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Ankara 6 Radyo r zeteıi ) - Bir 
lsveç gazetesi, harbin bütun l kandinav 
ya'dan 'uza kl ştırılmasıo ı ıl ri sürmüştür. 

Bu gazc tey" gö. e, Fml odiy Ru ya ile 
sulh akdetmt"li, A l a lar No vtçten çe· 
ki lmelidir. Bu f kir Almanların çok sert 

Yıl: 2 Ne. 464 
İllin tartlıırı ıdar• l 11 

kararl•ttırılır. 

P ı v • t ı (5) Kuru• t: ur SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 
. mukabelelerine ma;uz kıslmıştır. 

~---------------~..;.._ 

HATAY 1i>A MDHIM 
BİR VURGUNCULUK 

300 bin liralık zeytin- BENZiN 
yağı ve sabun stoku yapmışlar 

iki tacir, görülen muhakemeleri sonunda 2,5 yıl müd· 
detle Çoruma sürgün edildiler; stok maddeler müsa -
dere olunacak 

Antakya 6 (Hususi) _ 70950 kilo zeytinyağı, 27390 kilo defne yağı, 98700 kilo sabun ve 37540 ki· 
lo südkostilı: ıtoku yapmaktan ıoçlo Hatay tüccarlarından Biohas Kebudi ve babasa Şaya Kabudi'nin, An
takyada görülen muhakemeleri. s?nıındıt, piyasayı tazyik etmek suretiyle Milli Korunma kanununa aykırı ha· 
reketleri sabit olmuş, suçlular ıltı buçuk yıl müddetle Ço:-oma sürgün göoderilmeie, btşer yüz lira para 
cezasına mahk\lın edilmişlerdir. Ayrıca, 300 bin lira kıymetindeki ıtok maddelerin müsadereaine karar ve· 
rilmiıtir. Suçlular, bu stokları bir buçuk yıldanberi yapmakta olduklarından Milli Kornoma kanununun eıki 
hül. ümlerine göre cezalandırılmıştır. 

Tahdidatı uzatıldı 
Ankara 6 {a.a}- Başveka

letten tebliğ edilmiştir: 

9 Eyhil 1941 tarihinden 
itibaren benzin tevziatında 
tatbik edilmekte olan tahdi· 

dat 9 Birinciteşrin 1941 ta· 
ribinde ilan edilmiş olan 

esaslar dahilinde 9 Haziran 

1942 tarihine kadar devam 
edecektir. 

Cava'da harekat 

Japonlar 
Batavya'yı 

Yeşilırmak Taştı 

aldllar 
Adanın müda
faasından artık 

ümit kesildi 
13 ••hlr Japonların 

ellne geçti; Surabaya 

d• tehdit altında 

Ankara 6 (Radyo gazetni) -
Cava adası şimdiden bm.nnh saf 
balar reçirmeie başlamıştır. En 
stratejik şehirler, bu arada Batav· 
ya şehri Japonlar tarafından işgal 
edilmiş, müttefik kuvvetlerin belli 
baıh muvasala yollarını teşkil eden 
demiryolları da kuilmiştir. Sura· 
baya'oın tehlikeye girmekte oldu· 
iu bildiriliyor. 

Birmanya'daki askeri duruma 
gelince; Sittang nehri batıya doi· 
ro atılmış, Japonlar Raogon'a çok 
yakın bir me1afeye yaklaımıştır. 

Ankara 6 (Radyo l'azetesi) -
Cava adasana karşı girişilen taar· 
raz Japonların lehine ıet;şiyor. Ge
rek Anl'lo - Sakıonlar , gerek 
Hollandalılar artık Cava'nın kora· 
nıbileceğinden ümitlerini kesmiş· 

ferdir. 
Cavı.'nm Japonlar tarafından 

işgali üzerine Hollanda Hindistanı 
imparatorluia tamamile tasfiye e
dilmiş olacaktır. 

HoUaada Hindiıtanı'oın nofusu 
70 milyona l'eçiyordu. Bo impara
torluktaki Hollanda nufusu 250 
binden ibaretti. 

Beyazlar, 70 milyonluk bu bü· 
yilk toprak parça11nı sömürüyor, 
~aradaki yerlilere aşaiı insan ıö 
züyle bakıyordu. Hollandalılar, bu 

zengio toprakların müdafaası için 
pek az pıra h:ırcaı:İiışlardır. Japon 
ya büyük bir dooanma bazırlarkeo, 
HoJJandahlar birkaç yüz uçak ve 
birkaç harp ı-emisiyle Japon · 

lara karşı koyabileceklerini zao· 
netmişler, Hollanda Hiodi.tanıodan 
kazandıkları paralarla zevk etmiş
lerdir. Bu ıerveti lüks yaşamak 
için ıarfettiklerinden bugün impa· 
ratorlak Japonların ellerine geç
mektedir. 

Hollanda Hindiıtanı, Avaıtral· 
ya'ya giden Y0 1aa kap111 telakki 
ediliyor. Ancak, Avaatralya'nın va· 
ziyeti, Hollanda Hladiat • . anının ve 
hatta Japon ı1raline reçen d' -

l 
. . . ıger 

memleket erın vazıyehne benaeaaek. 
tedir. Avustralya, çok çalıtka .. bir 
milletin oturdoiu yerdir. Avuıtral. 
ya'lılar 4imdiye kadar iştirik ettik
leri muharebelerde kahramanca 

dövü1mü4lerdir. 

Avuıtralya 1 Amerika'nın da Ja· 
ponya'yı karşılamak için aeçtiii 
bir mllcadele aaha11dır. Japonların 
bvacla ••Nffak olaoaklan ok 

1 Uzakşark'ta certyan eden muhıırebelerı gösterrn temsili bir re<ıı aı 1 
t 

Tokyo: 6 [a. a.] - Cava'nın 
doiusonda bulunan Su abaya deniz 
ÜHÜ J, pon tehdidi altındadır ve 
bu şehirle adanın batı kısmının 
muvasala11 leıilmiştir. Jııponlar So· 
rakarta ve Batavya'dan başka ada
nın ortasında 11 şehir ele l'eçiril. 

Bulgaristan' d;-j 
bozgunculuk 1 

suçluları 
miştir. 

Tokyo: 6 [a. a.] - Son gelen 
haberlere göre, Japonlar Bando 
enr'in yakınlarına gelmiştir. 

Tokyo 6 (a.a) - Birmanya -
Siyam hududunda Japon kıt'aları 

ilo müttefik kuvvetler araaıoda mu 
harebe başlamıştır. Bu müttefik 

kuvvetlerin Çin kıt' aları olması 
muhtemeldir. Beş ıaat ıüren bir 
muharebede düşman kuvvetleri çe
kila:ek zorunda kalmıştır. 

Tokyo 6 (a.a.)- Domei ajın
ımm Sıımatra'dan bildırdiiine ıö· 

re, buradaki çık zergin petrol 

kaynaklarının yüzde 60-70 i Ja · 
ponların eline geçmiş bulunuyor. 

Kamberra 6 (a.a.)- 60 yaşına 
kadar bütün Avustralyalılar asker· 
Jik hizmetine alınacaktır. Bu ted· 
birden maksat işçileri askerler ri 
bi disipline alııtırır.ak ve seferber 
ederek işçi tabarları kurmaktır. 

Sofya: 6 [ıo. a ]-Stefani aj"n 
sının bildirdiğine göre, Sofya a1 

keri mahkemesi bozrunculuk IU· 

çandan dolayı 14 Balı-ar talebe 
ıicden ikiıioi ölüme, üçünü 15 ve 
dördünü 10 ve diier Dçllnü de 
6 sene hapıe mabk.Qm etmiştir. 

Atlna'da ekmek dalıtı· 
mıne tekrar batlandı 

Atina: 6 La. a.] - Yunan helltı 
için ltalya'dan bol miktarda bui· 
day ve un ı-eldiiinden atina ve 
civarında bir haftadanberi kesilen 
ekmek dağıtımına tekrar baılan-

mıştır. 

General Aziz Elmısrf 
serbest baraklldı 
Kahire: 6 [a. a.)- G'lçen ha. 

ziran'da M111r'dan kaçmağa teıeb
büı eden Mıaır ordusu müfettişi 
General Aziz Elmıari, Başvekil Na
h as Paşanın emriyle serbest bıra· 

kılmıştır. 

Okullar arası atış 
müsabakaları 
Burün saat 14,30 da Beden Terbiyesi poligonunda okullar arası atış 

aallaabakaları yapılacaktır. Müsabakalar üç rropa ayrılmıttır: 

. 1 - Ticaret, Ziraat ve Erkek Liseleriyle Öğretmen okula talebele. 
rı •raıında. 

b 1 
~ - Kız Liıeıi, Kız Sınat Euıtitü!U ve Ô;retmen Okulu kız tale

e erı arasında. 

3 - Bölıe Sanat Okula 
Liıeti Orta kısmı ile lrbk ' 

Amasya 6 {a.a.) - Ye
ş\larmak nehri son gün
lerde yağan şiddetli yağ
murlarm tesirile 2,5 metre 
yükselmiştir. Bazı mahal
ler su albnda kalmı§tır. 
Viliyetçe lizım gelen ted
birler alınmaktadır. 

Straya Russa'da 

19 Alman 
.................. 

tümeni 
çevrildi 

Rus kıta/arı 
Smolensk'e 
yaklaşıyor 

Batı cephe •I nde 2 
Alman plrade ala· 
r• bozguna uıra
tıldı 

Ankara 6 ( Radyo gazete • 
ıi) - Sovyetler Smolenık çevre· 
ıinde yeniden ilerlemeler kaydet 
mişler, Smolenık'e çok yakın me• 
1afede Yuknok şehrini almışlardır. 
Cenupta tiddetli muharebeler ol· 
maaına raimen, her iki taraf cep· 
beıinde önemli bir deiitildik olma 
mı4br. 

Londra 6 (a. e.) - Selibiyetli 
bir kaynaktan bildirildijfoe ıöre, 

Straya Roua' da 19 Alman tümeni 
Kızılordu tarafından çevrilmit bu· 

lunayor. Bu tümenlerden 16 ıı pi· 
yade, 2 si zırhlı ve 1 i motorlu· 

dur. Tafıilit, çevrilmiş baluoan bu 
16 nı:ı Alman ordusunun te4lı.ilih 
hakkında alınan ilk haberlere da

yanıyor. 16 ncı Alman ordU1unuo 
Alman iaşe üılerile münakalesi 
ıimdi dar bir sabadan geçiyor. Fa · 
kat bu eaba da Rus topçaıuoun a· 
te4i altındadır. 

Moıkova 6 (a.a.)- Bu geceki 
Sovyet tebliii: 

5 Martta kıtalarımız Alman 
~rdularına kartı taarruz hareketle
rıne devam etmiıtir, Cephenio ba
zı kmmlaranda dü11man b' l'Ll . • • • ., , ar I• erı 
mızın ılerlemesini kar~ı hücumlar. 
la durdurmaia yeltenmişse de insan 
ve malzeme itibarile büyük kayıp 
lar vererek batıya doiru çekilmiş· 
tir. Kıtalarımız bir çok yerleri ve 
ba arada Smoleoık çovrulade 
Yuknof'u almıştır. Hava kayyetle· 
rlmiz 47 Alman açajı, 482 kamyon, 
37 top tahrip etmiş ve 2 Alman 
piyade taburana datıtarak bir kıs· 
mıoı yok etmiftir. 

Bab cepheaiode 55 •• 21 İn· 
ci Alman piJ•de alaylanaı boıra-

1 Amerika tezgahlarında yapılmakta olan 35.000 tonluk İadiana 
2

, ! 
vaşioıton6(a.a> Amerı·ka 
- Reis Ruzvel• 
tin dün Harbiye 

rimiz büyG 
oynayacakt 
m1ştir. 

Ankara Nazırı stimson harekete 
ile müşterek Ge-

nel Kurmayda geçmek 
Amerika'yı temsil 
eden aakeri şef. 

leri kabul ederek ii z e r e ! 
kendilerile görüş• _ ...... ka'yı 

tir. Bu müzake- Ruzvelt askeri birleştircce 1 

tüğü öğreoilmi' ~ 

relerden sonraki ' Amerika -iı 
g?'.üımel•'.• in 'şeflerle gÖrÜştÜ da B ırleş ıc :1 
ıılız asker ı şefle· taraf odan • 

ri de i ş t i r i k ----- edildijin; ~ 
etmiştir. 

Vaşington 6 (a.a) - Harbıye 
Nazırı razetecilere, Amerıkan or· 
daıouon ye iden t91kilitlandırıl. 
ma11 işinde hava kuvvetlerioe la-
yık oldakları ö . emın veuleccı iinı 

söylemiı ve «bar eköte reçmek ni
yetindeyiz. Bunda hava teşkılle· 

poıu elimize geçti. Mabarebe mey· 
danı düşman ölülerile doludur. 

Cenup cephesinin b' r kesimin . 
de düşman darbelerimize mulcavc• 
met edemiyerek bir yeri bırakmıık 

zorunda kalmış ve ı-eri çe kilmeğe 
başlamıştır. Burada 3 yeri daha 
geri aldık. 5 top ve 6 tank ele 
geçirdik. 

Bertin 6 (a.a.)- D. N. B. nin 
aıkeri k:ıynaktan öğrendiğine göre, 
Alman hücum unsurları bir nehrin 
batı sahiliude müteaddid düşman 
dayanaklarını siddetli muharebeler 
den sonra tle geçirmişler ve düş· 
man kıtalarını yok etmişlerdir. Ba 
dayanaklardaki 70 Sovyet aıkeri 
ölmüş ve 7 asker esir edilmiıtır. 
Başka hücum unsurları da ayaı neh· 
rin sahilinde düşman mevzilerini al· 
mışlar ve buradaki 17 dOımao as · 
kerini yok etmişlerdir. • t bı·· 

Berlin 6 (a.a.)- Reamı .e •e: 
D • b-·:ain mahtelıf ke· 
oıu cep -

. I . d ıvzii dOşman taarruzla-11m erın e m . . 
'ddetli muharebeler netıcesınde 

rı şı y- 1 • 
.. kOrtiJlmOıtür. uz erce esır a-

r.~:.,tır. Leninı-raddaki askeri he · 
defler a;ır toplarla dövülmüştür. 
4-S martta düşman 6 l tank ka. 
yıp etmiştir. 

Tayyarelerimiz geceleyin Sivaı
topol kalesile Moskovanıo ortasın. 
daki askeri binaları bombalamıştır. 

lorilterenin cenap kısmındalı.i 
kamplar tahrip ve Portland lima · 
nındaki iaşe tesiılerine taarruz e· 
dllmiftir. DealzaJtalarıaız A.erib 

miştir. inşa ta yakında ba 
caktır. Yo un g ç cegi yeri 
kında t f i at verilmemekt 

You 25-30ml)oa 
mııJ oı aCMJC tah 'tl ı edilıvor. 

A JJerikanın Ru ya'd n satın 
renış bır sahadır Aıa~ka le 
rıka a•asındaıd ~ar yolu 
Kaoada'dan reçebilir. 

İngiltere' de y 
a 1 t ı fabrikal 

Londra: 6 [a, 8 ] _ Geç 

daki bombardımanlardan 
ders üzerine: harp malzemeli 

pan fabrikalar yeraltı teıiaJ 
lediliyor. logitere'ye ileride 

dar şiddetli hücumlar Pl,_111 
pıl11n malzeme ı.ti.._. ... 
yacakbr. Y•Mb 



~ 
firinç saklayan 

Gü~ludeoberl sabırsızlıkla beklenen e,siz fil m. lllhl güzellJt) bir efsane, 
Se.d yakıcı blrnağme olan DOROTHY LAMOUR ' ın Harikalar şaheseri 

Singapur Yolu 
Mu:ııı.um ilimin ilk Ceee11i Mlinaııebetlle 

Suvar#! 
8,45 

ASRI Sl~JIMADA 
BU AKŞAM Suuare 

8,45 

3 lf!~~~~!~ç!~!}::~~=~~~~l Blsaray ve Tan sı·nemaıarında 
~

' Jlen ve kırık pırıncln kılosnnn 35 kuraıa aatmak ıurotıylo ıhtıkar 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
San'atkar Halide Pişkin birlikte 

Be,ıncl Temsil ıtığmdan mahkemeye verilen ıekerci ve bakkal Cumali Büyükdeniz'in 
bakemesine dün Aıliyo ikinci Ceza mahkemesinde mevkufen devam 

~ laJ ıılmikşütir. 1 d C )' · t 1 1 d • b't' ' ' t' t • 1 n ce se e, uma ının optancı o ap o ma ıraoın tea ı ı ıçın ıcare ve 
~ 1•~yi Odısı Bqkitib! B. Hüsnü Vural ıahlt olarak dioleomiıtir. B. Hüs· 
ışı ~lıifadeıiode, Camalioio ikinci sıDJf yarı toptancı ve perakendeci tacir. 
; ~ ıt ieo olduiaou ve bn ıınıfa 940 aeneıindo reçirildiiinl ıöylemiıtir. 

1
. "-• Şahitlerden lbrahim Kantarcı'oın dinlenmeai ve Ticaret Odaıında 
~0\rcat Camaliye ait doıyanın tetkiki için muhakeme Martın 12 ıine 

r ~rskılmıştır. 

;~~ lf 1olandıncı Ahmet Hamdi 
°'ı • 

~ ~ talebe mi, değil mi 1 
..'~ebrimizde ldtapçı Sabri Evren· ı Afyon Ticaret Odaaıodan Ga-
el ıji, tabafıyeci Hüınil E·rüveni lip Eren adında bir tüccar olup 

~ l Dilber kardeşleri dolandırmak· olmadıiı ıorulmaı, oradın da böyle 
1 '"'d ıaçla ve mevkuf bulanan Ah bir tüccar olmadıiı cevabı aha· 
'. ie 11

: Hamdinin muhakeme•ine dün mışhr. 
1 

e,,1am edilmiştir Soçlo,Hüıoü Er. Suçla Ahmet Hamdi bunlara 
ıFene Ali Faııt, Dılber kardeşle· lca"f' Hukuk Fakültesire 939 ders 

J! Şin'tsi Eren diye kendiıini ta yılanda kayıdh oldujunu, Afyonda 
•ı: :ıuş ve birisine Afyonda tüccar Galip Ere~ adında. ~ir. tüccar bu. 
•11 (ip Erenin oğlu olduğunu, diğe- l~nup. lik&n ~end11101~. ? adreıı 
ar l Ankara hukok fakülteıi tale· hıç k&mteye ıoylemedırını beyan 
'e' , d b 1 d • _ 1 . . etmiştir. 

ın en o un ogunu ıoy emıştı. 
lil M h'- A L h ._ ._ f Davacılardan Sabri Evrendil~k a -.emece n .. ara u .. u.,. a J • , • 
ı- \ • d b d b' 1 b llanbula a-ıtmıı olduıondan ve 

eıın en o nam a ır ta e e Ah H d' A ,_ H ._ L F 
~lr . met am ı n .. ara a .. n.. •· 

cat olup olmadır• ıorulmuş ve '-"it 1 1 b . ld _ _ . 
ıı;u u ta e esı o aıoou gostenr 

, ~ terilen numarada Ahmet Pasta hüviyet veaikasını retirteceğini sÖy· 

1a'4nde Denizlili bir talebe kaydı ledij'İodeo muhakeme Martın 16 sına 
'ı: ~ı...dato cevabı alınmoıtır. bırakılmııtır. 

cı °F\;~ Sıhhat Vekili öıretmen okulu - Tl-
ı,. 

.. 4 p~.. Antalya'da 
ar ~ı •• 

ceret llseai m•çı 
f sf '•ntalya: 6 [a.a.J- Sıhhat ve Bogiin aaat 14 30 da şehir 

0 • l~,Jnai Muavenet Vekili Doktor ıtadında okullar araaı fudbol mü 

iJ11 Chi Alataş şehrimize relmiştir. 
P~ ıi müe11eaeleri ve imar tabası 
ı.~ 
iöy/ezmektedir. 

sabakalarma devam edilecek, Ôğ· 

retmen okulu ile Ticaret liae1ıi ta

kımlar1 karşılqacaktar. 

t .,,. 

ır•ıl: ~Seyhan Orman Çevirge 
n~r: Müdürlüğünden: 
:~ 1

911 Orman Envali Satıt llinı 
l ~ Cinıi Miktarı 

M l ıe Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
Nt rıı M3 D3 Ura Kuruş 
~ · ~d Çam kereıteai 248 CıOO 1215 20 

0 
• f 1 - Seyhan Viliyetinia O.tmaniye kazuı dahilindt çam çıtıfı or· 

. ~ i-undan 248 metre miklp miktarında kereatelik 1atııa çıkardmııtır. 
1 ~. i'ı 2 - Satış 16· 3. 1942 günü saat 15 de Seyhan Or. Çe. dairesin· 
~~ u artbrma ile yıpılacaktır. 
:k~' ıC 3 - Beher gayri mamul M3 ıom muhammen fiyah 4 lira 90 karuıtor. 
bal 5 4 - Şartname ve mukavelename porojeleri Orman Umum Müd., 
fd ~n Orman Çevirge Müd., Osmaniye Orman B. ŞefUilndeo alınır. 

t 15 - Muvakkat teminat 91 lira 14 karuıtu. 

1 

,.. 6 - Satış umumidir. 

t
iı 7 - Orman 27· 2· 942 rünüoden itibaren onbet güa müddetle 1&· 

çıkarılmııtır. 

8 - Orman bir ıene m6ddetle verilecek.tir. 28-3-7-13 1758 

(t R o M A N : 87 Dörtler Kulübü 

• ~ 
8 

b • • w·. d ~EViREN: MECDi ENON_ 
- - a am ıçın r• 1011 egıl - Çabuk, Haatlorı. Pencore-
7. !_t· dedi. Ben biliyoram. Çok şey yi aç. Davar kenarında bir ıarma· 
1- ~Wyoram ben • • • Annem dok ıık ağacı var. Onlar henüz bir şey. 

~ Trevea ile evlenebilmek için den füphelenmedeo tataoap qaiı 
f 'f:mın ölmeaioi istiyor. Benim inelim. 

' annem olmachjıoı biliyormn· - Aıaiı mı ineceiiı ? .. 
)(;ti~• ? ~endisini hi~ •.evmiyorum... - EveL.. Bu evden derbıJ 

ı\:amı oldürmek ııtıyor .. k~çınahyız.. Sofrada ona l'Örmedi· 
r i'J Vaziyet çok müıküldü ... ~ilyilk oıı mi ? 

j:talib eseri olarak Puaro bır ce- - Kimi ? Doktora ma? 
~ Hrmek için atız açmadan ev- -:. Hayır- Genç Templetooa .. 

iz doktor Treves içeri rirdi. Ve Ekmerı na1ıl doirayıp nfakladıi•· 
••e normal bir ••• baya rirdi. Dl rörmediniı •İ ? M t 1 ... a maıe 

ı Fakat birdenbire Paarooun İn · Mooro'oun IÖyleditderhıi batırlayor 
frek iıkemleıine yaslandıj'ını ve maıaouz ? Kıod Darrel'ia eL •. . ..merı 

D .-raptan yilliloün miltekaltis bir ufalamak ldetı oldatuaa ... Sarada 1 aldıtım (Ördük. ıizo büyük bir aailtast haıırlamış 
:a2 - Aman, neyiniı var efendim? lar ... O aptal aorath reaç de bi· 

"8k doktor ona doira etildi. ıim en müth!t dü~manımız Nama 
~ - Ani bir kramp reldi ... Çok ra Dört'dür. 

~ ~· ••iyor. Sız rahatlız olma Münakaşaoıo ııra11 deiildi. Ve 
ı...Jls- Ahtlunı•dır. birazcık aidip arkadqımın korkoıa yeuiz bile 

ıc ~omam klfıdir.. olıa bor ihtimale karşı acele etme 
'': Arzasu h,.men yerine retirildi. miz icıbediyordu. 

de arkadaıımı takip ederek Sarmış•iın kalın ve ıağlam 
~,acı kata çıktım. Paaro blll rövdesine ıar1larak a-ilrültü etme· 

• _ 'fC• doyuyor ve mütemadiyen in den qaiı indik ve koıar adımla 
•YAi_ rdu. istaıyona kadar giderek ancak 
bi~c Birkaç dakika ben bile bu ha son tren olan 8.34 trenine yetişe· 
~ ıldandım. Fakat nihayet bunu bildik. 

a" ı laa1taoıo oda11 yanında yalnız Paaro dOşQnceli bir tavırla : 
dil tbl'-•k için yapmış oldaiaou - Bir ıuikaat ha f dedi. Aca• 

1 rllam. ba ev halkından kaçının baadan 
YalDm kabr Ulmu cı.haJ ayı haberi vardı ? BlltDn T•;leton 

.. • • • •• • • • J 

FevkalAde Sinema MUsameresi Neflı mevzuu, Baş Döndüt"ücü Rumbaları, 
Harlkulide Muılklıi ve ıarkJlanle bu Büyük film hatıralarda unutulmaz 

izler bırakacaktır 

iLAVETEN: ikinci BUyUk Film 
Şark filmlerinin En Heyecaohsı, Türk Sazının Türk Şarkılarının Süsle 
diii Binbirioci rece Hikayelerinin En Güzeli, Ebedi Bir Efsane Olan 

Ali Baba 
TÜRKÇE 

Not: 

ve Kırk Haramiler 
SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Bu filmin evvelce ıehrimizde gösterilen Ali Baba f ilmlerile hiçbir 
münaaebeti olmayıp elyövm lstanbolda 3 haftadanberi Elbamra si 
nemasında rösterileo Şaheserin bir kopyeti olduiaou müjdeleriz 

Dikkat: 
lzdibıma meydan verilmememesi için Biletler 

Gündüzden aldmlmahdır. Gişeler Her vakit açıktır. 

Ttılefon : Alsaray 212 Telefon: Tan 266 

Yatakll vagon kontrolü 
Komedi 3 perde 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :S> MART Pa21ı:.aır1CesD akşama: 

İO .QECEİ 
! BUYUt< FACiA i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün gündüz matinada sinemada: 

ÇAM SAKIZI - CASUS AVCISI 

Satılık bağ yeri 
Aıkeri baatabanesinio şimali garbiıinde f abrilı:ator 8. Asım bai 

yeri bitiıiiinde Sallanbaş Mabmnt Ôzsırkaotı vereaelerine aid olan 
on üç dönüm bağ yeri satılıktır. 

Taliplerin Ziraat Baokaaı memurlarından B. Zühtü Göknele mü· 
racaatları. 1739 10-10 

Satılık motor ve 
değirmen GENERAL ELECTRIC 

RADYOLARI Çalı.aldere köyünde kurulu 
baldo 20 baye-ir kuvvetinde müt y •• k k 
tamel bir dizel m'>törü ile d•ğir- U se evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve 
men ve üzerinde 120 çioko bulu cereyanlı olarak çalışan her iki tertibatı havi yeni model GENERAL 
nan binası toptan veya perakende E LECTRIC radyoları gelmiştir. Sayın müşterilerimizin nazarı dikka
sat11ıktır. 

Müracaat : Çakaldflrede tini celbederiz. 
Ahmet Sezere 5- 7-10 1782 ADRES: GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı Asfalt caddede Burduroğlu 3611-155 

:······················································ .................................................. .. 1 Dizel motoru alınacak 1 SATILIK MOTOR 
Çiftçilere: 

• • : Dizel motörleri alınacaktır. Satmak isteyenlerin Sanat : 
: okulu Müdürü Şükrü Duyara müracaatları. : 
• 1 • 

: G 4 - 5 1771 : 
...................................................... :. Bir adet H A N O M A K marka 50 

beygir kuvvetinde Dizel motoru bir 
köteniyle ve birde kültürvatoriyle 
birlikte satıhktır. Almak istiyenlerin 
Bf&iıdakl adrese müracaatlarıo 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 IKRAMIYE · PLANI 
KEŞ 1 DELE Rı 

Z Şıı6at, 4Magıs,3Alastos,211cinciteırin tarilılerinde gapılır. 

1 
3 
2 
3 
ıo 

40 
50 

200 · 
200 

1942 iKRAMiYELERi ---
Adet 2000 

" 1000 

,, 750 

" 50Q 
,, 250 

" 100 
,, 50 
,, 25 

" 10 

Liralık 

" 
" ,, 

" ,, 
,, 
,, 

2000. 
3000. 
1500. 

1500 
2500 . 
4000. 
2500. 
5000. 
2000. 

Lira 

" 
ti 

" .. 
" 
" 
" ,, 

TUrklye it Bank••ına para yatarmekl• yal
naz para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de denemle oluraunuz. 377 

.--...--Bayanlarımıza Müjde-~ 
lzmirio taoınmıı terzilerinden M AK BU LE N 1 L 

atölyesini aayın müşterilerine açmııtır. Her çeşit dikiş kabul eder. Erkek 
römlekleri de çok itina ile dikilir. Siparişler vaktinde verilir. 

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

Ta bela -Kristal 
Lastik mühür 
Adres: OoQrulük 
fabrikası civan No59 
Taşradan da sipariş 
ler kabul olunur. 
Telgraf: 

P8kiş 
Atelyesi 

--.. Adres: Asri Sinema caddesi, Cumlıuriget __ .. :•••······· ................ . 
---o-ka_ıa_1ca_,_,,_.n-da_D_i~s-ans_e_r .. so-k-ak..__. ı ADANALI DOKTOR 1 

müteşekL.11 oldaiuodao ıüpbe ot· 
meye başhyorum... Bizi sadece bir 
tuzağa düşür111ek iıtiyorlardı ... Yok· 
u daha mahirane bir ıey hazırla
yabilmek için bizi evden bir müd
det uzakta mı bnlandarmak iıtiyor• 
lardı ? 

Bntiln aeyabat imtidadıoca dü
ıüaceye daldı. Saat 11,30 a doi· 
ru eve reldiiımi~ zaman Paaro 
beni etikte durdurdu: 

- Dikkat Haatiorı... içimde 
bir ıilpbe var". Durunuz içeri ov· 
veli ben rireyim. 

Ve içeri girdikten ıonra, yor· 
de doreo eıki bir ayakkabı )isti 
iiyle elektrik dilimuini çevirdi. 
Herşeyi ayr1 ayrı tetkik ederek 
odanın içinde dolaımaya başladı. 
Bir milddet ona seyre daldım. Ni· 
hayet 1abırsızlanarak : 

a..,.,,,,, oa,. -

Marl 1942 
CUMARTESi 

YIL•1942 • AY: 2 Gün: 66 Kaaım lW 
Rumi 1SS7- Şubat 22 
lllerl 1161- Sahr 19 

İLAN i Zekeriya ÖZVEREN· i 
Tar•~· Rasimbe~ İ Dahiliye - Kadın ve İdrar yolO Hastalıkları İ 
Fabrıkası kollektıf ı Hastalarını günün her saatinde kabul eder ı 
işletme Şirketi Mü- 1 Cumartesi - Pazartesi ve Çarşamba ı 
dürlUğünden : ı günü saat 3 - _s e kadar parasız f 

1- lıletmem'z ihtiyacı ıçın 
qaiıda yazıh gıda maddeleri bir· 
don veya iki üç defada teslim edil 
mek ~artiyle ve pazarM Is ıabn 

alıoacakdır. 
2 - Teklifleriu, bütün kalem- · 

ler için yapılrna11 şart diiildir. Her 
madde için yr. p lacalc ayrı teklif 
ler kabul edilir. / 

3 - Mal bedeli teslimini mü· 
teakip derhal ödenir. 

4 - Taliplerin 10 (Ün zarfın 
da Fabrika Müdürlüğüae bizzat 
veya yaziyle müracaatları. 

5 - Ton karo fasulye 
5 - ,, ., Nohut 
5 - ., Pirinç 

10 - " Balpr 
3 - ,. Mercimrık 

1000 - Ki. Sade Y ai 
1000 - ,, Z..ytia1ata 

ı ADRES: KuruköprU Trahom Dispanseri ı 
ı karfı&1nda. 1701 1 - 15 ı ........................... 

Askerlik o. satın Zayi mühür 
MühCirümü zayi ettim. Yenisi· 

alma kom • başk • 
1 - Kapalı zarfla 30 000 itil o 

sığır eti alınacaktır. 

2 - Muhammen bedt1li 10.500 
lira ilk teminatı 787 lira 50 kuruıtur. 

3 - Evsaf ve şıartoameıi her 

gün komisyonda rörülebilir. 

4 Kapalı zarfla ibaJui 14·3 942 
cumartesi ~üoü saat 11 de yapda. 

c il(ından iıtoklilerin belli (Ünde 

teklif zarfluını ihale saatından bir 

aaat evveline kadar komiıyoada 

oi kazdtracaiımdan eskisinin hilk
mü olmadığını ilan ederim. 

Elebis taoın köprüba~ı ma· 
hallesioden Rabia Yeşil 

[;~~. Nöbetçi Eczane 1 -
Toros eczanesi 

(Yenicami yanında) 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Neıriyat MGdürll : Avukat 
Rlfat YAVEROÖl.U 


