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M•c•rietand• N•lp VekU 
Ankara 9 (Radyo gazeteıi) Macaria. 

tanda Naip Vekilliii için bir kanun ha· 
:ı.ırlanaaaktadır. Huta olan Amiral Horti 
nin oilnnn Naip Vekilliiine tayin mevzuu 
babiatir· 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 
lı!n ••rllan ıcıaro ile 

Yıl : 2 N~ • 442 1 kırarıa,tırılır. 
I' ı y • ~ ı (&) K u r u • ~ u r ı 
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YURDDA ZiRAAT SEFERBERLIGI 
Başvekil Valilere mühim bir tamim yaptı 

YAZLIK EKiM EN AZ f Ki ==-=-- -
. , 

MiSLiNE ÇIKARILACAK 
Ziraat Bankasına 2 milyon 600 bin lira verildi; fazla ekim yapanlara j<olayhk 

O.terileeek• Ht ı mısır, patates ve darı tohumları avans olarak verilecek 
Başvekil, yazlık ekimin en aşarı iki kata çıka.raloıası i'ini, Valilerin 

ve Koymııkemlımn şııh!!an mefl'al olacakları bir vuif e olarak kendile-
Cumartesi rünll Ankarada Cumhuriyet Halk Partisi MerkcziJıde 

BqvekilU.ia l)oktor Refik Sayd~m'm B kıınhğı "altında mühim bir top• 
lanh yapılaqt•- Toplantıda Partı Genel Sekreteıi Dt, Fikri Tuzer, 'fica· 
ret V4akill Mtımta2. Ô~men, Ziraat Veklli Muhli!\ Erkmen, l\c.tisat Vekili 
Sırr1 f)ay, C. H. P.Umomi f derc Heyeli Ausı Afyon Mebuıo Şevket 
Rqlt Hatipotln, Zonroldnk Mcbu'su Htızım Atıf Kuyucak, Cumhuriyet 
Merkez Bankası Umum Müdürü Kemal Zaim Snnel ve Toprak Mahsul
leri OfiıJ Umum Müdüru Ahsen Beng-j hazar bulunmu~lar, ve istihsali 
arttırma yolundaki ziraat seferborliii münnıel;etiyle geç vakte kadar 

J'Örllşmeler yaparak gereken kararları elmışlardır. 

rine vermektedir. 
Çiftç~e M1sır, Patates, Darı tot.umlokhm temin için 2 milyon 600 

bin lir~ ayrılmış ve bu p:ıra Ziraat Banlcıiıu emrine verilmi~tir. 
Oğior taraftan Mısır, Dım ve Patates tohumluklara çiftçiye avaos 

olllrak verilecek ve bu nvans elde edilecek mnb~ıddeıı reri alınacaktır. 
Ziraat Bankaııı f:ıtla ekim yapımlara kolaylık gÖ!terecelc, borçları olan 

çiftçilere bile kredi v recekt:ir. 

Ankara 9 ( Radyo raıetesi ) - istihsali arttırmak mahadile hü· 
kQmetçe tedbirler alınmakta oldoğıı, Başvekil Doktor Ref it Saydam'ın 
bqkanlıiıoda Cumhuriyet Halk parfüiode bir toplantı yapıldığı mıılOın· 
dar. Ba,ve'<ilimiz, bütüo vilfıyotlere1 mühim bir temim g('ındererek "Vali

leri iıtibul iıile biıut meşgul olnınğa davet etmiştir. 

Patate ekenlere dchr başına 2 lira prim verilecek 11e bu para geri 
ahnmıy:ıcaktır. Ancak bu mahıol toprak mahsnlleri ofisi tarafından satın 
alınacıık tır. . 

Tamim, idare amirlerine ve memurlarına, çiftçiye vazifeler vcrnıek· 

Tamimin eıtaslı noktalan şöylece hulasa olunabilir. 
Her ziraat bölreainde, esasen yapılmakla olan ekime iltıve olarak 

mııır, dan ve plltates eldmine ehemmiyet verilecektir. Türk köylüsünden 
ba üç maddeyi; fasal.Ya, merc'imek gibi yiyecek maddelerini bol bol eke• 

, rek milletin zaruri ihti1açlarını karşılaması istenecektir. 

Almanya 
işi ve İspanyayı 

tazyike başladı 

Alman 
hazırlığı 

Birinci hamle Kat-·-- ~.,,.._.,,._ 

kaalara, ı k i n c 1 
~ 

hamle SUveyt ve 

Mısır"•··· 

Bir Alman tayyaresinin ı 
pe1vaneleri arasından diğer , 

bir taqqarenin örünüşü 

Ankara: 9 (Radyo guete:ıi] -
losriliz radyoıuoa göre, Almanya, 
Viıi'yi ve lıpaoya'yı, işbirliii için 
tekrar taı:yilte başlamıttır. llkbıı· 
har için Aıman haıırhldarı devam 
etmektedir. Hazırlaldarm iki bom. 
leye müteveccih olduğu anlaşıl
maktadır. Birinci hamle Kafkula· 
ra ~arşıdır. Cenubi ltalya'da, Si
cilya'Ja ve doiu Alı:deniz'de ya
pılan haıLrhk\ar Süveyşi ve Mmn Mıstrd• çevrilen siyasi 
istilidaf etmektedir. entrikalar! 

Bull'ariıtan'dan ahrıacak olan Londra 9 (a.a) - Taymis ra· 
S tümen, Yugoılavya ve Yona· zeteıi, Nahaı paşanın ir.g-iltere ile 
nistandaki işgal kuvvetleri yerin• dostluk ve işbirliği siyasetine aar-
ltonacaktar. Macarlar 200 kin kişi sılmaz bir surette sadık kaldığını 
verecek.tir. ve böyle bir adamın iktidar mev. 
Frtuısa Almanga1ga Uçak kiine davetinin bu siyasetin devam 

ve Top vermiş edeceğinin en büyük teminatıoldu· 
Londra: 9 {a. a] - Royter'in ğonu, bununla beraber Mihver ma 

yuarı bildiriyor: itısmlarının kralın tecrübesi:zliğinden 
Franııa'nın Awaoya'ya pek çok i!llifade ederek lngiltere ile Mısır 

uçak, top ve kamyon verdiii arasmdaki münasebetleri bozmağa 
ötrenilmiştir. Fransa bu hareketi çalıştıkları ve bu entrikalara bazı 
ya Almanların zoroyla yahut ta kimselerin de katıldığı hakkında 
Vip ve Paristeki işbirliği tafaftar elde kati ve açık deliller bulundu· 
farının tavsiyesile yapmıştır. iııou yazıyor. 

lngllizler Çin hUkOme· 
Ziıf rit haltını yapan Almanı tine 3 gambot hediye 

inşaat Nazırı et ti 1 • r 

MDhendis 
Tod 61dfl 

8•rlin 9 (a. a.) - Alınan !tİ· 
lihlaoma ve inıaat Na:ı.ırı Doktor 

Tod bir tayyar• kazaıında i)Jmüı · 
tlir. Doktor :ro~ i'- Almanya, en 
ileri .,.elen şahııyetlerlııd· b. . . • ... u ırını 

kaybetmiıtir. 
Yaptıiı büyük i,ler Tod'un 

ıon :ı.amaoların başlıca ~şkilat. 

c;ılarmdın biri oldaiuno ispat 

eder. otoıtratlar, ziıfrit hattı, 
Atllatik kıy111 lıtihkimlan Tod'an 
bqardıfı lıl•r ar11ındadır. 

Ankara 9 (Radyo Gazeteıi)-
lagiliz Sabriye Nazırlığı, Çin liman· 
larında bulunan 3 gambotu Çin 
hükOmetine hediye etmiştir. Bo 
gambotlar 927 ile 933 seneleri ara· 
ıında yapılmışlardır. Bir t'me 9,10 
ıantimelrelik obüs topile diğer top· 
l:ır taşımaktadırlar. Sürntleri 11 
ile 16 mil aratındadır. E.n büyüfcü 
370 ton cesametindedir. 

J411"'4 

Adana adliyesinde iki 
tayin 

Adana muddeiumumi muavin· 
lliine Hınıı mllddeiomumi muavini 
Klmuao Gürol, Adıına hakim mu· 
avinliiine Adana müddeiumumi 
muavini Hatice Teşrekli 35 lira 
111i maaıla tayin edilmişlerdir. 

tedir. Çiftçinin gorek· kendi , gerek momlektıt, namın'- y:ıpaca~ı birçok 
iş varciır\:.i bunlal"'ln başında ekimi faı.lalaşttrmak gelmektedir. 

Köylünün pulJnk, oc demiri, araba ve nal gibi lstıhaal unsurlarını 
teminde,; ııorluk çektiği mnlGmdnr. Tamimde, bo gibi nol:sanlarıc, zama· 
nıo imkfınları içinde teminine ~lışıl(iığı bildiriltlloktedir. Çiftçiye ucuz 
pulluk ve uc demiri tea:ıini için bışlaoan ~alışmalar ilerlemiş, demir bu-

lunmuş ve faaliyete geçilmiştir. 

~ 

"i 

11 Yerde Zelzele 
Ankara 9 (a a) - Bu sabah saat 4.30 ile 5130 arasında lzmir, Ak· 

hisar, Salihli, Mustafa Kemal Paşa, Simav, Suaurluk, Dorsurıbey, Ban· 
dırma, Kütahyada ve saat 12,30 da da Zara ve Güıııtişlıaoede yer sar , 

sıntıları olmuştur. Hasar yoktur. 

Almanlar 
ihtiyatlannr 
sürüyorlar 

Almanyadan Rus
ya'ya uçaklarla bir 
çok kıt'alar getlrildl 

Moskova 9 (a.a) -Gazetelere 
gelen son(babulere göre, Sovyet 
taarruı\arıom gelişimi Jle ilgili mu· 
harebeler şimal batı cephesile Ka· 
linin önlerinde ve merkez kesimin. 
de devam ediyor. Şimal ·batı cep
lıe!linde Almanlar bütün ihtiyatla· 
rını ileri sürmüılerdi~. Alınanyadan 
uçaklarla bir çok kıt'alar da fetİ• 
rilmiştir. 811 hııdiıeler Alman mev · 
zilerioin artım bir tehdit altında 
bulunduğunu gösteriyor. Sovyetler 
Birlilderi önemli bir şehir bölre· 
sinde şimdi mühim Mihver kuvvet· 
}erinin arkasını ve yanlıırını çevir. 
miş bulunuyor. Merkez cephesinden 
tafsilBt alınamamış ise de cenup 
kesiminde şiddetli düşman mokave· 
metinin kmldıtı ve müdafaa hat
tına ~irildiii 111l•J!lıyor. 

Amerika 
Rommel'e Jf palan 
yardımdan dolayı 

FraJtsarı protesto etti 
Berlin: 9 [a. a] - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildriliyor: 
Amerikanın, General Rommel'e 

karşı Fransa tarafından yapılan 

yardımı Vişi nezdinde protesto 

ettiği bildiriliyor. Berlio siyasi 
mahfillerinde müttefiklerin Libya• 

daki muvaffa\tiyctsizliklerini mazur 
göstermek için bu feiiketten Vişiyi 

mesol tutmnğa ça\tıtıklıırı sanılıyor. 

Kahire: 9 [a. a) - Orteşark 
lngiliz. hava tebliğ'i: 

Tayyarelerimiz Sloaota ile Ma· 
a~uba ar~sioda ve Eltinini çevre· 
smde duşman mutürlü birliklerine 
ai'ır hasar verdirmiştir. 6 Şubatta 
Agedaby11. çevreainde düşman mo· 
törlü birlikleri bombalanmıştır. Mal· 
ta üzerine akın eden düşman tay· 
yarelerioden biri düşürülmştür. Ba 
h:ıreketlertle 4 tayyare kaybettik. · 

Kahire: 9 9 [a. a) - Reımen 
bildirlldii'ine göre, loriliz ha•• 
kuvvetleri 26 sonklnuodao 5 Şu· 
bata kadar 140 dllıman tqıtı tah· 

rip etmlttir. 

Singapar meokiini gösterir lıarit,. 

Sinrapur9 (a.- J 1 s· 
a.) - teblii: dü!· a po n ar D--:_'~~·:a:-rı t9eb(ar. 
.nan bu gece şı· ütnıan 

~al batı kıyısına sı·ngapur'a nın b•t. ~~c·ı· bır çıkarma yap. na büynlt yı ar 
mıştır. 811 çıkar- aıker çı~•yı 

~:.ı~ü~:;:~·,~: . çı ktllar mavalfak .::: 

1 •ı• J tur. Çarpı1..._ ngJ iZ kıta arı vam ediyor. d tayyare ateşinden 
sonra yapılmış ve 
birkaç yerde ge· 
ri çekilen lutala· 

Tokyo 9 ( 

geri çekiliyor ~~:- Hava t. 
rırnız düşmanın ____ .,. 7 - 8 şa 
doğ-oya doiru ta· Slngapur latihklmlarl 
amızuna mani 0 - Japon toplaranın ate' 1 b ı an ava aıı.ın 

laınamıştır. barajı altında d 67 t 
· rıo a ayyı 

Vaşioııton 9 (ıı,\\,) - Harbiye tahr; qttik. 7 şubatta Biraıan 
Nıı.ıırlıimın tebliği: da bir hava meydanında 11 ta 

Filipinlerde Mao.ilii koyundaki re hasara uğratıldı. 
tah\timahmn:a düşman bataryaları · R.auırun 9 (a.a.)- Royter •i 
nın ate.,i yeniden başlıaııştır. Q. ıınıo buaıi muhabiri bildiriyo 
~üıl r A ıiakilcahk ara il• .atıll,)'or· Ranrun 9 '(•;a) - lcırWs 
do. Ciddi basar olmadı. Bataau va tebliği: 
yarımadasında düşman ••i' yanı· DiJşman tayy,areleri d6n I' 
mızdnn içeri doiru sızmışaada ge· Raogun'an şimalinde hava mey 
ri atılmışhr. Solumuzda ç rpışma · larım boınbalamışıta da basar 
lar şiddetlendi . Düfaııın )ava lı:uv· dır. insan kıyıbı yoktur.Hava k 
vetleri Batundııki wev:ıilerİcpizi vetlerimiz düşman bıırp malze 
,iddetle bowbaladı. sine haaar verdirmiştir. 

Çocuk Zamlar 
nasıl verilecek. 

Ankara 9 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Memur ve müstahdem· 
lere verilecek f evkalide zıtm hak· 
kmda Msliye Vekaleti defterdar· 
lıklara bir tebliğ' yapmış, kanunun 
tatbikine ait hususların dikkatle 
nnzarı itibara alınmasını iatemiştir. 

Teb~iğe ıöre, 4 veya daha ziyade 

çocui'u bulunanlara dördüncü &o· 
cuktan itibaren çocuk başma oıak· 
tuan verilecek 2,5 lira zammın 

tediyesinde istihkak sahibinden bir 
beyanname alınacaktır. 

Bu bcyanaamede öz çocoklarla 
nafakası kendisine aid olan ve ye . 
tim maa~ı almayan övey çocukların 
iaim ve soyadları, ana baba isimleri 
doium tarihleri, öz ve övey ço: 
cu\darın reımi ve hususi müessese· 
lerden aylık ve yahut gündelik 
almak ıurelile müstahôem olup ol· 
madıkları, öz ve övey kız çocuk· 
ların evli olup olmadıkları, beyan· 

nameyi veren karı veya koca11 
daire ve müeıscıelerde müstah 
bu!unnp bulunmadıi"ı veya m 
kaıd olup olmadıiı gösterile 
vr.ı yüksek tahıilde olan 19 ya 
dan yukarı ve .25 yaşını geçme 
çocuklar için mektep idareaio 

·- Devamı Udnclde 

Fiyat murakabe k 
m i·syonu reisliöind 

1 - Mart ayından iti 
nüfus tezkeresi olmıyanlara 
bir bahane ile ekmek karaeal 
rilmiyecektir. 

2 - Tezkeresi olmayan., 

daşlar için onfuı dairesinde .. 

bir bQro açılmıştır. Herkeı 
ay içinde buradan 
alabilir. 1667 

Vilayet Makaını~dan: 
1 - Ekmeiini karne il• al•~ her aıle için Ticaret VeUletlaee 

meklik olarak nüfus başına bir kılo an bırakılıııaıtır. 
2 - Ekmej'İni evinde 111eycot un veya hnbubatile yapanlara 

kılacak miktarın heıabı &J•Jıdadır. 

1tır~~ilere (530• bfiyüklere (265), ldlçOklet'e (132,S) ,;am. 

~i1?{:çt:!:'~5~~) •. Büyüklere .<279), küçültlısre (1391 fraııı. 
3 

_ Yukarıdakı ıkı esasa tevfıkan herkea bu ayıo onunc S l 
b • · v·ı · t f l 

0 
• 

1 
kadar eyannamesını ı aye e, az a un vo ıahirelorini d b 

~ıımına ,_ f' 1• t • e 
mukabiliode topra"' o lle teı un e mege mecburdur. 

4 - Evinde alıkoyacaiı un ve zahiresinin heıab 1 
Belediyede kurulan bnro.ca yardım e~ilecek ne kadarını'~d~a~d=~!;i 
ya nekadar zaman kendı an vo zalııreıile geçinmeie mecbur ola 
anlatılacaktır. • 

5 - Bütün t/atandaşları beyanmelerio1 vetmei:t h bl d • ,.. l h .e, asa arını 
oırru yapmaaa ve yan ış areketlerio fena aldbetine uğramaktan 11 

maja davet ederim. 1688 8-10 SEYH~ V 
F. Oıt .. 



DAHİLİ HABERLER 

•azar günkü kır ko$usuna 
151 a t ı e ı g i r d i 

«Beden Terbiyesi Umum Mü· 
irlüiü kır koşusu» ·bu pazar 151 
Jetin iştirakile yapılmıştır. 

K\içükler arasında yapılan ko· 
ya 100 den ziyade atlet giroıiıtir. 

Neticede lbrahim Tinli (Ô· O) 
.15 4 dakika ile birinci Cumali 
dal' (Ô.O) 12,2) dakilta

1 

ile ikinci 
Ali Hikmet Dingil (Erkek Lisesi) 
35 dakika ile üçüncO gelmişlerdir. 

Büyükler arısındaki 7500 oıet• 
relik koşuya 10 takım halinde 40 
atlet iştirak etmiş ve neticede 
Halil Atalay (incirlik g. k.) 27.55 
dakika ile birinci, Zülküf Baykara 

(Milli Mensucat) 28.05 dakika ile 
ikinci ve Hamit Kara (locirlik f· k.) 
28.10 dakika ile üçüncü relmişlerdir. 

Geoç kızlar arasında yapılacak 
n 2000 metrelik koşuya bayan 
:dan Urao'dan başka kimse gel· 
miş ve Vicdarı Uran, bn yarışın 
ncisl sayılmııtır. 

•azar gUnkU maçlar 
Pazar günü şehir stadıoda 
maçlarına devam edilmiştir. 
Birinci maç Adana gençlik ku· 

j il• incirlik gençlik gruba ara• 
la hakem Kenan Güll'ü'nüo 
esinde yapılmıı, 6 • 2 Adana 
;lik kolilbü kazanmıştır. (kinci 

Demlrspor • Geyban kulüp 
ında hakem Nıhad Calban'ın 
Hinde cereyan etmiı, Demirspor 

, ı karı ıl2rollemaçı bitirmiştir. 
t Paza rgünll okullar ansı vo· 
t)l mGsabakasına Qjretmen 
11 • erkeit lisesi arasında de· 
edilmiı ve liseliler maçı ka· 
ıııtır. 

u 
ce Nöbetçi EczaneJ 
ahsin Eczanesi 

(Yenlotel yanında) 

•Cumhurreisimiz lımet loönü 
atta F rıınuz büyük elçi tini 
buyurmuşlardır. 
üyilk elçi , meraşal Petain 

Q ıdan Reisicumburumuza rön· 
• 1 bir kitabı takdim etmiştir. 

bulde Hariciye Vekili Şükrü 
>ihı da bulunmuştur. 

Milli Müdafaa Vekilfltine 60 
\ 1 liralık munzam tahsisat ve 

ıne dair kanun Resmi Gaze• 
neıredilerek meriyete girmiş· 

~ Muharrir Ziya Şakir, lstan· 
« liyesine müracaat ederek, 

f cSarı kordelam aarı» şar· 

kendiıine aid oldu&-uon ve 
ah Tanbnri Fahrinin bunu 
9mek üzere alıp piyaaaya 
• ıuretile emniyetini ıuiistİ· 
tiğini ileri ıUrmllş, Taoburi 
da Asliye Altıncı Ceza Mah· 

da 1de bir dava açmıştır. Mu· 
D~ ıye bakılmış Ve Şarkının filf• 
re Ziya Şakire aid olduiu an· 
;.ı k Tanburi Fahriyi şarkıyı 

r 1 re iade etmesi için mühlet 
., tir. 

Y ıraat Bankası, Merkez Ban
ıa. tibank ve Sümerbank ribi 
•• esinin bir lmmı ~eya ta· 

Devlet tarafından verilmiş 
;i eldr.üllerdeki memur ve müa· 

!erin tekaüdlükleri hakkın · 
1i 000 liyibası bütçe encü 
, sdir. Bu liyihadaki esulara 
. ınka memurlarının tek.aüd-
1 ıtihk.ak k.esbetıııeleri . için 

l5 sene ara91nda hızaıet 
ri şaıttır. Meoıur ve müs· 
erin tekaiid maatlarını kar
k ıermaye için de Banka· 
memurun almakta oJduiu 

yllzde beıini telı:aüd sandı· 
tıracağı ribi, ayrıca her 
da kendi maaşının yüzde 
ioe tekaüd sandığına ya
r. f,,ki memurların hakla. 

1
1mak için de liyihaya bir 
llve ohınmuıtur. 
' .nkm villyetine boilı Ça•..ı 
, bir çığ hadiıesi olmuştur. 
. öktüj'il, 26 evin oturula· 

balo reldiii, 13 kitinin 
•e 4 kişinin de yaralandıiı 
ıktedir. 

Birinci, ikinci ve üçüncü ge. 
len atletlere madalyalar ve takım 
birincisi olan incirlik g. k. ne üze· 

rinde (Beden Terbiyesi Umum Mü· 
dürlüğü kır koşnso ) yazılı bayrak 
verilmiştir. 

Çaputçu köyUnde at 
yaratlara 

C. H. P. nahiyesi aşaiı Ca· 
nibişehir tarafından tertip olunan 
at yarışları evvelki rün Çaputçu 
köyünde yapılmıştır. Taylar ara-

\ s:ndaki koşuya üç tay girmiş, Naci 
Sazakh'nın Altın isimli tayı birinci, 
Reşad ~erdanh'nın Mes'udu ikinci 
gelmiştir. 

Tahammül yarışma 5 at iştirak 
etmiş, Mehmet Ülke'rin Yıldırımı 
birinciliii, Mustafa Yılmaz'm Aloş'u 
ikinciliği kazanmıştır. 

Ulucaml parti 
ocaıında konferans 

Bu akşam ıaat 19 da C .H.P. 
Ulacami ocağında, Kız l.iseıi öğ· 
retmenlerinden Mehmet yürükoilu 
larafındae köylünün yü1'selmeıi 
mevzuoln bir koferanı verilecektir. 

• Dahiliye Vekillij'i, işlerinde 
başarı göıterdiklerinden dolayı Trab. 
zon valisi BB. Naci Kıcıman, Mnş 
valisi 1 evfik Gür, Samsun valisi 
Etem Aykut, Edirne valisi Ferit 
Atamer, lıtanbul valisi LOtfi Kır· 
dar, Kırıklareli vaJisi lhıan Aksoy, 
Kart valisi Hüdai Karataban, Airı 
valisi Niyazi Mergen, f.,zurum vali 
vekili Sakıp Beygo, Kars vali mua· 
vini Şerif Epar, Diyarbakır mek· 
tupçusu Tevfik Eşmeli, Silifke kay
makamı Nihat Nanişman, Suluhan 
kaymakamı Ekrem Anıt, Küllük 
kaymakamı Ahmet Görimel, Fatih 
kaymakamı Rabii Kııratekin, Beyoğ
lu kaymakamı Gafur Soylu. Kadıköy 
kaymakamı Cenap Nuh Aksu, Kozluk 
Kaymakamı Hamıa Kişioj'la, Sason 
kaymakamı Nail Ôktem, rUmüşha· 
ne nüfus memuru Sabri . Karaer tak· 
dirnirname ile mllklfatlandırılmıtlar· 
dır. 

eıstanbul şehir tiyatroıu artiıt· 
!erinden Talat Artemel tarafından 
Tasviriefkar razetesi muharrirlerin· 
den Peyami Safa aleyhine açılan ha 
karet dava" neticelenmiştir. 

Tasviriefltir razetesi nhibi 
Zeyyad Ebüzziya ile neşriyat mü· 
dürü Cıhat Baban ve Peyami Safa 
altışar ay hapse, yüzer lira para 
cezasına ve teselsülen ödemek 
şartiyle 300 lira tazminata mah· 
kOm olmuılardır. 

• Ankaradan verilen bir habe· 
re röre, muhtelif veUletler dele· 
ge ve teknisyenlerinden mürekkep 
bir komisyon, havarazı ve elektrik 
sarfiyat•nın hakiki ihtiyaçlara haı· 
redilmeıi için bir plin hazırlamak 
üzere toplaotılırına devam etmek. 
tedir. 

Kömürle elektrik iıtib!Al olu· 
oan mmtakalardalti caddelerin 
tenviratı kabil olduğu kadar tah• 
dit edilecektir. 

• Toprak mahsollerl ofisi ka· 
nununda yapılan bazı değişikliklere 
göre ofisin sermayesi 30 milyona 
çıkarılmıştır. 

Diier taraftan ofiı icra Ve. 
kiJleri heyeti kararile i

1

tibari ser· 
mayesi baliği~e . kadar faizli veya 
faizsiz, ikramıyel~ vey~. İkramiyesiz 
tahviller çıkarabılecerı ribi yıllık 
mUbayaa ve stoklar için auı~tezi 
mütedavil krediler fevkinde 15 ae . 
neye kadar vadeli iatikraz akit ve. 
ya bu. ma\.ıadla bonolar ihdaa edi 
lecektır. 

----------------------------------------..... -----
:rk hava kOrumu ldana şubesinden : 

Deri satışı 
O) kader kurban derisi, şubatın 20 nci cuma günü 

da satılacaktır. Jstcklilerin o aaatta ıubc-mize gelme· 

1672 5 ~ 10 

Cocuk zamlan nasıl " Hitler bir senede 
' vsrilecek ? mağlup edilebilir!,, 

( Baıtaraft a,blrlnolde ) 

alınacak tahsil vesikası beyanna
melere raptolunacıktır. Çocuklara 

Londra 9 (a.~) - lngilterenio 

eııki Moskova büyllk elçiıi Kripı 

aid nüfnı hüviyet cüzdanları be· bir nutuk vererek. ln~iltero ve 

- 10 Şubat 1942 
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İLAN 
Adana Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Sayın Adana Tüccarlarına 
Odamıır.Ja kayıtlı tüccarlarımı2ın 1942 yılına ail kılyJlyeleriui 1 ki· 

yanoamelerle birlikte tahakkuk da 
irelerine ibraz olunacaktır. Yalnu 
Şubat ayı için vesika bilahare ib· 
raz edilmek ü:ı:ere beyanname alın· 

onaaanideıı mart nilıayetioe llldar ödemeleri lizımdıt. 
ve Amerika Ru11yayu yardım eder· Bu tarihe kadar ödeomemiı olan kaydiyeler cezalı ve üç miıJi olarak 
lene Hitlerin bir ı•nede mağlup icra vasıtasile tahsil olunur. 

edilebileceiinl söylemiş ve lnrilte Odamıza kayıtlı bulunan bütün tac;;Jerin buna a-öre hareket eyli· 

rede vaziyetteki ehemmiyetin he· ı yerek kaydiyelerile birlikte kazanç vergisine manzaaa O{O 2 oda hisse· 
makla iktifa edilecektir. 

Resmi ve huıuıi daire ve mü· 
esseaelerden aylık veya ründelik 
almakta olan ve kanundaki yaş 
hadlerini doldarnıuı veya evlenmiş 
bulunan erkek ve kız çocuklar için 
zam verilmesi esasen kanunda kil· 
bul edilmemiş oldağondın çocuk 
adetlerinden evvel bu kabil olan• 
lar düşünüldükten sonra geriye 
kalanlardan üçü için yine zam ta-

nüz kifi derecede aulaşılmamtş ol· lerioi Ticaret ve Sanayi Oduı veznesine yatır1Dalarıoı ehemmiyetle rfca 

masıodan ~ikiyet etmiştir. ped•e•r•iz•.••••••••l•O•-•l•l•••••ııiiıı•l•6ıııi9•0~ıııııııi• .. llJ! 

hakkuk ettirilmiyecektir. Çocak 
zammının itasında öz ve övey ço · 
cuklar birlikte mütalia edilecektir. 
Ana ve babanın memur veya müs· 
tahdem veya birinin veya ikisinin 
mütekait olmaları halinde çocuk 
~amları bab_anın aylıiını, aldığı da· 
ıreden tesvıye edilecektır. 

Çocuk ve yakacak zamlarınıo 
tediyesi maaş veya ücretlerin tedi· 
ye şekillerine bailı oldufundan 
maaşlı memurların bu zamların ma • 
aşlarile birlikte peşin ve ücretlilerin 
de ilcretlerile beraber ay sonunda 
verilmesi lizımrelmektedir. 

Japonya, Çinde-' 
ki imtiyazları 
kaldıracak 

Tokyo 9 (a.a) - Japon bahri 
ye Nazırı Toro, parlamentoda de· 
oıtştir ki: 

« - Japon hükOmeti Çin ile 

Japonya arasındaki münasebetleri 

reliştirmek için Çindeki bütün im· 

tiyazJarı kaldıracaktır. Çin'de yafa· 

yan Japonların menfaatları gözeti 

lecektir. Şimdiye kadar aıuvalr.ka· 
ten Japon askeri makamları tara· 

fından idare edilen 89 fabrika \'e 

ticaret uıüessoıesi Çini! sahipleri· 
ııe geri verilecektir.> 

BU AKŞAM 

Alsaray Sineması~da 
Kanallarında Engizisyon devrinin en korkunç cinayetlerı ışlenen .• 
Dehlizlerinde esrar dolu binbir vak'a gizlenenM Zindanlarında 

Aşk Tarihinin en büyük romanlan yaşanan 
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Venedik Zindanlarında 
iLAVETEN: 

T 
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Zengin dekorlar aruında çevrilen, Gönüllere Zevk ve Ne~'e ıaçao, 
Büyük Sao'atkir JAMES GAGNEY'in Yarattıjı 

--1 HOLİVUTI - -
Pek Yakında Pek Yakında 

Türk Saz.ile Özenilen... Türk Muıukiaile Gibellet•o 

: ........ Yayla 
ı 

Dilberi ........ ı 
ı 

ff etoraf muhabere bilgisi olan ilk mektep 
mezunu memur allnacak) 

P.T.T. Umumi Müdürlüğünden 

Sat1ar• 
8,30 

M•tina 
2,30 

iki büyük ,aheser birden 
ALiCE FA YE •• • .....•• RICHARD GREEN 

tarafından harikalı bir kudretle yaratalan burünkü medeniye· 
tln kuruluşundaki müthi~ fedakarlıklar, ·medeniyet ug· 

randa büyük kahramanlıklar, aşk, macera şaheseri 

Medeniyet köprUsD 
Dikkat: Bu film; bilbaısa öiretmen ve talebelere tavıiye olunur. 

aenenin en büyük aşk ve kahramanlık şaheseri 
Türkçe sözlü - Türk musikili 

SelAhiddini Eyyubf ......... Boi Aslan 
Yeni şarkılar: Münir Nureddin ve Müzeyyen Senar 

Tan Sinemasında 
Bu Akşam iki film birden 

. 1 

Venedik zindanlarında 
2 

Tarzan Kuvvetler Kralı 

iLAN 
Adana Ziraat Mücadele İstasyonu 
Müdürlüğünden : 

1 - ' 60 lira ücretli bir klllp alınacaktır. 
2 - lsbklilerin memurin kanunundaki şartları haiz olması lazımdır. 
3 - Dil bilenler ve çabuk daktilo yazanlar tercih edilecektir. 
4 - Müracaatlar 20.2.942 günüue kadar kabul edilecektir. 
5 - 21.2.942 cumartesi rüoü uat 10 Ja müessesede müsabaka 

imtihanı açılacaktır. 1689 10 • 13 · 17 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden 1 
1 

Osmaniye memleket hastahanesine yeniden yapılacak 468 
lira 44 kurur muhammen bedelli gasilhane ile 605 lira 83 
kuruş bedelli Hamam ve bu hastanenin 347 lira bedelli ta· 

miratı açık ebiltmeye konmuştur. 
Açık eksiltme 16-2-942 pazartesi günü saat 10 da vila

yet encümeninde yapılacakbr. isteklilerin mezkür gün ve saatte 

O/O 7 ,S muvakkat teminat paralarile birlikte encilmen dai

resine gelmeleri ve keşiflerinin vilayet sıhhat müdürlüğün· 
den görmeleri. 31 - 5 - 10 - 15 1655 

Gaiplik ve haciz karan ·Adana askeri satınal 
Top. A. 1. TB. erlerinden olup ma komı•syonu rı•ya 

müteaddit ıuçlardao zanh Kiliıin -

tekke _maballeı!nden 327 do. ~h- seı·ınden 1 
met og. Ôkkaş kalasından fırar ı 
ederek bu rüne kadar yapılan a- 1 - 20 ton bakla için ya 
raıtırmalarda ele reçmediği sabit pılan ilanlar neticesinde ta-
olduiondan ve maznunun Suriye· lip çıkmamıştır. 
ye firar ettiii tahkikat safhası ile 2 • Pazarlıkla 20 ton bak 
anlaşıldıiından bu durumda h~r la alınacaktır. 
bao4'1 bir Türk askeri mahkemesı- 3 M h b d 1 · •· • • u ammen c e ı 
ne celbi mümkün olmadııında As. 3500 lira ilk teminatı 262 lira 
M •. u. K. ?u? • .212. nci maddesi re· 50 kuruştur. 
reimce raı~lıgıne ve ka.nunu~ 216. 4 - Evsaf ve ~artnamesi 
ncı maddesı hükümlerıoe rore de her gün komisyonda görüle-
Tilrkiyedeki emvaline haciz kon· b"l" 

di 11r. 
maııoa karar ver m. 5 - Pazarlığı 12 • 2 • 942 
A•. Ad. Hakim Tam. Ad. Amiri perşembe günü saat 14 dedir. 
Rafet Tüzlln Ttr· 

ŞUkrii Kanadh. 6 · İsteklilerin belli gün 
1682 7-10 ve saatte Adana askerlik da· 

10 Şııbat 1942 
SALI 

YIL•t942 • AYı 2 Gün: 41 Kaaıın 9S 
Rumi U57- Sonklnua 28 
Hicri 1561- Muharrem 23 

Zayi ekmek 
karnesi 

1 adet A.ve 3 adet B. 1 adet 
Ç. cemam 5 adet ekmek kar· 
nesini zayl ettim yenİ'Iİoi alacaj'ımı 
illo ederim. 
O. O. yolları 11016 Zeki 

1691 

iresi b i n a s ı n d a bulunan 
satınalma komisyonuna mÜ· 

racaatlara ilan olunur. 
1632 24-29-4-10 

Yazı işleri 
Seri daktilo Yatarım. Birinci ıınıf 

avulcatlarıo yazıhanelerlbde çalııtım. 
lııfabkaınelcıre mateallik ymzılara qloayinı. 
Rüıtiycı son aıııfıodaa taıdlkoamıllyim. 

Ye:r.ihaoeıi bulunan bir avulcatıa yaıı 
i~lerini aı bir Ücretle der'uhde ederinı. 
Bugün Matbaaıı idare.indeo (Yurt) diye 
ıorulmuı. 

imtiyaz Sablbi ı Cavit ORAL 
u. Netrlyat MQdUrll : AYukat 
Rlfat YAVBROÔLU 
Basıldıit Yer ı ( BUGON) 

llatbauı - A41au 


