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Singapurda 80,000 
Çinli tevkif edildi 
Ankaı a : ':l ( R. G. ) - U

ııakdoğudaki hareketler bÜ}Ü · 
müıtür • Japonlar Cavacia daha 
birkaç yeri alınışlordır . Japon 
hava hvvctlerr Cavada bü} ük 
faaliyet göstNmiştir. 

.Sidney : 4 ( a. a. ) - Düş

ıtıanııı bir hava meydanına yap
tığı akında yedi kiıi ölmüştür . 
Japonlar av hyyarelerine ihtiyat 
l>enıin dr:poları takınak tadır . 

Londra : 4 ( Tebliğ' ) - 18 
Japon bombardıman tayyaresi 
Gılbert adaları civarındalı:i İngiliz 
gemilerine hücum etmişl~r, bun· 
laıın 16 11 imha edilmiştir . 

Müttefikler Cavada Japonlara 
•nudane karşı koymakta ve kanlı 
muharebeler dr.vam etmektedir • 
Müttefikler bütün cephelere ha
kimdir . Japonların karaya yeni 
takviye çıkardığına d:ıir bir ha
bt:r yoktur . Suratıaya şimalinde 
Yedi Japon gemisi tahrip eclil
nıiştir. Jıtporı ~emileı indeıı batı

laı ı muhtelif Filipiıı uıfıtlıu 1111 

bomlıaruınıaıı rtnıiıtir. Y t>ııi~iıır:· 
de Japon hava akınları lıa~ıır 
vcrdiremcmiıtir . 

Si<lney : 4 ( a. a. )- Avu:s· 
tralyada kad ııı lar dıt çalıştırıla· 
caktır . 

Tokyo : 4 ( a. a. ) - Cava 
aduında daha oir~~ok mühim yer· 
lcr Japonlar tıuafınd:rn işgal eılil
nıiştir . 

Yenidelhi : 4 ( a a. ) - ln
lı?İliz askeri "iöıcüsü Veyvl'irı tay. 
Yere kazası geçirdigini yalanla
mıştır. General karanlıkta et üşmüş 
ayığı biraz incimiş ve sonra ıyı 

<Jlmuştur. Birmanya yolu da ka
Panmıftır. 

Vaşington : 4f ( a. a. )- Yeni 
bir Amerikan muhribi denize in
dirildikten 48 uat sonra bir düş
man denizaltısını batırmıştır • 

Londra : 4 ( A. A. ) -
Japonlar Singapurdli 80.000 Çin
liyi tevkif etti . 

l.ondra : 4 ( a. a. ) - Bit· 
lllanyadın alınan ıon haberlere 
Köre , Japonlar Pe~u'}'a doğru 
ilerliyorlar. Şimal ve cenuba doğ· 
ru hareketler tınasında Stang bir 
Çok noktılarclan sıcçilmiştir . 

Bangoen : 4 ( a . a . ) - Hol· 
landa resmi tebliği : Cavaya çı
kan Japonların müttefıklerin şid
detli mukavemetine r1:1ğmen iler 
lediklerini bildiriyor. 

Tokyo : 4 ( a. a. ) - Resmi 
olrnıyan haberlere gür~ , Cava-
1\ın ıimal kıy11ında çuk mühim 
lis~r ve yol kov.şaklar: Japonlar 
tarttfından işgal edilmiştir . 

Ankara : 4 (R. G.) - llmen 
gölü cenubundaki muharebelerde 
16 ıncı Alman ordusunun gönde· 
tilen takviveleıle vaziyetini düzelt
titi gelen haberlerden anlıaşıl-
maktadır. Rizere ve Viyazma böl. 
resinde Alman kuvvetlerinin vazi
yeti çok fenalaşmıştır. Sovyet kı· 
taları Smolenskin çok yakınlarına 
gelmiştir. Şimdi Briansk'dan limen 
Cenubuna kadar Almanlar sıkışık 
bir va7.iyettedir. Ve görülüyor ki 
Almanlar şimal cephesinde g-erile
cneyi kabul elınişler ve lüzumlu 
iörmüşlcrdir. 

Londra : 4 ( a. a. ) - Sov
Yet teblifine göre , Almanlara 

• 
Yandaki re
sim Afriluıda 
bir tank ya
nında bir bom 
banın patla
masını göste
riyor. 

Libya harekci 
tına ait haber
leri diğer su
lun/arda bula
caksınız-

• 
• 

Türkiye ile l sviçre 
ticaret konuşması 

, ___ .._ ___ --- . --

MftZAKEBELEBE ANKARA'DA BAŞLANDI 
A.nlcara : ·4 (Türsözü Muhabirinden) - Alakadarlar

dan aldıiım malumata göre, Cumartesi günü 11!hrimizf! gf!/
mif bulunan lsviçre ticaret heyeti ile görüfmelere dün ba,
lanılmııtır. 

Mihverin 
ilkbahar 
taarruzu 
hazırlığı 

Fabrikalar 
seferber halde 

Almanya bütün 
Avrupadan işçi 

alıyor 

Almanya dünyayı 
bolıevlk tesiri 

altında giıterlyor 
Ankara : 4 (R.G.) - Mihve· 

rin Rusya'ya ilkbahar taarruzu 
hazırlanmaktadır. Ş i m d i Al-
manya bütün rlünyayı holşe-

vildiğin attır.da göstermektedir. 
Bir çok devletler Almanya 

fabrikalarında çalışmak üzere 
Almarıya'ya işçi göndermekte 
devam ediyor. Şimdi gerek fob
ı ikalarda gerek tarlalarda ve ge
rekse cephelerde fazla miktarcia 
işçi faal haldedir. Bilhassa İtal · 
yandan, Almanya fazla ziraat iş
çisi almaktadır. 

/ Büyük su davamızın halli çalışmaları 1 

Derme kanalı ikinci 
kısmı inşa ediliyor 

Projeler Vekalete gönderildi 
Malatya: 4 ( Türk.sözü muhabirinden)~ 

Derme kanalı ikinci kısmının bu •ene içinde 

ihaleye çıkarılacağı buna ait evrakın vilci-

mızı ço ~ yakından ilgi/iyen Derme kana
lının ikinci kısmına ait evrak tekamül 
ettirilmis ve ihaleye cıkarılmalt üzere Na-, . 

yelimiz Suifleri Beıinci Şube müdürlüğünce 

hazırlanmakta olduğunu geçenlerde yaz

mı,tım • Haber aldığıma göre , Malatya-

Fia Vekaleti Sui,leri reis/iiine gönderilmif· 
tir. Pek yakında hayati bir ehemmiyeti haiz 
bulunan bu mühim su ifinin müteahhidine 
ihale olunacağı •anılmaktadır . 

Amerikada yün 
tasarrufu için kararlar 

Ankara : 4 (R.G.) - Ame
rikalıların lın kostiim için iki 
pantolon .vaptırması usulü kaldı
rılacaktır. Ve kruvaze caketler 
ele yapılmı}·acaktır. Çünkü Ame
rika harp vaziyeti ılolayısiyle bü · 
.) ük miktarda yün tasarrufu yap· 
nıak ve lıuııu orduya ııarfetmek 
mecburiyetindedir. 

İagUtere'de 
Jlreceklerla talldldl 

l.onılra : 4 ( a. a . ) - lngil· 
terede yiyecekler yeniden tahdid 
t'dile,·ektir . lngiliz gazeteleri ve 
halkı bu tedbirleri ıieve se\'e kar
şılamaktadır. Haftada bir gün et 
yenmesi yasok edilecek ve daha 
baı.ı maddelr:r vesikaya tabi tu · 
tulacaktır . 

1 Sovyet cephesi 

Viya·zmada 
Almanlar 

fena halde 
Raı llıtaıarı 
Smaıeallı'ID 
llapılarıada 

karıı yapılan harekat devam et
mektedir • Ruslar Alman mulca-

. -

Bir İngiiiz uçağının bir zssü bombardımanını gösterir temsili resim 

vemet noktalarını çevirerek imha 
etmektedirler . Snvyct hücumları 
çok anudanedır . Salı günü 60 
Alman tan aresi imha edilmiştir. 

Timoçenko orduları ilerlemt'ğ'e 

devam etmektedir . Kırım bölge· 
sinde büyük Sovyet kuvvetleri 
çarpışmaktadır. 

Kızılyılrlız gazetesine göre , 
bütün Alman teşehbiiıleri akim 
kalmıştır . Sar ılıtn 16 ncı Alman 
<ırduııu tedricen imha edilmekte· 
r:!ir. 

Eo son haberlere aüre, 16 ncı 
Alman ordusu birço~ gruplara 
ayrılarak müdafaa yıtpmaktadır. 

ıGtrial 2 nri u:rladal 

Parıı Bilgesi 
bombalandı 

Londra : 4 ( a. a. ) - Paris 
bölges:nclc Almanlar hesabına iş. 
lcyen fabrikalar dün gece İngi
lizler israfından bombardıman 
edilmiştir . Bu tayyareler ayni 
zamanda hava meydanlarına da 

muhtelif akınlar yapmıştır. 

Britarıya üzerinde dün gece 
hiçbir Almarı faaliyeti olmamış

tır . lngiliz tayyareleri Alman}'a 

üzerine <le uçuşlar yapmıştır . 

Berlin : 4 (a. a.) - lngiliz 

tayyareleri dün gece Paris bölge· 

sine bombalar atmıştır. Nt:ticede 

600 kişi ölmüş, 1000 kişi yaralan· 
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Büyük Brltanya'nın devlet merkezindeki bu TUrk 

müessesesinin nasıl çellşteğına dair Londra mektu· 

ı 
ı 
ı 
ı : bunu a•aOıda bulacaksmız • : • ............... • 

Loııılra - Şubat Ceçr:n-
leı de iilrıı Lırnl Llovd vr. Sir 
Vvııulıaın Deeıles gibi Türk 
Halkevlerini yakından tanıyan 

ki'l1seler bir Türk Halkeviniıı 

Londrada açılmasını yıllardanbe· 
ri ist'!mişlerdir . Bu defa , Tür· 
kiye Cümhuriveti : Hükumeti bu 
i4teği yerine getirmek için gere
ken tedbirleri almış ve British 
Council'in delaletiyle Türkiyede
ki Halkevlerinin açılışının onuncu 
yıldönümünde bu Halkevlerinio 
bir eşini de Londrada kurmuştur. 
Tür1'.iyedeki eşitleri gibi Londra· 
daki Halkevi de Londradaki 
Türkler için kültürel ve içtimai 
bir merkf'ıı: olacak , lngilizler için 
Türkiyedeki hayat ve iş bakım
larından bir cnformas.ron mer
kezi olacaktır . 

Londradaki halkevinin hina. 
sı ise , Britanyaıun hükumet 
merkezini 1.ivaret eden Türk va
tandaşlarına İngiliz mimaı ısının 
seçkin bir devrini takdir ctmt'k 
fınatıııı vnrcek tir . 

Londra<la Halkevinin bulun
duğu f itzlıa ı dinge ~oka~ 111da 14 
numaralı biııa 18 im·i yüz yılın 

sun çeyrr-Y,i e!lııasıııda , Kıral 

3 ünrü Joıj devrinde , tanınmış 

lrıgiliı. mimarları Jolın ve l{obeıt 
Adam tarafından yapılJMıştır . O 
drvrin yapıları ve ondan yüz yıl 

önce Cir Christopher Vren'in 
yapmış old~ğu kiliseler , Kral 
Jorj Stilinde parklar ve sokaklar, 
Britanyanın hükumet merkezinde 
oturanların en çok öğündüğü 

miraslardır . c Adam > ın imar 
etmiş olduğu bir tavan veya bir 
şömine bulunan evlere sahip olan 
bazı meııut Londralılar , hu eser
leri misafirlerine övünerek göste- 1 

rirler ki , Londradaki Halkevi 
binasının kabul resmi salonunun 
c Adam > tavanlar iyle boy Öl· 
çüşecek kadar güzeldir . 

Bu salond! bulunan mobilya 
ayni devir stilindedir ve Türkiye 
Cümhurreisinin bilhassa Londra 
Halkevint' lutfetmi~ oldu~u güzel, 
renkli bir foto~rafı ve parti ba~· · 
r:ıklariyle süsl~nmittir . Lon<.lra 
daki Ha!kevi bütün Türk Halk
evlerinin talimatnamelerine ~öre 

hareket cdc>ct>k ve üreleri sade
ce Türklrrden ibaret olacaktır . 
Bununla h~raber , bu Halkevi 
avni zamanda eski V.! yeni Tür
kiye hal..krrıda malünıat arıyan 
İngifülere gcrekr.n kolaylıkları 
gösterecek ve lııgilizl«"ri son de· 
rece ilgilendiren Kemalist Türki
ye lıakkır.da istenilen malumatı 
verecektir . 

Zira • Halkevlerinin , az çok 
şehir ve lc:iiy mües<ıeıoelerıyle şe
hir ve kır lngilteresindeki hayatı 
etrafına toplıyan umumi kütüp 
hanelere hen:ıerliklr:ri vardır. 

Londra Halkevinin birinci ka
tibi ve Londradaki Türkiye baş
konsolosunun oğlu Ray Faruk Ak. 
çerin vazifelerinden biri , Türki
yedeki meselelerle ilgili olan 1n 
giliılerin soracakları sorulara ce· 
vap vermek olacaktır. 

Ayrıca , Türkiye hakkında 

araştırmalarda bulunan talebeler 
için bir olı:uma odası kurulacalc . 
tır . Türkiye hakkında salahiyetli 
malumatı olan lngiliıı:ler ve Türk 
ler Türkiyedeki hayat v~ Türk 
tarihı hakkında munta:ıaman kon
feranslar vereceklerdir . Türkçe 
öğrenmek arzusunda bulunan ve 
sayıları gittikçe çogalmakta olan 
lngilizlere Türk lisanını öğretmek 
maksadiyle icabeden ders sınıfla
rı hazırlanmıştır • 

lngilterede Türkiyeye karşı du· 
) ul~ıı ıevgi o kadar arlmııtır ki, 

. ............. .. 
bu harta i~·indc 17 - 18 vaşla
tıııda huluııaıı ve Tüı kı;c ögrcn
nıeyi istircıı .) iı mi "tııld>,.)'c 200 
lııg ili ı liralık < Bursiye .. likler 
teklif edilmiştir. 

Lonclradaki Halkevi binasının 
en büyük odalarından birinde 
Halkevini zi\ aret edecek olan 
İniılizlere mc;dern ve tarihi Tür· 
kiye hakkında. malumat almak 
üzere aı keolojık bir serginin bi
rinci Sl'!tisi teşhir tclilm.-ktedir. 

Bu sergide teşhir edilecek olan 
malzeme muntaıaman Aııkaradan 
gönderilecektir . Türkiyede bulu· 
nan tam kadrolu Halkevlerinin 
dokuz çalışma ko!unclan altı11 
Londradaki Halkevinde buluna
caldır. 

LondracJaki Halkevi, bu şehir
deki Türk 1..olorıis; nirı içtimai ve 
kültürel b r merh:ıi vazifesini 
görmekten başka , anavatendalı:i 
irıkişaflarla yakından alakadar ola
cak ve 1ngiliz halkına Türkiyeyi 
daha iyi tanıtacaktır . Türkiye ile 
Britanya 1939 ağustosunda müt
tefik o!duklarıııdanberi , lngiliz 
milletinin Tüık meselelerine olan 
alakası gittikçe Hrtnıış ve harp 
şa rtlarının Türki}·eyi :ıirıuet et
mek imkfüılarıııı ameli bakımdan 

ortadan kaldırmış olması ) üzün
<len, Londradaki Halkeviniıı açıl

ması bilhassa müsait bir ı.amana 
tesadüf etmiştir. 

Fransa şimdi 
ne haldedir? 

BIJOD davlıı 
Ankara : 4 ( R. G . ) - On 

gündenberi Rıyonda harp mesul· 
leri nıuhakfmesi devam etmek
ted ir . 

Gamlen bu suçluların başında 
gelmektedir . Ôyle anlaşılıyor lı:i 
Almanya harp meııuliyetini Fran
saya . yüklemek istemektedir . 
Ganılen ve di~er şefler kendile
rini çok iyi müdafaa ettiklerin
den son 1.anıarılarda Fransız hal
kının ınenırıuniyetiııi celbetmek· 
tedir . Diğer toraftun Vişi hüku
metinin politikası son günlerde 
Mihveri memnun «"tmediği gibi 
lngilterc ve Amerikayı da tat
min etmt"mektcdir . Nitekim Vi· 
şiniıı Amerikayı bir müddet ev· 
vel vcn.liğ-i cevap da Amerikayı 

tatmin etmemektedir • 

Libya vaziyeti 
Kahire : 4 (a.a.) - 2 - 3 

mart gecesi Silimi cenubun<lıt bu
lunan Mihver kıtalarına muvaffa
kiyetle hücum etti. Togçumuı 
faaliyet gösterdi . Ve düşman dev 
riyeleriyle ileri kolları püskürt
müştür. 

Brlpı'ln Blad 
azaıma meıaıı 
Beteras : 4 ( A. A. ) -

Hindistan teşrii meclis azaların· 
dan birisinin meksubuna Krips 
cevap vererek • Hind-İngiliz ye· 
ni arılaşıouı uğrunrla elinden gel 
diği kadar çalışacağını bildir
miştir 

Amerikada 
yasak bölge 

Vafingten : 4 ( A. A. ) 
Amerikada bir numaralı bölge 
ihdas edilmiıtir . Bütün dütman 
tebaalarının buraya girmesi ya
sak edilecektir , 



Okullar arası 
-ATIŞ -

müsabakaları 

ı Ekmek kartı aln1ak 
için sahtekô.rlık 

Beden Terbivesi bölgemi1. mü 
dürü gt>rek okullar gerek gençlik 
kulübleri arasında atıcılık 1evkini 
hayli nyandırmış ve bunun tak
dire değer canlı bir örneği ola
rak da poligoa f aaliyetiııi olduk
ça arttırmıştır. 

Dün iki kadın yakalandı 

Gençlerimizi gerçekten sevin . 
diren ve iyi nişancı bir gençlık 
kütle.sinin doğmasır.a matuf temiz 
bir gaye takib eden bu teşvik· 
kar hareketler bizi de memnun 
etmektedir. Haber aldığımıza gö· 
re cumartesi günü saat 14 dt"n 
itibaren Poligon'da okullar arasın 
da büyük atış müsabakaları ya
pılacaktır. 

Bu müsabakalara öğı etmen 
okulu kız talebeleriyle kı7. list"si 
ve kız san'at enstitüsü talebeleri, 
öğretmen okulu, erkek, ~iraat 

ve ticaret liseleriyle oıta okullar 
ve liselerin orta kısımları d~ gi· 
recektir. Çocuklarım11a başarılar 

diler, müte~ebbisleri tebrik ede· 

riz . 

Kağıt . tasarrufu 
Başvekillik bütün devlet daire 

ve müesseselerine bir tamim ya · 
parak resmi ve resmi olınıyan 

müesseselerle umumi menfaate ha· 
dim teşkillerce çıkarılan gazete 
ve mecmualarda kağıt azlığı dola· 
yısiyle mümkün olduğu kadar lüks 
ve birinci hamur kağıt kullanılma 
sını, metinlerin kısaltılmasını, kü
çük harf kullanılmasını, boş yer 
bırakılmamasını ve zaruret olma· 
dıkça kitap ve broşür bastırılma

masını istemiştir. 

Raşid Rıza ' ehr lmlzde : 

Beni 6p8ntlz .. 
S. G. 

Raşid Rıza ve arkadaşları 

il" temsilleı i cBeni Öpünüz:; ko· 
medisini evvelki akşam Asri si
nema salonunda verdiler. 'Acla
na 'mı7. ve onun müncvveor muhiti, 
uzun zamandır tiyatro zevkinden 
uzak kalmıştı. Bu itibarla, Raşid 

Rıza gibi hayatını tiyatroya ve 
san'ata vermiş kıymetli san'at 
karımızı ve onun arkadaşlarını üç 
gündür neş'c ile karşılıyoruz. 

Evvelki akşam oynanan <Be
ni öpünüz> adlı k0medi, binbir 
heyecanlı hadiselerin sinirlerimiz 
üzerindt: yaptığı gerginliği tiyat. 
ro 7.evk ve neş'esiyle oldukça 

yumşatmıştır. 

Asıi sinema'nın, geniş sal<> · 
nunda, alt ve üst localarda bir 
t ek boş yerin bulunmayışı, Ra
şid Rııa ve arkadaşlarına k a rşı 
Adana'nın gösterdiği sempatinin 
en büyük isbatıdır. <Beni öpü nüz> 
komedisi, pıra, kadın ruhu ve 
aşkın mücadelesini göstermek 
ıtiba·i~·le hemen h .. rgün hayatta 
rastladı~ımıı bir h 1 kik a tı ıf.:tde 
r·lm• td d r 

P.ıra, eıı çapraşı 1( müşkülleri 

halled ·n. zor ki ı idleri açabilen bir 
anahtardır. Eğilıneyen, bükülme
yen ve kırılmıyan bu anahtar, sa 
bibinin elinde en müthiş bir silah 
halindedir. O'nun kudre ti önünde 
hemen herşey baş eğmektedir. 
N itekim "Beni Ôpünüı!., Komedi · 
sinde önce asalet gururundan, ka 
dınlık ruhundan ufacık bir feda· 
karlık yapmıyan "Kadın" yavaş 
yavaş erimiş ve nihayet ilk defa 
hor gördüğü "Erkek"e bir ~Aşk,, 

zinciriyle bağlanmıştır. 
Temsil cidden muvaffak olmuş · 

t ur. 
Temsilde rol alan eski ve ye· 

ni artistlerimiz vazifelerinde keıı · 
dilerinden haklı olarak beklediği 
miz varlığı ve muvaffak•} eli gös 

te rmişlcrdir. 

Başla Üstad Raşid Rıza ve 
Halide Pişkin olmak üzere bütün 
art~stlerlnıiz.i içten tebrik etmek 

:ı ıi f emiıdir. 
G.10-~cac----nava meyaımum• 

.......................... ı Fazla ekmek almak mahadile 
Hanife Şallı ve Şefika Şengöııül 

adında iki kadıııırı yaptıkları sah
tekarlık dün tesbiı eıiilerek suç• 
lulur hakkında bıııurıi muamı le 
yapılmışlır. Ôğ'rendiı,:imiı.e göre 
bu kadınlar ekmc:k karnesi aldık
larına dair nüfus kağıtlarındaki 

damgayı kazımışlar ve faıladıın 

birer karne d&ha alma~a teşeb • 
büs etmişlerdir . Hanife Şallı : 

• • 
: SEHiRli J : • • t Bahç e nde b ir karış f 
f toprağmı bo.ş bırakma, ı 
: ve çiçek y e rine yiyec ek f 
f feyle r ln tohum unu ek 1 t 

• • ......................... 
şarap dükk3nma 
giren . hırsızlar 

Şarabı bol bulunca •• 
Şehrimizde dün oldukça en· 

teresan bir hırsızlık vak'ası kay. 
<ledilnıiştir. Va'ka'nın kısal·a öı.ü 

şudur : Yaşar Kocatepe, Pepo 
Bahar , Mehmet Kızılkaya ve 
Kerim adında dört kişi sözbirli
ği ederek Semih Gülgün'ün şarap 
deposuna girmişler ve şarab fı· 
çılarını boşaltmağa başlamışlardır. 

Bu dört kafadar şarab hırsızı de
poda şarabı bol bulunca kafaları 
adam akıllı tütsüledikten sonra 
damacanalarla 280 kilo şarabı da 
aşırırlarkerı görülmüşler ve mu. 
sevi Pepo Bahar ile Yaşar Ko · 
catepe yakalanmıştır. Mehmet 
Kmlk;ıya ve Kerim kaçmoğa mu· 
vaffnk olmuştur. Firariler aran· 
makt"ldır. Tutulan diğer iki suçlu 
müd ieiumumiliğe verilmiştir. 

iia,ıd Rıza 

tiyatrosunun 
verdlll temsiller 

Üç gündt:n heri şehrimiıde 
Asri Sinenıa'da temsiller veren 
cRaşid Rııa tiyatrosu .- nun evvel
ki akşam oynadı~ı <Beni öpünü:1l> 
komidi,iyle dün gece oynanan 
cHabibe te-yze> komidisi cidden 

bü} ük hir rağbet kazanmıştır. 
Salonu tamamen dolduran bine 
yakın büyük seyirci kütlesi san
atkarlarımm uzun aile ışlara tut· 
muşlardır. Bu akşam da merhum 
Mim Kemal ı<.üçük'ün <Yumur
cak> adlı nefis komedisi oynana· 
caktı r . Ô~reııdiğimize güre heyet 
yarın akfam c Asılzadt+r .> isimli 
fevkalade bir komedi sahneye 

koyacaktır. 

Raşid Rıta ve nrkad1tşlarınırı 

verdiği temsiller halkımı7. tarafın · 

dan hthmiıılerin üstünde rağbet 

kazanmıştır. Bu suretle Adana
mız çoktanberi mahrum kaldığı 

tiyatro zevk ve nt>şencsine de 
kavuşnıuş bulunmaktadır. Raşid 

Rıza ve arkadaşlarının burada 
vereceği diğer temsillerde de 
halkım11.ın 11yni sevgisini Vf' ala· 
kasını kazanacaklarından şüphe 
mız yoktur. 

6. ANT(P ASlİYE HUKUK 
MAHK[MESİNO(N : 

G. Antebin Tışlakı M. 10 un
cü hanesinde kayıtlı 1314 D. lu 
Hüseyin oğlu Memiğin umumi haıp· 
de askere giderek dönmediği be· 
yaniyle gaipliğine hüküm verilme
si istenilmektedir. Bir sene içeri · 
sinde mumaileyhin hayat ve me
matı hakkında ma l ı'.inıatdar o lan 
kimselerin bu ma!\ımallarını malı · 

kemeye bildirmeleri llizumu ilan 
edilmiş ve bu müddet bitmekle 
altı ay müddetle tekrar ilanına 

' karar veıilıniştir. Bu ıııüdd :t zar. 
fınd:ı da Memiğin hayat ve me· 
matı hakkında nıalı'.iınatdar olan 
kirnseleıin b•ı malumatlarını mah
kemeye bildirmeleri lüzumu ilan 
ohıuur. 13954 

- <İki elim yanıma gelsin ki 
ben ııtifus ka~ıdından bir şey 

ka1.11nadını. Hen bir eksik ete
ğim .. böyle şeyleri nasıl yapabi· 
lirim!.. Zaten adımrı. üstümüzde: 
Saçı uzun aklı kısa. Böyle nıari· 
fetleri olsa olsa, ancak, saçı kısa 

aklı uzun erkekler yapabilir. Hu, 
kem göı!ü düşmanlarıınızııı bir 
iftırası ve ıhbarıdır. Bir şe)cık· 

ler demem : eleomteıe fiş, hm 
gözlere şiş:ı .. demektir. 

Hava kurumunda 
dünkü toplanh 

Dün Hava kurumunda İdare 
heyeti senelik toplantısını yapmış· 
tır. Bu toplantıda kurumun bir 
yıllık faaliyet raporu okunmuş ve 
yapılan intihapta Rasih Özgen 
tekrar reisliğe seçilmiştir. 

Güreş kursu 
Şehrimiıde açıldığını ve 11 

bölgenin iştirak ettiğini daha ön
ce de yazdığımız Tiirkiye giirrş 

rehberi kursu pa2.ar günü soıııı 

erecektir. 
Genç güreşçilerimiz oğün A · 

tatürk anıtına giderek çiçek ko· 
}'acaklar, öğlrdeıı sonra da sta<l· 
yomda büyük güreş müsahakalıı · 
rı yapacaklardır. Bu müsabaka
lara Adana güre-ş takımı da gi 
recektir. Stadda haıırlıklara şim · 

diden başlannuştır. 
Bu maksada uygun olarak 

Valimiı. 13. Faik Üstün tliin 1-ıül· 
ge birıusına gelerek güreş çalış· 
malaıını ve bölge faaliyetini yıt

kiıı~n gü1<irn geçirmişlerdir. 

ithal ve ihraç muamelesi 
yapaca k posta merkezleri 

Gümrük ve inhisarlar Vekilli
ği posta ile yapılacak ithal ve ih
raç maddelerinin muamelesini ya · 
pacak merkezleri tesbit etmiştir. 
Bu merkezler Ankara, Mersin, 
Zongııldak, Antalya, lc;kenderun, 
Trabzon, lzınir , Samsun ve !stan· 
bul P.T.T. merkezleridir. 

Sovyet cep besi 
!Ba$lar:ıfı Birincide) 

Moskova : 4 ( A. A. ) -
Kıtalarımız. Façist kıtalarıııu de · 
vamlı surette taarruz etmişleıdir. 
Merkeı.de neticesiı. Alınan karşı 
hücumları devam ediyor . 

Knrelide bir münakala mer
kezinin alınmac;ı için şiddetli çar 
p ışmalar ııluyor . Almanlar ben
zin bulmakta çok güçlük çcki}'Or. 

Beı liıı : 4 (A.A.) - Tebliğ : 
Sivastopol müdafaasını yarmağ'a 

çalışan Sovyet esirleri sarılmış 

ve imha edilmiştir . 

Finlandiyanın 

kiraya verdiği gemiler 
Vaşington : 4 ( A. A. ) -

Finlandiyarıın Vaşington elçisi 
Yelsi ziyaret ederek , harpten 
evvel kiralanan Fin gemileri hak· 
kında görüşmüş ve bunların sa
hiplerine iadesini istemişt ir. 

F ilis tinde dün 
v e ril e n a la rm 

Paris : 4 ( A. A. ) - D.N. 
B. : Dün cenup Fılistinı.Je Cıu.n 
ve Yafada tehlike işareti veril

miştir. 

İng ilterede bir 
fabrikada infil a k 

Landra : 4 ( A. A. ) -
logilterenin oimal batısında bir 
mühimmat fabrikasırıda infililk ol· 

kız yaralanmıştır 

swı·~·• 
TÜRKiYE RadlJosu 

ANKARA Rad.11osu 

Peışembe - S.3.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Program 

(Pi) 
7.45 Ajans Haberleıi 
8 00 Müzik Hafıf Prog 

raınııı ıle:vı.ıını lPI) 
8.15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program \'e Memleket saat 
A\'nrı 

12 33 Müzik : Karışık şarkı ve 

türküler 
12.45 Ajans Haberleri 
13.00/ 
13 30 Mü1.ik : Kaı ışık şarkı ve 

türküler 

18.00 Program ve Memleket saat 

A.rarı 

HS.03 Mü1.ik : Fasıl heyeti 

18.45 Ziraat takvimi 

18.55 Müzik : Dans musikiııi 

( Pi ) 

19.:m Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

19 .15 Müı:ik : Yurttan sesler 

20. 15 Radyo Cautesi 

W .45 Müzik : Suı:inak malamın· 

<lan şarkılar 

21.00 Konuşma 

21.15 Müzik : Karışık Şarkı ve 

Türküler 

21.30 Konuşma : 

21.45 Müzik : Radyo Senfoni or· 
kestrası 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 

Haberleri ve Boı salar 

22.45/ 

22.50 Yarwki Program Vt': 

Kapanış 

C[BEli 8[REKET SUlH 
HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ 
MEMURlUGUNOAN : 

Sayı 107 / 196 

Davacı Osmaniyenin Rızaiye 
mahallesinden Muı;tafa oğlu lpra
rahiın on gün mürldeialeyh ayni 
mahalleden Mehmet karısı kendi 
namına asaleten ve çocukları na· 
ıııına velftyeten Zeliha aleyhint: 
ikame eylediği şuyuun izalesi da
vasının cerey:ın eden duruşmasın
da mahallei ınezkıirede sağı ve 
arkası Maraşlı Mustafa balıçesi so
lu kaymakam Hüsamittiıı bahçası 

önü yol ile mahdııl 919 metre 
murabba bahçe yeti \ 'e üzerinde 
etrafı çitden ve üzeri otdan örtü· 
lü üç odalı evin ve içerisinde bu
lunan iki kavak ve bir asma ve 
iki portakal ağacının şuyuun izale· 
si suretiyle aşağıdaki şartlar daire · 
sinde açık arttırma ile satılacaktır. 

1 ·- ilk salış 18/3/942 tarihi· 
ne müc;adif Çarşanba günü 10-12 
k o1dar ve ikinci satış "J8 3/942 Cu· 
martesi günü saat 10- 12 ye ka
dar kalabalıklı mahal olan kürt 
Alımedin kahvesi ö nünde yapıla · 
cak lır. 

2 - Satış peşin iledir. Della
Iiye ve tapu harcı müşt eriye ait· 
dir. Salış şartnamesi 2/3/942 tari
hinden itibaren herkesin görebil· 
ınesi için açıktır. 

3 - Arttırmaya iştirak ede· 
cekl<!r gayri menkulun muhammen 
kıymeti olan yüz elli liranın yüz 
de yedi buçuğu nisbelinde 11'25 
kuruş pey akçası veya Milli bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi 
edecektir. 

4 - Hissedarlar da mfü~teriler 
gibi satışa iştirak edebilirler. 

5 - Tayin edilen günde işbu 

gayrı menkulu üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artıranın tcah
hüdü baki kalmak üzere arttırma 

28/3/942 tarihine temdit ve o gün 
en çok artıranın ÜT.erine bırakılır. 

6 - Gayrı menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
veril<•n mühlet içinde paray ı ver· 
mezse ihale fesh olunur. ic ra ve 
iflas kanununun 133 cü maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

·~·~·~~~~··-~·········~···~, 

'fi ASRİ SİNEMADA fi 
f Suvare Suvare f 
ı 8_45 Ba Akşam 8.45 ı 

i RAŞiD HIZA TiYATROSU i 
i Sanatkar Halide Pişkin birlikte i 
ı İKİNCİ TEMSİL ı • • 
f YUMURCAK ! 
1., Vodvi l (3 ) p erd e t 
• j • 
t i Dikkat : Yerler numaralıdır. Kişe her f 
ı: zaman açıktır. Mahdut yerler kalmıştır. : 
f 1 istical edilmesi. t • • • TELEroN : 250 ı ,:, .................................................. . 
ı•ı ı 
ııı PEK YAIUNDA ı 
ı:ı • •• • 
ıı! HiNT R UY ASI ı. 
ı•ı • 
ı•ı ·~--- - T f 
ıt -~~-- -"~-. ···~··~········~-·~·-···~~·-·-~ 
Tarıaı Raslmbey Fabrikası Bollektll 

İşletme Şirketi Mldlrllltlnden : 
ı - işletmemiz ihtiyacı için aşağıda yazılı gıda maddeleri birden 

veya iki üç defada teslim edilmek şartiyle ve pazarlıkla salın alına · 

cakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalemler için ) apılması şart de~ildir. Her 
madde için yapılacak ayrı teklifler kabul edilir. 

3 -· Mal bedeli teslimini mütakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika Müdürlüğüne bizzat ve

ya yaziyle müracatlan. 
5 Tun Kuru fasulya 
5 
5 

10 
3 

1000 
1000 

.. il Nohut 

11 Pirinç 

11 Hulgur 
,, Mercimek 

Kğ. Sade Yağ' 

" Zeytin YaK 2- 10 13948 

..................................... ~ ....... 
! Meraklı Hayanlara Müjde!... i • • •• Ciizel Kumaş , güzel biçim ve dikim ile keııJi~i ıı ifgösteıir. ı 
f ADRES : A'iri Sinema Caddesi, Cumlıuriyd Okulu f 
f ı-: arşısında Gfö: Dişµaııseri !l<>kağıııda Terzi t 
t 7 - 7 MAKBULE Nil 13899 f • • . ............................................. . 
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NEVROZIN 
Bitin atrıların panzelllrldlr 

JBeyh ude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu mu:ınoid BAŞ ve DIŞ ağ'rıla
rını sürcıtle izaleye kafidir. Ro
mati1ma evcaı, sinir m aful ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

teda\.İ t:dilir. Müeuir i!Aç 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDiNİZ 
icabında alınabilir . 

·n O K T O B 

Muza/ fer Lokman 
Bergin baıtaıannı 

nesinde llabal eder. 
zcuu;xx: fi# AZ':## fi A # # > 

maayınella· 

Yukarda yazılı şartlar dairesin
d e a lmak isteyenlerin Osma niye 
Mahkeme kaleminde satış memur· 
lu~una müracat e tmeleri ilan olu· 

ı -
Umumi Neşriya.t Müdürü : Macit G üçlü 
Basıl" ığı yer : T ürksözü Matbaası nur. 139)3 1 


