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L.l~r~:7 (Haul aababirlmdea]· 
Kutaıionl aebasa Laf Orbay'm Londta 
bBylk elçilijiae tayiai yllklek tudika 
iktiran eyledi. Yakında en lr.ıaa yoldaa 
•••ariyeti batma plecektir. Eltllk 
kadrosunda da baıı deiilikllkler yapal
muı mabtemefdir. 

Alman 
zırhlılannın 

kaçışı 
lngilterede b i r 
tahkik komisyo· 
nu, mesulleri a
raştırmağa baş
ladı 

Çörçile göre:J 

Ziraat Seferber1· 
1 Gnagzevan Alman zırhlısı 

Gnayzenav ve -IJ!!l!!!'!!!!!~~~li!'"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!ı!!ıı!!'~!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!~•ı 
1 Londra 17 (a.a)- e· a Londral7 (L 

Hükfimet yakında teşkiliiti-....;.!"'-· 
eniş ölçüde ekime başlıgac Şarnhorst kU • Hiudiıtan Nazarı 1 r m an y a.) - .Sinrapur 

-18;;dfli8Zii81e gazetecilere de 

1 
daki lnriliz kav· 

miştir ki : y o U vetlerinio a-enlJ öl· 
getlrlldi «Sinrapor'on düş çGde bofaltddıtı 
___._ -~ ....., m81i her ne ka· t h ı ı• k ede' hakkındaki Japon 

Ankara 17(Radyo Gazetesi)- dar ciddi bir dar· e • iddiuı yalanlan· 
Milletler arası münasebetler üç be ise de ba Ja· J ) R maktadır. Ancak 
olayın aiırlıiı altındadır: pooya'ıun Paıi- apOD 8f an- burada bulunan 

1 - Sinaapur'oıı düşmesi. f k't 'l t 120 k• J l • ' e" ıı_oo yenı . gun a 1 o- bir miktar yua l 2 - 3 Alman ztrhhsmın Bresl geye4 UframHına ile bazı tayyareci 
den kalkarak Maoş'ı geçip ana va· mani olamayacak· f d ler çıkaralmıttar. 
tana dönüıü. tır. jllponya do- metre MCSa C C Bunun içindirki Ja 

3 - Libya'da Mihver Dev· ranma11nın hare· ·---- -----
s ponlaran 30000 letlerinia kazandti'ı zafer. ket kabiliyetind~n Japon kıtalare umat-

...1. d l b l 1 r ili 40000 kadar ArQlar ına re en o 0 av a mahrum edildiii rada Heri harekete 
Mihver mahfılleriode büyük 1evinç, zamanı reciktire esir almış olmala. 
anglosakıonlarda tee11ür uyandır· bilir. Fakat 0000 geçtiler rı lizımdır. 
mııtar. önüne geçemez. Büyük adalara Sidney 17 (a.a.)- Avoıtralya 

lnrilız ve Amerikalılar Sior•· dağıtılan Japon kıt'alara 0 zaman hava hıbliğı: 
por'an neden düştüiünü, 3 zarhlı: münakale yollarından mahrum ka· 44 Japon uçai'ı Tumor <ieniıin 
aıa oa11I kaçabildiiini, Libyadakı lacak ve kazandığı 1erleri aynı de müttefik t'emilerine bücam et · 
Mihver movaffakıyetlerinin ıebe çabalı.lakla elden çıkaracaktır. » mittir. Bir saat ıüren ba hücum 
bini izahla meıgulken MıhvercUer Kallrüta 17 (a.a) - Hıod mil etnaaında atılan bombalardan biç 
de bu zaferlerden proparandalar1 liyetperver 1id1Jrlerinden Pandit biri hedefine iıabet etmemiıtir. 
için faydalanıyorlar. Nehro'non raıete1i, Sinrııpar'dald Nevyork 17 (a.a.)- Hollanda 

logiliz ve Amerikan baıını ve garnizonun kahramanlıraoı öven hariciye nazın demiştir ki: 
radyoları, Siarapor'un düımesile bir ya:ı11tnda diyor ki: «- Cava ada11 bizim kalemiı· 
meydaaa ~elen vaziyetin •tırh~ «Gördllillmi\z b'üyük men\tıbe dir. M11kav~.z JQmcUııile •tık 
rizlememektedirler. loa-ilızlere göre, Jer karşısında politikayı bir tarafa av uçaklarına h•j'hdır.:ıt 
Sinrapur'un müdafaasını üzerine bırakarak aıkerlerin götterditi Rani'on 17 (a.a.) - Birmanya 
alan aıkerler vazifelerini yapmış· yülceek ceHreti taktirle aomabyız. maharebeıi yeni bir aafhaya rirmif· 
lardar. Siogapor'an müılafaall bir Garnizon insan ve malzemece çok tir. fnpizlerio Bilin armaiı bölre· 
deniz hakimıyetine dayanmaktaydı. zayıf kalınca teali.o olmDŞtar. Allah ıiodn çekilmelerinden aonrajapon· 
Amerika donanmasına indirilen ve inaanbk kat1ıima mini olunma· lar Ranpn'a kq açqa 120 kilo. 
darbe, iki lnriliz zarhlısıoın bata· • ıını emrediyor. » metre me1&feye yaklatmlflardar. 
ralııı Sinrapur'un durumuna zor Vatha 17 (a.a) - Gandi Kal· lstiyenlerin şehri terkedeceii bildi· 
laıtırmıfh. küta'ya ritmiıtir • . Burada Mareıal rildijfoden Raoa-un'dan ayrılanlar 

Bazı loriliz radyo tefıircileri, Çan • Kay • Şok'le görüımeıi muh- artmııtır. 
Slnrapur'un düımeainde Amerika· temeldir. Ankara 17 (Radyoaraseteıi) -
nın da meı'ul olduğunu ıöylemlı· Sidoey 17 (a.a) - Bqvekil, Berlin radyoıuoa röre ' Japonlar 
lerclir. Banlar• göre, Pöl Harbur Avaıtralya'nın müdafaası için bO· Malezya ~harekitıoda - Siorapor 
baıkını, ü11üo düşmesine kadar tün inıan ve malzeme kaynakla· hariç - larilizlere 5000 ölü ver· 
varan olayların bqlangıcmı teıkil rınm seferber edilmesi huıoıonda dirıİıişler, 7800 eıir almıılar, 480 
etmiıtir. Direr taraftan bazı Ame· rereken tedbirlerin alınmasını harp uçak düıilrmüıler, 33 denizaltı ha-
rika raaeteleri de, bir nezaket kabinesinden iıtediiini :öylemiıtir. tırmıılardar. 330 top, 200 tank, 360 
biaaile, bu neticeden Amerikanın Bu suretle' kadao, erkek herke• kamyon, 4000 makineli tüfek, 832 
da az çok meı'ol oldujuno yaz· Avuıtralya'nın müdafaaıı uğrunda vagon ve lokomotif almıılardır. 
mıılardır. Amerika ve lol'ihertı, Ankara 17 (Radyo oazeteıi) -vazife alacaktır. • 
aralar1ndaki teaanüdü bozmamak Şanghay 27 (a. a.) _ Aıkeri Birmanya yoluna vaki olan Japon 
için, bu neticeyi müıterek mailO · - 5· taarruzlarının •iddeti kar1111nda in b mahfitlerio mütalea11na gore, an· Y 

biyel olarak ka ol etmektedirler. raporun düımeaindeo ıonra Japon· riliz ve Çin kuvvetleri Salven oeh· 
Sinoapur'un düşıneıinden lngi- f l ·1· ı · . rı'ne mavazı', 50 kilometre mesafe· • (ar1n en yakın bede İ nrı iZ erın 

Uzler ye'ıe kapılmış görünmüyorlar. Hollandahlaran ve Amerikalıların de balunan mevzilere çekilmişler. 
Anl'loaak10nlar, Japonyayı Hiodiı· Uzak Şarktan kat'i bir ıeıtilde atıl dir. Çekilme hareketi, yalnız Sal. 
tao'da kartılamaia hazırlanıyorb malarını temin için Cavanın .ifrali ven nehrinin Sittao körfezine dö. 

Japon Baıvekili, ıöylediği ir olacaktır. Japonyaaın Süveyte doi küleo kıımıada olmoıtar. Bu ••· 
nutukta Hint milletine lngiltereye retle Japon kuvvetleri R. aogau'a · ro bir yayılma hareketine der hal 
karıı ayaklanmalarını tavsiye etmıı, 120 kilometre muafeye, a11J Bir· 

il l . ririıecetme ihtlmal verilmiyor. Ca 
Japonyaoıo Hindistan mi et eraoe manya yoluna da 80 kilometre 
ı--..Llll • · · b'ld. · ti'r Hint· vaoıo itralioden ıonra, Japonyanın 
llJO.. verecerını 1 ırmıı . yaklacmıılardır. 
l·ı ba - ı · Lt dır aldııiioı toprakların iktiaadı t-killt · Y ı .,. IO• ere ınanmama .. a • • -.. Birmanya yola Raoron bölre-
H. t Ud lerı'ne ıo-re lorUtere ı'le landmlmaııoa ır.•l•aac:ar" ı Hnıbyor. ıa er ' y-,.. ıinde ciddi bir tehlikeye l'irmit 
aralarında ibtilif olmakla beraber Tokyo 17 (a.a.)- Resmen bil· bolaooyor. 
Hintlıler logilizlerle birlikte yllrll· dirildiğino göre, Siog-apur baodao Ankara 17 (Radyo gazetesi)-
mekte tereddüd röstermiyecekler- böyle Şooanko cenup limanı adını Samatraya çıkarılan Japon kov· 
dir. taııyacaktır. vetleriyle Polembaor'a indirilen 

Verilen bir habere göre, Al· paraıütçüler muhtelif k11ımlarda 
illan zarbhlaranın kaçışı etrafında nonluk hoıule getirmiftir. Yeni harekete reçmiılerdir. Adaya çı· 
la.uıaı. bir tahkik komiıyonu kur· M111r Baıvekili Nabaı pqa aon karmalar devam ediyoı. 
•atlu-dır. lariliz ballnı, Alman bir beyanatında şöyle demiıtir: Japonların Cava'ya aıker çı· 
aırhlılaruun Breatden çıkıp Manıı « Mısırla Britaoya birbirine kardıkları haberi Londra'da te1id 

olanmamıttır. 
~eterek aaa vatana döoilfüoü lori· baf'bdır ve öyle kalacaktır. Biz Ankara 17 (Radyo razeteai) _ 
::: deniz hakimiyetine ağır bir dar· Mııarı Britanya ile birleıtiren mu· Muhtelif kaynaklardan relen ha· 
filli. .. ,.Jorlar. Üzerinde birl91ileo abedeye bağlıyız. Her iki hüktlme· berler Birleıik Amerika aıkerleri. 
ol~arı ÇöıçU iyi bir baıvekil tin beraber yürümeıi için hiç bir 'nin Avosturalyaya ve bazı adalara 
feler aa.. beraber üzerine aiar vazi· ıeyi ihmal etmiyeceğiz. » çıktıklarını, bildiriyor. 
romda bi':'-· Böyle filç bir da· Görülüyor ki yeni bükQmet, 
fi, hem mil~ he• Baıveldlli. ifbirlitiode eald bükQmetten de 

- ll•zı 1 • k d d mümkün detildir. Çörr ~~1 yapma11 daha ileri ritmek ararın a ır. 
a nazırlı tını baıkaa, .. tılı .. müdafa· Londra: 17 [a. a J - Çör çil Avam 
zımdır. • ,,..._••i li. kamara1ında harp doruma hakkın· 

Harp durumu bir kaç an. da beyanatta bulanmaı, Mant de· 
ra Avam Kamaraıında tekr., -:--· oiziodeki muharebe etrafında iza· 
rGıGlecektir. t · hat vererek Alman kruvazörleri 

lnrilizler Libyada Mihver taar· Ş...nhont ve Gnayzenav'ın bu mu· 
razanan gecikmesini, general Rom· ~~~e kullanılmaz bale getiril. 
•el'in r•niı ıurette buırlaadıiına 1 •tini •6ylemiıtir. Çörçıl, ayrı bir :;w ••1111aktadarlar. Bu ıırada mparatorlak harp kabinesi karmak 
L •ır la&lr.O•tinin lo~iltereye k1rtı :'.yetindel 01•adıtıoı, b•ıDnkO lra· 
Al~ ,.,.._, IDrUW.cle ..._ •nede mparatorlak •Dm•ıllleri 

ballllNlapDa lllve ellaittir. 

Valiler 
Aeker allelerlne yar
dım itini bizzat ele 

alacaklar 
Dahiliye V ekileti, muhtaç asker ., 

ailelerine yardımişi etrafında viliyet 
lerin tekrar nazarı dikkatini çeken 
l.ir tamim röndermiştir. Tamimde 
Valilerin bu iıi bizzat ele almaları 
ve tatbikata ıık ıık kontrol etme 
lerl, yardım lfloe ıilr'at hltlzaia H 

la1ık oldab elaf'aa*JetiD 'ftlla11I ..... ............ 

Ankara 17 ( Radyo arazeteai ) - Yaz ekimini 
utbrmak için Baıvekil Doktor Refik Saydamın rad 

4a ihtiyaçlarını hOkOıaete bildir..._. 
Hlllr.Omet, pek yakında kendi t8fkilitiJle 

yodalr.I lr.oaoımasından ve viliyetlere tamiminden 
aonra, yardan her tarafında faaliyete ~eçildiiini ge. 
len telrraflar bildiriyor. Bütün Valiler bu işi vazi 
felerioln en bqında sayarak ekimin arthrılması için 
rerekli tedbirleri almışlardır. 

de ekime baılayacalr.tır. 

Denizli 17 (a.a) - Yazlık eki..U ar·ttıı!'malll 
vilayet ve klzalarda komiteler karaı • .,_ 
bir toplantıda Vali, ekimi arttuınak Ycılaa • 
tedbirleri anlatmııtar. 

Dıier taraftan merkezde de rerek toham, gerek 
ziraat alet ve vaaıtalarınm temini için hareket bq· 
lamJftır. 

Erzincan 17 (a.a) - Halkevinde Y•Plfdt 
toplantıda ziraat müdGrll patat•, -.~ 
hakkında izahat vermiftir. ' 

Amasya 17 (a.a) - Vilayetimizde HilkOmetin alacaiı bütün tedbirler Hdece yar· 
damcı tedbirlerdir. Yurda kuvvet ve kudret verecek 
ürünleri 7et;ıtirecek olan çiftçilerimizdir. Bunların 

tmlmuı yolanda almmaıı lhım relen --.. '«191 .. !1,J 
için bir toplaota yapılmıı, kararların tat 

Bütce l 
• • 

p re ı es ı 
Ziraat Vekaleti kı 
mına zam yaplldı 

Ankara 17 ( Huıoıi mababi 
rimiadeo) - Maliye vekildi 194 
bntce projeıi hazwrhklaranı lamam 
lamak üuredir. Proj9nin masraf 
lnımı tesbit edilmiıtir. Ziraat Ve
klleti kıımına zam yapılmııtır. 
Varidat bütceıi hazırlanırken ba. 
zı yeni teklifler teıbitioe lüzum 
basıl olllHlftur. 8 aylık tabıilit 
mem11aniyet uyandıracak netice 
vermi,tir. · 

Macaristanda 

Naib 
Vekil liği 

Macar Parlamentosu 
kanunu kabul etti 

Ankara 17 (Radyo ıazeteai)
Macarillaoda Naib Vekilliği için 
y"pılan kanun meclis tarafından 
kabul edilmiıtir. Kanunun kabulün
den aonra ıimdi Naib V ekilinio 
seçilm81İne ııra l'•lmiıtir. 

Amiral Horti, iki mecliıia re
iılerine birer mektup röndermiıtir. 
Horti ba mektuplarda şöyle demek· 
tedirı 

«22 Hnedenberi Macar mille· 
tinin önderi olarak vazifemi ifa et
tim. Aucak, ilerleyen yaşım, yora· 

lan vücudum bıı şerefli meı'uliyeti 

eski enerjimle tqımama mani ol· 

maktadır. Bu itibarla baıka birinin 
Nalbliie aeçilmeai daha faydalı 
olacaktır. 

Tarafımdan namzet ~öıterilme
ıi hakkındaki teklifi kabul etmiyo. 
rom. Doirodao do;ruya millet nıü. 
me11illerinio karar vermelerini, biç 
bir teıir altında kalmanıalarıoı mu 
vafık buluyorum.» 

Tahminlere gıre, Naib Vekil
liğine Horti'nin oğlu seçilecektir. 

Almanya ile Bulgaristan 
arasında malt 

bir anlatma 
Nevyork 17 (a.a.)-Stokholm· 

dan alınan haberlere göre, Dreıdeo 
Bank ile Bulgar ticaret bank.,• 
ara11nda bir anlqma imzalaamlftır. 
Bu anlatma ile Almanlar Balrariı· 
taa itlerini ehemmirtll ıurette 
kontrol lmkloını ka.uomışlardar. Bu 
anlqma, Bulrariıtan büyük füçlOk• 
&eri 9lade oldaja sarada hualaD•lf· 

hal ba,IAnmıttır. 

T Ork 
Bulgar 
dostluğu 
Dün anlaşmanın 
yıldönümüydü 

Sofya 17(a.a.)- D. N. B: Sof· 
ya baımı 17 ıubat l 941 de yapı· 

lan Türk - Bulgar doıtlok anlat· 
masanın yıl dönümünü büyük baı 

hklar altında sellmlamaktadtr. Zo. 
ra gazeteai diyorki: 

«iki memleket Ar11ıodald iyi 
münasebetler ileride de devam ede· 

cektir. Geçen sene bu münaaabet· 

leri bozmak için yapılan bütün ray· 
retler neticesiz kalmıştı.» 

Utro gazetesi şöyle yazı"' or: 
clki memleket baıını bu mü· 

nasebetlerin kovvetlenmf'sioe hiz· 

met etmiştir. Bulrar basınının Tür· 
kiye bakkındalti vaziyeti bilhassa 

meıut neticeler vermiştir. Bulgarlı· 
tan ve Türkiyede, hürriyet ve iı
tiklillerini temin eden iki şart; doıt. 
lok ve ıulbtar.» 

ltalyada sabun 
vesikayla verilecek 

Ankara 17 ,Radyo gazetesi)

Romadan bildirildiğine röre, ltal· 

yada saban marttan itibaren v .... 
kayla verilecektir. Verilecek saı-a 
miktara ay baılaranda teabit ...., .. 
cektir. 

Kük ürt ve 
gözt•t • 

Viliyetimfsia bat b?lrelerinde 

h . tH derecede zıyan yapan e emmıy" 
külleme •• Mildiye haıtalıklarana 
karfı k•Uaoılacak kükürt ve röz· 
tat•• pçen sene oldoğn gibi bu 
yıl da Ziraat Bankuı şube ve aian. 
laranca İzmir incir ve üzüm ıatıı 
kooperatifleri birliii ile Etibank1tan 
celbedilecek ve paraıı mokabllinde 
baicalara daiıtalacaktar. 

Ziraat Vekaleti, Viliyetimiz 
mıataka11ndaki bat aabalaruım kasa 
itibarile alktarlaruun ......... 1 

1 
DOiu ceplat!sind#t al 
lıumb•rncıları iş 601...,.111• 

Rus· Alman 
._..._ __ harbi--

Cenupta 
şiddetli m 
harebele 

Almanlar •Dar 
ylat verdlrdlkle 
bildlrlyorıar 

Berlin: 17 [a. a,] - Ruı 
sinin cenap kesiminde ıiddetll. 
~arebeler yapılmış ve d 
ınatçı mukavemetine ratmeo 
teaddit yerler ahnmııbr. K 
üıler haline koomq olan btt 
lerde düşman zayiata aiır o 

Bertin: 17 fa a.] - Alm• 
lifi : Dojııda merkez k 
Viyazmanm 80 kilometre 
da hatlaramııı yarmaia .. 
olan düıaaao papları karu b 
la pwrll•İf ve yok edilmittir. 
maadaa 848 Hir, 17 tank, 86 
yOalerc• mitralyöz ve bomba 
ldD•li, bir çok malzeme a 
M........,e 1ahuında 5000 
ı..ıa ölü ve yaralı vardır. S 
ler dOo 48 tayyare ... ybet 
dir. 4 tayyaramiz il116ne d 
mittir. 

Deniaaltılanmız KareU 
zinde 1~.~~ tonluk 3 lnriliz 
rol 1'•m11ını. batırnnıtır. 

Şımal Afraka'da ehemmiyetli 
hareket olmamııtar. B r den 
mıı lıkeoderi1• açıklarında 
lnriliz filoaana aaldırmıı iki 
yi haaara o(ratmıştır. ' 

.~oıkova 17 (a.a) _ S 
teblıgıne ektir : Aıkerlerimis 
kez kesiminde 6 tank m 
)üklü 84 varon, ı bat~ya ve, 
mitralyöz tahrip etmişlerdir. 
vetlerimiz büyük bir müht:-all 
posaou bomba ile açaraıı• .. ıar• 
bir t~penin ele reçirilmeli 
yaptıkları çarp11mada 
fazla dilfmanı öld:nnı.a.ıı..ıı ....... ~ ...... 

.... ~·~---ı.4J--~---·-ız~~~ 
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:zino Açılacak 
Bu işe harcanmak Uzere 3900 
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tat yrendiğimize göre, şehrimiz Hallcevi, izasınn ve halka bir hizmet 
ler.ı maksadiyle binanın alt katmda gazico açmağa karar vermiştir. 

J8 bir büfe, müteaddit bilardo masası bo!undurolacak, balkan nezih 
r 

1
londa bir arada toplanıp iyi vakıt reçirmesi imklinı temin oluna 

c. Bu hususta icap eden malzemenin tedariki için C H. Partisı 
n lağıda isimlerini yazdığ'ımız zatlar tarafından baiışlar yapılmıştır: 

len luri Has Fabrikatör 1000, Nuh Naci Yazgan Fabrikatör 500, Mos· 
''~zgür Fabrikatör 500, ~ilodo Fabrikatör 400, lbrabim Burdoro(lu 

ırr"'.Catör 300, Gülek Limited Şirketi 200, Bekir Sapmaz ve Ômer Sa· 
a Fabrikatör 200, LutfulJab Joıj Tuccar 200, Tevfik Ramazanoiln 
in/] 200, Zeki Ener Çiftçi 200, Alber Diyap Tüccar 100, Mehmet Sa

i" Tüccar 100 lira. 
p - -

j·~cuk çetesinin muha-
i;~-~mesıne oün bas andı 

1alıtelif düHin va evleri şoy· Mohmet, Fahri ve lbrahim suçsuz 
sın suçlu ve bir kısmı mev· olduklarını, bu işlerle uğraşmadık· 

iutonan yedi kitililc. çocu" çe· larmı ı1öylemişlerdir. Suçluların, 
v l rı muhakemelerine dün baş rirdıkleri dükkiolardan bilhassa 

,ı•ıtır. siiara, rakı ve çivid boyası aıır 

\Jı,dullııb Buyruk, Abdullah makta oldukları anlaşılmıştır. 
Jı ve Arslan Sevinç ancak Mohakeme, ıoyulan dükkin 

d'dülc.kinı açtıklarını itiref et· larda keşıf yapılma11 için 2 Marta 
a{f'r ve dijer suçlular Ali Bilgiç, bırakılmıştır. 

rraı 

u 3tm tellerine bU,Ukle-
~zden gelen cevaplar 

1 'ııılay Kuruma Vııiyet mor 
2 n.ongresi müoaStbetile çekilin 
3 . 4 tellerine büyüklerimizden a 
4 ırıaki cevaplar gelmiştir: 
5 bt1uataf a Rifat Gülek, Kızılay 
6 Kongre Reisi 

~ ~~ 
ş;: . Kongre Heyetinin ttmiz 

1,alarına teşekkür eder, başara 

ş,ılerim. 

ismet lnönü rtr ır 
m Cızılay Kongre Reislij'ine 

1 ADANA 
Uf) --
rl \((uruma çalışmalarında muvaf 

"etler diler, ıözlerinizden öpe 
n i 

ril :a C. H. P. Genel Sekreteri 
rı y Erzurum Mebuau 
D 
ı. Dr. A. F. Tuzer e, , 

ne ~'etmenlerin toplantısı 
::>ün saat 17 de Halkevi ıalo• 

• la ştbrimiz öiretmtoleri çaylı 
1 plfı klı bır hpıtı tı )tıJnııı ardır. 
, e toplantıda şehrimizde bulonıın 
' r'e mebusu B. Cavit Oral, Sey
E ılimebu~u B. Damar Arıkoilu 

1k'niz B. Faik Ü.tün ve eşi, ma· 
pı enmudürü B. E.uem Gürsel ve 
ıı fV davetliıer bulunuyordu. 

2 ı 'aComhuriyet ilk okulu öi'ret 
a pcermdcn bayan Mualla Çıvi 
a lıttmenler namıoa müsafırlere 

sı geldiniz» dedilı.ten sonra er· 
a kclıııesi oıüdilr muavini ve ede· 

la t öğretmenı B. Arif Nıbad Aı · 

10~awıkkemal ilk oltul öğretme· 
1 • Coıil Sabir Muter taraf mdan 

d"l şiırler okunda ve Namıkkemal 
1 ~kulu öiretmeni s~yan Nazmi· 

P ) Jal tarafından «Harmandalı• 
r on~ndı ve çok alkışlandılar. 
..>zlToplantı saatlerce devam et· 

l ab.,. 
udGUret kursu ayın 

sn 23 Unde açııııor 
kin 2., - ü Gureş kursu bu ayın ., unc 
raıartesi a-üoü Bodeıı terbiyesi 
lm_imda bölgemiz Ba~lr.:anı Vali 
m~ . 

• aık Oıtün tarafından aıora1ım· 

ı . c çılacaktır. . 
.ını Kurea Trabzon Tokat, Sıvıı, 
' • 1 e il Y isa, Konya, Hatay, lıparta, çel 

e . 1Nı;de bölreleri Güreı moni· 
ale1eri iıtirik edecektir. 

a 1 Bôıremiz Güret antrenörü ta· 
' odan monıtör lere ıünde 8 ıaat 
C ri ve ameli dera a-öateriıecektır. 

at 
t 

Bir har•ız auçUatU 
ıa 

- rekalandı 
Mo,ılu Aboulıab o;ıu Mahmut 

2da azılı Dİr bır11z Kanlı tabri· 

A civorında bakkal Mabmııdon 
ı.inına iki defa ıirerek külli

l lf' wıkdaıda bar.kalıy•. etyaıı 
lY.lıı ş ve evveu11 gece yıoe aynı 

... aod ıırıp kaaııyı ıı.u ı calarken 
a111Cd 1&tıaao tertıbat oct .ccsınde 
ıo suçu:slil yak1>lanaıı4lır. 

~:. Nöbetçi Eczane 1 -ti'r ahsin Ecc.aneai 
Y eniotol yanında) 

• Manifatura birliklerinin mü 
messillerinden mürekkep heyet Ti
caret Vekaletiyle yapt ıfı görü~me• 
leri bitirmiştir. Vekaletle birlik mü· 
metsillerinin mutabık kaldıiı veç· 
bile ithalatçı manifatura birlikleri· 
nin merkezi lstanbul olacaktır. İı· 
tanbuld

0

aki birlikler merkezi, ithal 
edilen manifatura eşyalarını nüfoı, 

ildim ve iştira kabiliyetini nazara 
itibara alarak memlekete mütesa 
viyen taksim edecektir. 

Tesbit edilen e1&1& nazaran 

ithal edilen manifatura eşyaıının 
yüzde 2 si şehirlere, yüzde 1 i de 
köylere tahsiı edilecektir. Manifa· 
tura eşyası doğ'rudan doiruya va· 
lilMerin kontrola altında ballca sat 
tırılacaktır. 

• T araustan bildirildi tine gö 
re, Beır.ir Sıtlu Kanayın icarıoda 
bulunan un fabrikasında kaçak 
un b o l o n d u i u kaymakamlık 
tarafından haber alınmış ve yapı
lan aranmada 156 torba kaçak 
un yakalanaralr, ona el konmu~tar. 
Suçlu fabrikatör Bekir ile mohasİ· 
bi adliyeye sevk ile tevkif edilmiş· 
tir. 

Deniz subaylaranın me
rasimlerde glıeceklerl 

elbise 
Ankara: 17 [Hosuıi muhabiri· 

mizdeo] - Ordu kıyafet karar na· 
meai mucibince deniz ıubaylartnın 

merasimlerde reymeleri kabul olu· 
nan bir oomaralı elbise teferruatın· 
daki sırmalarıo, vaziyeti hazıra do
layısile, tedariki müşkül oldurun. 
dan buhranın hitl\mına kadar de
niz ıubaylarıom merasimlerde 2 
numaralı elbiseyi giyebilmeleri hak
luoda bir kararname neşredildi. 

Adana Askerlik 
şubesinden: 

Adanada mevcut olup gerek 
fUbeıniz.de kayıtlı ve ferekıe başka 
ıabelerde kayıtlı bnluoupta şube· 
aıiz mıntalca11nda olıın bilumum 
yedek ıubay ve Aslı.eri memurla• 

rın yoklamasına 16{2,942 paz,rtesi 
rünü başlanıp lı.19a bır zamanda 

bitirilmesi vekalet bııyrukları ikti· 

zuından olmakla yoıdaıoaya relen 
subayların hüviyet cüıdanları, Aa. 
vesikaları ve işinde ibtısası olan 
subayların da ihtisas veıikalarile 
müracaatları, 

'J. - Her haorl bir ıebeple 
yoklamaya gelemeyenler olursa bak 
larında ltanooi muamele yapılacağı 
ılaıı olunur. 2-2 

imtiyaz Sahlbi ı CaYlt ORAL 

u. Netriyat Mlldllr& ı AYukat 

Rlfat YAVEROÔLU 
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MatbaHI - Adua 
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RO M A N : 60 1 Dörtler Kulübü ,, i B u A K ş A M ! 
=====ÇEViREN: MECDi ENONd i ALSARA Y Sinemasında 1 

Zavalh FJossi Monrol Yüzüa6n keodinden daima emin crörünen 1 D d •. • • ünya estan ve evsanelerine karışan Batıl itikadlar ülkelerinin • 
etrafını kaplamış olan oksijenli saç Puaroyu mil temadi mağ'IObiyetlerin 1 • sihirli bir aşkın feryadını ıonıuz bir sevrinin isbrabını 
ları hafif srülümaeyen çok boyalı çok lartmıı olduğu anlaşılıyordu. • çıldırtan bir hasretin acı nahmelerini terennüm eden : 
dudaldarile aalc.in bir halde ebedi Hareketlerinde bir yavaşlık : lJ 

1

.:•:• 
uykuıuna dalmış bulunuyordu. 1eıiliyor. dilşilnceli ve çok ıinirli : Q sı· h •

1
rl

1
• Yu·· zu·· k 

Poaro tekrar etti ı bulunuyordu. Her an, bir kedi sri· • 
- Evet, büt6n yıldı:ı.lar aley· bi inaanı tıtmalamaya haı:ır bulu. : 

bimizde... Fakat. .. Acaba bu yıldız ouyordu. Dörtler hakkında konuı• •:• •--------------------
larm işi mi? Sonra aklama bir maktan daima çekiniyordu. Mata· • Türk sazı ile özenilen Türk musukisile : 
şey gelmiş ribi : Acaba sabiden dı veçhile biç bir şey belli etme· 1 güzelleşen En güzel Türk şarkılariyla ,.üdt'lnen bir şark filmi : 
taliimize mi küselim. Hattiorı? don çalı$tığını ve hummalı bir faa• : F l L M E l L AV E T E N : : 
dedi. Yoksa ... Bu zavallı !tadanın liyet gösterdiğini anlıyordum. : Büyük Revüler Filmi. Aşl< Valıi, en güsel kadınlar, senenin en : 

ölüsü üstüne yemin ederim ki... Bazı acalp kılık ve kıyaf,.tli : göz kamaştıran Almanca ı1ödü ve şarkılı filmi : 

~,:ni~.:;:::c:;::~~i zaman ama~- ~~:~~~:~ı:~ar:;ens;:ıiy:r~~~a~~:: !====== Daima Sen====== i 
- Ne demek iatedijinizi bir şey ıöylememesine raimen dlls • G E L E C E K p R O G R A M : 

anlamıyorum... manlarına karşı yeni bir müdafaa Edebiyat dünyasının ea büyük zaferi olan : 
Fakat Puaro baatabakıcıya veya taarrnz planı hazırladıi'ını (MANTRAP) isimli kitaptan filme alınen baştao başa renkli : 

dönmii, ve kendisinden malQmat anlıyordum. : 
iıtivorda. Nihayet Flossi Monro'- Bir rün, ( benden tetkikini -_m ~- ;-;;; :;.~~::v .!\l\IŞI AŞ1I(::~~::-===- -- ! 
DOa çantasında buluaan eşyanıo istemiş olduğa ) besabat defterini • Baş Rolde : R A Y M l L L A N D - A K l M T A M l R O F 1 
bir listesini alabildi. Listeye röı;- karıştırırken, bir teaadüf eaeri ola. 2 -30 _ da 
rezdirdikten ıonra Puaro buğıık ralc lımi karmakarışık ve alfabenin • 
bir feryad kopardı : bütün harflerini ihtiva eden bir i DAiM SEN 1 

-Görüyor musunuz? Hattiors,~ R111a ( çok zengin bulunao Pnaro • : ....................................................... 
görüyor musoooz ? için bile büyült bir meblli tf'şkil A 

- Neyi görüyor muyum ? edecek ) mOhim bir para vermiş dana askeri satınaıma 
- Bakınız, listede anahtardan olduğunu farkottim. • 

bııhaedilmiyor... Halbuki muhale· p,.ojeleri hakkında bına tek kom•ısyonu· başkanlığından • 
k.uk bir nDabtarı vardı... Evet, bir kelime bile söylemiyordu. Yal • 
evet ... Oou bilerek çiioediler. Ve nız ara sıra : " Şanu unutmayınız 1 • 255600 kilo ekmek pişirtilecektir. 
yardıma koşan ilk inen çantasıo· ki, dostıım, hataların en büyüiü 2 - Muhammen bedeli 3834 lira ilk teminatı 287 lira 55 
dan anahtarı çaldı... Fakat belki düşmana layık olduğu kıymet •e kuruştur. 
yiue zamanında yetişebiliri7- Belki ehemmiyeti vermemektir ... ., söz· 3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
aradıiını henüz bulamamıştır... lerini ıöylemişti. 4 • Açık eksiltmesi 19-2·942 perşembe günü saat 14 de 

Bir taksiye atlayarak kenar Hummalı faaliyetinden ·kendi· yapılacağından isteklilerin belli gün ve saatte komisyona 
mahallelerden birinde bulunan sinin bo hataya düşmemek fçln bU· müracaatları ilin olunur. 1663 3 8· 13-18 
Bapn Moor~~n ev~e ~ilik.- Wnra~etiniaa~~me~ooM~~o .~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Monro'noa apartmaoına girmek anlıyordum. AŞKIN GÖZ YAŞLARI ve BEYAZ GÜL filmlerinin 
için bir çok minileri a,mak icııp Böylece mart sonuna lı:adar Ölmeıı: kahramanı Şerkın bUyüd Seı Kralı kıymetli San'atklr 
etti. Nihayet kapıyı açtırabildik. reldik. N hayet bir ıün Poaro A B D U L V E H A 8 ' 1 N 
içeri firer girmez, bizden evvel bana belc.lemediıfim bir teklifte ba En Son Çevlrdltl Muazzam Film . 

oraya birisinin girmiş olduj'unu lunda ı ı---------aoladık. Depoların ve çeltmecele- - Barün en yeni elbisenizi M t G •• } 1 
rin bütün eşyası etrafa daj'ılmış, a-iyiniz ... Dıahiliye vekilini ziyarete e S U :_:"';~~ ~-0 er 
kilitler kırılmış ve bazı masalar rideceiiz ! dedi. ı~~~-"~~· 
devrilmişti. Arayıcıoıo çok acele - Sahi mi ? Aman ne ente 
ettiji bor şeyden belli oluyordu. resan şey 1 Size bir vakanıo tab TGrkçe sazın - Arabça Şarkılı 
P k t b l d 

Hatırat1 Kalplerden ebediyen aillnmeyecek ol.n bu aık romanında 
oaro, eşyayı arış ırmaya aş a ı. kikatına mı tevdi edecek ? B sevrlnln ııtırabiyle çırpınan gönüllerin feıyadlarını iki atcı arHınıfa 

iraz ıonra bir feryat kopardı. _ Hayır." Kendisinden bir kalan bir ıencln ftdeklrlıkları ve a9k u;runda her teyl feda edeıı 
Elinde, içi boş, eski bir fotoiraf randevu istemiş olan benim. Koa- bir kadının ibret verici bir halini 

çerçevesi tutuyordu. Arkasında bir diılne afak bir hizmette bulunmuş PEK Y AKlNDA 
yafta vardı : Al T Slnemala d oldupmu ıöyledioimi hatırlıyor saray ve an r1n a 

Do ek d" t ·ı· ı·k b" • Göreceksiniz - m or şı ın 1 ır musunuz: ? Şimdi bana büyük bir 

çerç:_e ~:!ş 10~::im( Allabım) 1 
emniyeti oldaiuou ve kabiliyetimi TAN SINEMASINDA BU AKŞAM 

C kabul ve taadik etmekte ' bulundu. o anım rözleriniz nerede Haatinsrı? Bay Tekı·n mıu··ıer oı·yarında yaftanın yeni yapıştırılmış olduğa ğaou biliyorum. Ben de orıun büa· 
" il ? n\l niyetinden ittifade etmeye ça na ıorm yor musunuz Fotojra 36 Kııım Büyü\c Serial Filmin Tekmili Birden 

fı alan ' adam yapıştırmış.. Bizden lışacaiım... Gazetelerde okuduğu- GELECEK PROGRAM 
evvel buraya relen ve releceii· DOZ ribi, Fran11z Başvekili Mösyö 
mizi bilen adam tarafından yapı~ Dejardo Lo'ldrada boluooyor ve 
tırılmış : Klod Durel namı diğer arzu ve talebim ilzerineJ .Dahiliye 
Numara Dört 1 Vekili onun da konuşmamızda hı· 

zır bolonmaıını temin etti. 
XV inci kısım Dabiliye vekili eksalans Sidney 

Müthiş /eldket Krovter, memlekette çok aovilen bir 

Flo11i Mooro'non feci ölQmün
den ıonra Puaro'da b6yük bir de· 
tiıiklik husule reldi. o ana kadar 

inaandı. Elli yaılarroda, yakıııkh 
mavi rözlü ve keıkin, fakat hafif 

- Deo11.Mı oar -

HerkDI 1 
lslahiye As. Satın alma komisyonundan ı 

1 - 5 Ton Soaamyaiı ile 5 ton Pamukyaiı ıatıo alınacaktır. 
2 - lbaleal 19/21942 fÜnil nat 15 de yapılacaiından lıteklilerln 

belli rtın ve aaate İslahiye aatıo alma komisyonuna müracaatları.'1722 

r• .. •••••••••• ••••••••••••, ASRI stNı~ıj\l)A 
i ADAN AL/ ~OKTOR · i Sııoar• Matina 

2,30 1 Zekeriya OZVEREN 1 8
'
30 onn!C:.n ~y~~~~ı1dızı 

ı Dahiliye - Kadın .ve idrar yolu Hastalı klan ı Norms shearor -. J0 a0 cravı?rd A- Rosalınd Rus'e~l'i~ 
ı i Erkek yıldızlara karşı ılk defa harıkulade bir zaferle çevırdıkleri 

ı Hastalarını günün her saatinde kabul eder 1 
1 i Cumartesi - Pazarteıi ve Çarşamba ı Kadınlar arasında 

ı günü saat 3 - S e kadar paraıız ı - -
ı ADRES : KuruktiprU Trahom Dispanseri ı ( 16) muazzam kısım tekmili birden 

ı k•rfısında. 1701 1 - 15 ı Bıııün gündüz matinada: •••••••••tLAN•••••..... Ates Çenberi - Şarli San Panamada 
C. H. P. Seyhan vilayet idare Keman ve mandolin 1 
. heyeti reisliğinden : Kem•~ v~ !.lı~ ku•slu•· 

Parti binası inşaatından artan ve halen Parti deposunda 

mevcut bulunan demir deateresi, boş çimento torbası, mer

mer kırığı, kalay, kapı sürgüsü, penc,re ispanyoleti, hurda 

demir, hurda tütya parçalara, eski kullanılmış çivi ve saire• 

nin 19 Şubat Periembe günü saat on beşte parti binasında 
komisyonu marifetile satılacağı ilin olunur. 

1697 13 - 15 - !8 

mııda 1/Martf942 çarşamba srtınil 
derslere başlanacaktır. 9 ya~nıd.:ın 
15 yaşına kadar arıu eden müzik 
aevor gençlerin Halkevioe mür•· 
caat ederek kaydolonmaları .. 1724 

Şubat 1942 
ÇARŞ~MRA 

YJL:ı942 • A Yı 2 Gün: 49 Kaaım 10~ 
Rum! 13S7- Şubat S 
Hlcrt 1S6t- Safer 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 IRMAK HAMAMI 1 
i Ş h 

. . . 1 

B 1 M 
e rımızın en büyük ve temiz hamamı olan IRMAK 1 

---- 8 yan arımıza Ü jde ---il! i HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. : 

lzmirin tanınmış terzilerinden M A K B U L E N 1. L • Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları• İ 
•
: mızm yenilij-ini ve gerekse temizlikini görmeleri bu söıll· I 

atölye.ini ıayın müşterilerine açmıştır. Hor çeşit dikiş kabul eder. Erkek 
göml .. kleri de çok itina ile dikilir. Siparişler valctinde verilir. : mlizü isbata kifidir. MUsteclrl 1 

: 1633 1-15 Salih Sertkaga 1 
Adres: Asrf Sinema caddesi, Cumhuriyet =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 

okulu karşısında Di.~anS'-' sokak i D O K T O R ı 

~ T. C. Ziraat Bankasından: 
26/ 1/942 taribiodeo başlayan on beı rüalük yapaiılara ait b~yanna• 

ıne ve ıno müdcietinin on beş a-iln daha temdid edilmiş oldui'a ilin olu• 
rur. 18-21 1723 

T. C. Ziraat Bankası 
(Adan• 'ubeel) 

ı Apdullah Erberk 1 
ı Şehrimizde 6 sene kadar Tümen ve Askeri Hastaba ı 
ı nesi Baştabipliğini yapmıştır. i i Şimdi serbest olarak Pamuk Borsası karşısında 35 No. ı 
ı lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün hastalarmı ı 
ı kabul eder. 1583 3 - 15 ı 


