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Adana çiftçisi, ekimi 2 misline çıkarma 
için Bütiin Gayretiyle Çalışacaktır 

Cif tçi Birliğinin Dünkü Kongresi 
ÇiFTÇiLER NELER 
İSTİYOR? 

Adana çiftçisi toprağa 
mümkün olduğu kadar 
Fazla Tohum Attı 

' 1 

Devlet ziraat kombinalar1ndan Adananın genit nlsbette lstlfad~ et · 
tlrllmesi, Ziraat Bankası tarafından çiftçiye verilen mutad kredılerin 

Uzde so nlsbetinde arttırllması ve erken verilmesi dilekler arasındadır 
Ad~na Çiftçi Birliği, dün öğ· mi ni zaruridir. Diğer taraftan tar· 7 - Mahsu11~r~n. mer~ezlere 

leden sonra Adana kulübünde yıl· latla çalışan ameleoin yiyeceği 750 bir an evvel naklı ıçın nakıl vası 
1 k toplantı~ıoı yaptı. HükQmetin gram ekmek yanında ?.00 ıramcia tatarına müsaade verilmesi. 
z~rai seferberlik kararı verdiği Sa· yarma hesaplanmalıdır. 8 - Amel~ye yeyi~t~, unluk 
yın Başvekilimizin çiftçiyi en az Kongre reisi B. Halid Onaran, v~ ya~mahk bagday temını; ar:net~· 
iki miıli ekim yapmağa davet et• bu dilek üzerinde parti ve mebus· nın koyde kala~ak .yalnız elcılerıo 
titi, idare amirlerini bu işle bizzat larıo ehemmiyet!e çalıştı~l.arını v ~~ şehre gelm~lerı. 
meşgul olmakla tavzif eylediği gü- müstacelen yerıne retırılecegını ( Bele~ıye Rei~i . B. Kasım 
nün akabinde yapılan Çiftçi Bir· ıöyledi. Ener, şe1hrın ekmek ıhtıyacıoı kar: 
liği konrresi, ba bakımdan ebem- Çiftçilerin dij'er dilekleri şan· ıılamak ıbalumıodan bu maddeyı 
miyeti haizdi. . , . 1 tardır: Çok mühim gördü ve konrreye 

Yüzlerce Adanalı çıftçı~ın. ~a· 1 - Pamuk ve çiğit fiyatları· izahat verdi. Reise göre, iş mev· 
zır bulunduğu ko~gre,_ . ~lumı ıki nın, bugünkü iııotibsal masrafları siminde hariçten gelecek binlerce 
misline çıkarmak dırektıfını veren nisbetinde makul bir hadde çıka· amelenin ekmek ihtiyacıoı temin 
büldlmete Türk müstahsilinin ilk rılması için bazı tedbirlerin alınma11 zara· 
cevabı oldu : Adsna ~iftç!ıi, eldev~ 2 ·_ Ziraat aletlerinin çiftçi· ridir. Çiftçi birliii, iş için hariçten 
gelen bütün gayretı gostermegı ye temini ve devlet zira&d kombi· gelecek amelelere kolaylık olmak 
bir vatan, borcu ~itiyor~?·. nalarından Adananın geniş nisbet· üzere bir ban tahsis etmelidir: 

l(oorre de Partı Reısımız Bay . 'f d •• 1 • B t b' l''- ·ı ı. ._ d 
G l 1

,. b' l d Al' ..te ısti a e enırı meıı. un ara ır 15 vaııtaıı e e .. me.. a• 
Rifat ü ek me us anmız an ı . f • · • 'f v • • D A " • ı 3 - Zıraat bankası tara ın· rıtılmalıdır. Beledıye, ıcabında, 
Mtını Y ~genag~,. amar E rı 0~ a dan çiftçiye verilen mutat lredi · çiftçi birliii emrine bir fırıo da 
ve Beledıye Rem Kasım ner a· lerin yüzde elli nisbetinde arttırıl· işletebilecektir. Bu amelenin yiye· 
zır bulunuyorlardı. matı ve erken verilmHİ. ceii lçirı hülı.Ometten ayrıca bai• 

Kongre açıhyor 4- Çiftçiye kömür, mazot ve day ııtenece1ttir. > 
-~--- - raz temini. 9- Fare mücadeleıi için Hora fi. 

K 
ongreyi Çıf tçi Birliii Reisi 5 _ Deıvlet kombinalarından ıeklerioin V ekiletten fazla miktar· 
B. Fazh Meto açh ve kon· 30 patozun traktc>rlerile birlikte da temini. 

gre reiı ve katiplerinin seç!lec~- nisandan itibaren Adaoada bulun· 10- Rerülatör'ün inıası ta· 
ğini bildirdi. Başkanlıia Partı Mu- mamlanıncaya kadar, nehir taşltın· 
fettişimiz B. Halid Onaran, konrre ması. l lıklarınıo 1edlerle önüne geçilmesi. 
kitipliklerine B. Nihad Oral ve B. 6 - Çiftcl kamyon arına yev· - Deva.mı ikincide -
Hazım Savcı aeçilcıiler. miye 4 teneke benzin verilme1i. 

ôoce, Birlik idare Heyetinin -..:..-----------------------s-:---k:-
yıllık faaliyet raporu, B. Nihad Kr·ıps'ı·n ıcan Kay e 
Oral tarafından okunda. Raporda 

eçen ıene içinde yapılan bütün 'd 
~ ler tafııilen izah olunmaktaydı. Rusya an 
~ongre, raporu tat_min edici bu_ldu H • d • t 'd 

l:S Tevhit Kadrı Ramazanoglu t• d • v • ın ıs an a 
::n teklilıle, üzeri~de mi.iaakaşa g e 1 r 1 g 1 

a madan ltabul ettı. . . 
y p Murakik raporunun . taıvıbın· • 

d B'rlik büdcesı okundu. m esaJ en sonra, ı 52 ,_ •ta 
Birli(in geliri 34342 lira ıı.uruy · 
Bu meblii maarafla tevazün ha· 
lindeydi. Büdce kabul olundu. 

Adana çiftçisini bir «yurt» a 
kavuıturmak bahıi, konrreyi uzun
ca bir müddet iııral etti. Muhtelif 
hatipler tarafından muhtelif teklif· 
ter ileri ıürüldü. Bazılan bina in· 
ıaatı için icap eden bir kııım pa· 
ranın teberru yolile yapılma11 şek· 
line itiraz ettiler ve bankadan iı· 
tiluaz yapılması, buıün kaba balya 
başına alınmakta olan 10 kuruşun 

20 kuruşa çıkarılması teklifinde 

bohındular. 
Kaba balya baıına l~ kuruş 

yerine 20 kuruş alınması, 1~18 ?189
' 

rafını tamamlayacak ola~ ~ın lıra~ 
tun teberru soretile temını teklıfı 
ittifakla kabul olundu. 

Çiftçinin dilekleri 

Müteakiben, 50 tanınmıı çift· 
çi tarafından konrreye 

15 dilek arzedildi. Bunlar, Adana 
çıft~lalnha, elinden relen gayreti 
!arfederek toprağa mümkün oldu· 
iU kadar fezl• tohum attığını, daha 
fazla pamuk •ahaaı hazırladığı e· 
hemmiyetle kaydedildikten ıonra 
töyle diyorlardı: 

Üç ay ıonra Ad•na çiftçisi 
turfanda hububatını hük.Oınet em 
rine verecek ve martta da paaıutn· 
nu ekmeğe başlayacaktır. Ancak 
marttan litibareo vilayet hududu 
içinde toprak amelesinin sayısı ha· 
riçteo relenlerle 30 bini bulacak
tır. Bonon nazarı itibara ahnma11, 
yeYmiye 20 ton fazlı buiday tı· 

Yeni Avrupa'da 

Rusya'nın ;;ın----- ................ ~-----~~ 
giltere'nin tutaca-
~-~ --..,.._.---.-
ğı siyaset ne ola· ---cak? --Loadra: 10 [a. a) - lngiltere· 

nio ••ki Moıkova Büyük Elçisi 
Kripı'in ln1riltere ile Rusya arasın· 
da daha ııkı bir anlatma yapdmaıı 

-;; harp gayr~tlerinin artt1r1lma11 
lüzumuna dair ıöylediii nutuk bir 
çok razetelerin baş yazılarına mev· 

zu olmuştur. 
Mançester Gardiyan diyor ki: 

« Kripı Ruıya'dan bir mesaj getir· 

miştir. lna-iliz milleti bunu öiren· 
mek isterdi. lnıilizler, Nazilerin 

hezimetinden sonra Rusların hay 
ret verici kalkınmaıile, Britanyah· 
ların ric'at, ilerleme, tekrar ric'at 
gibi ce1aret kırıcı durumları ara-
11ndaki tezadı belirtiyor.,.. 

Niyuz Kronikl şunları yazıyor: 
«Yeni Avrupa'da Rusya'nın 

göreceği ve bizim totacaiımız si· 
J&aet ne olacaktır? Ba boıoıta 
Önceden anlaıacak .mıyız, yolı.1a 
Moıkova ile birlikte, yahut Moı· 
kovasız alelacele bir anlaıma yap· 
mık zorunda mı kalacaiu? » 

Maretal Hind 
Liderleriyle 
görütecek 

Yeni Oelhi: 10 [a. a] - Ma· 
retal Çan· Kay· Şek yanında refi· 
kası ve bazı a-enel kurmay ıubaylarile 
şimdi Hioiıtan'da bulunuyor. Mara· 
şal Hindistanı ziyareti esna11nda 
taoınmıı Hind liderleriyle rörüşe· 
<!ektir. 

Çan· Kay· Şek şerefine verilen 
ziyafette Hindistan Umumi Valiıl 
demiştir ki: 

«- Bugünkü buluşma iki bü· 
yük milletin muharebede işbirliğini 
kat'i olarak mühürlüyor. Milletle
rimiz yalnız kendi baılarına 800 
milyon nilfuaa, diloya nüfaıonun 
üçte birine maliktirler. Bu anlaşma 
dütmanlarımız için biç te iyi ıey· 
ler vaadetmez. Dlllmanlarımız ba. 
ou yakında öıreneceklerdir.> 

Mareıal verdiii cevapta de· 
miıtir ki: 

« - Çok mühim ve misilıiz 
bir durumu olan ıayın müttefiki. 
mize doıtluiumuz ve müıterek 
düşmanı yenmek için işbirliğimiz 
hakkında teminat veririz. Her iki
miz de tecavüzü muvaffakiyttsiı. 
liie uiratmaia ve demokrasi cep· 
hesinin zaferini temin etmeie aım· 
atıniş bulunuyoruz.» 

Vaıinrton: lQ [a. a]- DünRoı· 
veltle rörüıen üçüncü ordu ko
mutaoı Georal Stilvell Çin'e ride
cektlr. Geneeral bu seyahatinde 
Mare,al Çan· Kay· Şek'le r6rilfe
cektlr. 

Basvekil 
Türk Hava Kuru· 
hlunu ziyaret etf 
B Ankara 10 ( a. a.) - Sayıı 

atvek.i( Doktor Refik Saydan 
~oırtıQ öğleden önce Türk Hav 

E. urnaıunu şereflendirerek Başkaı rıuraaı M b Ş"'· " " ._ e uıa u..ru "Oça~ 
bn 5Q~ b 

1 
Dıun çahşmalatı aldtır 

da ma Qlll t b' 

/ngiliz ordusunda hizmet eden Holla11dalı 
makinistler bir taggaregi muayene ediyorlar 

1 
• almışlar ve ır •a 

meşgl u 
1
°1dnlttan ıonra Karam 

ayrı mıı ardır, 

Miistahsile Verile 
cek Fiyat Farklar 
a 

• k 1 Ankara 10 [ Radyo gazeteıi ] - Geçen ilk kinuoan OllQnd 

me rl an haren buğday, çavdar, arpı, yulaf ve mıhlutı ve ayni ayın yir._ı~: 
itibaren de m111r fiyatlarına zam yap·lmıştı. Bu zam yapıldıt. 
hükOmet yeni fiyatların tatbikinden evvel malıoı te1lim edenler. 
lık vadetmişti. 

d 
Yeni bir ltoordinuyon kararile, evvelce mal teslim edenlere. CS. 

Or Usuna lo başına 2 karaş fark verilecektir. Bıı gibiler mal teslim etti 
=.:::..kayıtlarla ispat ettikleri takdirde 2 kuruş farkı alacaklard 

Sl•ngapura DUnıanın en _bUJU 

22 milyar 
dolar kredi 
Ruzvelt'in kon
greden istediği 
selihiyetler 

tranaatlantıll 

.J a p o n Normand~ 
baskısı yangı 

. artıyor çıkarıldı 
lngiliz Başkumandanı Vapur Nevy 

teslim olmaoa davet 
edildi 

limanında ya 

hal yatmış bir 
Ordu için latenen 
kredilerden 167 mll· 
ıonu hava kuvvet
lerine, 288 mllronu 
kimya harbine, 13 
mllyar1 topçu ve 
levazım • e r vlale
r ı n e harcanacak 

.------- -------- 165 amel 
yaralandı 

Vaşinııton 10 (a.a) - Razvelt 
konrreden ordu için 22 milyar 
889 milyon dolarlık yeni bir kredi 
illemiştir. Ruzvelt aynı zamanda 
deniz komiıyonu tarafından vapur 
inşası için bir milyar 502 milyon 
dolarlık bir kredi ve 2 milyar 350 
milyon dolarlık makavelelrr imzası 

için de 11libiyet talep eylemiştir; 

Ordu için illenen kredilerden 167 
milyona bava kuvvetlerine, 288 
milyonu kimya harbi ve 13 milyar 

252 milyona topçu ve levazım ser· 
viıleri için harcanacaktır. Hazine 

Nazırı, gazetecilere, yakında kon· 

ıreden umumi borçların azami 

haddini 100 milyar dolara çıkarma· 
1101 ve rerekirae her türlü haddi 

ortadan kaldırmasını isteyeceğini 

~ylemiştir. Selihiyet verilen borç· 

lanma haddi 65 ·milyar dolardır. 
Burünkü borçlar yekQnu 60 mil
yar doları buluyor. 

Vaşington 10 (a.a) - Ruzvelt 
harp deniz nakliyatı idaresini ku. 
ran kararnameyi imzalamıştır. Ba. 
şında Deniz Komisyonu Reisi Ami· 
ral Land ~ulanan idare, harp de. 
vamınca tıcaret remilerinin hare
ketlerini kontrol edecek ve Birle
şik Amerik.a bayrağı altındaki bü· 
tün gemilerin kiralama, el koyma 
ve kullanma işlerini idare ede. 
cektir. Amiral Land'ın deniz nak
liyat idaresinin reiıliiine retiril· 
inesi, harp iıtibıalitı için Birle4ik 
Amerikaya ham maddeler temini 
ve Birleşik Amerika'dan müttefik· 
tere silah, yiyecek ve bqka ha· 
yati malzeme 1evkiyatıoaa devamlı 
bir dalra halinde idaıneıi maua• 
dile ticaret filoıunon en tesirli IU• 

rette kallanllmaıını 11ilamak içindir. 

Japonlar ı•nlden ada· 
ya takvlıe k ı t 'a 1 a r ı 

çıkarddar 

Kamberra 10 (a.a) - Aakeri 
teblii : 

Düıman Yeni Britanya'nın ce-
nup aahilinde Bismark takım ada
larından Gaamata'ya aıker çıkar· 
mııtır. 

Tokyo 10 {a.a) - Malezy• 
cephesindeki Japon kuvvetleri Baş
k umandam bugün Sinrapordaki 
lngiliz Başkumandanını teslim ol· 
mağa davet etmiştir. 

Şangbay 10 (a.a.)- Domei a· 
iansıoın Mulmeyn'den bildirdiğine 

röre, Japonlar ıiddetli bir topçu 
ateşinden sonra Salveen nehrini 
geçmişler ve lngilizlerin inatçı mu· 
kavemetine raimen Ranrun üze· 
rioe Uerleme}e başlamışlardır. 

'!:okyo. 10 (a.a.)- Ôirenildiii· 
ne rore, Sınrapar adasındaki hare· 
ketlerde Japon kıtaları adanın en 

· büyük köyü ve bir yol kavıaiı 0 • 

lan Sakit. Timah'ı çenber içine al· 
mııtır. 

Tokyo 10 (a.a.)- Domei aian· 
11.?10 J~bor·Baru'dan bildirdiiine 
gore, Sınsrapur adası bendinin do· 
iuıunda karaya çıkan Japon kıta· 
lan düşman blok.havılarının batla· 
rıaı yardıktan sonra, bendin cena· 
bundaki araziye rirmiıtir. 

( Devamı lldncld• 1 ~ 

Ruslar Berlini 
işgal edebilecek! 

Ankara 10 (r•dyo l'&Zeteıi)-

1 'it . eıkl Moskova büyOk 
orı ereoıo . . d 
1 

• 1 mlttefiklerın yardnıu babn e 

R
e fl~~ID 8etlini işgal edebi(ecek(e. 

Dl , , 
. • ~ylemıştır. 

rıoı Moıkova 10 (a.a) - Bu gece 

ki Sovyet tebliii: 

9 şubatta kıtalarımız taarruz. 
muharebeleri vererek ilerlemİI ve 
bir çok yeri işral etmiştir. 8 şu· 
batta bava muharebelerinde 5 
Alman tayyare1i düşürlllmiiftür. 
Bizlm kıyıbımıı 3 tayyaredir. 

Nevyork 10 (a. a.) - Ha 
nehri rıbtımıoda bağlı bal 
Normandi yolcu vapurunda y 
çıkmııtır. Y anrıo aaat 18 de 
puron rezinti rüverte1inde 
mıı, aradan 30 dakika geç 
bütün rüverteyi kaplamışlar. 
niz itfaiyesi, polis rambotla 
rakol gemileri derhal yangan 
rine relmişlerdir. Yangın çı 
ıırada vapurda 2500 iıçi 
yordu. Bunların bir çoionua 
run ön tarafındaki merdi• 
kaçıp kurtolduia sanılıyor. 

y anrın başladıktan bir 
45 dakika sonra ateş bu 

. ribi rörünüyordo. Bir kaç 
sonra Normandi yana yatma 
lamı4, bunan üzerine ifçilere 
nin yanından çekilmek emri 
miştir. Saat 21 de yanrın 
vam ediyordu. 72 kişi hu 
ye kaldırılmış, hafifce y 
93 kişi de ayakta tedavi 

tir. 
Gemideki bir maranroa 

ki: « yanrın bir kaynak cib 
vapurun ortaaındaki rezi1atl k 
ınnde iıtial edici bir ma 
yaklaıtırılmaıındau çıknuştlf. 
çabuk renlşleditinden elek 
si1atı bozolmuı •e bu yilsllee 
ran iç k111mlarında bulu 
tarını kurtarmakta zorluk t• 
terdir.> 

Nevyork 10 (a.a) - N 
di bu aabah aaat 6,4~ de 
yatm14hr. 

Amerikanın yeni M 
kova bUyUk elc;I 
Vaıinrton 10 (ı.a.) -

Vilyam Sandley'in Moıkava 
elçi~iiine tayini tasvip e 
re Ayan meclisine verilmİltİr 
yaşında bulunan amiral San 
çen yıl Rus, lnriliz ve Am 
deleieleri araımda Moako 
pılın ıörüımelwe iftlnk 



. 

]>ün akşamki gara-
1. laina hô.disesi 
'---- Yankesici Clno Mehmet, bir poll~ 

slmlzln ve k e n d i • 1 nln 
yaralanmasına • e b • P oldu 

>ün akşam saat 19 da şehri· 
garip bir hadise olmoı, bir 

memuru ve bir yankeıici y•· 
aıştır. 

--

DBBKIBI anıyor 
( Bqtarah birincide ) 

Singapar 10 (a.a.) - Rfrlmi 
tebUi, fazlal&f&n Japon buk111 ve 
Japon topçaıanun şiddetli ateıi ne· 
ticeıinde lnrillz kuvvetlerinin yeni 
bir geri çekilme zorunda kaldıiını 
bildiriyor. 

Batavya 10 (a, a.) - Paılfik 
harbinin ilk 63 fÜnü içinde Hollan
da Hiodistanı kuvvetleri aralarında 
bir miktar harp remili, birçok yük 
taşıtı ve bir kaç aarınç remiıi ol· 
mak ilzere 56 Japon r-emiıinl ma· 
harebe dışı bırakmışhr. Hollanda 
donanma11nın kayıpları ehemmiyet· 
sizdir. 

... ... -- ·-·-, --· .... 
lerde lıtanbuldan ıebrimize 175 
çuval kahve gelecektir. 

ba taarruzlaraaa devam edilmiştir. 
Düşman şiddetli baskı11nı arttırmış 
ve kuvvetlerimi~ yeni bir i'erİ çe· 
kiliş yapmıflardır. 

Tokyo: 10 [a. a] - Sinr-apur· 
dan bildirildiiioe göre, Siogapur de
niz üssünde düıman donanmasının 6 
aylık ihtiyacına yetecek miktarda 
mayii mahruk bulanan depolar ya• 
kılmıştır. 

........ ft•UIDI T•DrHı•ı•f'a• ı 
çah9tır1lacak 

Londra 10 (a.a,)- Şimdiye ka· 
dar Britanyada harple ilrili işler J 
isin 4 milyon kadın kaydedilmlıti. 
Geçen cumarte1i ve pazar rünleri 
1909 dojıımlu 300000 kadın yazıl
mıştır. Bu kadınların bir milyondan 
fazlasının fabrikalarda çalışmaia 
çaj'rılmaıı ihtimali vardır. Y aılı ve 
afak çocuklu olanlar evlerine yakın 
fabrikalarda yarım giJn çalıştırıla. 
caktır. 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 
Toros eczanesi 

(yenicami yanında) 

nUJ il' UU RI&, YV"UUU 
13 - 15 yaş aratında bir kıt 

çocaia kaybolmaıtur. Şekli: esmer, 
parma~l~n yanık, orta boydadır. 
Adre11mıze hab r verenleri mem· 
nan edeceiiz. 

Şa~aoiye Mahalluinde 357 
numaralı evde Kerim kar111 
Havva 1692 

ITH.H:VtMI 
11 Şııhat 1942 

ÇARŞAMBA 

YILt1'42 • AYı 2 Giia:42 KH1m 96 
Rumi 1557. Sooklaua 29 
Hlcr1 13'1- Muharrem 24 

irl•uruköprüde Rıza Alkan'ın 
letöoünde, meşhur yankesiciler· 

:ino Mehmet kalabalıktan İlli· 
ya ederek bir adamın yanın• 

}Dlf ve mendilini siper ede· 
.1. 

hamlelerini önlemiı, çok l'eçmeden 
hadiıe yerine 3 zabıta memura yetiş· 
miıtir. Poliıler Cino Mebmedi yaka· 
la1Dı4lar ve Hacıbayram karakoluna 
rötürınek üzere arabaya bindirmiş• 
terdir. Mehmet arabada rahat dur· 
maınış, tabanca11nı almak üzere 
polüı memuru Muradın üzerine a• 
tılmışbr. Emniyeti açık bulanan 
tabanca birdenbire ateş almış, çı
kan kor4unlardan biri polia memu· 
ra Muradın nğ ayaiından rirerek 
tabanında kal11114, ikinci korıan 
Mehmedi ıai ayaj'lnın baı parma. 
iından yaralamıştır. 

Hollanda Hindistanının en bil· 
yük ihtiyacı tavyaredir. 

Sinrapor: 10 [a. al - Düşman 
tyeniden tftkviye kıtaları çıkarm1ıtır. 

Şanrhay: 10 fa. a) - Daha 
dün bir hafta sonra düşebi.lecej'i 
sanılan Sinrapur'an düşmeıi ıimdl 
bir saat 111eseleıidir. Japonlar ıehrin 
su hazinelerine dojnı ilerliyor ve 
deniz yoluna keımere çahııyorlar. 

Batavya 10 (a.a) - Resmen 
bildirildlj'ine röre, Japonlar Ma
kassar dolaylarında karaya çıkmış 
lardır. 

Sııoare 
8,30 

ASRI SiNEMA 
Mauna 
2.30 d cebindeki cüzdanını atır111a· . a 

1rıebbüs etmiştir. Ba ıarada 
3~1 gören fotoj'rafçı Hıdar hır 

( mini olmak İlle1Di1tir. Meb. 

n ına fena halde içerlemiş, bı. 
:d; çekerek fotoiraf çının üze-
mı M h . n<'blmıştıı. Hıdar, e ınedın 

~ -
a '~{j~J[}YJJ 
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Eondra Büyük Elçimiz Tevfik 

1 Ar•• tekaüdlüiünü istemiş 
la bi kabul edilmiştir. 

z ~tü Arat'ın yerine Çankırı 
k çlı Rauf Orbay'ın tayini hak· 

ol'Utere hllkOmetioden ya-
1°timzaca muvafık cevap alın· 
"Yeni Elçinin tayini bugün• 

y•1 ~ ükaek taıdike iktiran ede· 
1 • Elçi birkaç rlin ıonra da 
t ı>l bafını ıidecektir. 
1 0 ıiJterenia Aokaradaki Elçiıi, 
r ebiouaada Raaf Orbay te· 
\ il' 

1 ~.ir öile ziyafeti vermiş ve 
ı:. u, Hariciye Vekilimiz Şükrü 

2: !: la da hazır balonmuıtur. 
ıs aliz Elçiıi ıöylediii ima bir 
ıs 1 Rauf Orbay'a muvaffaki-

1 llemittir. 
J ilJiye Vekileti, Milli Koron• 
~· ~nanon hükümlerini yerine 'il 

için hazırlıklarda balon. 
-,, Yaptlan tetkikler lıtan· 

1 cir, Ankara ve Adana ribi 
~llyük ticaret merkezinde 
a~bkemeler açılmaaı ihtiya· 

1 .rlmiştir. 
4 uiye Vekili, bu hasuıta şu 

ei 
da• 
·1.~ 

ıca bulunmuıtur. 

l ıuıi mahkemeler teşkiline 
~öıterecek derecede işleri 
~er hakkında istatistik ma• 
\tbplamaktayaz. Gelecek ma· 
1 röre, işlerin miktarı ho· 
ıllkeme teıkiline lüzum röı. 
ırerler varta bu mahkeme-
1 olunacaktır. Hilen Ve. 

' a hevcut bulunan malOmata 
l•ıi mahkemeler tetkilioe 
• österen yerler pek mıh· 
.aten burün dahi bazı yer 

.O.takilen milli korunma 
ha H bakmak üzere tayin edil· 
aa~ • remeler bulunmaktadır. 
ım t•lletin met111I olduj'u iş. 
tq\ tda, mecllıln önümüzdeki 
ü 1 ıılmaına yetittirmek istedi· 
n~ ıya va deniz ticaret kanan• 
re )rçlar kanunu aratında. 

;.. lımin edecek olan liyiha 
r 1 .. layihayı meclise sev

.uı hazırlamaltla meşrulüz. 
.• b l' . y 1~an a ıne gırmesi gerek 

'*ı t deki tedrisat ve rerek 
u Jerio tatbikata ıioktai na· 

ı {çok faydah olaca;a mu. 
1 ·\ .> , . 

' ıpbaldan bildirildiiine rö-
ıi .fiyatları dllımelttedir. Bir 
'1 11 altını 34 liraya ve külçe 

, amı 440 kuraıa dil1m61· 

il 

llcaret Vekileti, dıı tica-
ıinkiıafı ve ayni ıamanda 
ı temin edecek birtakım 
kalbim tedbirler almıştır. 
ler meyanında dıı tlcare· 
~tçı ve ihracatçı Birlik
, teıkilitlandırılarak za · 
cp ettirdiii inzibat teais 
"· Bu makıatla Birlikler 

kalmlf olan ithallt ve 
1 ıbeleri pek yakında Bir· 
l:lroıana ithal edilecek· 

; 

pa bir elden ve7a mab· 
yuıtaaile Tilrkiyede mtı. 

. >olunmak üzere r•lmft 
Pi firma milmesıilleri, fi. 

itini sadece mübayaaın 
, iii mıotakalardalı.i Birlik 
:atiplerile yapacaklardır. 
'tacı, Umumi Ki tiplerin 
ceti fiyat haricinde mal 
aklar, akıi takdirde Ve· 
ıraç lisanaı alamayacak· 

;y EnatltOlerl ba ıeae 
werimle çalıımıılar, hem 
tetkiJd•, hemd" öjre· 

Her iki yaralı da hutahaneye 
kaldarılmıştır. 

Adaaa çiftçisi,eki· 
mi iki misline çıkar 

mak için bütün 
gayretile çah,acak 

( Battarafa birincide ) 
1 l - Gelecek sene, Çukar

ova' ya yetecek kadar Akala çiii · 
dinin temioi. 

12 - Amelelerin kahvelerde 
kij'ıt oyana, komar oynamalarına 
mini olunması, 

13 - Tutmalıiın tetrin •onun· 
dan may11 tonuna kadar itibar 
edilmesi ve amele komilyonunca 
elcilerin teıcili • 

14 - Çukurova çiftçiıine, aile· 
leri için, Sümerbaok'tan Pamuk 
bezi verilmeıi • 

15- Karataı yolu tamirinin 
Vilayetten ricaıı. 

Bütün bo dilekler konrre aıa· 
sının taıvibiyle karşılandı ve yeni 
idare heyetinin banlar üzerinde 
ehemmiyetle meşıul olması karar• 
laştl. 

idare Heyeti seçimi 

Sıra idare heyeti seçimine gel· 
mişti. B. Kaıım Ener, aeçl-

min işari reyle yapılmaıını ileri 
ıürdü. B. Tevfik Kadri Ramazan• 
oj-lu idare heyetin ipkasını ve H 

keri vazifesini yapmakta olan Re· 
cai Tarımerio yedej'e alınmasını, 

onun yerine Vehbi Necip Savaıa· 

nın retirilmeıini teklif etti. Kon
grece teklifler kabul olundu. 

Bir defi4iklikle ipka edilen 
idare heyeti ıa zevattan mütqelc• 
kildir: Fazlı Metö, Zeynel Bilici, 
Ekrem Avni, Adil Ôzriray1 V ebbi 
Necip Sava4an, 7edekler: Recai 
Tarımer, Necdet Arık, Nabi Me
nemencioi'la, Huan Gülek, Meh
met Suytürk, Mürakipı lbrahim 
Bardaroiluı Yedek mürakipı Ha
zım Savcı. 

Konrre, büyüklerimize aayrı 
telrrafJarı çekilmesine karar vere
rek mesaiıini bitirdi. 

Kogreyi müteakip, deierll Par. 
ti Müfettişimiz B. Halit Onaran, 
çiftçi terimizle samimi bir haıbibal
de bulundu ve Türk çiftçiıine dü· 
şen büyük vazifenin önemini bir 
kere daha izah etti. 

XLAL -

tim aahalarındakl faaliyetlerinde e· 
mek ve faydalarını arttırarak 9000 
talebeyi barındıracak binalar yap• 

mış1ar ve ayrıca yeniden Haaanoi· 
lan, Yıldızeli, lvriz Köy Enıtit6le-

riai kurmuşlardır. Eaıtitlilerdeki 

t a l e b e ve öiretmenler türlü 
işlerde yazın yakıcı güneıi karşı· 
llnda ve geceleri ay ışıj'ında, kış n 
da 11fırın altında 10 - 1:) derece 
IOİ'Uiunda alın teri dÖkm~lui H• 

yeainde 1941 yalına ait iş plinları 
oı tamamlam1tlardır. 

Maarif vekili Hasan Ali Yücel 
bu mOnaaebetle talebe ve ötret' 
menlerin başarılarnu övea bir ta· 
mim ıöndererek. ayrı ayrı hepıini 
candan kutlamıttır. 

• ltalya ile aramızda\i tica. 
ret ve aeyrisef aiıı muahed .. i 31 
ilkkinun 941 tarihinde hitam bol· 
makta idi. Bu münaıebetle hüka . 
metimizle ltalya hükumeti ara11nda 
Romıda teati olunan notalardan 
ıonra muahedename bir ıene da· 
ba uzatıldıiı gibi şu anlaımaya da 
vanlalftar: 

Bundan ıonra, muahedeninl ni· 
bayet bulma tarihinden en az üç ay 
evvel feıhi, tarafeynden biri tara
fından iıtenmediil takdirde moabe 
de kendilitlodtn birer ıenelik 
devreler l9ln uıatılmıı addedile

cektir. 

Bütün riln batıdaki ileri bölgeleri· 
miıe karşı mitralyöz ve pike bom· 

BU AKŞAM 

Al saray Sinemasında 
Kanallarmda Engizisyon devrinin en korkunç cinayetleri işlenen .. 
Dehlizlerinde esrar dolu binbir vak'a gizlenen- Zindanlarında 

Aşk Tarihinin en büyük romanlar1 yaşanan 
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Venedik Zindanlarında 
lLAVETENı 

T 
o 
R 
K 
ç 
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Zenrin dekorlar arasında çevrilen, Göaüllere Zevk ve Neş'e saçan, 
Bllyük S&n'atkir JAMES GAGNEY 'in Yarattıiı 

==111 HOLİVUT -=I = 
Bugün 2 30 da : Holivat Geceleri - Venedllc Zindanlarında 

Pek Y•kınd• Pek Yaleınd• 
Ray Milland - Patricia Moriaon - Aklm Tamirot"an renkli ıahawri 

BU AKŞAM 
Lana Turney - Richard Carlsen'in yaratbkları 

--ı -S-A H T E Y ILD-1 z---ı 
Müzikten atef... Ne4eden ltudret... Aşktan ilham 

alan eşsiz şaheser 

ilaveten: Umumi arzu ve istek üzerine Türkçe 
sözlü - Türle musikili 

Sel8hittin1 Eyyubl • • • • • • • • Boz Aslan 
şarkılar: Münir Nureddl" ve Müzeyyen Senar 
Baıün ıündüz matinada: 

MEDENiYET KÖPRÜSÜ 
SelAhiddini Eyyubi . . . . . . . . . Boz Aslan 

iL 
Adana Ticaret ve Sanayi Oda ından ı 

Sayın Adana Tüccarlarına 
Odamızda kayıtlı tüccarlarımızın 1942 yahna ait kaydlyelerfni 1 ki· 

nunsaniden mart nihayetine kadar ödemeleri llzımdır. _ .. Vahşi Aşk ........ i 
Bu tarihe kadar ödenmemiı olan kaydlyeler cezalı ve üç miıU olarak 

icra vuıtaıile tabıil olunur. 

Adana Elektrik Türk Anonim Sirkatinden : Odamıza kayıtlı bulanan bütün tacirlerin buna röre hareket eyll
yerek kaydlyelerlle birlikte kazanç verıislne munzam O/O 2 oda bi11e• 
)erini Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırmalarını ehemmiyetle rica Transformatör iıtaıyonlarımızda yapılacak mutad temizlik 

işleri dolayııiyle 15 Şubat 1942 pazar günü saat 9,15 den 
12,30 a kadar tekmil şebekemiz cereyanının kesileceği berayı 
malumat ilin olunur. 

ederiz. 10 - 11 1690 

Tan Sinemasında 
Bu Ak,am iki Film Birden 

ROMANı 55 J Dörtler Kulübü 
L...-----....ı ÇEViREN: MECDi ENOtL-

-1-
Maskeli on ikililer Kahramanı BILL ELLIOT tarafından yarablaa 

,--umnmmnıınııı1' 
- Çok enteresan 1 dedim. De· 

mek dört aylık araştırmalarm mah 
ıolü olarak ba dört isim meydana 
çaktı. Şüpheleriniz bunlardan han· 
riai üzerinde toplanıyor ? 

Puaro mağrur bir tavır takındı: 
- Mon aml 1 Henüz misaba· 

ita ıooa ermedi. Yalnız Klod Dar
rel'io Çine ve Amerikaya ritmlf 
oldaruoa iıaret ederim. Baoun her 
halde bir mlna11 vardır. Fakat ta• 
mamen bir noktaya saplanıp kal· 
makta dotru deiildir. Her ıeyde 
bir teaadlıf eaeri bulauabileceği 
gözönOnde tutulmalıdır. 

- Peki timdi ne yapmayı dü · 
t6n0yoraanaz ? 

- Faaliyete b&1ladık bile. 
Her rün ruetelerde mtınulp lllo· 
larla neırediyoruz. V • mtınavebe 
ile verdiiimiz bu ilinlarla bu eıki 
artiltlerin akraba ve doıtlar1oın 
avukatımla temaıa r•çmelerini bil· 
diriyoraz. 

Şimdi her ıün bir ipaco bal· 
mak imlclnını halı balanayoruz ... 
Tamam ... 

Telefon çalıyor. Belki de na· 
maraıını ıaııran blriıldlr ... V oya• 
hat ... Evet, belki de yeni bir ha· 
ber vard1r. 

Telefonu açtım : 

- Alo .. .Evet baraıı Bay Pua· 
ro'nan evi .. Evet ben yüzbaşı Hu
ting'lnim ... Oo.. Siz miılniz Bay 
Malt Neyil. ( Mak Neyil ve Pua'. 
ronun Hodrıon avukatlarıdırlar. ) 

Hemen ıöylerim ... Evet.. Evet 
derhal reliyoruz. 

Heyecan içinde Poaro'ya dön
dOm : 

- Puaro, Mak Neyil'io yazı• 

hanesinde Klod Darrel•in bir ka· 
dın arkada41 varmış. Flo19i Monro 
adında bir luz... Mak Neyil hemen 
yazıhanesine relmenizi ıöylüyor. 

- Mükemmel 1 diye bağıra 
rak Puaro öteki odaya ritti ve 
bir •aniye ıonra elinde ıapkuile 
ıörtındü. ... 

Mak Neyil bizi rörünce : 
- Oo... Buyurun Bay Puarof 

dedi, Bayan Monro bize baıı ma
lOmat )Otfetmek için teırif etmişler. 

Puaro : 
- Oob.. Ne büy6k nezaket 1 

diyerek kadana doj'ru yürildO. Ve 
Bayanın elini hararetle ııkb ve 
Mak Neyil'i incitmekten çekinerek: 

- Matmazel, bu tozla ve ço· 
rak yerde bir çiçek rlbl parlayorl 
dedi. 

Bu fazla aşırı kompliman teai· 
rini röaterdi. Bayan Manro biraı 
kızardı ve cilveli bir eda ile : 

- Ah, ıiz Franıızlar yokmo• 
ıunuı ? diyerek gülümsedi. 

- Biz, lorilizler ribi rnzeı. 
lerin ltarşııında dllıizleımeyiz, mat 
muel. Sonra ben Franıız deiUlm ... 

-0.-1111 1111r-
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1 Teksas Kanunu 1 
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-2-
Heyecan ve macera delin bin bir sergüzeşt filmi 

ÖLÜM SAATi 
Amerika Polis Tetkltıtının en rüıel filmi 

Burlin 2.30 da : Tarzan Kuvvetler Kralı - Ôlüm Saati 

Pek Yakında Pek Yakında 
BUSTER CRABBE ' nin Heyecan saçan aoriyal filmi 

-Bay Tekin ÖIUmler Diyannda-
imtiyaz Sahibi ı Cult ORAL 
u. N.,rlyat MOdllr& ı Avukat 
Rlfat YA VIROÖLU 

Baaıldıfı Yer ı ( BUGON) 

llatbaaaı - Ad••• 

Fabrika va Bil Om um Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

.. 

DEMiR iş 
SAiM YALÇINER 

Bilumum Makineler, Afatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelgesi 
Her nevi m•kl11•l•ra yedek parça, pik ve kızll dllkUm, •oluk 
aıc•k demir ltl•rl, fireze, bUyUk kUçUk torna ve pllnr• ltlerl, 
elektrik karnak l9lerlnl temlnath olar•k y•pmaıa pek rakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES ESKi iSTASYON karıısında - Telgraf Adresi ; Adana DEMIRlt 

1534 t-26 

GENERAL ELECTRIC 
RADYOLARI I 

Bir takai ile doğra avukatın 
yazabanealne aittik. Ve Mak Ne· 
yil'in huıaai atlltyoıuna kabul olun• 
dok. Avokatan yazı maaatının kar· 
ıısında orta yaılı bir kadın otur

mof bulunuyordu. Saçları rayrita· 
bii denecek derecede aarı ve bok· 
lellydl. Kaıları ve kirpikleri takma 
olup dadaklarıaa ve yınaldarıoa 
bol bol raJ ıOrmOftU. 

Yüksek evsafta bütün teknik incelikleri haiz akümülatör ve 
cereyanlı olarak çalışan her iki tertibatı havi yeni model GENERAL 
ELECTRIC radyoları gelmiştir. Sayın müşterilerimizin nazan dikka
tini celbederiz. 
ADRES: GINIRAL ELICTRIC Adiıia acemalılıAı/alt eaddetle Bardaroflu l·IS 1151 


