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Ankara 18 ( Radyo raıete1i ) -
Jrak'ta Nuri Sait Pqa kabiaeainde bazı 
defitiklilı:ler olmaı. Hariciye, Nafia ve 
Adliye Nazırları deiittlrllmiştir. Yal: 2 Ne. 4SO 

lıın ,artları idare 11• 
kararla9tırılır. 

p ı y at ı (5) K u r u • t u r SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE ..1 

........................ , ... 
Avam Kamarasında 

Çörçil 
sorguya 
çeltild~ 

7ngili: Boşvekilı, harM 
bin sevk oe idaresi 
etrafında münakaşa 
açılmasına razı oluyor 

Tokyo'da 
Zafer Bayramı 

' 

Singapurda bir hava meydanı 1 
___:~-------------------

Kahire elçimiz 
Amerika'ya gidiyor 

Ankara 18 (Hususi muhabiri· 
miıden)-Kahiro orta f')çimiz Meh. 
met Ali Şevki, ayoı paye ile Va · 
şington büyük elçiliğimizde vuife 
almı~tır. Yakında Amorikaya hır•· 

ket edecek.tir. 

Tevfik Rüştü Aras ay sonunda 
Londradan ayrılacaktır. 

Ankara 18 (a,a .)-Açık bulunan 

Londra büyük elçiliğine Kaıtamoni 

mebusa Bay Ra
0

uf Orbay'ın tayini 

yükıek ta.tike iktiran etmiştir. 

Rüştü Aras 
şerefine ziyafet 

Hollandahlar Palem -
beg'teki petrolkuyula· 

rını tahrip ettiler Mersinde avcı teşvik 
lnüsabaktiları jajjllacak 

Londra: 18 [ı. a,] - logiliz 

Harkiyo num Eden, talebi üzeri· 

ne tekaüde sovkedilmiı olan Tür· 

kiye Büyük Elçisi Tevfik Rüştü 

Araı şerefıne bir öile ziyafeti ver· 

miıtir. Ziyafette Lord Bverbruk, 

Hava Nazırı Singler, Hariciye, 

Harbiye Müşavirleri do hazır bu· 

lunmuşlardır. 

Müsabakalara 4 bölge 
avcılan istirök edecek 

- MUsabakalardan sonra ekip· -
lere hakiki canavar sUrek avı 

- yaptırılacak -
Cumartesi günü Mersinde avcı teşvik müsabakalara yapılacaktır. 

Mu~abakalara Seyhan, Konya, Hatay, lçel bölgeleri avcıları. iıtırik ede· 
coktir. Bu huıuıta hazırlanan proğram şudur: 

B. Çörçil 

Ankara 18 (Radyo Gazetesi)- l - Müsabaka atışları Mersin Poligonunda ve sahilde ayraca ha· 

Singapur'an düşmeti Tokyo'da ~~· zırlaltırılan yerde yapılacaktır. 
yilk törenle katlanırken, 1'!,rılız 2 - Bu müsabakalar Cumartesi rünil Hat 1 den ertesi pazar gll 
Başvekili Çörçil de Avam K~...oa- nü akşamına kadar devam edecek ve ıona erdirilecektir. 
ruında Sıngapur'an diı~meaı so· 3 - Y ıtpdacak mü1abaka şunlardır : 
bepleri etraf anda sorguya çek~ldi. 4 - Bölgede mevcut yirmi iki çap tüfekle müteharrik kaınaia 

Tokyodan bildirildiğine gore, münferit atışlar ( Elli Metreden daireli hedefe ayakta üçer mermi ) 
törene yOz binlerce halk, 150 bin B - Saçma ile mütaharrik kasna(a ( Otaz metreden birer atam. ) 
talebe iştirak etmiş, Alman ve hal· C - Bölgede mevcut lngiliz muharebe tnf eiilo muteharrik kaına· 
yan bilyük elçileri törende hazır ia ( Elli M. üçer merml ) 
bulunmuştur. Japon Başvekili Ge· D - Bölgede~mevcut lngiliz tilfeklerile duran reyik ve canavıır he· 
neral Toyo bu müna1ebetlo töy· defferin• ( Ytn -M. den birer mer•ı ) 
lediii nutukta, SiDgapor'uo alın· E - Bölredo mevcut loriliz tGfeklerile mtltebarrik geyik ve ca. 
maaile harbin nihayetleomedliini, navar hedefine ( Seksen metreden birer mermi ) 
tersine olarak yeni başladığını bil· F - Hcır ekip kendi tüfeklorlle uçoralacak gilverciolere ( 35. Met. 
dirmiJtir. reden birer atım ) 

Japon Devlet adamları, Japon 4 _ Bu atışlardan başka, Camarte1i günü atışlar bitirildiii taktir. 
milletine kısa bir muharebe videt• de, Pazar günü tensip edilen yerde ayrıca ekiplere hakiki caonar ıG· 
miyorlar; harbin uzun ıüreceiini rek avı yaphrılacaktır. 
ve çetin olacağını söylüyorlar. Ger· 5 _ Av tüfeklerini ekipler beraberlerinde getirecekler, mOsabaka-

çekten Japonlar Sinrapur'u almakla ya kendi tüfoklorile iıtir~~ edeceklerdir •. < Arza e~en musa~ık, ~rk.a. 
beraber henüz hedeflerinden uzak· daılarının ttıfeğl ile atabılır.) Mermi ve fııekler Bolreco temıo ~dılmıı 
tadırlar. tir, Tüfekler on iki kalibredir. Barutları dumaoh ve siyahtır. Duman11z 

• Hollandalılar Sumalra adasın' barut ynaaktır. 
da Paİombeg'toki petrol kuyularını 6 _ Müsabaka noticeıindo ferdi ve ekip tasnifi yapılacak birden 
ve to'ıiaatını tahrip etmi~lordir. Ja· üçilncOye kadar kazanan moaabıklara ikrami1eler, Birinci gelen ekibe 
ponların, ellerine geçirecekleri bu kupa verilecektir. 
kuyulardan istifade için yeniden 7 _ Hor ekip, ikiıi idareci olmak üı:ore dokuz kişidir. 
sondajlar yapmaları lizımgelecoktir • ~!"!!!!--!!!!"'!~!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!"!"!'ll!!!'!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!~"::"'!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!ll!!!!!!!!!!!~ 

Hollanda Hindiıtaoındaki pet• Avım kamara1ında Alman romile· 1 t•b d M.h 
rol koyulurıaın OD zenginleri Pa· rioin geçen hafta Broıt'ten kaçma· 1 ya a 1 ver 
Iombeg-'te bulunmaktadır. Burada silo Singııpurun düşmesi etrafında • k•J• 
petrol istihsali senedo 4 milyon demeçte bulunmuştur. Başvekil, Al· geri çe J ıyor 
tona reçiyordu. - · · B 'i t k t Ankara 18 (Radyo aazetesi)-Hollanda umumı valısı, Amo· man remllorioin rest er e me• • 
rika'dan hava yardımı yetişirse )erini bizim için mubaıtkak surette İngiliz radyoıu, Llbyadaki Mıhver 
Cıvayı muvaffakiyotle müdafaa ede· faydalı bir hadise olarak vasıflan· kuvvetlerinin, münakale ve ikmal 
cotin1 ıöylemlıtir. darmıı ve logilterenin Atlantikteki zorlukları yüzünden Gazala ve M .. 

1 kili'den Keri çokildii'ini bildirmiştir. 
• Çörçilin nutırnnda bil has· bahri durumunun f onalaım•k ıöy e be b k 1 Ba ha r aıka aynak ardan te• 

S . dO ıı' ve Alman cluraun,sarih anrotte eyileşmiş oldu-.. ıngapurua şme " yit edılmemiştir. 
zarhhlarınm kaçışı meseleleri iize· ğuno söylemiştir. Gemi kafileleri Kahire: 18 [a. a.] _ Orta Şark 
rinde durulmuştur. Çörçil, Alman nıerinde bir tobdld ortadan kalk· toblij'I : 

:urhblannın Almaoyada bulunuşu· mış ve hava bombardımanları gay- Avcılarımır. tarafından kornnan 
nao daha iyi olduiuau söylemiş ve d 1 devriye ve akıncı kollarımız Tı· mı'. 

i be k ldlnk retinin Brest üzerin e top anması 
her Dç .-•mly tırma mlim on ni • Mekkili hattının ereni• çevre. 
bu fınatın kaçırılması işinin bir şimdi sona ermiştir. • , 

1 t f d • l ıı.ı Batavya 18 (ı.a) - Pasifik tinde mukavemet rörmeden faali· kom ıyon ara ın an ınce en ece• •• 
ni ilive etmiştir. tebliti : yette bulunmuşlardır. 

Sinfapııruo düşmesi sebepleri· Müttefik tayyareleri Sumalra'da 
ni izah eden Çörçil, bu hadisenin düıman kuvvetlerine karşı hare• 
3 baftadanberi beklendiiini, mocliı· ketlerin• devam etmişlerdir. 6 dilş 
ten itimad reyi isterken Uzak Do· man tayyaresini düşürmtııler,bir yük 

tadan daha fena haberler • gelme· reaılsini batırmışlar, diğer iki gemi 
line intizar olanmaaını aöylediiini ile asker yüklü bir çok salları tah· 
•ı:alatmıı, relecek hafta harbin sevk 
,,. ld rip etmlılerdir. 

•resi etrafında münakaşa açıl· 
.._.':• razı olacaiını bildirmiştir. Tokyo 18 (a.a)- Sinrapur'un 

""•aı b '- zapta ml\naaebetile )ıpılan bir top 
le t•ııklt 1119 ~ .. r hükOmeti 4iddet 
telert, <;~laııtlerdir. İngiliz gaze. lanbda Başvekil bilha11a domlıtirki: 
dan çeku.:'U.. aıüdafaa naıırlığm. «-Asya üzerindeki tahakkilm 
MGdafaa ı:aa:~ı iıtemoktodirler • lerioi renişhııtmek için Britanya· 
tiddetli tonkıu.•;••tlle Çörçil çok lılar Singapur'u 120 sene üı ola· 
lngiliz başvekilinı: ._t•ınaktadır. rak kullaomışlardar. Buranm düş· 
retiodon veyn baıvekuu:•.. nota· mesi dllnya tarihinde ve Japon 
meal bekleniyor. Çörçil i:';:' ç.kil· yQbeliıinde bir döı:ıüm noktaııdar. 
tercih ettiii taktirde Baıv:~:k&u Baıladıiımız milcadeleyi müttefik 

ki~ln releceii şimdiden dll~On~~~ lerimizlo ahenkli olarak düşman· 
meae başlanmış, hattii üç iıim or- larımız diz çök.üocoyo kadar ileri 

laya atılmıştır: istihsal naım Lord •öt&recoiiz. » 
Bvırbrak, Hariciye Nazırı Edıo Tokyo 18 (a.a) - Sinrapıırun 
Bat•ıkll maavlııl Atll. ' teılimi llzerioe . imparator, hafif 

18 .... CHılalar lçia bir ..QIDUrAİ -af . ııao 
•lalftir. 

B. Hilmi Uran 
Mebu1Dmuz B. Hilmi Uran dün 

ıehrimize gelmiştir. Kendisine hoı 
reldin deriz. 

Mallye Veklll beyanatta 
bulunacak 

Ankara 18 ( Huıoıi muhabiri· 
mizden ) - 1942 bütçesinin Mec. 
lise takdimi münasebetiyle Maliye 
Vekili B . Fuad Airalı bo ayın 
sonunda matbuata beyanatta bulu· 
nacak, yeni preienin ana çizgileri· 
ni ve muvazeneyi temin için bulu. 
nan kaynakları izah edecektir. 

Belediye Reisimiz 
Ankaraya gitti 

Belediy., Reisimiz B. Kasım 
Ener dünkü Toroı elupreaiyle An· 
karaya hareket etmiftir. Belediye 
itleri hakkında al&kah V ekllıtlw• 
le temu edecektir. 

- .. -
Almanlar tarafından taJı,.ip edilen 

Hindistan da 
bir hadise 

Siyasi suç itlaven 
Bir Mihrace hakkın· 

~ 

da tahkikat açıldı 
Londra: 18 tRadyo gazetesı] -

Neşredilen reımi bir teblığde, Hındis
tan' da Reva mihraceıi hakkında, 
ıuç ortaklıiına dair elde edilen 
delillere istinaden Hindistan Kral 
vekili tarafından tahkikat açılmaaı 
istenmiştir. Mıbrace buna razı ol· 
madığı için vekil Mihrace'nin idari 
ıelihiyotlorini kaldırmı~, R3va'ya 
yüksek rütbeli bir ıubay rönder· 
miştir. 

Suç ortakhtının ne olduğu 
bildirilmemokle beraber, bunan si· 
yaai bir suç olduj-u tahmin edile· 
bilir. 

Bu münferid olaydan, Hindis 
tanın logiltereyo karıı oldu;n ma . 
nası çıkarılamaz. 

Japon Başvekili tarafından Hin· 
diıtana dair söylenen ıöz.lerdeo 
ıonra, Japonya'da yaş:ıyno Hıod 

l liler, Tokyo'da serbest Hindistan 
hakkında gösteriler yapacaklardır. 

Lond~a:" 18 [a. a] - Deyi Moyl 
. gazotesı şoylo yazmaktadır: 

« Alman harp gemilerinin kaçışı 
logilizleri sinirlendırmiıtir. Umumt 
intiba işlerin iyi idare edilmediii 
merkezindedir. 

Siogapur'on dnımeıi Birmanya 
ve Hiodiatanan mGdafaasını gQç. 
leıtirmiştir. Hindlilerc ıiyati bazı 
haltlar vererek onları memnun et 
memiz, Hindistan Nazırlığına genç 
bir ıahsiyet bulmamız lazımdır.» 

Batvekll, Kızıl haç de
legeslnl kabul etti 

Anura 18 (a.a) - Başvekil 

Doktor Rt'f ık Sıydam, dün öğle· 
den O\iVel Kızılbaç delegesi dok· 
tor Janu'yu kabul etmıştir. 

Mart ekmek 
kartları 

Mart ayı ekmek kartlarının Be 
lediyece tevzıine bir kaç gOne ka· 
dar başlanacalr.tır. E.vvelcedo bil· 
dırdı ğ'iıniz gıbi nOfuı cür.dam ol 
mayaulara ekmek kartı vorilmiye· 
ceiinden bu gibiloriıı ay başından 
evvel cüzdaa ç ıkarmaları lazımdır . 

iki lnglllz zırhlısı ye
niden deniz• açaldı 

Londra 18 (a.a) - Deyli He. 
raldın denizcilik mütaha11111 yazı. 
yor: 

Kiog Corc sınıfından baıka 
gemiler h ır.mele girmek üzeredir. 
logiliz donanması çok kuvvetli ye· 
ni gemilerle takviye olunacalı:.tır. 

King Corc V ve Dük Of York 
yeniden denize açılmıştır. Birleşik. 

Amerika filo•u da ehommiyelli tU• 

rette takviye almaktadır. 

&uudf Arablatandakl 
ltalyan menfaatleri 

Ankara 18 (a. a.) - Cumba· 
riyet hükOmeti ltalya hüktımeti ta· 
raf ındao vaıd olan mürac aat ilıe-
rine Suudi Arabiıtaodald İtalyan 
menfaatlerinin himayosioi kabul et· 
miştir. 

Ruzvelt Ba9kuman· 
danlarla görUttU 
Vaş:ogton 18 (a. a.) - Roı • 

velt, Amerika Baıkumandanlariyl• 
görüştükten sonra ö;le yomejıol 
log iliz elçisiyle yemiştir. 

1 Blrmanga' da ha, beden' Hintıi kıtalardan iki oıbr 1 

lsmol~n 
ı düşme 

Ozere ••• 
Polonya tümen 
eski polonya hucl 

dundan 50 mil 
mesafede 

Londra: 18 [a. a.] - D 
rald gu:eteaınin Stoır.bolaa 
birine röre, Smoienılr dBf 
redir. Bu ıebrio birkaç rila 
dilııneıi beldeoiyor. Bununla 
bor Sovyetlor rit ride artaa 
lı:.avemetle karşılaşıyorlar. 

Londr•ı 18 ( 11, a.J _ O. 
rald'tn Stolı:.holm'daki IDaba 
d iriyor: 

Ruıya'da dövüıen 6 p 
lumoni şımdi eak.i Polonya 
dundan ancak 50 mil ID 

bulunuyorlar. 

Dıier tar•ftan Doyli E , 

bir Rus tankı 

Stolcholm muhabiri de 
ile Stiar'ın Sovyet kıtaları 
dan zaptedildijini ve 
P kov • Vıtehsk demiryo1a 
kolunu kostildeıioi bildiriyo 

Bulga 
basını 
Türk-Bulga 
di dostluk 
nın Öne 
belirtiyor 

Sof ya 18 (a.a) - Şa 
tarihli Türk • Bııtrar müı 
yannameıinin imza11oıa 

dönümü milnasobetile Bal 
1101 iki koıoşa memleketi 

batlayaa ebedi doıtlok 
önemini belirtıyor. Zora 

ezcUmle «itide vukoa rel 
diaelor ne oluru olıon ba 

o hidiaelere mukavemete 
dedikten ıonra §Öyle deva 

«Beyannameyi imzala 
ikt memloketı çatııtırmak ı 
d iye kadar yapılan toı 
boşa rıtmiştir. » 

Gazete bo dottlatun 
ların ıiyaıi bOoyeıinl 

bidiıelorin te'ıirioe ka 

belirtmektedir. Diier tar 
feıör Geaof, TOrk. Bull'at 
botJerini bozmak için y 

tlln l'ayretJerin akim kal 
ıe1erek diyor ki ı 

cTOrkil'e ile Bulrari 
faatlorl bana emredıyord 
memleket araaında bıç 

mazhk yoktur. 1 ~ memle 

arzusu karıılıkh bür..,t 

dayanın iyi komşuluk 
leriain mohafııasıdır.» 

Bulrar siyaıi mab 
Türk • Bulrar müıterek 
mesinio yıldöoümü Ank 
meti lehinde mtlt•lialara 
kil etmekte ve harbin B 
rımadaaı doiasuoa y 

mini olmak muvaff akıy 
teren Saracorla'nıın ıiyul 
öiülmoktedir. 

Çan .. Kaı - Şek 
ile gtirlltt 

Londra 18 (a.a) Ç 
- Şek, Gaadı il• Kal 
rllfmllıtilr. Mlllkat 

•ittir· 



'fi alkevleri~in 
ıncu gıldönümü 1 

Pazar Günü Şehrimizde Törenle 
, - --

i Kutlanacak • 
• Halkevİerinia 10 unca yıldönümü pazar ıünü saat 15 de Halkevi 

İ.9ade törenle kutlanacaktır. Halkevimiz reiıliii tarafıodan aıaiıdaki 
ta ;ama prol'ramı hazırlanmışbr. 
e 1 - Yaldönümü onuruna 21/Şubat/942 Cumarteıi günü akıamı 

(21,30) da davetlilere bir balo verilecektir. 
il 2 - 22/Şubat/942 pazar l'ÜnÜ Halkevine ait müe91eseler ründüz 
:aklarla süslenecek ve gece ışıklandırılacaktır. 

13 - 22/Şııbat/942 pazar günü saat (14,50) de davetliler, kurumlar, 

1°~ılar ve saire Halkevi binasının önünde ( 1 numaralı krokiye röre ) 
8
,)-ini almıı olacaklardır. 
rrl - O rün ıaat (15) e bir iki dakika kala Ev bandosunun çalaca· 

r, tiklll Marşı ile törene baılanacak ve tam saat (15) de Ankara 
~ .. evinden C. H. P. Genel B•şkan vekili Dr. Refik Saydam tarahndan 
1,7 1eek nutuk radyo ile dinledik ten ıonra Halkevi reisi Dr. izzet Bil· 
1p...tarafından Halkevi çalııması hakkıoda ltir koouıma yapılacaktır. 
;k ; - Bundan sonra Halkevi tarafından hazırlanan Çelenk, Halkevi 
.•t•a önde oldaia halde Kız ve Erkek liseleri !zcileri, Sporcular, o. 
,. r, Kuramlar ve H•lkevliler tarafından ATATU~K parkına l'Ötürü· . 

ı - Kafile ATATÜRK parkına va!'ıp (2 numarala krokiye röre) 
vntini aldıktan sonra Bandonun istiklal marııaı çalmaıiyle buradaki 
·~• bqlancak ve marıı müteakip Çelenk mahalline konacaktır. 

'

J - Çelenk konduktan sonra Yayan komitesi reisi Vehbi Evinç 
J f ~an riloiln mevzuu ile alakadar bir hitabede bulunulacak. hitabeyi 

kip Ev Bandoeonan çılacaiı ve blltün toplulukla söylenecek olan 
'feriyetin 10 uncu yıl dönümü marıından sonra buradaki merasime 

'1arilecektir. 
1- O riln saat l 7 den itibaren ve rece Halkevinden Heparlör· 
'\aclyo ve müzik neıriyatı yapılacalttır. 

>- Halkevi önündeki ve ATATÜRK park10daki merasimi Parti 
J&evi idare amirleri Hüsnü Yartcu ve Abdüssamet Kutal idare ede· 

trdir. 
I> - Hava yaiıılı olduiu takdirde merasim salonda icra edilecektir. 

m 

i~re mücadelesinde 
~~\Un ziraat ve mUcadele istasyonu tetkilltl 

!~ef erber Edilecek 
6 
7 Ziraat Vekllletlnden Vlllyetlm1ze çok mUhlm 

9 .. bir tamim geldi 
O \mıerin fare ve diier zararlılardan ziyan görmemesi için Ziraat 

ıtince hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamakta, malzeme ve eleman 
t 1 hemen temin olunml\ktadır. Ôjnndiiimize göre, Vekalet müca• 

r 
1 1Q"afında yeni bir tamim yapmış. aıaiıdaki hususlar haldunda di· 

m 1 • r verm ıtır: 
ar - Kullanılan yem fareye tam tesir etmedij'i takdirde zehir doza 
arf '-\ - 5 niıbetine çıkarılacaktır. 
an n _ Yemler behemehal hazırlama merkezlerinde ve memur nezareti 

ril hazırlanacaktır. 
er ': - Yemler 12 saat ıuda tutulacak ve sonra istrilmin mablOlu 

n l,kalacakbr. 
e~ r - Zehirli tanelerin tarlalara konuluşu amele başları nezaretinde 
ine~ ... 

C. Mücadele sahllları bat tekniıyen ve mücadele istasyonu mlldu· 
1 •adan her riln kontrol edilecektir. 
p~ Lilzıımunda blUün ziraat ve mücadele istasyonu teşkilltı fare 

• •la çalıtbrılacaktır. 
• ~ilet ihtiyaçla11n derhal bildirilmesini vilayetten iıtemiıtir. 
ıt1ı..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

*.an'd• mUsamere 
P• 9\an 15 (Huıaıi)- 14 Şıı. 

2
r. 'imı Halkevinde Çocuk Esir. 

' uamu çıkarına bir mÜH· 
ra 'filmiıtir. Müsamerede, baı· 

• J ıakamımız B. Sadi Çıdal, 

a ~ıi yarbay Ali Okan, Halk· 
ti oldaiu halde kazanın 

1"- aileleri hazır bulunmuıtur. 
1 Jt•İ dörde kadar devam •· 

n d amerede Çocuk Esirgeme 
~an maksat ve rayeleri 

ar Pı, milli korunma kanunu 
°'Jmif, bir de piyes temail 
.>S 

1 
.... 

·' -------
y ~'Yazı işleri 
i slJakülo yaıarım· Birinci ıınıf 
a r\ yazıhanelerinde çalı~tım. 

DUzce'de kitap sergisi 
Düzce 17 ( Haıoai ) - Düz· 

ce Halkevi tarafından büyük bir 
kitap sergisi açılmıı, serride neı· 
redilmit bütün eıerler, balen Tür
kiyede çıkmakta olan bütün gaze
te ve mecmualar teıhir olanmaı· 

tar. 

Bir tayin 
Ticaret ve Zahire Boruıı ko· 

miaeri B. Kadri Kürkçü, almakta 
olduia ilcretle. Bana Ticaret ve 
Sanayı Odası baı Utiplij'ine uak· 
len tayin edilmiıtir. 

Sıfad itleri 
Bu yıl ııfad ifleri için Merci· 

mek köyü aygır depo1Undan 13 baı 
ayırır verilm81İ Ziraat Vekiletin· 
den vUiyelimize bildirilmiıtir. 

a lr.ın miiteallllc yazılara aşlnayim. 

ı • aıaıfıııdaa tasdilaıameliyim. • 0B
8

uc• Nöbetçı· Eczane 
bulunan bir avukatın y•ı• 

İl bir ücreti• der
1

uhde ederim. T oros eczanesi 
e 'ıbauı idaroıinden (Yurt) diye 

9 1 (Yenicami yanında) 

e ilt--~~--------~~~------~~---~---~~ 
a 

•••••••••••••••••••••••• 
.: DOKTOA ! 
-Rıdvan '=9okman i 
~ir - Kadın - iç - Hastallklan ı 
~Un öğleden sonra Hastalarım kabul etmektedir 1 

a - Sab gilnleri saat 4 • S arasında parasız bakılır. • 

~nl Adr••: • 
l d6rtgol alzı Elektrik şirluti,.karşısı No. 265 • 
: 1610 2-15 = 
~······················ 

. ~ .. .., 
,,..RO .. M.A N ~. 81 'ö nıer KulUbU 111 B u A K ' A M 

=======çEvlREN: MECDi ENON::::ti i ALSARA Y Sinem~sında • . : 
alaycı bakışlı, vekil en çok takdir 
edilen vasıflarından biri olan sami· 
miyet ve sempati tezahüratı ile bizi 
karııladı. Şöminenin yanında uzun 
boylu zayıf, sivri sakallı zeki bakış• 
lı bir ut duruyordu. 

- Evet efendim ... Bariln, yer il Dünyadeıtan ve evıanelerine karışan Batal itikadlar ülkelerinin 1 
yüzüode,işitilmemlı derecede kud· sihirli bir aıkıo feryadını sonsuz bir sevrinin iıtırabını 1 
retli olan ve büyük bir cinai faa. • çıldırtan bir hasretin acı nahmelerini terennüm eden • 

Krovter : 

- Bay Dejardo l dedi. Müsaa· 
denizle size. şöhretini işitmiı oldu· 
ğıınuzo tahmin ettiiim Herkül Pua 
ro'yu takdim edeyim. 

liyet göıteren bir teşekkülden hah· 

1
ı d p ! 

ıedeceğim. Bunu 11dece Dörtler s 1• h 1• r ı ı• Yu•• zu•• k • 
adiyle aoılıın dört kişi sevk ve İ 
idare etmektedir. Numara bir, Li. 1 ----~---------------.. 1 
çanryen admda bir Çinlldir. Nıı· 1 Türk sazı ile özenilen Türk masukiıile 1 
mara iki. m81bur Amerikalı ıoUyar· 1 rüzelleıen. En güzel Türk ıarkılarlyla ıüılenen bir şark filmi •1• der . Abe Ryland'dır. Namara ilç 11 F I L M E I LAV ETEN : • 

Franıız baıvekili eiilerek kü· 
çük Belçikalının elini sıktı ve na• 
zikine bir tavırla : 

ı " t ı• Büyük Revüler Filmi. Atk Valıi, en güzel kadınlar, senenin en İ bir Fraotız kadınıdır. Numara uor İ 
göz kamaıtıran Almanca ıcizlü ve şarkılı filmi 

iıe, basıl ettiğim kanaate röre, • 

Klol adında eski bir logilizaktör· !:====Daima Sen====İ 
- Tabii 1 dedi. Möıyö Pua

rodan bahsedlldiilnl işitmemiş insan 
var mıdır ? 

dür. Bu dört insan bütüo düuyada ı• G E L E C E K p R O G R A M : 
bir anarıi bu1Ule retirdikteo 90nra • 
iıtediklerini yapmak emelini beıli· • Edebiyat dünya11nın en büyük zaferi olan : 

(MANTRAP) isimli kitaptan filme alın•n baştan baıa renkli 1 
Paaro derin bir revaranı ya• 

parak ve mahzuziyetten kıpkırmızı 
kesilerek cevap verdi : 

,~~~ . 
Fransız baıvekili : :

1 
--~~y J\r.JŞI ~\Ş~(e w 1 

- lnanılmıyacak şey 1 dedi. Baı Rolde : R A Y M I L L A N D - A K I M T A M t R O F : 

Abe Rylan böyle bir cinayet •••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Çok IOtafkiraıoız, ekselanıl 
Bu sırada, rölrede kalmıı ve 

rözümüze itişmem~ olan bir ada· 
mm sesi daha duyuldu : 

ıebekesirıe mensup olıun l Doiru· su m er Bank 
sa ba çok hayali bir şey 1 

- Acab.ı bizim l'İbi eski bir 
dostu da hoş karşılayacak mısınız? 

kınd:-u?.~,t~~:İ1l ~:~~~~·tı;:~m::~ iplik ve dokuma fabrikası müessesesi 
müıaadenizi dilerim Mösyö Dejar· 

Bo Bay Con lorles idi. Poaro, 
hararetle elini sıktı. Sonra Krov. 
ter ıöze başladı : 

~~~adt~.~: p~;1~k1~~~~leran~~:.: Kayseri bez f abrikalan müdürlüğünden : 
Ben her ıeyi bilmeme raimen ar· Fabrikamızda SO • 60 ton kadar mevcudu olan kanal 

- Şimdi ıiıi dinllyoruz Bay 
Poaro 1 dedi. Y anılmayoraam. bize 
çok mühim bir şey söylemek isti· 
yordunuz ? 

kadaıımın bikiyesin~ nefesimi tu· mahzen tozları müzayede suretile satılacağından taliplerin 
tarak büyült bir dikkat ve heyecan 28.2.942 ye kadar fabrikamıza teklifte bulunmaları ilin 

içinde dinledim. olunur. 1715 lS-17-19 
-n.--ı .,.,_ 

AŞKIN GÔZ YAŞLARI ve BEY AZ GÜL filmlerinin 
Ölmez kahramanı Şerkın bllyUd Sea Kralı kıymetli San'atklr 

ABDULVEHAB'IN 
En Son Çevirdl§'f Muazzam Film 

TUrkçe Sözlll - Arabça Şarkılı 

Hatıratı Kalplerden ebediyen aillnmeyecek ohn bu aık romanında 
aevglnln ıahrabiyle çırpının gönüllerin fefyadlarını lkl atef arasında 

kalan bir ırencln ftdekArlıkları ve atk uirıındıı her ıeyl feda eden 
bir kadının ibret r verlcl bir halini 

PEK YAKINDA 

Alsaray ve Tan Slnemalar1nda 
Göreceksiniz 

TAN SINEMASINDA BU AKŞAM 

Bay Tekin Omlüler Diyarında 
36 Kısım Büyük Serial Filmin Tekmili Birden 

CELECEK PROGRAM 

HerkUI 
Seyhan orman çevirge 

müdürlüğünden: 
Orman Emvali Satış ilanı 

Cinsi Mikdarı 
Çam Enkaz odunu Kental 

16938 
1 - Seyhan viliyetinin Karaiuh kazası dahilinde Cin· 

dere Devlet ormanından 16938 kental mikdarmda odun sa· 
tışa çıkarılmıştır. 

2 - Sataş 2.3.1942 günü saat 11 de Seyhan Orman 

Müdürlüğü dairesinde artırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher kentalınm muhammen fiatı 12 kul'Uftur. 

4 - Sartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

Müdürlü, Seyhan Orman Çe. Müd. ve Karaiıab Or. 8. Ş. 
yerlerden ahnır. 

5 Muvakkat teminat 30S lira 8 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 13.2.942 gününden itibaren 15 gUn mUd· 

detle satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 

1709 14 • 19 -24 - 28 

C. H. P. 
Kayalıbağ ocağının 29 mart 942 
pazar günü saat 2 de bol ikra
miyeli yaya, Bis~klet ve At ko-
şuları Vardır• Tafsilat el lllnlarındadar. 

17215 1 - 10 

BAYANLAR! 
Kumaşınm mutlaka iyi terziye biçtiriniz ve diktiriniz, yoksa yazık olur 

TERZi MAKBULE NiL 
Asrf Sinema cadded , Cumhuriyet 
okulu karşısında Di•panser sokak 

Askert Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Kapalı zarfla 20.000 kilo sıi'ır eti alınacakbr. 
2 - Muhammen bedeli 6000 lira ilk teminatı 450 liradır. 
3 - Şartnamesi her giln komisyonda rörülebilir. 
4 - ihalesi 2 f 3 / 942 Pazartesi l'Ünü saat 15 dedir. 
5 - lateklilerin belli rüo ve ıaatt•n bir ııaat evveline kadar tek· 

lif zarflarını komisyonda hazır bulundurmaları ilin olanur. 

ı 4 - 19 - 24 - 1 ı 703 

Suvare 
8,30 

ASRI SINltJJADA 

BU AKŞAM Suvare 
8,30 

Dünyanın en büyük üç kadın yıldızı 
Norma Sbearer - Joan Cravford - Rosahnd Rassell'in 

Erkek yıldızlara karıı Uk defa harikulade bir zaferle çevirdikleri 

1 Kadınlar arasında 
( 18) mu•zzam kıaım tekmlll birden 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELE Rı 

1 

2 Şu6at. 4Magu,JAirutoı.2/ldncite,,in tarilılerinde gapılu-. 

1942 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Llrahk 2000. 

3000. 
Lira 

3 
" 

1000 " u 

2 ,, 150 ,, - ısoo. ,, 
3 ., 500 " - 1500 " 

10 " 250 .. - 2500. " 
40 " 100 " - 4000. " 
so " 50 " - 2500. " 

200 n 25 u - 5000. ,, 
200 ,, 10 n - 2000. " 

TUrklre it Bankaeına para rat1rmakla r•I· 
111Z para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, arnı 
••manda talllnlzl de deneml• olursunuz. 37'7 ....................................................... 

İ IAMAK HAMAMI İ 
il Şehrimizin en büyük ve temiz hamamı olan IRMAK İ 
• HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. ! 
İ Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları· İ 
1 mızm yeniliğini ve gerekse temizliğini görmeleri bu sözll· : 
ı müzü isbata kifidir. MU•teclrl 1 

i 1633 1-1 S Salih Sertkaga İ 
..................................................... 

iLAN '-Tabela =-~ KristalJ 
u Lastik_; mühür 

1 - Tam .. .r ebliyetnameli k11a 
hiımetlller ·, 1·3.942 rilnü hazırlık 
kıt'aaında bulanmak üzere 2s.2 .942 
rllnü sevk edilmek üzer• ıubeden 
namlarına davetiye yazılmıştır. 

2 - Bunların muayyen günde 
şubeye mllracaatları davetiye ha
ricinde lımi olmayanlar vana bu 
kabil kıH hizmetliler de 24 2 942 
~ünü muameleleri tekemmül etti· 
rilmek üzero şubeye mürace atları 
ilin olunur. 

Zayi Ehliyetname· 
lıtanbul Ticaret bahriyeıinden 

almış olduğum Deniz ıöförü 121 
numaralı ehliyetnamemi zayi eyle· 

dim. Y eniıini a~cak olduiumdan 
eskiıinio hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

lıkenderun Devlet Liman· 
ları lıletmeainde deniz ıö 
förü Şaban Günııy · 1726 

f1,.a.K ·vt1".II 
19 Şubat 1942 

PERŞEMBE 
YILı1942 • AYı 2 Gün: 50 KHım 101 
Rum1 JSS7· Şubat 6 
Hlcr1 1561· Safer S 

ADRES: Doğruluk fabrikası 
civarı No. S9 

Tafradan da slparlt 
ler kabul olunur 

Telgraf: PAKDŞ Atelyeai 

lmtlyu Sahibi ı Cavit ORAL 

u. Netriyat MlldllrD : A'fllkat 

Rlfat YAVER0<°'2LU 
Bualdıtı Yer ı ( BUOON ) 
llatbaua - AcllU 


