
ŞUBAT 

1942 

-Abone ı Yıllıl• 14, Altı 
a:rtııı 7, •:rlııtı 125 Kr. -lıan tartları ldarı"" 11• 

a.a. - rar 
seçilmesi münasebetiyle Portekiz 
Devlet Reisi ile Reisicumhu,.u• 
muz arasında tebrik oe teşekkür 
telgrafları teati olunmuştur. 

Yd: 2 Ne. 451 kararlattırılır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE P' 1 ya f: ı (8) Kuru otur j 
-·-----------------------------

PRİNÇ EKİMi KOLAYLAŞTIRILACAK 1 

Prinç Fiyatlarınaı Ziraat Vekili 
Adapazarm'da 10 Kurus Zam Yapıldı: 

Londra Halkevi 
Törenle Açıldı 

Doktor Fikri Tuzer, P a z a r Günü Halkevleri -

Ekim ve tohum işleri 
Uzerlnde tetkikler 

yapıyor 

1 Ankara 19 (Hnsu5İ muhat>ırimizden) H 
mak maksadile bir çok tedbir aldığı malQm-d ü

8
1'0metin İstihsali arttı • -- Bayramını Bir Nutukla Açacak ----

alınmıştır. 

Adepnarı 19 (a.a) - Ziraat 
Vekili B. Muhlis Erkmen, yanında 
Orman Umum Müdürü ve Veki 
let teknik ş"flerinden ikisi olduğu 
halde dün şehrimize gelmiştir. 
Vekil, ekim ve tohum işleri etra· 
fıoda malC\mat elmış ve Deta 
fabrlkalıırıoda yapılan araba ve 
diğer işleri gözden geçirmiştir. 

Bugün tohum islib iııta1yonurda 
yenidf'n tetkilclrrde bulun11cal:tır. 

Ankara: 19 [Huınsi muhabiri-
mizden] - 23 Şub3t Pazar günü, 
C. H. P. Gonel sekreteri Doktor 
Fikri Tnzer, Halkevleri bayramını 
Ankara Halkevinde ıöyliyeceği 
bir nutukla açacaktır. Ankara Halk· 
evi, bu münasebetle zengin bir 
kutlama programı hazırlamıştır. 

Türkiye'de hilen aıe,,cot 383 

Halkevi ve 198 Halkodasına Pazar 
_ _ 

3 
H lltevi ve 22 Halkodası 

gunu • 
d ha katılacaktır. Ayrıca 3 Halk-
o~ası da Halkevi haline gelmek· 

tedir. 
Bu yıl Halkevlerioin yıldöaü· 

münde Londrada da bir Hıılkevi 
açılmış bulunuyor. Evin açılış tÖ· 
reni bugün yapılmış ve tafsilatı 
Loodra radyosuyla neşredilmiştir. 
Törende Doktor Tevfik Rüştü Aras, 
lnıiliz Hariciye Nazırı Eden, Ge· 
neral Dit birer nutuk söylemişler· 
dir. 400 davetli açılışta hazır ha· 

Dr. Fikri Tuzer 

lunmoş ve törenin safhaları filme 

Hıılkevi Londranın iyi mahal· 
lelerinden birindedir ve Türkiye 
Büyük Elçilij'İDe yakındır. 

Ankara: 19 [a. a.] - Londra 
Hıılkevioin açılışı ınüaaseb3tiyle, 
Britiş Konsll Bıışk:ant imzasile C. 
H. P. Genel sekreterioe ırelen tel. 
grafta, temelleri iki memleket ara 
sandaki sı\cı münasebetleri ıeaıboli 
ze eden H;ılkevinin Büyük Britao• 
ya'da modern Türkiye'nin muvaf 
fakiyetlerini temsil edeceti bildi· 
rilmi.ştir. 

Parti Genel sekreteri verdii'i 
cevapta, Londra Halkevimizio, dost 
iki memleketin kültür münasebet· 
lerinde ileri bir zihniyetin verimli 
uzvu olarak çalışacağına şüphesi 
buluomadıimı ve kurulmasında ol
duğu kadar çalışalarında da iÖS· 
tereceği muvııffakiyetin başlıca un· 
surları ara•ında sayılan Britiş Kon 
sil'e tüşekkür ettiğini bildirmiştir. 

lsv'!ç Kızılhaçının Yu· 
nanlstana yardımı 
Stokholm 19 (a.a) - İsveç 

K zılhaçı, Yunanistana gıda mad 

deleri taşımak için büyük bir va 

pur tahsis etmiş ve gidip gelmesi 

için muharip devletlerden müsaade 

sini de almıştır. Bu vapurla şeker 

ve ilk yardım maddeleri v:e Türld

yeden de başka maddeler Yona 

nistana a-önderilecektir. 

ingiltere' de inşası biten bir 
Torpido Muhribimiz Geldi 

Sultanhisar' a Törenle 
Bayrak Çekildi 

Ankara 19 (a.a) Evvelce İniiltereye sipariş edilmiş olan ba'p gemi· 
lerimizden «Sultan Hisar» torpito muhribimizin inşası bitmiş ve esas mu· 
kavele mucibince bize teslim edilmek üzere bıı sabah lskendurun'a gel
miştir. Te11ellüm muamelesinden sonra yeni torpito muhribine sancak 

çekme merasimi yapılacaktır. 
İskenderun 19 (ı.a.)- Bu sabah lsicenderon limanına gelen Sultan· 

hisar torpido muhribimlze bayrak çekme töreni yapılmıştır. 

,. 
Yeni harp gemileriyle takviye edilmekte olan 

filomuzdan birkaç muhrip Saat 10 d tümen bandosunun çaldığı IDgiliz marşile logiliz bayrağı 
indirilmiş, yeri:e İıtildil marşile Türk bayraiı çekilmişti~ .. Töre?de Tu~ 
reneral Şükrü Kanatlı, Hatay valisi B. Şefik Soyer, İogılız denız ataşesı 
bir df'niz müfrezesi ve kalabalık bir halk kitlesi hazır bulunmuştur. 

Rus kıt' al arı 
Alman mUdafaa böl· 
&••inin derlnllklerlna 

nüfuz etti 
Moıkova 19 (a a) - Kmlordu 

2uetesinin yazdığına göre, cep· 
henin bazı kesimlerinde Rus kıt'a· 
ları Alman müdafaa bölgesinin 
derinliklerine tadar nüfuz etmiştir. 
Sovyet süvari kıt'aları Almaolarıo 
kilometrelerce arkasına sarkarak 
Leningrad'ı muhasaradan kurtar 
ID•ia çalışan daha büyük Rus kııv
vetlerine yol açmııtır. 
Ş Berlin 19 (a.a)-Alaıan tebligi: 
h ark cephesinde düşmanın bir çok 
h Gc~aıu Jreri püskürtülmüştür. Cep 
d enın merkez kesiminde kuvvetli 

lÜfınan birlilderi yeniden çeober 
atına ah k 1 
1 

. nauştır. Çenber, ırı ması 

çın yapılan \\mitsiz teşebbüslere 
rataıeıı da ı 1 d b· ra lı mış ve düşman çok 

ar ır ıaha .. 
l.ııhaı ._ ıçıne sıkıştırılmıştır. 

1 ya.ındır Q:.. 44 dlltllrdGk 
8

. ' ı.ın tayyare 
Iİ. ır l•nare kaybettik. 

J indistan 
apo" t ha aarruzuna 

a: ..... 
Yeni Delbi: 19 hlYOr 

distan Başltuınaııd l•. L] - Hin-
T 

•nı d • 
c - icaret vapu 1 enaiıtir ki : 

d'l • ' ...... arruz e ı mesıne, Hiııd' ıza ta-
h- ••ı. .. · va ucumlar1na ağraoıasııı 111 ha. 

d b b a, elen· en on ardımanlara hazırlaııaı 1 •1:. 
~araya ask.er çıltaralması ihti~:r.1:· 
hl de rözöııünde tatmak lazımdır 
Yeni durama karşı koymak içi~ 
~ereken askeri tıdbirler alınmıştır. 
.:~•t. ~ayıpların boşluinna doldur. 
ç.ı açın fabrikalarda daha çok 

• ... k lhımdar. ~ 

Akşaın, tui general Şükrü Kanatlı tarafından misafirler şerefine 
150 kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

Fasulya ihracına . 
izin verilmiyecek 

Ticaret Vekaleti zeytinyağı fiyatlarını in
ce/emeğe başladı; fiyat yükseltenler hak
kında takibat yapılacak 

Ankara: 19 [Huıoıi muhabirimizden] - Hülr.Q· 
metçe takip olunan istihsal politikası dairesinde Mar· . 
mara ve Karadeniz tütüa piyasasının açılış tarihi Ti· 
caret Vekaletince tesbit ve ilin edilmiştir. Bazı ta
cirlerin açılış tarihini beklemeksizin Samsun mınta· 
kasında mübayaaya ıreçtikleri haber alınmış ve Sam· 
ıun Valiliğine, · icabında zabıta kuvvetine müracaat 
etmesi hakkında lizımgelen talimat verilmiştir. Tica· 

ret Vekaleti, bu gibilere ibraç:liaanıı verilmemesioi 
karırlaşhrmışhr. Alınan tedbirlere aykırı hareket 
edenlerin kimler olduin aynca tesbit edilmektedir. 

Diğer taraftan İnhisarlar idaresinin de mübayaa· 
da bulunduğa hakkındaki şayiaları ilgili makamlar 
en kat'i bir şekilde yalaolamaktadırlar. 

Bundan baıka, bo sene mahsulü Faaulyaların 
ihraç edileceii zannile bazı ihracatçıların hazırlık 
yaptıkları hakkında verilen malumata göre, 1941 
rekoltesi olan f asulyaların en az bir miktarı için 
dahi müsaade verilmiş değildir. Ve bundan böyle 
de ihracına müsaade edilaıiyecektir. 

Bn yıl mabıulü fasıılyalar tamamen memleketin 
ihtiyacına tahsis olunacaktır ihracatçılar elinde 1941 
yılı fasulyaıı görüldüğü taktirde hükOmet tarafından 
bunlara da el konulup iç piyaıaya iade edilmesi 
tedbirine başvurıılacaiı bildirilmektedir. 

İstihsal mıntakalarında zeytinyağı fiyatlarının 
yükselmekte olduğu nazarı di\ıkati celbetmiş, Ticaret 
Vekaleti bu fiyatları da incelemeğe başlamıştır. Ya· · 
pılao ilk tahkikat neticesi olarak bu yükselişin istif. 

cilik yüzünden meydana geldiii anlaşılmıştır. Buna 
~ini olmak üz~re ~icar~t Vekiletince zeytinyağı 
fıyatlarmın tetbıt edılmesı muhtemeldir. Fiyat yük· 
seltenler bakk1nda kanuni takibat yapılacaktır. 

!br~catçı birlikleri umumi kitiplerile Ticaret 
Vekale~ı tarafından yapılan görüşmelere devam edil
mektedır. Bu topl~ntıların, Ticaret Vekaletinin sık 
ıık tem~sını A temı~ etmek için yapıldığı bildiril 
mekte, ıdhalat ve ıbracat fiyatları ve ticaretin iozj. 

batı gibi ~eselelerin bahis mevzuu olduiu ilave 
edilmektedır. 

Londra 19 (a.a)-Fran11z boz· 

R~ntı llleıullerinin muhakemelerine 
ıyolll'd • başlanılmıştır. .Suçlular 

arasında 

1 d 
9 •"i başvekillerden Da· 

F ransada boz
gun suçluları 

sıdığının meanliyetini araştırmak· 

tadır. Müddeiumuminin ithamname

si yüzbln sayfadır. Dinlenecek şa· 

bitler yüzleri bulmaktadır. Şahitler 
arasında General Venand da 

vardır. 

a ye ve b L a111;a111aodan Gamlen de 
vardır. Mabk eme, Franıız hazırhk· 

Rlyom mahkemesin
de hesap vermeAe bat· 
ladalar 

ur. u arada · ._. · 
de ehemmiyet verilmektedir HükOmet p • k. , prıoç eıumıne • 

'l rınç e ımınl kola l t L. 
ve teşmı etmek kararını almıştır. Prlnç fi ti Y 1 ırma .. 

l 
. , ya ıırıaa 10 ko, 

pı mıştır. Dıier taraftan prıoç ekimi için ta i d·t " uş zam ya 1 
mak suretile, şimdiye kadar ekim için müracy 

0 
t e 

1 
en muddet naatal- 1 na etmeyenle · il 

ca11tları temin olunacaktır. r1n m ra-

' Dünkü Feci 
otomobil kazasi 

Dün saat 14 de asfalt caddede Doktor Babaettin y . ,. 
önünde bir otomobil kazası olmuştur. engın ıo 8\ 

Koro köprü mahallesinde otu,an ve bi!Ardo 1alononda kahve k • 
H. • ı M oca cılı' yapan ımmet og o emet Ali Pala, hasta olan çocuğunu mu 

t . k - D ayene e 
ırme uzere olı.tor Babaf'ttine gelmiş ve doktorun huso~i <>to b' . 

e . 't k - mo ılır• vıne il me uıere otomobile binerken arkadan hııla gelen ~i it 
Mehmet Aliye çarparalc altına almıştır. r •m)o 

Dörtyol aıizı no~taımda nöbetçi bııtunan potiı memuru Nıh t 
hal vak'a yerine gelerek ıöförün büviyetioi tesbit etmiş ve yarala ,;eri 
met Atiyi Memleket hastahanesine iÖtürmüştilr. 

1 

eh: 
Mehmet Ali başıodao, sağ bacağından oldukça derin yara aloııı 

sol kolu kırılmıştır. v 

Avustralya ı 
· bombardı-

man edildi 
ç in kıtaları Si· 
yam hududu
nu geçtiler 

Ankara 19 (radyo ıraıetui)
Bagün gelen haberlere göre, Japon 
uçakları Avustralyayı bombardıman 

etmiştir. Bombalanan şehir Avııst· 
ralyanın şimalinde Port Darvin'dir. 
Bu, Avııstralyaya karşı ilk fiili ta· 
arruzdur. Avostralyanın bir buçuk 
asırlık tarihinde ilk defadırki harp 
kendi topraklarına intikal etmiştir. 

Port Darvin'in Bombardımanı 

haberini Avustralya Başvekili bas· 
tahanede haber almış ve bunu der· 
hal radyo ile Avustralyalılara bil· 
dirmiştir. 

Bununla beraber Japonlar bu 
gün Avustralyad.rn daha çok Hin· 
diıtanla meşrul oluyorlar. içeriden 
yaptıkları tahrikatta Hintlileri logi· 
lizlere karşı ayaklandı,mağa çalışı· 
yarlar. Bn tehlikeli anda Hintlileri 
in gilizler taraf ma toplama it ta Çin 
lideri Çan • Kay • Şokin büyük 
yardımı olmaktadır. 

Ranrun 19 ( a. a.) - Düokü 
resmi teblii: Düşmanın Bılin ırma• 
ğı ile ıol lr.anadımıza hücumu üze. 
rine göğüs iÖiüse çarpışma olmuı 

ve muharebeler bütün cepheye 
yayılmıştır. Düşman Toton'daki kuv· 

vetlerini de muharebeye ıokmuştıır. 
Birkaç düşman müfı..ezesi ırmağı 

reçmeğe muvaffak olmuştur. Klta· 
larımız mevzilerini mabaf aza edi· 
yor ve şiddetle dövüşüyor • 

Çnng - Kiog 19 ( a. a. ) -
Cephe askeri ıözcüıü, Çin kıtala· 
rının Tayland ( Siyam ) budadanu 
ieçtiğioi teyid etmiştir. 

Çıır.g - King 19 ( a; a. ) -:-

D- k- ç· t bı· - .. '-'apeı eyaletı-un u ın e ır•· n b 
. b d ç ya'oıo cenup a• 

nın cenu uo a 011 

t d h lllıDiyetli mevziler ele 
ısın a e e _ 

. d'k 400 Japon oldürdük. An• 
geçır ı . 
bi eyaleti~in ıimaliod~ ~aponlar ild 
ileri ... .,zı ·kaybetmıştır. Yangıe 
üzerinde geri atılan Japonlar Vay• 
olnJ''e doğra çekiliyor. 

Loodra 19 (a. a.) - Bahriye 
Naım Aleluander demiştir ki: 

« - Japonlar yeni topraklar 
ve yeni üıler elde etmişler1e de 
timdi milnakale yollaranm çok uza
muı dolay11iylt bOyOk zorluklarla 

Amiral 
Hor.ti'nin'. 
oğlu : 

Macaristan 

naipliğine seçild 
Badapeşte 19 (ıı.a) - Amir~ 

Horti'nin orlu Etven Horti ôaia: 
naip vekili seçilmiş ve and içınii 
tir. ı 

Bildirildijfoe wöre, Mıhv•r i. 
baba~ taar~uzo ~çin Macaristıınciıı' 
35 tumen ıatemış, Horti buna ,, ııl 
olmadıiından naıblikten ayrıloı 
zoron<la kalmıştır. 

Seçim yapılırken, gazde'n 
balkı başlayacak olan harp içırı h 
zırla maktadır. 

Peşter Loyd gazetesi M bv , 
yapılan iş birliğinin önemi i b lırt 
mekte ve Macaristamn kurular 
yen! Avropada büyülı: bir rol cyq 
mııga namzet ve Jiiyık olduğ 

yazmaktadır. 

Bir ltalyan mecmuasın 
göre 

ingilizleri Mısırdan 
koğmak zamanı gel mi 

• Lo.°..dra 19 (a.a.)- Dün rec 
lu teblıg: Kıtalarımız 18 şubatt 
Alman kuavetlerine karşı taarra 
barek~tlerine devam etmiş ve döt 
mana ınsaoca ve malzemece •it 
lcay_ıplar verdirmiştir. 17 şubatt 
7 11 hava muharebelerinde, 28 
tayvare meydanlarında olmak üz 
re 35 düşman tayyaresi düşürdO 
Bizim kayıbımız: 9 tayyaredir. 

Roma 19 (a.a.)- ltalyan te 
liği: Mekili'oin doiu1Uoda dilı 

müfrrız@lerioiıı taarruzlarını püıltO 
tük. Doju Akdenizde bir dUtm 
uçıiı dilşilrdilk. Keşif tayyareleri 
miz haıara uindı. Düşürfileo 
ln~liz tayyaresi mürettebatmd 
4 kişiyi esir aldık. 

Roma 19 (a.a.) - Kritika Fa 
ılıta mecmua11 diyor iti: 

«Şimal Afrikada Trablosgarp 
Mısır budııdu arı.sında meltik do 
kumara bir ıon verilmeli l . 
1
. 1 . M ve n 
ız erı 11ırdan kov k 1 • A ma çare e 
cıddı surette düşünülmelidir. Gay 
ret ve fedaltirlık ıarfile, mnayye 
taahhütlere girişmekle ba:ıı hedef 
lere luımen de olsa eri•mek n 
k- d- l ., m m 

un ur. yice düşünülerek hazırla 
nacak ve birbiri ardmdan yapı 
cak hareketlerle logilizleri Mısır 
kovma zamanı gelmiştir,» 

karşılaşıyorlar.~ 

Rosyadan bahseden Nazır cdi 
ğer taahbütlerimlıi de beuba 
tarak kaynaklanmızın mlluade 
tiii oiabette kahra ... 
,.,. •• devam 9filıcejD.» 1191111111 
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ÇEViREN: MECDi ENON---

Rydlnll aş•ıretlerı•nden de =Pıtnro 5==özünii bif=ırdiği zaman Deiardo nğız açmadan Krovter'e 
baktı. • d• 1 k ln~ili• nazıro, bn bakıs• c•••p 

bütün clünya bilrinlerinin meçhulü 
olıın bnıı ilmi esrara vakıf olduk· 
tarını gösteriyordu. 

Puaro'non sözleri, nihayet Fransız 
başvekilinin her dakika ıoraıasmı 

beklediğim şu sualile mukabele rördilı •
4

~ğ itme n na mz e ı a ı naca ' ::~~::.:;;:"m~:::1.y~;;~~·~7.i ~.:: 
raz kabul etmemiz icap ediyor. 
Skotland Yard, evveli işe ehem· 
miyot vermemi,ti. Fakat bilahare 
Bay Paaro'nun baldı olduiuna ka· 
naat getirmek mecburiydi huıl 
oldu. Yalnız : Dörtlerin kudret ve 
kuvveti ne dereceye varıyor ? 
Meseıleıini araştırmak noktası ka· 
lıyor. Dofru~u Bay Paaro'nun bi· 
raz mubaliia ettijfoi düşünmemek 

- Numara Üç'ün bir Fran11z 
kadını olduğ-unu söylemiştiniz, de. 
i'il mi Bay Puaro ? Onun kim ol· 
duğuno bilmeyor musunuz ? 

''• __.. Maarif tetkllAtı, seyyar Aydınh -
1
• ••lretleriyle en kısa zamanda 

İa~ ...... tem••• geçecek -
- Evet biliyorum .. . Çok meş. 

bur bir şahsiyettir. Numara Üç 1 
Madam Ollviyeden başka kirose 
dej'ildir. 

ta, .a ff or yıl koy enıtitillerindo açılmalda bulunan eiitnıen kurslar~n~ lc.öy~ 
leıı lerimi:ı. lıılkıodan olduiu a-ibi Seylınn Vililyeti sınırları ıçıodekı 

'1 dınh aQiretlerlndon de eritmen namzedi alınması ve kendileri için Bu meşbur kadmıo adıoı işi· 
tince Möıyö Dejardo yerinden stç· 
rayacak ribi oldu : 

r ,ı .. , ~ k-ı · v·1· t' · t • •Cilmen yetiştirilmesi kararlaşmış, Maarif Ve a etınce ı aye ımıze amım 

;3ıapılm1ıtır . Yetiştirilecek bo e&'itmenler, aşiretler~yle .b~rab~~ old~ldarı 
n J~ıo obalarm hayatına uyacak, aşiret çocuk vo ergınlerının egıtmenı ola· 

le" -.Sldır . 
elimden relmlyor ... 

Bu mütaliaya cevap olarak 

- Madam Oliviyo mi ?I lm· 
kanı yok f Bu, ilim ve fenne bir 
hakarettir ! ... '~ Viliyet makamı, bölrede bulanan Hyyar Aydın~ı aş~~etlerile en kı: 

ırr. n. ıı.amanda loınasa reçilmealni, evsaf ve şartları haız erıtmcn namı.eda 
Puaro on mühim noktadan bahsetti. 

Bunun bir kıtmı, muayyen bir ay 
içinde, bir çok bilyük devletlerin 
tayyare ve denizalh remilerine 
irız olan, beklenilmlyen arıza olan, 

Puaro cevap vermedi. Sal.in 
bir ta.vula bqını saJlamakla iktifa 
etti. Deiardo bir müddet hkyretler 
içinde ona bakb. Sonra yavq ya· 
vaş sükunet buldu. Nihayet alnıoı 
tutarak dahiliye vekiline döndü : 

~ ,.~ eGlanmasını mıınrif teşkilitıoa bildirmiştir. 

ı.,." 
1 _..ta 

fel&ketlere aitti. 
Puaroya a-öre bütün bunlar 

Oörtler'in eseri idi. Ve Dörtlerin, -DefHll.,, var-
dı; - iP-t2~ 
;~- - - - ~ 

~~ Lig şampiyonu pazar 
~'~ünü ilin edilecek 

Her Hafta Yüksek Film'erle Program ı nı Slisleyeo 

Alsaray Sineması 
Yine Bu Hafla Birbirinden GU:ıel İki film birden Takdim Ediyor 

-1-

- Beden Terbiyesi Seyhaı.ı böl~ 
•<•t fotbol lig mıçlarıoa pazar 
>-QO tehir stadında devam edllo• 

Jke., Adana Gençlik - Altınc ı 
fdi'.mir ıpor, Ceyhan Gençlik -

;-f' ·uı Meuaacat takımları karşılafa. 
ktır. Ba maçlardan ıonra şııru 

.~:t oo takım ilôa edilecektir. 
ı """'-''-• stadyomda yeni ya· 

an hoparlörle p\l\c neşriyatı ya• 

mışlardır. Ekibimiz bu akşam Mer• 
ıino gidecektir. 

Okullar arası spor hare~ 
ketleri 

Yarın okullar araıı f at bol lia 
maçlarına devam edllecok, Z•raat 
U.-iyl• ötretmen okulu takımları 
karşılaşacak ter. 

• 
Renklerlnln günlllğl mevzuunun azameti aşkın kudretiyle senenin 

tile Süper Filmi Tamamen Renkll 

Amerikanın üç büyük güntşi R'Y MlLLAND - PATRICİA MORISSON 
AKIM TAMİROF Tarafından Bütün Kalblırl en derin yerinden kanatan 
s:uun gödul en 11cak yaşlarla yıkayan bütün gönüllere aıkı istirabı 

Saadeti dolduran büyük eşılz film 
L,•u•!t-- - 2 -

1 t h ıd LA• LE · ·• ·- 1•rvaut1afilm ıtüdyosunda fevkalide 
s an u a sınemasının Marmara •. • • f h 1 tik w zl 

d 
• 11 ee1f ur as agı ı 

suret e çevlrdlAi Amerikamn kahkahalar kralı :11 " .... a • • •1 ııı,..ı ı \ urcaktır. 
; vcıla11mız bu akıaın Mer· 
4 f sine gidigor 

Pazar sabahı saat 10 da Ada· 
na ıtodyomuoda okullar arası bay

rıfc yarışı yapılacaktır. Mesafesi 
20 kilometre olan yarışa hor oku(. 
dan 40 atlet iştirik edecektir. 

komiği JOE MAK BRAWN'ın TÜRKÇE SÔZL\J I 

======-1 Herkiil 1 ' 
5 Morıinde yarın yapılacak olan 
6 ~alak •• avcılık müsabakasına 
7 ,.mlzdoa l~tirak edecek avcı 
~ :b atıcılar dün ahcıhk aianı Dok· 
O \,in1 B. Nıhadın batkanlıiıoda, zira 

l\tiıokulu civarında ckzersiz yap 
1 

rtı '("• 
m r TEŞEKKÜR 

- Partimiz.in Adanaya mücedde· 
un '' .ı babıettiii Halkevimizin, ıeh· 
art• · 1-~ f'l ·ı ' b' "'"-llMD ıere ı e mu enasıp ır ıu· 

a? bt• tertiplenmesi için lüzumlu 
rıl : -1 lıiı temin maksadiyle aıaiıda 
•n • kf1eri yazılı zatlar hizalarında 

n:~ _ ıtorilen teberrularda bulu o muı · 
•
0 ~1' lır. Kendilerine teşekküılerimi 

10 • r.. ederim. 
• tDC' H. P. Seyhan Vlllyet idare 

U I Heyeti Relıl 
p~ Maıtafa Rifat Gülek 

s eUK>O Nuri Has Fabrikatör. 
ga ._ JO Nah Naci Yugın Fabrikatör 

ılrt '() Moıtaf a Ôzrıır ,, 
. ~ Gilodo ,, 

pı ~ lbrabirn Burduroihı ,, 
n 'rllM> Gülek Limited Şirketi 

21 ır..o Bekir Sapm11z ve Ômer 
raı Fp Sabancı Fabrikatör. 
ka JıllO Lutfullab Jorj Tüccar. 

111,0 Tevfik Ramazanoilo. Çiftçi 
3 \j O Zoki Ener ,, 

f• !O Alber Diyap Tüccar. 
' J O Mehmet Sabuncu Tilccar 

1 ·---------------------

ar otıı 20 Şubat 1942 
.x• CUMA 
•,.ı.11942. A Yı 2 Gün: Si Kaum ıos 
11,mt US7· Şubat 7 
11 eri 1361· Safer 4 i cJ.__ ____________________ ~ 

sa; " ıu Nöbetçi Eczane l 
a hrace ~ 

a aıı Halk eczanesi 
( T aranı kap111nda ) 

Ayni gün öj'Jeden sonra Kız 
Lisesi voleybol sahasıoda Kız Li
HIİ - Kız Eoıtitüıü, Ticaret Li· 
IHİ - Erkek Lisesi voleybol ta· 
kımları aruıoda maç yapılacaktır. 

Şöhreti Dlioyaoın dört Becağını Saran katıltıcı Nefis ve hareketli komedisi 
Filme illveten: en ıon paramont dOnya lıı.avadlılncle lnglllzlerin suriyeyl ltgall 

PEK YAKINDA 
Şarkın ses kralı kıymetli sanatkir ABDULVAHAB'ııı En Son Çevirdiği 

1 Mesut Günler 

1 

~ ıilJti1 ?lY.P Ticaret ve sanayi odasından : 1 

f) 
1 'iJJJJ? 

1 

Sicil ticaretin 83 numarasında kayıtlı T.C. Ziraat Banka· 

- - sı pumuk Müessesesinin 3460 .sayıla kanun hükümlerine göre 
• Dahiliye Vekileti, alika· iktisat Vekaletinin müessese üzerinde haiz bulunduğu sela-

l ııtara röoderdiii bir tamimde, nü hiyetlerinin 3614 sayıla kanunun 20 nci maddesile Ticaret 
fuı hüviyet cüzdanı almak üzere 
niifus idarelerine müracaat edecek Vekiletine devredilmiş buluoması dolayısile Statüsünün Ve-

yerli ve yabancı vatandaılara iza· kiletle alakala maddelerinin aşağıda gösterildiği üzere idare 

mi derecede ıürat ve kolaylık röı· Meclisinin 9·12-1941 tarihli toplantısında tadil edildiği ve key· 

terilmesini, kendisinden kayıt ve ma· fiyetin Ticaret Vekaletinin 27-12-1941 tarih ve 4/9585 sayı· 
h yazılarile tasvip ve tasdik buyurulmuı oldu.ıı.u mezkur mu'". 

lOınat iıtenilen nüfus idarelerinin a 
easeıeden gönderilen 17-2-1942 tarih ve 32 sayılı yazıda 

de derhal cevap vermelerini bildir· bildirilmiş olduğundan keyfiyet teıcil ve ilan olunur. 
mektedir. 

StatUde t•dll edilen maddeler 
O latanbulda dolma kalem ih- Statünün 15 inci maddesinden ( iktisat Vekaleti ile ) 

tikirı yapan Filip Levi isminde bl· ı 8 ,, ,, ( ile iktisat Vekileti ) 
rinin 7 sene 4 ay müddetle Elizı· ibarelerinin çıkaralmuına 
iıo Potürre kazasına sürrün ıön. 19 uncu maddenin (Müessesenin hesap mizan-
derilmesine, kendisinden 2500 lira larını ve faaliyet neticele-
para cezası alınma11na karar veril· rini gösteren ve gönderil· 

miştir. me tarihlerile formülleri 

• Cümhuriyet Halk Parliıi 3460 sayılı kanunun 36 
Genel Sekreterliii bütüo teşkilatı· ncı maddesine göre teıbit 
na, Halkevlerile Halkodalarına bir edilecek olan üçer aylık 
tamim röndermi,tir. Yazlık ekimin cetveller T.C. Ziraat Ban• 
arttırılması ve iıtilıtalia en aıaiı kası tarafından Ticaret Ve-

iki kata çıkarılması hakkında Baş· kiletile Umumi Mürakabe 
vekil Dr. Refik Saydam'm toblira· , heyetine gönderilir.) Şek· 

tına ~aret edilenba tamlmd~Cüm· .~~~~~~~~~~~~~~•l•in•d•e~d•e~i~i~şt•i•ri•lm~~~t.ir•. •1•7•2•7~ 
buriyet Halk Partisinin bu davamı· 
zı da en reniş ıümulü ile ele al· 
ması lüzuma belirtilmekte ve bu 
davaD10 istenen. hızla yOrütülmeıi 
için • köylere kadar varan bütün 
Parti tqkilitının hilkumet tqkili· 
tile el ltirliii yapmalara bildirilmek
tedir. 

. 
Sa'llare 
8,30 

ASRI SINlt;l!\DA 
BU AKŞAM 

Dllnyanın en büyük üç kadın yıldızı 

Suvare 
8,30 

Norma Shearer - Joao Cravford - Rosalınd Rassell'io 
Erkek ylldızlara karşı ilk defa barikulide bir zaferle çevirdikleri 

Tan Sinemasında 
il Bu Akt•m iki Film Birden 1 Kadınlar arasında 1 

- l- ( 18) muazzam kıaım tekmlll birden 
a Ş6broti OOnyanan dört boc•tına yaydnuş oJaa Joo Mak Bravo'ın 

İLAN 

.... 
'ı aıyı aı unmaoaı 11 uuuı~ı uıan 111\ 111111\ıtt 

mezunu memur alınacak) 
P.T.T. Umumi Müdürlüğünden 

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
YekOn - -

Lira Kr. --3814 94 
3518 41 
2868 71 
1845 28, 50 
1649 07 
1815 29,50 
2121 56 
800 48, 50 

1271) 24 
3308 55, 50 

23012 55 

?.- Artırma; 6/3/ 942 tarihine raslayaa Cuma rünü saat 14 de Ada· 
na Revir Amirliği binaııoda toplanacak olan komlıyon hu:zurunda ola· 
caktır. 

3 - Buna alt parti muhteviyatlarını, kereste nevi ve çaplar1nı göı. 
terir lise, ,artname ve mukavele; Ankara Orman Umum Müdürlüiünde, 
Ankara, lstanbul, lzmir, Diyarbakır, Adana ve Mersin Orman Çevirge 
Müdürlüklerile Pos Revir Amirlij'İnde mevcut satış dosyasındadır. 

4 - Kerestenin muhammen 30 lira 08 kuruş bedel üzerinden 0/0 7,5 
dan teminat miktarı 23012 lira 55 kuruştur. 

5 - lateklilerfn muvakkat teminat ve şartnamede yazıh arandan 
şartlar dahilinde ihale rünilado Revir Aı11irliiine müracaat etmeleri ilio 
olunur. 1708 14-20-25-3 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Seferi itfaiye ekipleri için gerekli malzeme alınacak: 
1 - Seferi itfaiye ekipleri için beş edet el tulumbası 

ve malzemesi satın alınacaktır. 
2 - Satın alınacak olan beı adet el tulumbası ve mal· 

zemesinin muhammen bedeli (4947) lira (50) kuruş olup mu

vakkat teminatı (371) lira (6) kuruştur. 
3 - ihalesi 24/2/942 salı günü saat on beşte Adana Be

lediye dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 

muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Adana Belediye it· 

faiye amirliğine ve ihale gilnil muayyen saatta Belediye en· 
cümeninde milracaatları ilin olunur. 

4-8-14-20 1669 ~

1 
En cn .. ı TÜRKÇE sôz~O Filmi 

· I Herkiil J~-=== 
~ Baıtan Nihayetine ltedar Kah kaha Tufanı 

Kanara Müdürlüğünden ; Gaip aranıyor 

' 
Zayi ekmek 

karnesi 
- 2-

BGyGk 1errUzeşt heyecan macera filmleri kahramanı 
GEORGE O'BRIEN Tarafından Yaratılan 

: ===I Orman Zebanileri I=== 
Şimdiye kadar (Örülen serrüzeşt filmlerinin en rnzeli 

j Pek Yakında: MASKELi ŞEF 

1 - Kanara için almacak olao ilç tonluk bir kamyon ve karisörll 12 Şubat 942 persombe l'ünlln· 
•çık ekıiltmeye koaıılmuştur. dcnbori zevcem Emine ile koca. 
lirad~. - Muhammen bedeli ( 8000 ) lira olup muvakkat te'minatı (600) iındaki bir buçuk yatındaki kızım 

.3 - lbaleai martıo 3 üncü salı rüoü saat onbeşde Belediye encü· Sevim a-aiptir. yerlerini bilen varsa 
monınde yapılacakbr. insaniyet namma matbaaya veya 

Ekmek karnemi kaybettim. Ye· 
niıini alacaiımdan eskiıioin hükmü 
olmadığmı ilin ederim. 

Cahlt Sevindik 

4 - Şartnamesi Kanara ve Yazı l,leri Müdürlüiündedir. Görmek asağıdaki adreıime bildirmelerini 
İ9teyenler orada fÖrebilirler. rica ederim. imtiyaz Sahibi ' Cavit ORAL 

5 ı t kl'I ·h l U. Ne9riyat Mlldilrll : AYUkat 
- • 0 1 er 1 a e filoü yatırmış oldukları te'minat makbuzile Kocaıı: Hurmalı mahaUeıln· 

maıyyeo ıaatte Belediye encllmonin• mn.racaatları ı'llq olan"r. Rlfat YAVEROclLU '--------------------- u .. do 12 No.la evde Salt Ateı B--·'d »- y ( o 17 - 20 - 25 - 1 .... ı.. er ı 9UG N ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=..:17~1~8~~~~~~~~~~~1~7~28~~___!!! ... , ..... _ ..... 


