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Giyecek ve Yiyecek Maddeler Devlet 
Eli le En Ucuz Şekilde Halka Dağıtılacak 

Devlet Mağaza
ları Kurulacak 

Ticaret Vekaleti emrine 10 
milyon lira tahsis olunuyor 

-------- f 1 bildiriyor) - TC'.v.ıı Qfi. Ankara 16 (Husmıi muhabirimiz tele on ı& 1 . V lt'll 
. . h" 1 • " dair kararname erıo, e ı er 

ıinin teşkilat, vazıle ve ıela. ıyet e~.'noınOzdeki rünlerdo tatbikine ie· 
heyeti taraf mdan taadilc edılerek 00 

-,... ...... 

Çilıne'line intizar olunuyor. dd l · ı_•t t • • · b 
f d el konan ma e erın na~ı ve evz:ı ışı u 

HükOıuet tara tn an · d 1 • b' l h t- 1-
0fis tarafından yapılacak, borün ~ıyaaa a az ı~ı. ıs ? unahn ker ur ~ 

• cek eova Devlet ehle en ucuz uır şekılde at a tevzı 
yiyecekkvto f~~e maksatla büyuk istihlak merkezlerinde kooperatifler 
olanaca "· l k ve bllyOk •atış merkezleri kurulması etrafında da tetkikler yapı ma • 

-1~~_:::d:_:d:;/_i;'c;~~-n: I, M eh us B. Refet ülgen 
ÇOrçil 

tadır • k l dü - il Hayat pabalılığıoı önliyecek bir tedbir olarak uru ması şun • 
len bu Devlet mağaz.tları piyasayı her bakımdan kontrol ve müra-
kabe edecek, her türlü fıyat yükıetişlerino mini olacaktır.. . 

Ba ribi jşlere sarfedilmek üzere Ticaret Vekaleti eıı:mne 10 mıl· 
yon lira tahsil!i hakkında hazırlanan kararname Vekiller Heyetinin 

Sl.0 1 
apur'un manca dövüştüklerini belirten ga- Mu·· da fa as ı xetelere göre, S ingapur susoz ve 

mühimmataız kaldığı için teslim ol· 
muştur. 

tastikioe arz edilmiş bnloomllktadır. 

KÖYLQ 
iŞESARILDI 

lü, hükOmetin bu sahada çiftçiye 
yaptığı büyük yardımı ve göster 

diği kolaylıi• moinet ve ıükranla 

anarak kendisine dü~en ödeve 
şevk ve sevinç ile sarılmıştır. 

Ankara 16 (a.a) - .Y~zlık. ~ · 
kimin ve direr hububat ıstı?salınm 
arttırılma11 için memlekotın h~r 
tarafında esaslı kararlar alındırı 
ve bunların tatbikine geçilditi ge 
len telgraflardan anlaşılıyor. Köy· 

Londra Halkevi Perşembe 
günü açılıyor 

du•• ştu•• g"' u•• nu•• Londra'da öğrenildiğine göre, 
Singapur'da büyük bir boşaltma 

düşünülmemiştir. Ş~hrin 60 bine 

b l· ı d ·ı rd ,. varan müdafu lı:uvvetleri J aponla 
ra teslım olmuştur Bu ku" "etlerin 

60 bı•D kı·şı·ıı•k Brı• • yarısaodan faztası Hindli, bir kıs· 
mı Avustralyalı ve logilizdir. 

k • Japon Başvekili Tojo'da, Sin· tanya uvvetı (apur düştQkten IOl'ra söyley~ceği 

l• Jd blldirilen nutkunu vermiş, olayın tes ım o u ehemmiyetini belirtmiş, Jı•pon ••. 

Japonlar dUn sa· 
bah Slngepura glr
dller; fehlrde Ja
pon bayraklar1 dal· 
galanıyor 

ToJo'da 
diyor ki: 

Birmanya ve Hindis
tan Japon yeni niza-

kerlerini Övmüş, bunun bedofo 
dofru ıidon yol üzerinde ancak 
bir merhale olduğunu söylemiştir. 
Baıvekil demiştir ki : 

«- Japonya Uzak dojıı'da 
yeni bir nizam kurmak istemek· 
tedir. Bu nizamda her millete liyık 
oMuğ-a mevki verilecektir • .Ancak, 
gerek Amerika'nın, gerek lorilte 
ro'nin ezilmoıi lizımdır. » 

Londra: 16 [a. a] _ Loodra'da Halkevinin açılma töreni 19 Şubat· mına dahilmiş 
da yapılacaktır. Bu törende hükOmet dairelerinin bütün Şefle•İ ve Mü· 

Tojo'ya iÖro, Avustralya Ja· 
ponya'oın iyi niyetini anlayıp da 
Demokratlardan ayrılırsa Japonya 
ile işbirlii'i halinde yqayabilir. 
Aksi takdirde ezilmeğe mabkOm 
edilecek.tir. Birmanya ve Hindiıtan 
da yeni nizam plinında yer al
maktadır. 

moHilleri baıır bulunacaktır. Londra Büyük Elçimiz B. R~şt.ü AAas, 1~- J•ponlar Sumatray• 
·1· H · · N Eden General Dit birer nutok ıoylıyeceklerdır. par•tUtçU kıtaları in· fi iZ arıcıye azırt t 

General Dit'in nutku Türkçe olacaktır. dlrdller; Cavaya asker 
Tören filme alınacak ve Radyo ile neşredilecektir. Londra Radyosu çıkardılar 

Hat 18,45 de törenin tafsilatını vercektir. ..____ _ __ _. 
---~----------------------- Ankara: 16 [Radyo gazeteıi] -

Ruslar .................... 
Polonya 

hududuna 
yaklaş.!!, 

Almanlar cephe
ye yeni ihtiyatlar 
gönderdiler 

Ankara 16 ( Radyo i'azetesi ) -
Raa ve Alman tebliilorinde baro· 
Utan reliımeai hakkında her hangi 
bir tafsilat aıevcot deiilse de, Sov 
yellerin Moskovanın şimal batısın· 
da yeniden bazı ile~lemeler k~y· 
dedorok Vilno şebrıne 115 kılo· 
ıaetroye kadar yaklaşmaia mu· 
vaffak oldoldarı bildirilmektedir. 

Sovyetlerin, Kmlordunun kurulaş 
yaldöntlmll olan 24 şubat gününü 
Parlak bir 1arotte kutlamak için 

laerroz:larına b11: vermeleri ihtimali 
"'•rdır. Maamafih aon günlerde Al 
..... lllllllt • 

'4 •vomotı çok sertleşmiştir. 
09"ova 16 ( ) toblliı ıs a.a. - Reımi 

arroılarına '"dbatta kıt'alarımız ta· 
.,,.... t 1 1 

man muhareh. e m Şerdir. Düş 
dermiştir, A 1 !• ihtiyatlar gön 
muhtelif kotimlerı:;.~ r cephenin 
lar yapmışlarsa da ptı:~•• hücom 
terdir. thtlllınn1 

Almanlar 1 şubattan 14 hba .. 
ta kadar 269 uçak kaybetaıi§ler. 
dir. Biz 83 tayyare kaybettik, 

• Berlin 16 (a,a.) - Doğa cep· 
boaındo düşman yeniden arır ka. 
yıplara 0iratılmıştır. Dün 46 Sov· 

t~t tayyareıl dtlf llrdllk. 2 tayyare 
... ,bettlk. 

\ Libya'da 
hava harbi 

Malta 1 O saatten 
beri bombalanıyor 

Akdenlzde bir lnglllz 
gemi k•flle•I hUcum• 

uAradı 
Ankara 16 (Radyo razetesi)

lnriliz hava kuvvetlerilo Mihver ha· 
va kuvvetleri Libya 1aba11 üzerin· 
de bir bava harbi yapmışlardır. 
Bu muharebede 23 Mihver tayya· 
resi düşürülmüş, lnrilizler hiç gaip 
vermemiştir. 

Rommel'in burünlerde harekete 
reçmesi beklenebilir Mıhver hava 
kuvvetleri 10 saattenberi Malta'yı 
havadan bombardıman etmektedir. 
Devamlt olan bu taarruzun, hava· 
dao bir indirmeyi, yahut adayı işe 
yaramayac"k bir hale getirmeyi 
hedef tutması ihtimal içindedir. 

Romi 16 ( a, •· ) - İtalyan 
teblij'i: Mihver bava ve deniz lrnv· 
vetlori lıke11deriye'den Malta'ya 
ritmekte olan bir logiliz gemi ka· 
filesine hücom etmişlerdir. 7 tica· 
rot vapuru, 1 de1tyoyor batırılmış, 
8 ticaret romiıilo 5 kruvazör, 2 
deıtroyer hasara uğratılmıştır. 

Ellerinde tohum ka· 
lan çlttçller 

Ankara 16 (Radyo razetesi)
Ellorindo tohum kalan çiftçiler, 
bunları toprak ofise teslime mec· 
bor olup olmadıklarını soruyorlar. 

Eier ekim mart ıootına kadar 
devawn ediyoraa, elde bırakılm14 
tob .. -· f ı· . 1---•rıa o ise tos ımıne uzam 
yoktur E'-ı • . b' t••. h ld ld · ' ıa mev11mı ıt ıgı a e 
e e tohoaı kalınışsa buna ofise 
teslim, dOrllıt bir çiftçinin yapaca· 
tı ilk iftlr, 

Singapur'un düştüiünü lngilizlerldo 
resmen bildirmişlerdir. Japonların 

bo şehri düşmüş gib i gösterdikleri 
günle Singapur'un düştüiü zaman 
arasında 5 rün kadar bir fark 
geçmiştir. 

Japon kaynaklarınao bildirdijfoe 
göre, şehir şöyle düşmüttilr: 

Dün akşam üstü 4 logiliz subayı 
Japon kumandanına fl' lerek lngiliz 
kıtalarının teslim olmığa karar 
verdiğini bildirmiıtir. logilizler ka· 
yıdsız ve şartaız teslim olmuşlar

dır. Japon ve loi'iliz kumandanları 
arasında yapılan görüşmede şa 3 
maddelık anlAşmaya vanlm14tır: 

1 - lnrilizler Pazar akşamı sa· 
at 20 do ateşi kotecelllerdir, 

2 - Britanya kıtaları, bulondok· 
ları yerlerde derhal silahtan tecrid 
edileceklerdir. 

3 - Sıorapur şehrinde asayişi 

temin için ıilihlı 1000 polis kala· 
bilecektir. 

Singapor'un düştüf'ü haberini 
ilk. defa olarak Başvekil Çörçil, 
Londra'da ııöylodiii uzunca bir 
nutukla lniiliz milletine bildir. 
miştir. 

Bu nutuk, Sinrapur'un düşüşü 
sebeplerini izah eder mahiyettedir. 
lnrihz Başvekili nutkuna, 1940 se 
nesi yazıyla bu rünkü durum ara-
11oda bir mokayeıe yapmakla baş-

lamış, Fransa'mn çökmesi üz~r~ne 
loiiltere'oin yalnız baıına dovuş 
tüj'üoü, geçen yaz logiltere içln 
durumun çoıt ağır olduğunu, • şim 
di bu kara günlerin atJatıldığıoı 
bildirmiıtir. 

lnriltere için elverişli olmıyan va· 
ziyetlerin izahına geçen İngiliz 
Başvekili, eo çok, Uzak doğudaki 
durumun ağırlığı üzerinde durmuş 
tur. Çörçil, bu günkü ağır şartlar 
altında lnriliz milletinin bozgıına 
oiramıyacarını, çünkü müttefikle· 
rin eninde ıonunda harbi kazana· 
cıiını söylemiıtir. 

Slorapur'dalıd aıkerlw kahra· 

Başvekil, kazanılan büyük za· 
ferlere rağmen henüz hedeften 
uzak bulunuldnğuou anlatmıı ve 
Japonların rovşemomoıi lizım gel 
diiioi ıöylemiştir. 

Avo•tralya Başvekili de, Sin
gapor'an dilşmesi üzerine harbin 
Av01tralya sabiUerino gelmiş oldu · 
iunu bıldirmiş : 

«- Avustralya, topraklarının 

hor karışını müdafaa edecektir. » 
Demiıtir. 

Avuıtralya Başvekilinin ıöz· 

leri Tojo'nun teklifıne bir cevap 
teşkil edebilir. 

Loodra 16 (a.a)- Çörçil diln 
akşam radyoda ıon 6 ay zarfında 
cereyan eden hadiseleri gözden 
geçirerek domiştır ki : 

«- 1941 Aj'uıtosunda durum, 
düoyaoın iflas ettıiımizi 1andı(ı 

1940 Aiostoıuna kıyasla çok iyi· 
lotmiştir. Bununla beraber 1941 inde 
kaygı verici karanlık tarafları vardı. 
Çünkü Amerika tarafsız ve birle· 
şik deiıldi. Ruslar ise ağır ltayıp· 

lar vererek rerileyorlardı. O rün 
lerdenberi iki mühim hadise ol· 
muştur. Bunlardan biri ve en mü· 
himi Birleşik Devletlerin harpte 
sonuna kadar yanımızda yer alma11, 
diğeri de Ruıların yenilmeyerek 
memlelcttlerinde muzafferane iler· 
lemeleridir. Ruslar Hıtler efıane. 
sini yıkmışlar, Almanlara milyon. 
larca zayiat verdirmişlerdir. Bıı ilci 
büyük ve esaalı olay, sonunda 
dilnya vaziyetine hakim olacak ve 
zaferi mümkün 'kılacaktır. Bu ba· 

ha biçilmez iyiliklerin karşısına 
konması gereken karanlık taraf. 
lar da vardı. 

Japonya harbe girmiştir. in· 
riltero yalnız bqına Paıifik'i Ja· 
pon hücumuna karşı müdafaa ede· 

' mezdi. Bu kederli anda bile 1942 
ve ı 943 hadiseleri Japol'yanın kara 
taliine yazıldığı gün, Japon tarl· 
hinin bo tecavüzü ı;ılrıoca bir ci· 
navet diye aoacajına eminim. Bize 
f erab verecek dı;er bir badi1e de 
Japonları hayal ıakatuna utratırak 
aanaıa Çin mWetloln 4,S yıllık ma· 

••~• uaıoınvonar.._ • 

Suçlu, bUtUn dedlkodular1n t•hsr a•rez 
mUn•feretten Heri geldlilnl anlatıyor 

Davaya Ağır ceza mahk 
mesinde devam edilece 

Ankara: 16 [ Huıu~i Muhabirimizden ]- Urfa Meb'uıu Refet OıJ 
.. ile Maarif Kolleji eski Veznedarı Zeki Üıren'in muhakemelerine bo~ 
3 üncü Asliye mahkemesinde devam olanda. Evveli maznunlar aleyhi~ 
lsoad olanan iddianame okundu Bo iddianamede, Maarif Cemiyeti Piv-l 
i'OIUnda ikramiye çıkan ve aatılmamıı bulunan biletlerin Refet oı .. 
tarafından himaye makaadile tanıdıklarına verildiji, bazı biletlerin 
numaralarını tahrif etmek ıoretiyle ilı.ramiyeler aldığı, ZeltiÜlgen'in tal 
be taksitlerini zimmetine reçirditi bildirilmekteydi. 

Refet Ülgen ıöı aldı ve bu işlerle biç bir alakası bolonmadıfı 
vaki olan yol1azluklar esaılı bir tetkik ve tahkika tibi totulmadıjı i 
kendiıinin maznun sıfatilo mahkeme huzuruna çıkarıldıiını, beaap i4l 
ve her türlü para alış veriıleriaden cemiyetin merkez idare heyetin 
mes'ul bulondujonu ıöyledi. Yapılan bo iftiraların 1ebeplorini izah e 
Bütün dedikoduların ıahıi garaz ve münaferetten ileri geldiğioi anla 
Neticede mahkeme bo hadiseyi, Cemiot nizamnamoılnin 1 vo 10 an 

maddelerine röre ihtilison zimmetine para i'eçirmek ıuçu olarak gör 
ve ihtilisen zimmete para geçirmek fiili a;ır hapiı cezasını müıto 
bolunmaıına göre, davayı Ankara ağır ceza mabkeme1ino tevdi etti. 

kavometidir. Çinliler bunu her 
alanda üıtüo olan silahlara karşı 
başarmışlardır. 

Yooi düşmanımızın kuvvetini 
küçümsememeliyiz. Ancak hürriyet 
için yapılan bu dünya mücadele. 
ıinde bizim 1afımızdaki ezici kov· 
vetler gcılişioce bütün işieri uzan 
bir gelecek için hallotmeğe muk· 
todir olacaktır. 

Bilıyorauouz ki size sakin ve 
kolay bir şey vadetmedim. Yine 
haber vereyim ki bir çok ağır ka
yıplar, bir çok acılar ve iztıraplar 
bızi bekliyor. Bize 1940 yazındaki 
müthiş tehlikeyi mea'ud bir ıurette 
geçirten vasıflar bu imtihanı da 
ieçirmomizo imkin verecek.tir. Bir 
bata, zaferi logıliz milletinin ve 
müttofıklerinio elınden alabılir. Bü· 
yük ittifak, loriliz milletinin ıobatı 
ve azmi 1ayeıinde doj'muştur. --ıa· 

yemizdon ve ittifaktan ayrılmak 
öldürücü bir cinayet olar. Boo~ 
irtıkap edocoklerir.. boynuna taş 
bağlayarak denize atmamız lazımdır. 

Rusya uiradıiı •iır darbeler
den, mil i birliiıni muhafaza ettiği 
vAe ces~retle dayandıiı için, fevk.a· 
lada bır kalkınma yapabildi. Har· 
bin talihsiılıklen ve hataları hükQ· 
mete karşı bir ıilib olarak kullanıl· 
mamalı, tenkitler gayeye varmak 
için çalışan hükOmetin kudretini 
aarsmamalıdır .) 

Sinrapur 16 (a.a.) - Önlerinde 
otomobil ve tanklar oldup halde 
Japon kıtaları bu aabah 8 de Sia· 
rapora girmışlerdir. Şehrin eh•~· 
miyetli binalarıoda Japon ı,.yrafl 
dalgalanıyor. 

81
• 

Tokyo 16 (a.a.) - J•P'?.1°d .• · 
• d den• ıraoe 

kerı kaynakların a tr Jdpon· - s· ve SaıDa a fOre, IDfa_PUr f idaresi altına 
yanın aakerı ve alya• k 
geçtikten ıonra Japonyaya arşı 

h 1 .pb• artık yıkılmıştır. 
azır anan c H' d' d 

B tJ J•pooya ıo ıstan e. 
o ıure • lü Ü l 1 . . . de kontro n a mış vo n· 

nızının 'l id l k 'it r•r• karşı ı er e yapı aca 
ib 

1 
,:ketler için muhtemel bir üssü a • • 

eld• etmıştır. 
Tokyo 16 (a.a.)- Bütün gaze· 

teler Singapurun zaptını kutluyor 
ve 15 şubatı dünya tarihinc\e dö 
nüm noktası olarak va11flaodırıyor• 
lar. 

Aaabi Şimbaıı raıetesi diyorki: 
cBllyllk brltaaya imparatorla• 

(onun doiu Asyada bii-donblre • 
l~n ıona ermiş olduju düşünülü~; 
Sıni'apur hadiseıinin kıymeti bj 
kat daha ıöze çarpar. Siogap.,. 
düşme1ilo Japonya ve doğu A.y 
ya karşı her türlü tehlike ortad 
kalkmış ve Avustralyanın Holla 
Hindiıtaoının vo Birmany;oın d 
yan.dığı müdafaa ıiıtemi yıkılmııt 
logıltere ve Birleşik Amerika 
karşı harbin devamınca Sinrap 
Japonyaoın en kuvvetli üılerind 
biri olacaktır.» 

Tokyo 16 ( a.a ) _ hnparat 
bu ıabah ordunun ve donanman 
genelkurmay ıubaylarını saray 
kabul etmiştir. imparator bo mü 
ıebetle cenup paslfilı: orduları 
kumandanı ile donanma başkuma 
danı Amiral Y amamoko'yo to ' 
için aşajıdaki emirnameyi notre 
miştir, 

« Ordu ve donanma tam 
işbirliğile Malezyada bır çok nak 
liye güçlüklerine rajmen çık 
hareketlerini mavaffakiyetle ba 
mııtır. 

Bundan başka Japon kuvveti 
ri 00 banaltıcı aıcaklara rafme 
muhtelif kesimlerde düşman ka 
votlerioi ~ok etmişler ve bOyG 
ıııratle Sıniapur'u toılim olrna 
soranda bırakmışlardır. Bo saret 
fogilteronin uz.ak şarktaki başlıc 
üssü ortadan kaldırılmıştır. Bu 11 
vaffakiyetlerden dolayı eıı deri 
momnun~yetimizi bildiririz. » 

Vaşıngton 16 ( a.a ) _ Ja 
ponlar Palembang'ı İfi'al etmiıler 
dir. 

Em16k yazımına 
batlandı 

Evvelce haber verdiğimi 
gibi, ıebrimizde emlak yazımın 
başlanmııtır. Komisyonun vazif 
ni kolaylaştırmak için her vatan 
daşın emlikinin tapusunu bu koe 
misyon izasına gödermtui ke 
menfaati icabıdır. Tepa senedi 
mayanlar ve,.ı kljıtlarlla• .-&-.ıı• 
rebWrler. 



. -
'lan· 

~amazanoğlu kütüphane-
- si dün törenle açtldı -- - KUtUphanede 1260 yazma 2460 ı ....... 

ba•ma 3710 kitap var _ )'.r-
1 Ramaunoihı kütiiphane1i dün ıaat 16,30 da, Mebuıomaz Damar 

, 1ıkoğla, Bolu mebaH Celil Sait Siren, Vali B. Faik Üstü?, 
lartediye 'Reisi B. Katta Eoer, Maarif m6dürü 8. Ekrem Gürael ve bar 
tal\ öjTetmeoio hazır bulunduiu bir törenle açıldı. Önce, Müze müdü· 
le",a&s B. Naci Kam tarafından k11a bir söyle~ . verild~. ~: N~ci, tehir 

r•İnde bulunan Piri Paşa va.kf 1 küt~phanesının, Y.alıı~uzın hı~met ve 
r !'etiyle Hasa1i Muha1ebeye aıt bu bınaya yerleştırılmış, oldurana bu 

·etle kitaplaran daha geniş bir okuyucu zümresinin istifade nazarına 
t ediJd'.. • - l d' D lflDI ıoy e ı: 

'le 8 Kiltilpbanede 3710 kitap mevcuttur. Bunların 1250 si yazma, 2460 ı 
~~madır. 
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Nöbetçi Eczane] 
Mustafa Rlfat 

( Kalekapısında ) 

imtiyaz Sahibi ı CaYlt ORAL 
u. Netnfat MDdflrl ı Ayukat 

Rlfat YAVBRoatu 
Buıldıtı Yer t ( BUGON) 
llatbauı - Adaaa 
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ALSARA Y SiNEMASINDA 

Dünya deıtao ve evsanelerine karışan Batıl itikadlar ülkelerinin ıibirli bir aşkın feryadını ıonsaz. bir 
sevi'inin isbrabını çıldırtan bir hasretin acı nahmelerini terennüm eden 

--·-i -~d Sihirli Yüzük IJ~ 
Türk tazı ile özenilen Tilrk maıaldıile rDzelleten En güzel Türk ıarlulariyla süslenen bir ıark filmi 

F iL M E iLAVETEN: 
Büyük Revüler Filmi. Aşk Valıi, en rüzel kadınlar, senenin en göz kamaştıran Almanca sözlü ve şarkılı filmi 

Daima Sen 
GELECEK PROGRAM 

Edebiyat dünyaınnn en bGyOk zaferi olan (MANTRAP) iıimll kitaptan filme alıotn baştan baıa renkli 
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Baş Rolde : R A Y M l L L A N O - A K I M T A M I R O F 

Savare 
8,30 

ASRI SINltJJADA 

BU AKŞAM Matina 
2,30 

AŞKIN GÔZ YAŞLARI ve BEYAZ GÜL filmlerinin 
Ölmew kalaramaDı ŞerkıD b&yild Ses Kralı kıymetli Sa•'atlrlr 

ABDULVEHAB'lN 
En Soa Çevirdltl Muazzam Film 

Günler iki büyük film birden 
1 Il(ır Koşusu Çok 

~:y egecanlı Oldu ı 
J: 89 atletin girdlll yarııı Valimiz otomobl- 1 

Bilyük rejisör: Valter Vanreri'n vaz'ı sahne ettiği ve büyilk 
artist : Hanri Fonda - Madline Caroll'in yaratbkları 

ATEŞ ÇENBERi 

1 

1 

TOrkçe Si>lln - Arabça Şarkılı 
Hatıratı Kalplerden ebediyen silinmeyecek ol. a bu qk romanında 

1evırlııtn ı1tırabi1le çırpınan göoüllerlo feryadlaruıı iki atet ••Hında 
kalan bir l'Hcln ff'deklrlıldarı ve qk ııtrunda her feyl feda eden 

bir kadının ibret verici bir hallııl 

PEK YAKlNDA 

- --
~' llyle takip etti 

Pazar günü bölgemiz birincili· olmuştur. 

• kar koıuları, baıta Veli..oiz B. Takım tasnifi itibarile Malatya 
l lk Oıtün olduiu halde yüzlerce menıucat birinci, Adana rençlik 
"'·ci öoGnde yapılmış ve çok he· ikinci ve yine Adana rençlik üçün· 
~I oh olmuştur. çü olmuşlardır. 

ilk koşu saat 13,30 da tehir Üçüncüye kadar derece alan 
Jında luz liseıi ve enstitü tale ferdlere madalya, takım itibarile 

ieri arasında yapılmıştır. Meıafe birinci a-elen Malatya mensucat 
metre idi. Bu müsabakaya gençtik kulübün.de üzerinde «Sey· 

bayan rirmit Vfl neticede ens han • yazılı bayrak merasimle Va-
n Meliha 5,15 dakika ile bi· limiz tarafından verilmittir. 

ci, kız liıesinden Sabahat 5,18 Milli Menıucat 5. O ıalip 
~ika ile ikinci, yine lm~ Jisesio. Pazar ~ünü Lii maçlarına de-

l a T6rkin 5,22 dakika ile üçün-
2 vam edil<li. Birinci maç erkek Iİlftıi 

ollıaqtar. Baılan~çtan itibaren 
3 ile erkek ötretmen okulu arHıo· 
4 

ıma . birinciliği muhafaza eden 

5 
bahat ıon 200 metrelik mesafe· daydı. Erkek ötretmea 1 • 3 ka· 

6 
yerini Melihaya terketıniştir. zandı. Güoun en elaemmiyetli maçı 

7 Bandan sonra büyükler araıın Milli Memucat • Deminpor kup 
yapılan 7500 metrelik büyük lqmuı idi. Maça Abdi Atamer'ia 

19ya 69 atlet ittirik etmiftir. hakemliiil• saat 14,30 da batlandı. 
ınp Halkevi Önünden baılan · Deminpor'an zayıf bir kadro ile 
ı, Valimiz otomobille koıacoları -çıktığı, buna makabil Milli Mensa· 
ım adım takip etmiştir. catın kuvvetli bir takım çıkardığı 

Neticl!lde erkek lil'sinden Ri · görülüyordu . 
Ürenç 33,52 dakika ile biriuci, Oyunun sonuna kadar baki · 

alatya mensucat genelik kulübün · miyeti elinde tutan Milli Menıu· 
n Hüseyin Yücel 34.10,03 daki · cat, birinci devrede 1 a-ol, ikinci 

ile ikinci ve yine Malatya men devrede 4 gol atarak 5 • O maçı 
:at gençlik kulübünden Zülküf kazandı. Bu suretle ıampiyonlu 

D 
ykara 36.3 dakika ile üçüncü ğonu garanti etmiş oldu. 

e~ ~ızılay Toplantısı 
D< • 

Acıkh bir kayıp 
Kmlay Pazar günü Halkevin · 
toplantıya davet edilmitti . Bu 

planbda yoklamayı müteakip kon· 
e reiıliiioe Rifat Gülek ve ikin· 
reisliğe Halil Savatlı ve ki· 

tlntlere Rasih Özgen ve Memduh 
tkbilgin seçildikten ıoora ruzna 
9Dİn müzakeresine geçilmiştir . 
nreli merkez heyeti reisi Ahmet 

9mzi Yürerir tarafından mesai 
poru okunmuş, idare heyetinin 
.bfmaaı takdirle karşılanmış, ar· 

ası ıırada plinço ve bütçe mü· 
kereleri yapılmıştır. Neticede is· 

fa eden eıki idare heyetinin ye· 
ıe ıu zevat intihap olunmuşlardır: 

Abide Onar , Vacide Dural, 
dibe Akverdi, Kemal Kuıun, Ra
p Koç, Zeynel Biliç, Ziya Abdi 

ou, Lutfi Kalri i!u, Dr. Oıman 
.>akart Nuri Hu, Aziz Pamukçu, 

abi Meoemencioğlu , Muzaffer 
ııdak ve Bekir Karabacalı:. Ban. 
'° ıOllra umumi konrre marahhas
clarına meboılarımızdan B. Hilmi 
ranla Ali Münif Y eğ'enata ... 
laiflerdir. Aralarında vazife bö. 
a6 rapan yeni idare heyeti bi-
11ci reiılite 8. Kemal Kusun'u ve 
tinci reiıhiede B. Z ya Abdi Ro 
a'JI intihap etmitlerdir. Yeni ida· 

heyetine candan mavaffakiyetler 
ileriz. 

Manavgat köprUsU 
Antalya 16 (a. a.) - Manav• 

at çayı üzerindeki köpr6nün in· 
utı bitmittir. 

Teessürle haber aldıtımıza rö· 
re mebuılarımıı:dan İbrahim Mete 
Ankarada vefat etmiştir. lbrahim 
Mete milli mücadelede Ceyhan 
m10taka1ında büyük fedakarlık ve 
kahramanlıkla vatan dava11 uğran• 
da döğüşmüş vatanperverlerden 
birisi idi. Merhum iyi kalbli, temiz 
ahlaklı bir insandı. Açık kalbliliii 
ile kendiıini muhitinde sevdirmişti. 

Onun bu ini ölüm haberi memle
ketimizde derin bir acı ve tee11ür· 

le karşılanmıştır. Merhuma Tanrı· 
dan rahmet diler ve kederli aile1ioin 
teessürlerine iştirak ederiz. 

Beden Terblre• lnde ma· 
halle mUme•lllerl t o p· 

lantı•ı 
Dün saat 14 de bütün ma• 

halle m ü m • ı i 1 1 e r i böl . 
remiz binamda aylak toplantıları· 
nı yapmıılardır. içtimada bedea ter 
biyesi mülıcelleflefleri itleri Uzerin· 
de konatolmat, kararlar ahnmtfbr. 

Bl•lklet v e at ko•u•u 
Ôireodiğimize röre, C. H. P. 

Kayahbai ocağı menfaatine, 29 
mart pazar rOnil ıaat 14 te bol 
ikramiyeli yaya, bisiklet ve 11t ko· 
ıalar1 tertip edilmittir. 

Hava Kurumunu n 
r •ldtsnumu 

Ankara 16 (a.a) - T6rk ha· 
va Ku•umo bar&n 18 inci yaşını 
doldurmuştur. 

iLAN 
• 

~dana Ziraat Mücadele istasyonu 
Müdürlüğünden: 

1 - 60 lira ücretli bir katip alınacaktır. 
2 - lıtrkUlerio memurin kanonundaki 111'\ları heiz olma11 lizımdır. 
3 - Dıl bilenler ve çabuk daktilo yazanlar tercih edilecektir. 
4 - Milracaatlar 20.2.942 rünüoe kader kabul edilecektir. 
S - 21.2.942 comartHi rüail tut 10 da mlleuetede mll1abaka 

tibııı açalıcaktır. 1689 10 • 13 • 17 

2 
Mevsimin en son ve meraklı büyük 1errüzt1ıt filmi 

--=-Carliechan Panamada-
Meşhur polis hafiyesi ( Şarli Şan) ın Panama Kananahnda 

korkunç ca1Uılak mücadelesi 

İLAN 
Kanara Müdürlüğünden ; 

1 - Kanara için alınacak olan üç tonlalıc bir kamyon ve karisörü 1 
açık eksiltmeye konul•qtur. 

2 - Mahammea bedeli ( 8080 ) lira olap muvakkat te'miaab (600) 
liradır. • 

3 - lhaleıi martın 3 üncü sah rüoü ıaat onb19Şde Belediye encü
meninde yapılacalthr. 

4 - Şartnameai Kanara ve Yazı lıleri Müd6rlüf ündedir. Gönnelc 
isteyenler orada rörebOirler. 

5 - t.talil.r ihale ..... ,....... old•kları 
muyym wtta B.Udiye w•wiııe ~ 

17 - 20 - 2S - l 

te'miut makbuile ..... 
1718 . 

iLAN 
Devlet Demiryollan 6. ıncı tııatme A.E. 
misyonu Reisliğinden : 

ko-
Muhammeu bedeli 2700 lira olan 180 ton ıönmemiş kireç şartna· 

meıi veçbile 7.3.942 Cumartesi rünü sıat 10 da açık eksiltme osalile 
Adanada 6 ıncı işletme Müdürlüğü binasında satın alınacaktır. 

Bu ite rirmelıc iıteyenlerin 202 50 liralık muvakkat teminat akçaları, 
942 yılı Ticaret Oda11 vesikalara ve nüfut cüzdanlarile birlikte eklilt· 
mede bulunmaları lazımdır. 

Kireçler Merain - 19kenderun ( dahil ) iıtasyonları arasında her 
hangi bir istasyonda ve varon içinde teslim edilecektir. 

Şartnameler komiıyon tarafından bedelsiz olarak verilmektedir. Ta
liplerin muayyen rün ve aaatte işletme Komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 17 - 21 - 26 - 3 1717 

Bayanları 
Ucuz kaaaq, terzi elinde kıymetini çok yük1eltir. 

TERZi MAKBULE NiL 
Asri Sinema cadeesi, Cıımlııuigel oka· 

lu lcarıısıntla Dispanser solcak 

Sumer Bank 
iplik ve dokuma fabrikası müessesesi 

Kayseri bez fabrikalan müdUrlüQünden : 
Fabrikamızda SO • 60 ton kadar mevcudu olan kanal 

mahzen tozlan müzayede suretile satılacağından taliplerin 
28.2.942 ye kadar fabrikamıza teklifte bulunmalan ilin 
olunur. 1715 1.S·l 7-19 

Adana asliye 2. hü- 1 LAN 
kOk mahkemesinden: Belediye Riyasetinden 

Adana Devlet Demiı Yolları 

iıtaıyon Şeflerinden Adana garın. 

da Nusret ô. AJtay'ın Ankara Ye 

nitehirde Demir T~pe Orıoç toka· 
iı 12 No. da Leman aleyhine aç 

tıiı ihtar davasının yapıllbakta o 
lan duruşmasında; müddeaaleyb Le 

manın mahalli ikameti meçhol ol 

durundan ilinen davetiye ve i'lyap 

kara,ı teblii edildiii halde mahke· 
meye rel .. mif ve ilin tarihinden 
itibaren bir ay zarfında davacı 
kocasının evine dönmeıi akıi tak· 
dinle vaki ibtano tescil edileceti· 
nin ilanen teblifine karar •erild~ 
iiodea teblit yerine kaim obaak 
a ... k.,,.,. İllD oluar .. 1721 

1 - Karııyakada eski meur· 
lık yerinin hayvan pazarı haline 
ifrağı için etrafına yaptınlacak 
hendek iti açık olarak ekailtmeye 
konmuştur. 

2 - Ba itin ketif bed,.Ji 
1520,25 liradır. 

3 - Muvakkkat teminatı 114 
liradır • 

4 - ihalesi Şubatın 24 Uocil 
salı ~ünü saat 15 de Bblediye E.,. 
cümeninde yapılacakdır. 

5 - Şartname ve projesi Be· 
lediye Fen işleri Müdilrlili'6ndedJr. 
lstiyeoler orada rörebilirler. 

6 - Taliplerin ihale rfla6 
muayyen 1Utte Belediye Eacnaa .. 
nine milracaatları ilin olaou, 

8 - 12 - 17 - 22 1617 

Alsaray ve Tan sı'!emaıarında 
Görecek•lnlz 

TAN SINEMASINDA BU AKŞAM 

Bay Tekin Omıuıer Diyarında 
36 Kısım Büyü\c Serial Filmin Tekmili Birden 

CELECEK PROGRAM 

Herkül 

As. Satın alma Komisyonu Başkanlığından: 
1 - 2800 kilo sade yaiına talip çıkmadığından açık ek.ilme oo 

rüa uzatılmlflır. 
2 - Muhammen bedeli 4172 lira ilk teminatı 312 lira 90 kurqtar. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her l'Ün komisyonda rörülebllir. 
4 - Pazarhiı 19 • 2 • 942 per .... be rüaü aaat ıs de yapı· 

lacaiından iıtelıtlilerin belU rGn ve saatte komyooa müracaatları. 1719 

As. D. Sltııalma Komisyonu Reisliğinden: 
1- Aftk etı * • IG80 kilo Yeawt 4000 kiJo dt atmahaacaktır. 
2- Muhammen bedeli 2800 lira olap ilk teaioah 210 llr.dw. 
3- E ... f .. ~ lııerl'ÜD komityoada rörülebUir. 
4- ....... .. S- 942 t•r....a- ....... t 15 c&Mir. 
5- isteklilerin belli fln •e aaatte teminatları ile birlikte lcom~a 

müracaatları ilin olunur. 17- 21- 26- 3 1720 
.# 

··············=············· İ DOKTOR I 
! Rıdvan Lokman 1 
ı Sinir - Kadın - iç - Hastalıkları 1 
1 Her gün öğleden sonra Hastalarını kabul etmektedir 1 
• Cuma - Sah günleri saat 4 • S arasında parasız bakılır. • 

• Yeni Adre•: • 
• Aı/alt dörtgol alzı Elelctrik şirketi kar111ı No. 265 • 
• 1610 2-15 • • • ···············=············ 

Adana Ticaret Ve Sanayi Odasından : 
17 12 1938 tarih ve 76 numara ile sicilli ticarete kayıth Adanada 

Türk Nebati yatları Fabrihıı Limited Şirketinin esas makaveleaameıine 
illve olunan 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 ıacı maddelere ait tadil il· 
yiha11 Ticaret kanununun 514 ilocil ınaddeıine tevfikan Yükaek Ticaret 
Vekiletince t11dik edilerek bir sureti do•yasıada hıfHdilmek üzere 
Odamıza tevdi edilmiş balunaa qai'ıdaki yedi maddelik tadil liyiha1ı 
Ticaret kanununun 29 anca maddeıi mucibince tescil ve ilin olonar. 

MUKAVELE SURETi 
Türk Nebati Yatları Fabrika11 Limited Şirketi eaaı Makavelename

Iİne ua. .. i kararlatbrılan Maddeler. 
Madde : 34 - Şirket, fiatı tea~it edilmemlt malların, satış fiatları. 

aı ve ba fiatlara eıaı olan maliyet ,,. kir fiatlaruu bu fiatlar tahtında 
sabşa batlamadan evvel yahut bqladılı.tan sonra en reç bir hafta zar• 
fanda Ticaret Vekaletine bildirir ve müşarünileyh Vekllet tarahndan 
vaki olacak teklifleri biiınü niyetle telakkiye am&cle bolunur. 

Madde : 35 - Şirket, her altı aylık bilaoçoıono taalluk ettiii de9 

renin hitamından en l'eç on beş fÜn zarfında Ticaret Veklletiae sön• 
derir. 

Madde ı 36 - Şirket; Ticaret V ekileti taraf andan her talep velll 
oldalrca maamellb hakkında malOmat vermete mecburdur. 

Madde : 37 - Şirket, ıermayeıine tuiıden ıonra lttirak edecek 
olan ecoebilerio, bu lştirakiai kabul etmezden evvel Ticaret Vek&Jetin· 
den müıaade iıtihtal etmei'• mecbardaf. 

Madde : 38 - Müe11eaedeo ıoora Şirket sermayesine iıtirak et
meti talep edilen ecnebi sermayenin yekQnil Türkiye Cumhuriyeti tab'
asına ait yek\'hüo üçde birini biç bir zaman tecavüz etmiyecektir. 

Madde ı 39 - Şirket, Statüde yarılı muhtelif mevzulardan laer 
haari biriılle iftijale baılamazdan evvel keyfiyeti Ticaret Vekiletine 
bildirmete ve Vekiletin milıaad .. ini alma;a mecburdur. 

Madde : 40 - Stat6niin her hangi bir maddesine muhalif hareket 
ıirketin feshini mucip olacaktır. 

ADANA : Türk Nebati Yarları Fabrikası Limited Şirketi Ortakları 
N. Naci Yaziao Nuri Haı Moıtafa Ôzrür Bekir Sapmaz Ômer Sabancı 
Adana Tilrk Nebati yailar fıbrikası limited şirketinin .... maka• 

veleuam•lne lllv• olanan ~. 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 ancı maddelere 
ait ba tadil llyibuı muvafık ıörillmilş olmakla Ticaret kanan•nan 514 
ilnCI -.ddetia• tı.tilcan tasdik kllındı. 7 - 2 - 1942 1716 

TiCARET VEKiLi N. 


