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reıladeki aebze bahçelerine ~ bara· 
iından ucaz sa vererek bu bahçWa \h· 
yaıına karar vermiştir. Bahçelerinde ... 
ze yetlştir.oek istiyen evlere de kolayl1i,. 
lar gösterilecektir. 

EKMEK yeırnne UN 
İsteyenlere !haftada bir gün 
ekmek gerine un satılacak 

Un sallşları için ş ehrimizde 
aynca dükkönlar acııması bildirildi 

Öğrendiğimize ıröre, isteyen vatandaşlara ekmek yerintı haftada bir 

Amerika'nın 
yeni harp 
getnileri 

35000 tonluk bir zırhlı ile 
5 torpido denize indirildi 

Amerika kıyıla-
rında 61 gemi 

batırıldı 
Vaşington: 11 [a. a]- Misler 

Ruzvelt dünkü gazeteciler konfe 
ranıında müttefiklerin strattjisi 
hakkında demiştir ki: 

« - Umumi strateji bakımın· 
dan birleşmiş milletlerin ilk bede fi, 
düşmanın ezilmesi için vücode 
getirilecek önünde durulmaz üı
tünlüğü yaratmakta oldu~ları dev 
re zarfında düşmanın dünyayı sa

ran hatları yarmasına mini olmak 
ve düıınan kaynaklarını mümkün 
olduiu kadar azaltmaktır.» 

Vaıinl'ton: 11 [a. a] - Bahriye 
Naıırbiı 5 torpido mubribinin 
teıbit edilen müddetten 4 ay ev· 
ve} denize İnairtldiğınt bildiriyor. 
35000 tonluk zırhlıların altıncısı 
olan Alahama da denize indiril· 
miştir. 

Berlio: 11 Lıı. n] - Gazeteler 
Alman denizaltılarının Amerikan 
kıyılarında verdirdiği gemi kayıp· 
laıının düşmanın elinde bulunan 
remi miktarını bir hayli azalttıiı· 
nı kaydediyor. Berliner Börsen 
Çaytunl' diyor ki: 

« Amerikan kıyılarında 421 Lin 
tonluk 61 geminin batırılma11 
Ruzvelti denizaşırı hareketlerden 
alıkoyacaktır. Amerika iki ateş 
arasındadır. Çünkü batı kıyısında 
da Japonlar nöbet bekliyorlU'. > 

Çan-Kay-Şek 
Delhi' de, Hindis-

tan'ın yardımını 
~ 

temine çalışıyor 
Ankara 1 l (Radyo gazetesi) -

Japonlar Hint halkını lol'iltere a· 
leyhine ayaklanmaia teıvik etmek· 
tedirler. Japonlara göreı, Hind • 
lilerle lugilteıenio ara11 açıktır. 

Çan - Kay - Şek Hindis • 
tanda liderlerle temaslarına devam 
ediyor. Mareşal, Birmanya yolunun 
müdafaatı meselesi üzerinde 11181• 

gol olmaktadır. Çin, bu yolun mil· 
daf aası için asker verecek, logi· 
llzler bu a1kerleri techiz edecek· 

lerdlr. 
Londra 11 ( a. a. ) - Taymı 

baıınakaleıiode diyor ki: 
Mareşala- Çan Kay - Şek'· 

ln Delbi'ye relmesi jıponyaya kar· 
tı yapılan harpte müttefiklerin ta· 
kip ettikleri strateji bakımından 
•llbiaa bir merhaledir. Birmanya· 
Din "• b'lb Ç' ., 1 assa ıoı n hayat da· 
man ••yal 8 . 
d f •n ırmaoya yolunan mÜ· 

a aa11 • i-lind' t l Ç' • • . •• •o a ın arasında 
tam bır ıtbırllii 
olabilir. Henlb lı yapmakla kabil 

. . arbe başlamamış 
olan Hındıstan bnyllk b' k 

ı. - ır aı er ve malzeme dynasıulır, Ve ç· , 
• ın e çok 

muhtaç olduııu yardı11u "apa k 
d Ç. •· - ı ca 
aruındadır. ın ın muıterek dn, . 

mana karşı yapıla~a~ ~ücumda ro. 
lünü oynayabilmesı ıçıo bu yardı. 
~a ihtiyacı vardır. 

P•rtl mUfettitlmiz 
Ankara'ya gitti 

O Parti müfettiıimiz B. Halid 

11~11 dtlnkG ekıpretle Ankara'ya --.tir. 

gün 00 ıatılabileceği Ticaret Vekaletince ilgili makamlara bildirilmiştir. 
Yakında baılayacak uo satışları için şehirde ayrıca düklr.inlar açılaca · 
i• haber veriliyor. 

Ticaret Vekilimiz B. Mümtaz Ökmen, un satışları etrafında şu be· 
yllnatta bulunmuştur: 

« - Biliyorsunuz ki bütün şehir ve kasabalarda halkımızın 
ekmek ihtiyacı hükumet eliyle temin, tedarik ve tev:ıi edilmektedir. 
Kart uıulünün tatbik edildiği bu yerlerde haftada bir glln arzu 
eden bütün vatandaşlara ekmel::·kartları mukabilinde fırınlardan un 

verilmesi de brarlaştırılmış ve buna ait biltcın hazırlıklar ikmal 
edilerek tatbikata g~çilmesi vilayetlere tebliğ edilmiştir. HükO· 
metin son kararla elde etmek istediği netice, ekmtğ-ioi ve ununu 
intizam ile ve adaletle temin ettiğimiz vatandoşlarırı ellerindeki 
ihtiyaçtan fazla hububatın ve unların umumun ihtiyacına ve men· 
(aaline arzedilmesini temin etmektir. Vatandaşlarımızın ananevi 
ve milJi bir ihtiyat fikriyle ve muayyen bir ölçü dahilinde evle· 
rinde hububat ve un bulundurmuş ve biriktirmiş olmaları bugüne 
kadar kanon nazarında asla bir suç telakki edilemez. 

Ancak kart ile ekmek ve un tevziine başlandıktan sonra bu 
kartların karşılığını vatandaşa lemin eden hükumetin, buğday ve 
un ribi en esaslı bir ~ıda maddesinin şurada burada bir ihtiyat 
tedbiri olarak itıl kalmasına ve hatta çürüyüp bozulmasına imkin 
bırakmıyacak tedbirler alması urori idi. Bu karar ve tedbir alın· 
dıktan ve vatandaşlara tebliğ edildikten ıonradır ki elinde malı 
olduiu halde bunu gizlrmek ve alakalı makamlara teılim etme
mek bir suç teşkil eder. 

Vatandaşlarımızın imme menfaati için ihtiyar edildiğine şüp· 
be etmedikleri bu tedbirlere karşı aldıkları yardımcı durum bizler 

\ 
için cidden ce1aret ve ümit kaynağı olmaktadır.» 

• Diier taraftarı, şehirde kart usuıile ekmek aatııları bOyük bir intİ· 

zam içinde devam etmektedir. Ancak, ekmek kartlarını kaybettikleri 
.fddiasile Bele<ilyeyo baş vur.anların sayısı da bir hayli fazlalaşmıştır. 
Ekmek kartları üzerinde sahibinin iıim ve hnviyeti balonmadığ-ı için, 
kaybolan kartların başkaları tarafından kullanılabileceii tabiidir. 

Kıntını kaybeden vatandaşa teniden kıart verildiii takdirde, kart 
usulile ekmek tevıiiode iıtihdaf edilen maksattan uzaklaıılmıı olacak
tır. Bu itibarla Belediyemiz bu kabil müracaatları yerine getirememekte· 
dir. Hemşehrilerimizin, para meaabeıiade olan ellerindeki kartları iyi 
muhafaza etmeleri kendi menfaatları icabı olduiu kadar bir memleket 

vazifesidir. • Bel~diye, kebapçılarda ve üçüncü sınıf lokantalarda ekmek bulun: 
durulmasını da yasak etmiştir. Akıine hareket edenler hakkında kanuoı 
muamele yapılacak, bulunan ekmekler müsadere olunacaktır. 

Kebapçılara ve lokantalara gidenler ekmekler ini de beraber götü· 
recekler, yahut da kartlarını lokante sahibine vererek en yakın satış 
yerinden elcmeklerini temin ettireceklerdir. 

Libyada 
iki tarafta hücuma 

hazırlanıyor 
Londra 11 (a.a ) - Royterin 

Kahire muhabiri bildiriyor: 
Kuvvetlerimiz düımanı Bomba 

körfezinin batıııoda tutuyor. lkmel 
İ§lerl ıimdi iki taraf için de ehem· 
miydli bir bal almıştır. ikmal işle· 
rioi daha önce bitiren taraf bücu· 
ma gf'çecektir. lki taraf da bu bu· 
10ıta büyük bir gayret gösteriyor. 

Roma 11 (a.a.)- İtalyan teb· 
liği: Aynelgazala'da topçu ve ke· 
şif faııliyeti oldu. Mekili'nin doğu· 
ıunda dü4manın zırhlı birliklerle 
yaptıiı ileri hareketi durduruldu. 
Hava muharebelerinde 3 İngiliz av
cısı tahrip edildi. 

Berlin 11 (a.a,)- Alman teb· 
liii: Şimal Afrikada düımaoın ehem· 
miyetli keşif kolları püıkilrtllldü. 
Tobruk civarında bombalanan ha· 

fif bir loriliz kruvaıörll yana yattı. 

T od'un ölümün 
de esrar! 

Nevyork 11 (a.a.) - Amerİ· 
ka ba11nı Tod'un bir kaza netice· 
ıinde öldiliü h•klundaki Alman 
tebli(ini itimatsı:zlılcla karşılamıştır. 
Nevyork Taymiı'in Berlin muhabi· 
ri Tod'un çok esrarlı 4artlar içinde 
öldüiünü yazıyor. Bu muhabire 
göre, son zamanlarda Almanyada 
bir çok generaller şüpheli şekilde 
öl111nılerdir. 

A kdenlzde 2 Mihver 
ll•111ıaı bat1ral dı 

Londra 11 (•.a) - logiliz de · 
nizalbları Akdeolıde 2 d11tmıo 
ticaret ıımlliol bıtırmıtt1t. 

RUSLAR 
80 den fazla t•hrl 

ve 4800 köyU Alman· 
ıardan geri aldllar 
Moskova 11 (a.a) - Pravda 

gazetesi yazıyor: . . 
29 sooteşrinden 7 şubat tarıhı 

ne kadar Kızılordu 80 den fazla 
şehir ve 4800 den fazla köyü dü4 
mandan kurtarmıştır. Almanlar Moı· 
kova, Viyazma ve Tula çevrelerinin 
tamamından ve Kalinin çevresinin 
büyük bir kısmından çıkarılmıştır. 

Leniorrad çevreıinin ehemmi· 
yetli bir kıımı kurtarılmıştır. Smo· 
lensk ve Ukrayna çevrelerinin kor 
tarılması işine başlanılmıştır. 

Berliu 11 (a.a) - Alman teb· 
liii: 

Doğuda muharebeler devam 
ediyor. Soiult ıiddetlidir. Düımanın 
Leniol'rad çenbeerioi yarmak te
ıebbüıleri aldm kalmııtır. 

Kaçırılan Yunan 
altınları 

Londra 11 {a.a.) - Deyli Tel• 
graf'ın ıiyaai muharriri diyot ki: 

c Yunan bankaaının altınları 

şimdi emin bir yerdedir. Bu altın
ların Nazilerin gözü Önünde na1ıl 
kaçmldıiı 11rası gelince ifşa edi· 
lecektir. Bn altınlar Yunanlıların 
mücadeleye devam etmesini temin 

edecektir. » 

Pasifikteki mUtteflk 
don•nma kumandanı 

deQlftl 
Londra 11 ( a.a ) - Pasifik 

çevresindeki müttefik dona~ma ka 
mandanı Amiral Hart, sıhhi duru· 
mu münaaebetile-bu vazifeden alın· 
masanı iıtemi~tir. Bu kumandanlığa 
Hollandalı Vfı Amiral Feltrik re
tlrilmiftir. 

1 

Singapu r'ıın 

Tokyo 11 (a.a) Japon teb. 
liği : Japon kuvvetleri düşman cep· 
be1inin merkezini teşkil eden kuv
vetli Bokit · Timah müstahkem 
mevziini işgal etmiıtir. Siogapur 
§ehri bu noktadan 9 kilometre 
uzaktadır. Alınıan Bukit · Timah 
mevzii Singnpur adasının en yOk· 
sek noktımdır. Ve denizden 177 
metre yüksektir. 

Tokyo 11 (a.a) - Nişi Nişi 
gazeteıi Japonların Singapur ada· 
smda demiryolunun şimal ve ce · 
nubandaki tepelerde bulunan istih· 
kamları yarmaj'a çalıştıiını bildi

riyor. 
Auhi Şimbun gazetesi in Sin. 

rapor üzerinde yalnız Japon tay· 
yarelerlnin uçtuğunu haber veriyor. 

Londra 11 (a.a) - Royterin 
askeri yazarı Annaliıt diyor ki : 

«Japonların Sinrapar'da Kranji 
kanalının doiuıuna aaker çıkar
malara çok fenadır. Çünkü bu ka· 
nal Japonların doiuya doj'ru ge· 
oişlemesioe başlıca enreldi. Adayı 
Malezya'ya bağlayan Johor şose· 
sine bikim tepeleri müdafaa kuv· 
vetlerioin tutmaması inanılacak 
§ey dej'ildir. Kauçuk aj'acı orman· 
''irile kaplı olan bu saha Japon• 
larıo aı:zmasıoa çok mü1&1ttir. Dü~· 
maoıo havalarda büyük aayı üıtün· 
lüiü vardır. logiliz tayyarelerinin 
Sumatra'dan havalanmaıı ciddi bir 
zaaf t91kil eder. ıt 

Tokyo 11 {a.a) - Siol'apur· 
dao gelen aoo haberlere l'Öre, Ja· 
ponların tahmin edilmeyen 1eri 
ilerleyişi ve yenilen kıt'aların ge
çişi şehirde büyük bir şaşkınlık 
uyandırmıştır. Aıiteri makamlar 
şehrin 4imal kapılarında son bir 
mukavemet hazırlamaia çalışıyo;. 

Japon bava kuvvetleri bugün 
Sinl'apıır'a bir çok 4iddetli hücum. 
lar yapmıştır. Bir bomba teşkili 
istasyona ve limana, başka filolar 
da ıebire karşı şiddetli hücumlarda 
bulunmuşlardır. 

Bu sabah Japon kuvvetlerinin 
aol kanat kıt'aları Johor kanalını 

geçtikten ve lnriliz kıt'alarını geri 
püskürttükten sonra esaı yolun 
batııındaki yüksek arazide üç ta· 
raftan ilerleyerek Singapur'uo bir 
kaç kilometre yakınına kadar gel· 
miştir. Japon kuvvetlerinin bugün 
şehrin kapılarını zorlaması ihtimali 
vardır. 

Cenup batıda Japon kıt'aları 
esas müdafaa mevziinin etrafın

daki çer.berini kapatırken adanın 

merkez kesiminde bir meydan mu · 
harebui veriliyor. 

Loodra 11 (a.a.) - Sinrapur· 
dan son gelen haberler Londrada 
kayrı uyandırmııtır. Japon bava 
kuvvetlerine karşı müdafaa temin 
edilememui büyillt zorluklar do. 
iurmuştur. Ceaur Çinlilerle yan ya· 
na çarpışan lnrilizler Japon ba1k111 
karı111nda reri çekilmek zorunda 
kalmışlardır. Singapurdald kuvvet. 
ler 45 binle 60 bin ara1ıoda tah· 
min ediliyor. 

Tokyo 11 (a,a.)- Japon tay

yareleri doiu ve bntı nıedeniyet· 

gösterir 

Japonlar 
Singapur 
şehrine 

girdiler 
İngilizler üsdeki 
bütün tesisleri ha 
vaya uçurdular 

General 
Yeyveı 

Beliren tehlike üze
ine uçakla Cavaya 

glttl 
lnıiliz gazeteleri, /ngiliz 
imparatorluğunun n a z i k 
günler yaşamakta· olduğunu 

gazıgorlar 

Singapur' da bir mabe
din kapısı 

lerinin bir reıniıi olan Sinıapurun 
knl haline gelmemesi için Britan· 
yalıları tulim olmaia davet eden 
beyannanıeler atmııtır. 

Vaşington 11 (a.a.) - iyi ha· 
ber l\lan mahfillerden öjreoildiifo• 
f Öre, Sing-apur meydan mabar.•~· 
ıi bu gece kat'i aafbaııoa 6İ,,.aş~~· 
Müdafiler büyük bir tiddetl• 0

' 

ge:rıı 1 1 .1! I ..__ P un _ 
jüşmeje de,, 

k'b •ın ediyoraa da Siıı 
puron a ı etıoi b 1. l 
• t h . d il ua-ün bel ı o a 
gı a mıo e uı.. ·ı . 
• . " b ... or. Yıne öğreoı C1 
gıne rore, o 2'•ce . 
taları karaya çık._1 yeoı Ja~oD ~1 

" kar•ı hüco f ve denız u 
ıune Y illa I' . . 

Tokyo 11 (a.a.)~çauştır. 
• ,_ d •1 Zırhlı teş 

lerın ar ır.asın ao ı erle .. 
. · _. ... eıı ileri ko 

far Sıogapara gıuen YolJ 
• h • ı_ •ra vard 
gından şe rın yaaınd• d 
bekleniliyor. lişme 

Tokyo 11 (a.s.)- E. 
•on ha 

berler Japon kıtalarının h.aan 
2 de Siarapar şehrinin b•tı ilk 
na girdiklerini bildiriyor. 

11 

Rangun 11 (a.a:)- la~ ~ 
va tebliii: Pazartesı rece11 
na bava akını olmamııtır. 1( 

kuvvetlerimize yardım eden bo 
tayyarelerimiz Malmeyn'de dllt 
mevzilerine hücum etti. Düt 
tayyareleri pazartesi günü Tibat 
bombalamıştır. Haaar ve İnNnc 
kayıplara dair henüz haber gelJ 
nıif tir. 

Batavya 11 (a,a.) - Sinrap 
adasındaki muharebe bütiln rG 
devam etmif tir. Alınan rapor 

soo 24 1aat içinde e1a1b bir deji• 
şildik olmadıtıaı bildiriyor. Siop 
por radyoaanuıı ba aababki D 

yatıoa röre aynı ıaatlerde ıiddetl 
bir muharebe devam ediyordu. Ja 
poolarıo ilerleme teşebbiillerl • 
çı bir mukavemetle karşılqı 
imparatorluk kuvvetlerinin dayu 
dığı hat hakkında HHlı malOma 
mevcut olmamakla beraber Toky 
radyosu Japon kıtalarının zorla 
ilerlediiini kabul etmektedir. Vu 
yetin miidafiler hesabına aj'ır ol 
duiu açıktır. 

Singapur deniz üssündeki bil 
tün te1is!er düşmanın eline l'eçm 
mesi için dinamitle tahrip edilmitlir 
Üs, 20 sene zarfında 60 mılyo 
lnl'iliz lirası sarf olunarak meyda: 
na getirilmişti. 

Tokyo 11 (a.a) - lmparato 
luk umumi ı...ararrihı Japon kovv 
lerinin bu aabah 8.30 da Siorap 
şehrine rirdiklerini bildiriyor. 

Batavya 11 (a.a) - Japon 
Seleb,,. adaıının cenup batı keli 
minde Makasıar yakınlarına aıker 
çıkarmışlardır. Çıkarılan kıt 
bir çok noktalarda hücnmlar ya 

pılmış ve Maros'a doira ilerleyen 
düşmana kayıplar verdirilmiştir. 
Dilşman Sumatraaıo şimal ve Ca• 
vanan batı iltikametiode kefl 
UÇQfları yapmıştır. 

Ankara 11 ( Radyo f azeteai 
- General Veyvel, beliren tehli· 
ke üzerine uçakla Cavaya ıitnıif
tir. 

Ankara 11 ( Radyo razeteai ) 
_ Jn,.ilis ıaıeteleri, İngiliz impa• 
ratorla~uoan nazik günler yaıamak 
ta oldurana açıkca yazmaktadır. 
Jar. 

y~ıinrt?o: 11 [a. a) - Ayad 
meclısı tahsıaat encümeni Çin'e 
yarım mil~oo dolar kredi ~çılmaıt 
bakkıodakı kanun projesini bir da· 
~ika içinde kabul etmiştir. 

SU MAHSULLERi 
Sanayiine Ehemmiyet Veriliyor 

Hazırlanan projenin tatbiki için Münakalit Vekaletine ~ 
milyon Hra mütedavil sermaye tahsis edilecek 

Ankara 11 (H111aıi muhabiri· 

mlMlıD) - Mllnakalit VıklleU 

AH illi\iU it0ii8i._ 

ıa mahsulleri kanuo proieıi üze. 

rinde· yeniden tetkikler yıpmıf 

ve ıon icaplara röre bazı d 
likler yaparak ona yeal bir 

- Denaıı IJd..W,-
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SU MAHSULLERi SANAYllNE 
Ehemmiyet Veriliyor 

( Bnştarafı birincide ) 

vermiştir. Mucip sebepler layıhıı · 

ıoda kısaca şöyle denilmektedir: 

«Yurdumuzu çevreleyen sahil· 
lerimiz sularile göl ve nehirleri· 
mizin mahsullerinin oolluğu bütün 

dünyaca malOm bir keyfiyettir. 

ahusus bu bolluğun yanıbaşıoda 
cinsi, nev'i ve nefaseti de yer al· 

akta ve binaenaleyh tabiatın 

.bahşetmiş olduğu bu kıyrnetlerin 
Jıeyeti umumiyesi başlı başına bir 
1 • b 
ıtervet mahiyetini ihraz etmış o· 
luomaktadır. Ancak bugünkü İs· 

1
tihsal şartlarına göre, yurdumuzun · 
nüstesna durumu itibarile haiz ol-
' ~uiu bu kıyıııetlerden tamamile 
~tifade edeusediğimizi tebarüz et-

irmek icap eder. 

~ Oi er taraf tan avlanan veya -=Iaha modern usulJerJe çok fazla 

nikdarda avlanmağa müsaid olan 
( . 

u servetımizden bihalı:lı:ın istifade 

halinde ise satış şartları, aynı za· 

ırloanda iyi teşkilatlanmış olı:ııamak 

.e)fiyeti çok defa aksaklıklar 
c 
urzetmekte, batta tutulan balıklım 

~rf edememek yüzünden tekrar 
'Ü1enize atmak mecburiyetini doiur· 

haktadır. Sadece bu müşahede 

r)evzuuo eheııımiyetirıi izaha ki
İ~dir denilebilir. » 
b Bundan sonra mucip sebepler 
•İ yihasında, su mahsullerinin milli 
> ı.onomide tuttuğu büyük ve de· 
l erli mevkiden, bugünkü 1&tıı; tarz· 
l~rınıo bozukluğundan istibııal saba· 
'ında~i inkişaflardAn uzun uzadıya 
lilahsedilmektedir. Proienin birinci 
dlo bunu takip eden maddeleri su 
~nahsullcrinin tarifini yapmakta, is
' bsal yaparıık bundan istifade ede 
r.elderin kimler olacağını tesbit 
İrtmektedir. 

'>Ü Diier esaslara göre, devlete 
ll~t daimi ve muvakkat dalyanlar, 
:rtoliler, göl ve nehirlerde avlanma 
ıy akkı 5 s,,neye kadar ihale ve ilti
a 

· ıı9mi suretiyle icııra verilebielcektir. 
rÖ'ubarlı, motörlü ve yelkenli re· 
jeıilerle serpme suretiyle balık av
)F'lığı Is tan bul, Çanakkale bofa:z 
gırile bilamom körfez, koy ve li· 
1tıanlar dahilinde yualıt olacaktır. 
yeahilde bir mahalden di(er bir ma· 
ı aile sevkedilecek taze balıklar 

~.,alıkhanelcrce veya balık memur· 

ı ne 2 milyon liralık mütedavil ser· 
maye verilecektir. Bu para ile ya

pılacak işler arasında şu esaslar 
da vardır: 

Balıkhaneler kurmak ve idare 
etmek, alıcılara ve müstahsile ica· 
bında kredi açmak, balıkların mu· 
hafazası için balıkhanelerde soruk 

bava depoları tesis elmek, balık 

sevkiyatı için nakil vasıtaları ve 
buz imal edecek tesisat meydana 

getirmek ve işletmek, av alit ve 

malzemesini almak ve bahkçılara 

icabında kredi ile vermek, ıa mab. 

ıulleri sanayii vücuda retirecek 

sanayi erbabına kredi temin etmek, 

gerekli yardımlarda bulunmak, re· 
rek devletiıı ve rerek hasuıi şa. 

bısların elinde bulunan balık av 
yerlerinin daha verimli işletilmesini 

temin edecek teşebbüslere girişı:ııek 

veya yardım etmek, icabında balıic· 

çılılt enstitüsü ve tetkik müeHese· 

lerl vücuda getirmek. 

D~nizlerde ve iç sularda tutu 

lan bütün su mahsullerinin balıkba· 

nelerde açık arttırma ile satılma · 

ları mecburi olacaktır.Sa mahsullerin 

satış bedelleri üzerinden balıkhane 

lere yüzde 12 balıkhane resmi alına· 
caktır. Balıkhaneler balıkçı, ıiinrer· 
ci, ve balık ~anayicilerile tayfa, dal · 

rıç ve amele araıında iş bulmak 

hususunda hem tavassut edecek• 

lor hem de bütün su mahsulleri· 
' ne dair tekmil iş husuıatını kont-

rol ve tanzim edeceklerdir. 

Sa mahsulleri işlerinin ioki
şaf ve tekimiilü için su mahsuJle
ri kooperatifleri kurmaya Münaka
lat Vekaleti mer.uo olacaktır. 

Projede bundan sonra 
hükümler gelmektedir. 

cezai 

-------~---
Resmi dairelerde mesai 

saati değişiyor 
Bn ayın 16 ıncı Pazartesi gü· 

nünden itibaren resmi dairelerde 
mesai saati değişecek, daireler 9 
dan 12 ye, 13,30 dan 17 ye ka 

dar çalışacaktır. 

Yll6yetlmlze 400 ton 
buAday gönderildi 
Ôırrendiğimize göre, Menin

den vilayetimiz ekmsklik ihtiyacı 
için 400 ton buğday rönderilmiştir. 

'L"'"M-ıruıı~~ 1 ~;:ı~;:· -;E~~IE:ô~~:ı ll°iSaraynsınemasında 
Tabii biliyorsunuz ki Belçikalıyım. - Zavallı Dorrel'in yanımızda j Kanallarında Engizisyon devrinin en korkunç cinayetleri işlenen .. 

Matmazel : olmaması ne yazık 1 Dehlizlerinde esrıır dolu binbir vak'a g izlenen.. Zindanlarında 
- Ostenda'yı çok iyi bilirim! - Sahi 1 Za.vallıoı~ şi~di 

1 

Aşk Tarihinin en büyük romanlan yaşanan 
dedi. rede oldoiuou bılmek ısterdım 1 T T 

Puaro'nan vaziyetinden işlerin - Çolttanberi kendisini rör· 0 -~~" ~ - O 
yolunda l'ittiifoi anlamak kabildi: miyor musunuz ? R Venedı' k Zı'ndanlarında R - Demek siz Klod Dorrel - Harpten sonra bir daha K 
hakkında bize malOmat verebile· k•ndisioi görmedim... Garip bir in- ç K 
ceksiniz ? sandı ..• Hususi bayatını bir esrar E ·~ Ç 

- Bir u.manlnr Klod Dorrel'i perdesi altında gizlemeyi severdi... E 
Fakat •imdi eier bir mitaı mese· 1 L A V E T E N : 

ço~ iyi taoıyordum. Sizin ilinıoızı "' z · d k ı d ı z 
f d leıi mevzuobabisse 1·., kolay anla· enl'ın e or ar arasın a çevrilen, GönOI ere evle ve Neş'e ••çan, 

görünce boş vaktimden isti a e "' B •ıhr ... Yoksa asil bir aileye mi üyük Sao'atkir J AMES GAGNE.Y 'in Yarattıj'ı 
ederek onun ba.kkında belki yeni "' 

bir şey öirenirim diye düşündüm. meos;:~~ ?biç kızarmadan : 1 H O L İ V U T I==== 
Ve burası bir avukat bürosu oldu· 

ğuna göre belki bir miras meseleıi 

mevzuababistir diyerek kalkıp gel

dim. 
Bay Mak Neyil ayak• kalktı : 
- Sizi Bayan Monro ile ko· 

nuşı:ııakta yalnız bırakırsam dah• 

iyi olacalc zınuederim Bay Puaro ..• 

- Çok lOtofkiraınız... Fakat 
aklıma bir şey geldi. de'icuner 
( yemek ) zamam geliyor. Acaba 
Matmazel, bana, misafirim olmak 
şerefini vermek isterler mi ? 

Bayan Monro'pon gözleri pa· 
rıldadı. Teklifi hahişkir bir tarz· 

da kabul tıdince vakıt ve haJioio 
pek iyi olmadığı kanaatini hasıl 

ettim. 
Birkaç dakika sonra. Bir taksi 

bizi Londrıuıın en meşhur lokan· 

tıdarından birinin Öoüne bırakh. 

Puaro mükellef bir yemek ısmar· 

ladılttan sonra misafirine döndü : 
- Hangi içkileri seversioi7., 

Bayan ? Bir şampanya emretmez 
misiniz ? 

Bayan her şeyi Puaro'nun ar
zasona bıralı.mıştı. Yemek çok ne· 
şeJi geçiyor ve dostum, mütema· 
diyen Bayan Monro'oun kadehini 
doldornyordu. Nihayet konuşmayı 
kendisini alakadar eden mevzua 
retirdi : 

- Hayır yalnız bir miras me· 
selesi mevzuubahis, dedi. Fakat 
şahsiyetini iyice tesbit edebilmek 

için kendisini çok iyi tanımış olan 
birisininio malOmatıoa müracaat 
etmek icabetti ... Siz onu iyi tanır 

mıydınız Matmazel ? 
- Evet ... Bay Puaro... Size 

bütün hakikati söyliyebilirim ... Çok 
kibar bir insan11oız... Bir kadına 

mükellef bir ziyafetin na11l çekile· 
bileceğini biliyoraonuz... Halbuki 

zamane rençleri böyle şeylere hiç 
yanaşmazlar. Ben topuna birden 
kokozlar ismini taktım ... Fakat siz 

Fransızlar ... Ne yaramaz insanlar. 
sınız yok mu ? ... Ve böyle söyli· 

yerek bir parma(ı ile Puaro'yu 
şakadan tehdit etti. - Neyse -

Klodla !evişiyorduk... ikimiz de 
gençtik 1 Ben daima ondan tatlı 

bir hatıra saklarım .• Bana çok iyi 
muamele etmezdi ama yine fena· 
lığını istemem .•• Zaten, para mese· 
lesi mevzuubııhs olunca bütün er· 
kekler aynad11. 

Poaro kadının bardağım bir 
kere daha doldurdu : 

- Yooo ... Böyle söylemeyiniz, 

Bayan. Dedi. Acaba şu Dorrel'i 
bana tarif edebilecek misiniz ? 

-Deu•mı 11ar-

Suvare 
8,30 

ASRI ~ NltJJADL!\ 

BU AKŞAM Matina 
2,30 

1 
Müzikten ateş... Neşeden kudret... Aşktan ilham 

alan eşsiz şaheser 

IUiveten : Umumi arzu ve istek üzerine Türkçe 
sözlü - Türk musikili 

Sel8hittinT Eyyübi •••••••• Boz Aslan 
şarkılar: Münir Noreddin ve Mnzeyyen Senar 

Pek Yakında Pek Yakında 
Ray Milland - Patricia Morison - Aldm Tamirof'un renkli şabnsPri 

r ...... Vahşi Aşk ........ i 
İLAN \ 

Belediye Riyasetinden 
1 - Karşıyalcada eski mezar· 

lık yerinin hayvan pazarı haline 
ifrağı için etrafına yaptırılacak 
hendek işi açık olarak eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedt1li 
1520,25 liradır. 

3 - Movaklckat teminatı 114 
liradır. 

4 - ihalesi Şubatın 24 üncü 
salı rünü ıut 15 de Bcılediye [.,. 
cümeninde yapılacakdır. 

5 - Şartname ve projesi Be
lediye Fen lşleri Müdürlüğündedir. 
lıtiyeoler orada rörebilirler. 

6 - Taliplerin ihale giiuü 
muayyen saatte Belediye Encüme· 
nine müracaatları ilin olunur. 

8 - 12 - 17 - 22 1687 

iLAN 
Namıma mühür kullaoan olursa 

kabul etmiyeceğim. Çünkü İmzam 
muteberdir. Şayet mühürle bir 
borç çıkarsa kabul etmiyeceğimi 
ilin ederim. 

l11cirlik köyünden Nuri Of· 
lu Mahmut Yaşatürk 1696 

Tabela - Kristal 
• 

Lastik mühür 

ADRES: Doğruluk fabrikası 
civarı No. 59 

Tafradan da siparlf 
ler kabul olunur 

Telgraf: PAIKDŞ Atelyesi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i IAMAK HAMAMI i 
• • : Şehrimizin cıın büyük ve temiz hamamı olan IRMAK : 
! HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. ! 
: Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları· : 
: mızın yeniliğini ve gerekse temizlifini görmeleri bu sözil· : • • : müzü isbata kafidir. M Ust eclr l : 
: 1633 1-15 Salih Sertkaga : : ...........................•......................... : 

• svrınca verilecek meccani nakliye 

Öfz.kerelerile yapılacaktır. 
\ :aı Bu kanuna fÖre su mahsulleri 

uslerioin inkişafını temin etmek mak 
11dile balıkhaneler tesis etmek ve 

f8poların işletmelerini temin eyle· 
,aıek için Münnknliit Veldileti emri · 

G~~. Nöbetçi Eczan_ej Adana asliye 2 hOkuk Adana Asliye 2. HO-
H~~~su~~~!~~sı mahkemesinden: kük mahkemesinden ı 

Fiyat Mürakabe komisyonundan: 
Şekerin t opt an satış fiyatı : 

1 - Küp ve Kri.!tal şekerin ( Fabrika maliyet fiyatına 
nakliye, hamaliye masrafları ) dahil edildikten sonra yüzde 
iki buçuk kir nisbeti ilavesile elde edilecek fiyat Belediye 
hudutları dahilinde cari toptan şeker fiyatıdır. 

ad 

~(JJ;jf)[JlfJ'JjyJ[/Jl? 
>r 
mı 

• Devlet Demiryolları idare q 

t- ~innin yeni bir kararla, şimdiye ka· 
ınıar tatbik edilmekte olan ridiş -

1 Jtfınüş tenzilatlı yolcu biletleri, 10 
enbat 1942 den itibaren kaldırıl 
ÇGıştır. Bu tarlhhın itibaren yalnız 
> ,nzilath gidiş biletleri muteber 
nblacaktır. 

, r Bilindiği üzere; 101 numaralı 
11

101cu tarif esine dahil olan b11 ten· 
a .k. 

lath biletler ı ı ay muteberdir. 
Hundan maada yolcular ridiı-dö· 
. lil ücretlerinin 0/0 10 n niıbe· 
ıc nde bir zam vererek, bu iki ay• 
inik müddet bir ay daha temdit edl-
teırek üç aya iblağ' edilebiliyordu. 

oüt eni kararla bu temdit keyfiyeti de 

lel\;vedilmiş bulunmaktadır. 
lit • Roterdamdan b İ r firma 

• t,mir Ticaret OJaaıoa müracaat 
P 'derele takas ıurctıle hah almak 
r. \tedığioi ve yerine Hollanda men· 

1 k~n m5llırdan rönderilece(ini bil 
be irmiş, tacirlerle münuebet tesisİ· 
:lro0 tavasaut ricasında bulunmuıtur. 

• Ziraat Vekiletinde illıtba. 
na ar ekimi zamanının yaklaşması 
H•ıu:ıasebetile büyük bir faaliyet 
)oh rdır. ll"be bar ekimi için lazım 
bi ~an tohumluklar ıimdiden bazır-
işi nmağa baılanmış ve kıı111en de 

t(i tibsl\l mmtakalıırına gönderil 
:&tiJıştir. . 
t 941 Nisanında Anıerıkaya ıi· 
ıcı l. l k . 

·lııriş edilen 5 milyon ıra ı zıraat 
cerr d~ 
klılakina ve yedek aksamının ort 

a • d k' ıraçlıçok milyon lira kıymetın e. ı .en 
Jyük kısmı bugün memleketımıze 

• ,lıniş bulunmaktadır. Bunların 
':Jf pntajı peyderpey yapıl'Daktadır. 
verbtbahar ziraat ıeferbt-rliginde bu 
ltf~klnalar faaliyeto baılayacak· 

• Aokaradan verilen haber
lere göre, la~e müdeşarlı&"ı kunıl· 
muş olan iaşe heyetlerinin faaliyc· 
tini proıramlayan bir tamim hazır· 
layarak teşekküllerine röndermi~
tir. Bo tamime göre, iaşe heyetle· 
rinin raportörlüğünü umumi kitip 
yapncaktır. Umumi katip, viliyet 
fiyat murakabe kontrolörlerinden 
biri olacak ve bunlardan banrisi· 
nin tensip edileceği vali tarafın
dan kararlaştırılacaktır. 

iaşe heyetleri Vekaletin vere· 
ceii direktifler dairesindeki çalış· 
malarından başka, bulundukları 
mıotakaların ihtiyaçlarına göre re
sen bir takım karar ve tedbirler 
alabileceklerdir. 

Bu cümleden olarak münaka-
le yollarının kar veya sair sebepler• 
le kapanmıısı halinde yollar açılın· 
caya kadar mahallin ihtiyaçlarım 

bir zaman için karıılayacak mile . 
tarda vilayet içinde her türlü tehr 
likeye karıı mahfuz yerlerde lüks 
eıya hariç, yiyecek, içecek, riye 
cek ve yakacak stokları vücude 
retireceklerdir. iaşe heyetleri lükı 
eşya ile meşgul olmıyacaklar, de 
po bakımından devletin, halk ve 
milli mildafunın ihtiyaçlarına ıe 
nelerce yetecek miktarda ıtok yap 

mata maddet~n im.kin olmadırın· 
dan vilayetlerın yıyecek, içecek, 
riyecek:, yaka~ak maddol~~ini ge. 
tirmeği ve istıbsal etmerı iştiıal 
mevzuu eJioen toptııncı ve tüccar 
!arın yaptıkları stokları için icabı 
hale röre ve herhangi bir haksı~ 
hi4 meydan vermeden münasip 
bir bekletme si temi takip edecek· 
lerdir. 

Tamimde bilhassa tasrih edil
diğine naz.aran, hükumetin prensi· 
pi, tüccarın faaliyetini felce urrat
mak değil onların faı.lıyetleı ini 
immo menfaatlerine röre ayarla
mAktır, 

Adananın Hankurbu mahallesiıı· Adanada Döşeme mahallesinde 
de 415 No. lu evde Mu.tafa kızı Errirler fabtikuında Hayriye Sa· 

ve Cabbar karısı Münevver Burak. vaşao'ın Hadırlı köyünden Tunuslu 

o(ullarmın Caoiıaf zade mahallesin. Mehmet Afif aleyhine açtıiı boşan 
de ikeni halen ikametrahı meçhul ma davasının yapılmakta olan da
koca11 Abdullah otlu makinist Cab. 
bar aleyhine açtığı boşanma dava · roşmasında: Müddeaaleyh Mehmet 

sının yapılan duruşm&1ı neticeıiode: Afif adma çıkarılan davetiye l'ÖS 

dava sabit oldu(undan iki tarafın terilen adreste bulunmadığı ıerhile 
birbirinden boşanmalarına davacının bili tebliğ iade edilmiş ve mahalli 

üçyüz rün ve davalının bir sene ikameti meçhul oldu(u anlaşılmış 
müddetle evleomemelerine ve 875 bulQııdojundan ilanen davetiye teb 

kuruş muarifi muhakemenin müddea· li(iııe ve duruşmanın 23 . 3 • 942 
aleyhe aidiyetine tcmylz.i kabil ol· pazırte9i saat 9 talikine karar ve· 

mak üzere 18/11/941 tarihinde ka· rildiğioden müddeaalcyhin o rün 
rar verilmiş olduitJndan tebliğ ye ve ıııatte mabkem~ye gelmesi veya 
rioe kaim olmak üzere keyfiyet ilin bir vekil göndermesi lüzumu ilaoen 
olunur. 1694 teblii olonur. 1695 

··············=············· 1 DOKTOR I • • 1 Rıdvan Lokman 1 
! Sinir - Kadın • iç - Hastalıkla rı i 
1 Her gUn öğleden sonra Hastalarmı kabul etmektedir 1 
• Cuma - Salı günleri saat 4 ·Sarasında parasız bakılır . • 

2 - Toptan şeker fiyatına yüzde iki buçuk kir ilivesile 
elde edilecek fiyatm perakende satış fiyatı olarak komisyon· 
ca kabul edildiği cihetle keyfiyet ilan olunur. 1697 

Tan Sinemasında 
Bu A ktam i k i Film Birden 

-1-
Maıkeli oo ikililer Kahramanı BILL ELLIOT tarafından yaratılan 

~ıınıııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııınıııııııııınııınııını ınınıııımııınıııııııııııııı~ 

§ Teksas Kanunu ;; 
==ı = 

~ııııııııııııııııııııınııııııııımııııııııımıııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıuıııııııııııı = 
-2-

Heyecan ve ~acera df'lu bin bir sergüzeşt filmi 

ÖLÜ M SAATİ 
Amerika Poli~ Teıkilitınm en güzel filmi 

Pek Yakında Pek Yakınd• 
BUSTER CRABBE ' nin Heyecan saçan scriyal filmi 

r:: Bay Tekin Ölümler Diyarında 
•
• Yeni A dres: •. ıııııııııııııııımıııııııııııııııııı.ııııııııııııııııı = Asfalt dörtgol a!:~:lektrik '~:~ti karşısı No. 265 = i A d Dl ol KhT OER b k i 
•••••••••••=•••••••••••••••• i p u a r er ı 

12 Şubat 1942 
PF.RŞE.MBE 

YIL:1942 • A Yı 2. Gün: 43 Kaaım 97 
Rumi 1557· Sonklnun SO 
Hlcrt 1561· Muharrem 25 

Yazı işleri ı Şehrimizde 6 sene kadar Tümen ve Askeri Hastaha ı 
ı nesi Baştabipliğini yapmıştır. ı 

Seri Jalctilu yazarım. Birinci ıınıf ı d 35 N ı 
Şimdi serbest olarak Pamuk Borsası karşısm a o. ı 

avukatlerıu yazıhaoelerinıle çalıştım. ı 
Mablcemelcre müteıollik yazılara aşlnayirıı. ı lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün hastalarını ı 
Rüştiye ııou aıaıfındao ta9ıJiknameliylm. ı kabul eder. 1583 3 - 15 ı 
Y azihaneıi . buluaaıı bir avukatın yaıı ıııııııımııuıııııııııııııııı:ııııııııııııııııııııııı 
iılcrlni az bir ücretle der·uhde ederim. 

Builin Matbauı ldareatnıltn (Yurt ) diye 
ıorulmaaı, 

lmtlyaz Sahibi ı Cant ORAL 
u. Nq1'lyat MUdDrl : Avukat 
Rlfat YAVBR00LU 

Ba11ldıtı Yer ı ( BUGON) 

Matbaa11 - Adaaa 


