 
başlamıştır. Şehre karşı büyük bir 
taarruz hazırlanmaktadır. 

Bertin 5 (a.a)-Alman tebliii: 
Donetz'd-J düımanın tanklarla yap· 
yığı yeni taarruzlar şiddetli muba. 
rebelerle püskürtOlmilştür. Doiuda
ki Ruı taarruzları neticesiz kal· 
mııhr. 

Borlin S (a.a) -Alaıan tebll(i: 
Denetz çevreıinde düftHoın 

tanklarla yaptıtı yeni taarrazlartid· 
dotli aabarebelerle pOık&rtillmllf-

bulnn.ouş ve kanlı kayıplara ui· 
ramıştır. Bu tuarruılar neticesiz 
kılmıştır. 

Leningrad mnbaaara cephesinde 
Alman ağır topçusu Kronştad'taki 
a1keri teıiıleri dövmüştur. Tayya· 

relerimiz büyük kuvvetlerle orduyu 
de.teklemiş ve Sovyet demiryol 
ları tesiılerinin tahribinft devam 
etmiştir. 

Sııvaş tayyareleri lngilterenin 
cenup doğu ve batı kıyııındaki 
liman tesislerini bombalamıştır. 

Malta adasının tayyare mey
danları ve deniz üsleri gece gün
düz bombalanmıştır. 

Helıinki 5 (a.a) - Reımi teb 
lii: Keşif \'e iz'aç müfrezeleri ara· 

ıında çarp1ımalar olmuş ve bazı 
keeimlerde piyade hücumları terde· 
dilmiştir. Dilıman müdafaa teeiı. 

lerioin top ve bombalarla tahri· 
bine devam olunmaıtor. Hava kov. 
vetlerimiz Marmaoık demiryoluna 
aiır çapta bombalar atmıılar ve 
lam isabetler kaydetmişlerdir. 

«- lnrilterenin harp sonrası 
ıiyasetioi şn iki hedefle tarif et· 
miştim: 1- Almanyanıo barış ıevr 
milletlere hikim olmak için müca. 
deleyi tekrar ele almasıoa tngel 
olmak; 2 - Almanya01n iktisadi 
çökme neticesinde bir sıkıntı hali 
ne gelmesine engel olmak. 

Almanyanın bugünkü rtiimi 
devam ettikçe bu hedeflerden biç 
birine varılamaz.:. 

lngllterede, kullanllmı, 
klğıtlar hUkQmete 

tesllm edllecek 
Ankara 5 (Radyo gazetesi) -

Londradan verilen bir habere gö
re, kullanılm•ş her türlü kirıtJa· 
rao hükOmete teslim edilme1i bak· 
kında bir kanun çıkarılmıştır. Ki· 
rıtları her hangi şekilde israf ha· 
pis cezasını müıtelzimdlr. Kolla· 
nılmış kigıtlarla yeniden kll'ıt ve 
mokavva yapılacaktır. 

Ağırcezada bir cina
yet davasına haşlandı 

_ Bor•cı Hu .. rın•ı k8J yolunda -

par••ına tama•n öldUren Meh· --
- met cln•r•tlnln hesabını veriyor -

ıs- ıı. 941 tarihlade Karaisa· ı mut oilu Hüseyini parasına tamaen 
h kazasının Farsak k6yQ ile Torun çifte ile arkaıından vararak öldür· 
Solaklı köyü ycla üzerind~ Deli· mOş ve ölünün. üzerinde bolanaa 
bllkllo deru:nde, Toran Solaklı 11 lira 80 karaş para ile h.,be-
k&,GndM Ali oila Mehmet, köyler· lindeki diier bPa ..,aıu, ~ 

Almanyayı terkedl 

yaA;;~~re~ 
milleti ~ 

zaferder~ 
ümit kes1·ı 
Pazarlıkla va~~ 

lacak bir sulpt 
bekliyorlarm 

Almanganın Franl' 
donanmasına %Orı 
el koqacağı talıın ~ 
11diligor. _____ ,, 

Ankara 5 {Radyo razetet 
Alman yada mttueviyı. t düşki 
lüiil devam ediyor. Alınany ,, 
terkedl!n yabancıların ifadeltil 
ne röre, Almanların yüzde ı"1 
m1şı1 artık zaferi ka:zanamıvac / 
larıaı anlamağa başlamışlar .4 
bütün ümitlerini pazarlıkla v 

Jacak bir sulha bağlamışlardı 
Hazırlanan ilkbah.u taar 

zu neticesinde Ruıya ezild 
takdirde maneviyat düzelec ı 
akıl halde har bin bir kış da 
devam ettirilebilmtsi müml'~ 
olmayacaktır. 1 

Bu ciheti göz önünde • 
Almanyanın, elindeki bütllo k 
laıı oynayaca(ını Amerika& 

ve lnrilizler muhakkak taym 
dırlar. 

Ba kozlardan birisi de 
sız donanmasıdır. Vişi ile Al 
ya arasındaki münaaebetler 
lngilizler filpholeniyorlar. 
yanın zorla Fran11z donanm 
el koyacaiı fda tahmin ed 
lnaillzler Talon !limanına 
gemileri Mihverin eline r• 
saymaktadırlar, 

Mihver, Vi~iyi fnril 
karşı kışkırtmaia huaıt bi 
hemmiyet veriyor. Reno oto 
bil fabrikalarının boınbardı~ 
hidiıeai böyle bir kııkı 

yeni bir veılle teşkil etmif • 

Şehrin Harita-" 
Şehir haritasının batalı v» 

sik olm&11ndan dolayı ihaley~1 

karıldıiını ve milnakaıa ile 1 
edildiiini evvelce yazmııtık. 

Ôğrendi(imiıe göre mil 
hlt işe başlamııtır. Diie; tar 
haritanın eıasları01 tesbit ve koa 
için Dahiliye Vekaleti fen 
harita mütahassısı 8. Abaaet 
şehrimize relmiştlr. Mcıtahu f 
haritanın ikmaline kadar l•·---·-
de meşrut olacaklar. 



iLAN~ 

~ehrimizde gapı 
lusta okulu açılacak 1 

Adana : C. Müddei 
Umumiliğinden : 

Günlerdenberl Sabıraıdıkla 
beklenen eşsiz film. fllhl GQ· 
zcllltl blr efanne, Seıl yakıcı 

blr nağme olan 
DOROTHY LAMOUR ' ın 

Harikalar Şaheseri Adananın Çmarlı mahallesinde 
oturur va kolordu caddesinde dük· 
Unda kepek satıcılısı Abdallah 
otla 300 doğumlu Hüseyin Şifanın: 

Singapur 
Yolu 

- Maarif Veklletl yepı okullaranın -
- tetkllltını genltl•tecek -
Maarif Vekaleti, yapı uıta okullarının bugünkü durumuna tetkik ederek 

\ rapor hazırlamıştır. 
Halen Türldye'de nç yapı uıta okula vardır. Bu okullarda 343 ta

.ıe okumaktadır. Vekllet, okulların bugünkü teşkillt durumunu ge. 
"•leterelt talebe 1ayııını 1200 e çıkaracaktır. 
ti Şehrimizde ve İzmir, Kayseri, Sımıun, Rize Viliyetlerinde olmak 
""e bet yapı asta okulu daha açılması kararlaşmıştır. Bu oknllann 
~ıbe kadroları üç yüzer kişilik olacaktır. Okallara, öfretmen ve io~a
reuamı yetiştirilmek Uzere iki şube ilive edilecektir. 

f
. Şevket Süreyya 

Ankara 5 ( Hoıaıi muhabiri· 
den ) - Sanayi tetkik heyeti 
ıi B. Şevket Süreyya Aydemi· 
lqe müıteşar muaviolijine ta· 
hakkındaki kararname yiksek 

lika iktiran etti. 

J Dokumacllaran top· 

1 
lantıaı •ona erdi 

• l Ankara 5 ( Hasuıi muhabiri· 
den ) - Memleket dokumacı· 

" ııın topla bolandağa bütfin böl
le trden ıönderilen el tezgahları 
e; peratifçilerinın bir müddetten 
,/ lır.tiıat Ve ilet nde yaptıkları 

anlılar ıona ermıştir. Bu top 
•ı: ılarda, bu ribi muamelelerin 
•il b"t" fla•ı ve fiyatlarının te1 ı ı mev 
~r üz.erınde 1rörüşmeler olmoı , 
e\ 
ıl kararlar alınmıştır. 

- vlet 1imanler1 umum 
tlldUrlUğUne ahn•c•k 
, memurlar 

İ \ Ankara 5 ( Hususi muhabiri 
• len ) - Devlet limanlara iş 

1 ~. • amam müdürlüğü memurla· 

• HültQmet, ziraat seferber· 

lij'inde çok m\lbim yeni kararlar al· 
mak üzeredir. Ba kararlar arasında, 

Devlet çiftliklerinde çalıımak· 
ta olanlarla hükOmet ellyle ıürdü 
rillecek diier boş arazide çalııa· 
caltlara Milli Korunma kanonuna 
iıtinadao ücretli iı mükellefiydi 
nıalOrıün tatbik edileceii ribi te 
blrlerimizrie itıiz kalmış veya biç 
bir ıaretle iş edinememiş olanların 

, da bu mükelıefiyet budnda içine 
alınarak ziraat mıntakalarımıza sev 
kedilmesi ihtımal dahilinde rörül 
mektedir. 

Yazlık ekim ve biçim devre· 
ıinde mü<1bet netice alınıiığı tak· 
dirde bu asaliln kı,lık ekime de 
teşmil edileceti bildirılmektedlr. 

Fazla fiatla kt'pek sattığından 
Adana aıliye ikinci ceza mah~e· 
mHiode yapılan doraşması ıonunda 
Milli korunma kanununun 31/3 ve 
59/3 maddelerine tevfikan 25 lira 
ağır para cezuile mıhkQmiyetine 

yedi rün müddetle dükltiinın ka· 
patılma1ına suç mevzuu olan ke· 
pei'in müsaderesine ve katileşme 
ılni müteakip hükmün ilanına ka· 
rar verilmiştir. HükOm kııtiJeşmekle 
ilin olunur. 1784 

Vakıflar Müdürlü· 
ğünden: 

İdaremizde ( 15 ) onbeş lira 
Aıli maa~lı lcare Katipliği müo
haldir. Memurin kanunundaki va 
sıfları haiz olan taliplerin 9/3/942 
Pazarteıi rünü ötledeo sonra ya· 
pılacak müsabaka imtihanına gir· 
mek üıere müracaatları ilin olunur. 

1786 

Zayi Belge 
Adana E•kelr Llseıintfen 6 8 940 

rün ve 112 savı ile aldıtım bel 
remi zayi ettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Ali Dede Mh. H. Hüseyin oi· 
lo M11hmet Tnnçlcanat 

Malatya Mensucat 
Gençlik Klübü 
Başkanhğından : 

Malatya mensacat ren ç l ile 
klübü 1942 <teneıi için idare heyeti 
seçimi 9 3 942 Pazarteai günii sa· 
at 16 - 30 da fabrikamız okul 
bina11nda yapılaca(ından klübün 
bütün azalan bulunan memur ve 
işçilerin hazır bulunmaları ilin 

Muazzam filmin ilk Gecesi 
Münaaebetile 

Alsaray ve Tan - -
Slnemalaranda 

Fevkallide Sinema Müsameresi 
Nefla mevzuu, Baş Döndürücü 
Rumbaları, Harlkullide Mualklal 
ve tarkılarlle bu Bllyllk film 

hatıralarda unutulmaz 
hler bırakacaktır 

1 L A V E T E N : ikinci BUyUk Film 
Şark filmlerinin En Heyecanlısı, Türk Sazının Türk Şarkılarının Süslediil Binbirinci rece Hikaye· 

lerinin En Güzeli, Ebedi Bir Efsane Olan 

f ._A_L .... i B_A_B_A..,.
1 

v_e_K_IR_K_H .... ~_R_A_M_iL_E_R_.-
T 0 R K Ç E S Ö Z L 0 ve Ş A R K 1 L 1 

Not: 

JBa filmin evvelce şehrimizde 
: gÖrlf'rİI;;;-Ali Baba filmlerile 
- hiçbir münasebeti olmayıp 

elyövm lıtanbalda 3 hafta· 
dnnberi F.lbamra aioemaaında 
2'Österilen Şaheserin bir kop· 

yesi oldoğaou müj~eleriz 

Dikkat: 
izdihama me,clan verilme· 

memrsi için Biletler Gündüz 

den aldırılmalıdır. Gişeler 

~ Hor vakit açıktır. 

Tdefon: Alsaray 212 
Telefon: Tan 266 

• :ıiı tayinleri hakkındaki oizamna· 
~~. eklenen bir maddeye röre, 
aı:i alide hallerin devamı müdde· 
11 •, yaş kaycllyle mukayyet ol
rl 'ın:ın memur tayin olunabilecek, 

1 
si.) alınabilecektir. 

• A• k , radan bildiri d ğlne ıöre, 
Dağıtma Ofiıi projesi tamamlan 
mış ve tndik edilmek üzere Baş· 
velı.ilete rönderilmlştir. Memleke· 
tin bütün ihtiyaçlartnı temin ede. 
cek olan bn ofiı Ticaret Vekiletine 
batlı bir Umum müdürlük halinde 
çalı1acakbr. Umum müdürün bir 
kaç muavini olacak ve yapacaiı 
işler için emrine 10 milyon lira 
tahsiı edilecektir. 
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ASRI SINE~U\Dı!\ Ticaret Ve Sanayi Odasından : '"' ,. Kibil Büyük 
~· l:.l~ili~i111iJ: 
i1Ankara 5 ( Haıuıi muhabiri· 

. ten ) - Kabil Büyük Elçiliği 

' ' M- . 1 . ' ariciye Hukuk uıavır erın· 
1 1 •• 

' ı B. Kemal Köprülü nün tayını 
ık tasdika iktiran eyledi. ., 
rUk ietlhllk merkez· 

r inde et aatıt narhı 
9' t\nkara 5 ( Hususi muhabiri· 
t ıen ) - Büyük istihlak mer· 

ri arasında et satışı narhının 
t •• f ~dine edilmesi tasavvuru var-
• • 80 takdirde yalnız nakil mas 

09 ~. narhın tesbitiode fuiı. hasıl 
~lecektir. 

t1.hden Terbiyesi atıcı 
Hsı t•hrlmlze geldi 
Wen Terbiyesi Umum mü 
!lifi atıcı baım B. Halit Denli 
~ lımail A\t dün şehrimize 
;.tir. Bölıemizde bulunan renç 
~llbü ve rruplarına bir ay 
~tle atış talimleri yaptıracak-. . 
\tacı batılar beraberlerinde 
fek ve kifi miktarda mermi 
tılerdir. 

niyet müdürü 
~z işe başladı 

(ni Emniyet müdürümüz B. 
Gökkıya dün ıebrimize 

ek n:ıifeılne baılamııtır. Mu· 

iz,fiydler dileriz. 
a, 

ttr A K °'r İl\~ 1 
11 

416 ltlari 1942 
CUMA 

942 - A Yı 2 Gün: 65 Ka1ım 119 
1 lSS7- Şubat 21 
f 1561- Safer ıa 

tat mücadele s
)onu MUdUrlUQUn-
.J 

i - 60 lira ncretli bir kltlp 

•':aktır. 
_ lıteklilerlo memurin ka 

~akl ıartları bıiz olmaıı li· 

>./' - Dil bilenlw ve çabu" 
bit4',o yazanlar tercih edilecektir. 

C - Müracaatlar 6 3.942 ~il· 

Diğer taraf tan lııe müıteşar· 
lıiıoıo yeni tekli etrafındaki tet
kikler de hemen hemen bitmiştir. 

• Ticaret Vekillijl, ekmeie kar 
ne usulünün tatbiki dolayıılyle bil· 
bassa aiır işçilerin seçilmesinde 
görülen zorlukları ridermek üzere 
ba:ıı incelemeler yapmaktadır. Bu 
incelemeler ıonunda aiır işçilerin 
kimler olduğu bir liste halinde 
tesbit edilecektir. Bu li•te dışında 
kalmış bulunanl1r arar işçl 11yıl· 
mıyacaktır. 

.Ebedi Şef Atatürkün anıt 
kabrine ait projelerin kabul müd
deti bitmiıtir. Yalnız ecnebi mem· 
leketl•den relecek proieler için 
kıaa bir müddet daha beklenecektir. 

Hakem heyeti, Aokaraya re· 
len Alman mimarı profesör Pol 
Bonat'tao baıka, tamnmıı Macar 
~imarlar1ndan V ayinrer ve lıveç 
mimarlarından Kent Baem'den ma· • 
ada Nafia ve Maarif V ekileUerin· 
den üç azadan mürekkeptir. 

Heyet riyasetini, çok muhtemel 
olarak Başvekil Doktor Refik Say· 
damın veya keodilerioin inha ede· 
ceğ'i bir zatın ifral edeceti amal 
maktadır. 

Şimdiye kadar teslim edilen 
projelerin miktarı 29 tanedir. Ha· 
kem heyeti bütün projeler teslim 
edilir edilmez faaliyete reçecektir. 

iLAN 
Tarsus Rasimbey 
Fabrik-ası kollektif 
ltletme Şirketi Mü
dürlüiünden : 

1 - l.şletmem· z ihtiyacı için 
.,.;.da yazılı rıda maddeleri bir· 
den veya iki üç defada tealiıa edil· 
mek ıartiyle ve pazarlıkla ıatın 

alınacakdır. 
2 _ Tekliflerin, btıtün kaı... 

ler için yapılmaıı şart dijildir. Her 
madde için yıpılıcık ayrı teklif 

ler kabul edilir. 
3 - Mal bedeli teılimloi mü· 

teakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 rOo zarfın· 

da Fabrika MQdQrlüjüoe biuat 
•eya yaziyle müracaatlar1. 

5 - Ton kara fualye 
S - ,1 ., Nohut 
5 - " Pirinç 

al= kadar kabul edilecektir. l 
_ 7 3 942 Cumartesi ıünO ı 

~O da m811111edı mtitabakı 
• .. lacakbr. 

10 - ., Balrar 
3 - ., Merci1D11k 

1000 -Kt. Sade Yat 

l 000 - " Z.ytiapta 

• 
Sııoare BU A vşA M Suvare Sicil ticaretin 69 numarasında kayıtı. Gülek Limited Şirketinin .... 
8.30 A ı 8,30 makavelenameaioe illve olunan ve Ticaret Vekileti Yüksek Malcamıoca 

muvafık görülerek tasdik kılınao 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 ıncı mad-

Raşl•t Rıza •ı·yatrosu deler Ticaret Kanaouoaa 26 ncı maddesine tevfikan teıcil ve aıa;ıya 1 çıkarılarak ilin olunur. 

San'atkar Halide Pişkin birlikte Gütek umited Sir~~~~~~~~~ .. ;e~~:!~~ne 34, 35, 36, 37,38, 

DördUncU Temsil 

Asılzadeler 
Komedi 3 perde 

DiKKAT: Kiıe her zaman açıktır. Yerler numaralıdır. 
......................................... : 
:g MART Paı~ariesı alkşamo: 

IO GECEI 
İ BÜYÜK FACiA : : ........................................ : 

iLAN 
Adana Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 

Adana Elektrik T. A. Ş. Hissedarları Umumi Heyeti, 
Ticaret kanununun 361 ve esas mukavelenamenin 52 ve 53 
üncn 'lladdeleri mucibince 2.S. Mart. 1942 Çarşamba günü 
saat 10 da alelade içtimaını akdetmek üzere Adaqada Şirke
tin merkez binasında toplanıp aşağıdaki ruznamede yazılı 
iıleri görüıeceğindcn hissedarların Şirket esas mukavelena
mesi ve Ticaret kanunu hükümlerine göre sahibi bulunduk
ları hisseleri muayyen vakıtte Adana Belediyesine veya bir 
Bankaya makbuz mukabilinde teslim etmeleri ve o gün Şir
ket merkez bürosunda hazır bulunmalan rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi : 
ı . 1941 Yılı bllnçoau ile kirüzarar hesabının ve idare 

Meclisi murakip raporlarının heyete arzı ve tasdiki, İdare 
Meclisinin ibrası 

2 .. idare Meclisi azaları huzur hakları ve mürakıb aida-

tının teıbiti. 
3 • idare Mecliıi intihabı 
4 ı Muralnb intihabı 
5 - Ticaret Vekaletinin tamimile Şirketimiz esas muka-

velenameaine iliveıi emrolunan 8 madde. 1783 

Bayanıar!---
ŞDpheılz takdir edersiniz ki, güıel kumaş, güzel 

biçim ve dik.im Ue kendisini gösterir • 

TERZi MAKBULE NiL 

39 ve 40 ıncı maddelerin iliveıine dair tadil liyiJıaııdır. 
Madde : 

34 - Şirket, fiat teıbit edilmemiş malların 1&bş fiatlarını ve fiatla· 
ra esas olan ınaliyet ve klr fiatlarını, ha fiatlar tahtınea satışa başla· 
ma:ıdan eVTt'l veyahut başladıktan sonra ve en sreç bir hafta zarfında 

Ticaret Vekaletine bildirir ve müşarünileyh Vekalet tarafından vak.i ola · 
cak teklifleri hüıuüniyetle telakkiye amide bulunur. 

35 - Şirket, ber alb ayhk blinçoaaoa taall<lk ettiği devrenin hi · 
tamından en reç n bq rün zarfında Ticaret Vekiletıne gönderir. 

36 - Şirket, Ticaret Vekaleti tarafından her talep vaki oldukça 
maamel8tı hakkında da mıılOmat verm,ğe mecburdur. 

37 - Şirket, ıermayesine tedsteo sonra iştirilc edecek olan ecne
bilerin, bıı iştirikini kabul etmezden evvel Ticaret Vekaletinden müsaa· 
de istihsal etmeğe mecburdur. 

38 - Tee19ülten ıonra Şirlr.et sermayesine iş\irik etır esi talep edi· 
len ecnebi sermayenin yekanu, Türkiye Cumhuriyeti tabauına ait yekO· 
nuo üçte birini biç bir zaman tecavüz etmiyecektir. 

39 - Şirket, statüde yazılı muhtelif mevzulardan herhangi biriıile 
iştirale başlamazdan evvel keyfiyeti, Ticaret Vekaletine bildirmeğe ve 
Vekiletin müsaadeıioi almağa mecburdur. 

40 - Statilnü,n herhangi bir maddesine muhalif hareket, Şirketin 
fe•hini mucip olacaktır. 1787 

SATILIK MOTOR 
Çiftçilere: 

Bir adet HAN OMA K marka 50 
beygir kuvvetinde Dizel motoru bir 
köteniyle ve birde kültürvatoriyle 
birlikte satllıktır. Almak istiyenlerin 
aşağıdaki adrese müracaatları. 

ADANA 24 Fabrikasında Hurdacı Behçet Çat 
5 - 6 - 1 - 8 - 10 - 11 1780 

Satılık bağ yeri 
Askeri bastabanuinin şimali garbiıiode fabrikator B. Aıım bıi 

yeri bitioiiinde Sııllıı.nbaş Mahmnt ô.1.1ırkınh V'ftaelerine aid olıo 
on üç dönüm bağ' yeri satılıktır. 

Taliplerin Ziraat Banlcaaı memurlarından B. Zühtü Göknele mQ 
racaatları. 1739 9-10 
.................................................. e•••• • • 
! Dizel motoru alınacak ! • • : Dizel motörleri alınacaktır. Satmak isteyenlerin Sanat : 
: okulu Müdürü Şükrü Duyara müracaatları. i 
i G 3 - 5 1771 : 
: ..................................................... : 

a.u~u Sahibi ı Carit ORAL 


