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KiLO TOHUM 1 Sovyetcephe-si 

• • • 
TEVZi EDiLDi 

Bölgede yerli pamuk 
tohumu da ekilebilecek 

1 Uzak şarkta ı --- -
Cıvada Amerikan 
lngiliz kıtalan 
olduou anlaşıldı 

ltanguna bir Japo11 
hUcumu akim kaldı 

Japonlar aldıkları 

yerlerde aç kalıyor 
Tok}o : '27 ( a. a. ) - Kı· 

ıılhıç. Amerikan harp esirlerinin 
Jıponyıda iyi muamele gördük· 
lcri hakkında malumat almııtır. 

Tokyo : 27 ( ı. a. ) - Japon 
deniK tayyareleri Timor açıkla · 
rındı 20,000 tonluk bir düıman 

2c111isini batırmış , di~tr bir va
puru ateşe vermittir . 

• Tokyo : 27 ( a. a. ) - Bali 
ıçıUarındaki muharebede Japon 
tanareleri ikı Amerikan ve iki 
Hollanda destroyerini batırmış 
'ılc bir kruvaıürü yaralamıştır . 

Loudra : 27 ( a. a. ) - Ca· 
Vıdı lnailiı ve Amerikan kıtaları 
bulundutu , Hullanc.la Bııhman· 
dınırıın nutkundan aıılaşılmaklıt· 
dır . 

General. vaziyetin nu.ik oı. 
dutg ve fakat ne bedbinliğe ne 
de nikbinlike kapılmanın dotru 
Qlmı}·acığırıı , Japonların işgal 

Yerlerinde clleriııt: lıiç bir Şe)' 

leçmed~ini • dumanları tüten ha· 
t•heler içinlle aç olduklarıııı ıAÖY· 
ltrrıiıtir . 

Sumıtrada Polombai · yakı
nında müttcf ılc kuvvetler büyük 
~·•nıınlar çıkarmıştır . 

Vıtington : 27 ( Teblit ) -
Ccnubt Birmarıva üzerinde Ame· 
tilcın 'ıle lngiliı kuvvetleri büyük 
beıırı göstermiıtir . 27 ta}'}'are 
irnhı edilmiştir. Büyük bir Japon 
tey}~re teıekkülü Ranguna hü· 
~İna tcıebbüs edecektir . Fakat 
bu tayyareler daha }'Olda datı -
tıhnııtır. Evvelki gün de Ranguoa 
Y•ipılın taaı ruıda Japonlar kırk
tan fazla tayy1re kaybctmiıler
Jir . 

Londr• : 27 ( A. A. ) -
E.velki aünlere niabetıe Cava 
•dı11 üıerinnde düıman faaliyeti 
daha hafif olmuştur • Birmanya 
llvaıında bir dur,.klama görül
llıe1'tedir . 

Tokyo : 27 l A. A. ) - Ja
Pon kuvvetleri Bengüleni işgal ct
lll'ittir . 

= 
Amerika Vişiden 

elçisini çekiyor mu? 
Vaşin2ton : 27 (a. n.)- Ray· 

tere göre, Birleşik devletler büyük 
tlçiai Amiral Lihi'nin Viıiden re· 
ri çatnlacafı söyleniyor. 

Çıfçiler Birliki binasında yüı 
lerce çifçimizin düo saat 14,30 
da yaptıkları büyük toplantıda 

tahdid edilen 100,000 dekarlık 
ekim sahası dahilinde yapılacak 
olan c Akala > pamuk tohumu 
ekimi işi sona erdirilmiş ve tev
ıiatın hiç bir yanl•flığa ve ge· 
cikmiye meydan verilmeden ik· 
mali mümkün olmuştur . Tohum
larını kendi taşıllari}·le tarlaları

na taşımaia başlıyan çifçilerimiı. 
gerek hükümctimi7.in bu yükıtk 
ilgisinden gerek Çifçiler Birli~i· 
ııin ve Pamuk Üretme Mütı;sese· 
sinin bu yolda titiz. bir gayretle 
önayak oluşundan pek nı~mrıun 

durlar • 

Tahdid ediltrı aırıırları ma
lum bu bölge içinde < Akala > 

dan başka c Yerli > pamuk eki· 
mi <le yapılıthilecektir Yerli 
pamuk ekimi hiç bir tahdide 
talıi tutulmamıştır . 

Her bölgede yerli pamuk 
ekimi yapılabilecektir . Tahdkl 
edilen bölge dııında da diğer 
Klcvland ve sair pamuk ekimi 
ise serhutir . 

Ancak tahdid edilmiş olan 
bu bölge içinde tarlası olup da 
elinde Klevlant cinsi tohumu olan 
çifçilerimiz bu tohumları Pamuk 
Üretme müessesesine satmakta 
veya diğer bölrelerde ekip üret
mekte tamaınen serbes bırakıl· 
mıştır . Oağ'ıtılan tohum bir mil 
yon kilodur . ftu mikdarın 622 
bin kilosu dtpolardan çifçiye 
verilerek tamamen elden çıkarıl· 
mıştır . 

Çifçilerimiı.e ha~· ırlı ekim ve 
f)ol verim temenni ederiz. . 

Amerika ldlnç 
verdlll malzemeala 
paraıını aım1acak 

Vaşington : 27 (a.a.) - Va
ki beyanata göre, · Amerika ln
giltere il~ diQ'er cievletle:-c veri
len ödünçleri geri almıyacaktır. 

Umaml MıcUllD 
dlnlll toplant111 
Vilayet Umumi Meclisi dün 

ıaat 15 de toplanmıştır. Bu top
lantıda encümenlerden gelen ev
rak okunmuı ve merkez kaı.a 

bina tahrir komisyonu .r asil aza
lıklarma Nuri Uıu,oy, Nişid Ak
tan ve Recep Tahtalı seçilmiştir. 
Bundan sonra Vilayetin 1942 se
nesi masraf bütçesi okunmuş ve 

lcabul edilmiıtir . Buna nazaran 
Vilit)•etimiı.in 1942 mali yılı mas · 
raf ( 1000172 ) ve yine varidat 
bütçui ( 1000!72 ) lira ki , mü · 
tevuin olarak teııbit v~ kabul 
olunmuıtuJ. 

Toplantırı mütukip C . H. P. 

96,000 Alman 
sarı lt halde 
Kırımda .•.. ,. blylk 

IDtlzar ----
Almanlar mütemadiyen 
takviye göndermekte 

LİTVİNOFUN NUTKU 

B. Litt•ino/ 
Mouova : 27 ( a. a. )- Sov

yet tebliği : 26 Şubatta birçok 
yerler işgal edilmiftir. 24 Şuhatta 
34 Alman t&}'}'aı e11i ctüıürdük . 

Stokholm : 27 ( a. a. ) -
Almanların takviyeler alması Rus 
ordusunun kuvvetlendi~ini gös
termektedir. Bütün trenler şimcl! 
Şark c~phesine Alman askeri ievk 
ediyor. Sarapo1&da çevrilmiş olan 
!6 ncı Alman fırkuile yeni Al
man takviyeleri irtibat tesiı ede· 
memiştir. Burada çevrilmif olan 
Alman kuvvetirıin 96,000 oldu~u 
söyleniyor. Yakında Kırımda bü
yük muharebeler bekleniyor. Al· 
manlar buraya da takviyeler gön· 
clermektedir . 

Moskova : '27 ( a . a. )- Le· 
rıingrad garniıonu Şubat içinde 
16,000 kadar Alınan öldürmOf· 
tür . 

Lonl.iııt : '27 ( S . 12,10 ) -
Sovyet tcbligiııe giire , dalıa bir 
çok meıklın yerler işgal eıiilmiş
ti r . Şimrli Rus çeteleri Alman 
hatları rerisind~ büyük faaliyet 
göstermektedir . Bir Rumen fır· 
kaıuna çul a~ır ıayiat verdiril
miştir . 

Vaşington : 27 ( B. B. C. )
Sovyct elçisi Litvinof bir nutuk 
söyliyerek ilkbaharda Şarktaki 
harp sahnesinin gayet mühim o
lacağı ve Ruıyaya azami yardım 
}apılmaaı lüzumundan bahsetmif· 
tir . 

Berlin : 27 ( a. a. ) - işgal 
edilen topraklarda zirai ıslahat 
yapılmıf ve halk kollektif rejim· 

ı Gerlat 2 ncl aaıfada) 

1 Hükumetin Ekmek Hakkında Yeni Kararı : __ _ 
Bir müddet için günde 

• v• 300 ·Gr. ·ekmek yıyecegız 
• 

Bugünden itibaren halkımız 75 gram noksan 
ekmek alacaktır. Ağır işçilere eskisi gibi verilecek 

Anlrara : 27 ( a.a.) - Ticaret Vekci· 

/etinden tebliğ edilmif tir : Hükumet 28 

fU6at cumartesi gününden itibaren aiır 

i,çilerden miıda diier vatandaılara günde 

verilen ekmek mikdarını azaltmağa lra

rar vermiıtir. 

Bu lrarara göre yedi yafından yukarı 
olan vatandnflar günde (300) g"am, yedi 
ve daha az ya,ıak.iler günde (150) gram 
ekmek alacaklardır. Buna ıebep kıf va
%iyeti dolayı•iyle buğday naklinde çıkan 
•üçlükler ve •tok/arımızı muhafaza içindir· 
Bu tatbilıat lıı•a bir zaman içindir. 

-

İcra Vekilleri içtimaı 
YENi YIL BGTÇEll KABUL iDiLDi 
Anlıara : 27 ( a. a.) - icra Vekilleri Heyeti Baıveki

lin Rei•lilinde toplanmıf ve gündeııindeki i,ler üzerinde 
kararlar almııtır. 

Velrillcr Heyeti 1942. Yılı büdf••ini miizalıere ue ka· 
/,al etmİflİr. Büdçe yarın Büyülr Millet Mecliaine aevlredile· 
cekdir. 

Milli Şefin Mersine 
ayak basdığı gün 

------·. -------
BU8b BfJYfJll BIB T6BIN 'fAPILAC:All 

Daç11ala natk• 

"Bugün sulhtan 
b a h seden kimse 

v a t a n h ai n id ir,. 
Stokholm : 27 (a. a.)- Mus· 

solini, yaıdığı bir makalede diyor-
ki : "Vatan bir ölüm kalım müca
delesi y&parken sulhtan b~hseden 
kimse vatana ihanet etmiş olur!., 

Mersin : 27 (Türksözü Muha
birinden) - Milli Şef'in Mersine 
ilk şeref verdikleri günün onaltın
cı yıldönümü yarın (Bugün) Mer-
sinde törenle kutlanacaktır. Halk· 
evi tarafından tertib edilen bu 
kuUamıt i töreninde ismet lnönü' • 
nün Mersin'e ilk şeref verdikleri 
i'Ün hakkında lçel Meb'usu Dr. 
Muhtar Berker bir söylev vere· 
cek ve orta okul direktörü Ferid 
Kuran Cümhurreisimizin hayatını 
anlatacaktır. O'nun için yazılan 
bazı şiirler de okunduktan sonra 
törene son verilecektir. 

BALIFABSIN NUTKU 
• 
lngiliz'ler 
döğüşüyor 

• lnglllzlerln ad•sında sak· 
landıil ve yalnız doet
larını dölU•tUrdUIU hak· 
kındakl prop•l•nda Mlh· 
verin uydurmaaıdır • . -~ 

Amerika ile /ng;/terenin 

arası bozulmak iateniyor 

Londra : 27 ( a. a. ) - Dün 
gece Lord Ha lif aks Filedelfiyada 
bir nutuk söylemiştir. lngiliı bü
yük elçisi bu nutkunda ezcümle 
şöyle demittir : c Düşman fikir
lerimiı.i ıehirlemek için her ça· 
reye başvurmaktadır. Ve düşman 

ruhi hücumlarla bize harbi kay

bettireceğine inanıyor • Alman 

propağanda makinesi Amerika 

ile lngilterenin arasını boı.mak 

istiyor. Fakat beyhude . lngiliı· 

)erin 3,5 milyon süngüye daya

narak adasında saklandıtı ve 

çarpışmayı dostlarına bıraktıtı 

Hindistan 
- V E-

İngiltere 
Arı kara : 27 (R.G.) - Del · 

hiden gelen bir habere göre. 
Hindistan meseleıinin yolunda 
hal için de alına('a~ı hakkında 
Krips'in yaptığı beyanat Hindis
tanda umumiyet itibarile iyi kar
şılanmıştır. 

Yeni Koordinasyon 
kararları çıkıyor 

Tokyo: : 27 (a .a.) - Hindiı· 
tan meselesi için Japon sözcüsü, 
lngilterenin Hindiıtan statükoıun· 
da değişiklik yapacağına inan
mamak liı.ımgeldigini söylemiıtir. 

l n gi l iz hav a faal iy e ti 

Londra : 'l7 (a. a.) - lngiliz 
hava kuvvetleri bu gece düşman 
topraklan üzerinde uçmuştur. 

İktisat Vekaletine yeniden , 
bir milyon tahsisat verildi 

Ankara : 27 ( R. G. )- Yeni 
bazı Koordinasyon kararları çıka
caktır. Bu kararlara göre, pamuk 
iplikleri dağıtım ve satıı işleri 

için lktisad Vekaletine verilen bir 
·milyon lira tahsisat iki milyona 
çıkarılmıştır . 

Diğer bir karara göre • bir İs· 
tuyondaıı üç ve iki kilometre 
uzak bulunan yer terdeki müstah
sile kilo baıında 1,5 kuruk zam 
verilecektir. lskenderun limanı da 
Devlet Demiryolları emrine ve
rilmiştir. iaşe müsteıarlı~ı kadro 
masrafları için 680,000 lira ve
rilmiştir . 

Btıinci kararda ihracat ya
pan tüccarları alakadar t:lmck
tedir. Romanya\:& ihraç edilecek 
mıaddelnin bedelleri Ziraat Ban. 
kasında lıuı;uıi bir hesaba alınır . 
Bu heaaplar pc:tı ol Ofiııine teli
viye edilecektir. 

Amerika iki -------
yılda 180.000 

uçak yapacak 
Vaşington : 27 (a a.) - Bu 

yıl 60,000, gelecek ) ıl 120.000 

uçak yapılacaktır. 

Afrika harekatı 
Londra : 27 (<ı. a) - ilk Yu· 

nan hava filosu Lilıya 'ya gitmiştir. 

Bu filo müttef iklerlc çalışacaktır. 

Vıliyt-timiz Reiııi Hııy Mustafa 
Rifat Gwlt"k buMün Mı-clisi Umu· 
mi azilarilt ııüıcl Lir konuşma 

yapmış, meııailerinrlt'n rlola~ ı ken· 
dilerini tebrik etmittir. Ayni u
manda aıaları bugün saat 17 de 
Partide verilecek çaya divet et· 
mittir . Meclis buıün !iOD top· 
lantısını yapacaktır • Rugiln ayni 
ıamanda Daimi Encümen seçimi 
·d• yapılacaktır. 

Aruk tehli~td~n tamamilt uzak ~lan Moskovadan bir ~örünüı 

Ahıaµ evlerin 'ligoı ta edil
meleri hakkında da bir karar alın· 
mııtır . Toplu bir kıymette bu· 
lunırn ve kıymeti 3000 lirayı geç 
miyen ahşap ikametgihlar bundan 
böyle sigorta edilecektir. Bu ka
rar bir Marttan itibaren tatbik 
olunacaktır • 

Kahire : 27 ( A. A. ) -

Havanın f enalı~ıııa vekum fırtına

larına rağmen devriye faaliyeti 

elmuştur . Umumi durumda bir 

deA"işildik .>'Oktur • 



i -. HAB _RLER l •·;~l•FL•iJ 
TORKIYE Rad11osu 

ANKARA Rad.11osu 
Cumartesi - 28.2.1942 

Vali rahatsız 'Ekmek kartı tevziatı 
7 .30 Program ve memleket saat 

7.33 
ayarı 

Müıik 

(Pi) 
Ajanı 

: Hafif Program 

iki gündenberi rahahız bulu· 
nan Valimiz. Bay Faik Üdtün düıı 
ö~lcden sonra Vitayete gelerek 
ancak bir müddet meşgul olmuş
lar ve bilahere tekrar istirahala 
çekilm iılerdir. Valimizin bugün 
ödev yapabilecekleri ümid edil· 
mektedir. Acil fifalar dileriz. 

Şehirde yapılacak 

abş müsabakaları 
Bugün Poligon'da kız ve er

kek talebelerimiz arasında yapı· 

lıcağını daha önce haber verdi
~imiz mülcif ath atış mü abakala 
rı , bu işin daha verimli olması 

bakımından gelecek Cumartesiye 
geri bırakılmıştır . Talebelerimizi 
D'üteaddit atış talimleriyle iyi 
hazırlamak ve istenen olgun 
ıonucu elde etmek emeliyle böl· 
ıemiı B. T. Müdürü B. Rııa S. 
Saray ve Maarif Müdürü dün 
a-örüşerek bu atışları bir hafta 
geri alıkoyma~ı muvafık görmüş

lerdir . 
Di~er Ü\~ müessese gençlik 

kulübü arasında yapılacak olan 
atıflar yarın ôR-led~n sonra Poli· 
ıonda icra edilecektir 

Ayşeninoğlu bir 
adam bıçakladı 

Maruf aabıkalı~ardan Anenin 
o~lu Mustafa bir kıskançlık yü. 
ı.ünden Klzım Ôzpınar adında 
birini bıçakla vurarak hçmıtlır . 
Carih önemle aranmaktadır . Ka 
um ôryınar'ın yaralaıı hafiftir. 

Gazete müvezzileri 
için bir kolaylık 
o .. vıet Dcmiryolları idaresi, 

günlük gazeteleri satan müvezzi· 
ı~r için izami 25 lcilomdrelik 
meaaf e dahilinde gaıetelerini sa
tabilmelerini temin mak!!adiyle bi
rer aylık serbest aboneman kart· 
ları ihdas etmiıtir. 

Kartlar, banliyöde olduğu gi· 
bi katarlarda da muteber olacak· 
tır. Müvezzilerin 30 kiloya kadar 
olan gaıete paketleri parasız ta
ıınacaktır. Aboneman kartlarının 
fiyatı iki liradır. 

Sovyet cepbeıı 
( Bı~ı ı inci s17/1dı ) 

den kurtulmuıtur . 
Moskova : 27 ( a. a. ) - Bu 

geceki Sovyet tebliğ'i : 26 Şu· 
batta kıtalarımıı dütmının mu· 
kavemetini kırarak ileı lcmiı ve 
bir çok yerleri işgal eylemiıtir . 
24 Şubatta 20 değtl 34 t11yyare 
tahrip ettik • 25 Şubatta hava 
muharebelerinde 17 ve hava mey• 
danlarında <lört olmak üzere 21 
uçak düıurdülc . Beş uçak kay
bettik • 

Maskova : 27 ( a. a. )- Uk· 
rayoada büyük Ruı süvari kuv· 
vetleri toplanıyor . Bu toplanıf 
karların erimesinden sonra hasıl 
elacak çamur ve seller mevsimin· 
de Alman motörlü kuvvetleri için 
pek tehlikeli olacaktır. 

Moskova : 27 (a.a.) - Le· 
ningrad garniıonu fubatta 10764 
Alman öldürmüıtür. Düşman u · 
çaktara tekrar faalıyete başlamıı 
ve ıehirde birçok tehlike ifaret· 
leri verilmiştir. 

Kızılordu gazetesi. Kmlordu 
için 100 milyon ruble dcterinde 
tank, 3 milyar rublelik top ve 1'3 
milyon rublelik zırhlı otomobil 
yapıldığını bildiriJOr . 

Moıkova : 27 ( A. A. ) -
lıvestiya gazetesi , Strayaruıa'da 
çevrilmi' olan Almanların 96.000 
olduğunu tahmin ediyor . 

Merkeı kesiminde Ruslar 
Smolenık istıkametinde ilerlerken 
ehemmiyetli Ru• takviyeleri de 
cenuba dı ı~ru gidiyor . 

Berlin : 27 ( A . A . ) - Si· 
vastopol ile Kerç'e > opılan nı..ın
lar aQ'ır ka)·ıplar verdirilerek 
pOıkürtülclü • Oi~er crµhelerdeki 
Ruı hücumları akim kalmıştır . 

Nevyor1' . : 27 ( A. A. ) -
Sevyel e1çl~ Utvinof demi•tir ki: 

Hitlerin orduları ayr:ı ayrı 

ve rbirbiinden aıalıı: cephelerde 

bugün akşam bitigor
1 

1 
Maıt ayı ekmek kartı tevıia · 

7.45 
8 .00/ 

Haberleıi 

8.30 Müıil : Senfonik pro2ram 

ı""""""""""••"ı tı bu akşam bitiyur. Bugün ak· 
ı . . ı şama kadar ekmek kartı almı· 

( Pi ) 
13.30 Program ve Memleket sı.ıat 

ı ~EHIRLI ı ı yan vatandaşlar için belediyece 
ı fi ı özel muamele yapılacak ve hiç 

Ayarı 

13.33 MüziL: : Fasıl 
13.45 Ajanı Haberleı i 

ı ı bir vatandaşın ekmt:lc sıkıntısı 
ı Yazdık •yine yezıyo· ı çekmemesine çalışılacaktır. An
ı r uz • Bu y ıl bahçene ç l· ı t•ak binlerce vatandaşın nüfus 
ı çek ekeceOlne yenecek ı ka~ıtsız olması bazı müşkliller 
ı ••ylerln tohumunu ek. : çıkarmakta i!le de l uul~rın ün· 

14.00 Müıik : l<iyaaeti Cümhur 
bandosu 

14.30/ 
15.30 

: ....... . ................ : l,.nmc<;ine g3yret edilmektedir. 
Ekmek kartı tevziatı hütün fırın· 

!arda yopılıııoktadır. 

Müzik : Devlet KonsNva
tuarı Salonlarından naklen 
Konstr 

.. .. ~ .. Mersin gumrugu 
Ank:ır11 : 27 (Türksözü mu· 

habirinden ) - Gümıuk ve ln-
hisarlar Vekaleti, posta ile idha · 
lat ve ihracat muamelesi yapan 
gümrükleri teshil etmiştir. 

Posta ile ithal ve ihraç işleri 

bundan böyle yalnız Ankara, 

Mersin , Zonguldak, Antalya , 
İskenderun, Trabzon, Samsun, 
İzmir ve İstanbul gümrüklerince 
yapılacalttır. 

Mandolin kursu 

yarın açılıyor 

Hazırlıkları ikmal edilerek ta
lebe kadro•u tamamlanan keman 
ve mandolin kursu yarın saat 14 

de Halkevimizde açılacaktır. E
vimizin kıymetli mfiıik fefi Hak 
kı Tar'ın biuat idare edecee-i 
bu 1'uraa kem&n derıleri için on, 
mandolin <icnleri için de yirmi 
talebe kabul edilmittir. Evimizi 
bu teşebbüsünden dolayı tebrik 
ederiz . 

Adliye yardım 

sandı~ı 

Adliye Vekilliği, temyiz mah· 
kemesi ve Ankara Adliye hakim 
ve memurlan yardımlaşma kuru· 
mu Ankara valiliğince tescil edil· 

miştir. 

Yurdumuza gelen 

milletdaşlanmız 

Yabancı memleketlerden yur· 
dumuza a-elmiş bulunan 867 mil· 
letdaşımızın Türk vatandaşlıA"ına 
alınması icra Vekilleri Heyetince 

kabul edilmiştir. 

Fransız esirleri 
Berlin : 27 ( a. a . ) - Fransız 

esirlc-rinden bir kısmının iadesine 
baılanmıftır • 

Petenin kabulü 
, 

Vişi : 27 (a .a.) - Peten iş-

gal altındaki Fransa delegesi 
Döbrinon'u kabul etmiştir. 

Romanya'da ekim 

için propaganda 
Bülueı : 27 (a.a.) - Hüku

met çiftçiyi yeni ekimi arttırmak 
içio ttşvik etmektedir. 

Balllakıın natka 
(Bqtarah Birlnride) 

sÖ} leniyor . Bu, gülünç bir ifti· 
radır. 

Geçen ıene Amerikadan Jn. 
giltereye 2000 tayyare geldi. Hal· 
buki , İngiltere cephelere 9000 
tayyare gönderdi . Müttı-fiklerin 
cephelerc..leki asker kaybı yeL.ü
nunun yüzde yetmiş beşi Britanya 
adaları halkındandır. Demekki biz 
çarpıfıyoruı. Ve ça: pışmayı yal· 
nız dostlarımııa bırakmıyoruz . > 

yapılacak taım uı'-1 im ha t>dilir 
ve böyle bir har ek et J lıtlerirı 
hoşuna gitmez . 

Almanların illbabar hareketi 
Milıveıi zafere veya bo1guna iÖ· 
türecek bir gayret teşkil ~decrk
tir. Hitler bunu anluaıı§ bulunu· 
yor. Biı. müttefılı:lcrimiı.den bunu 
açık anlamalarını ve onı KÖrc 
hareket etmelerirıi istiyoruz. 

· ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ · • • i C B p i i • • i 
! Kayalıbağ Ocağı ! 
i çıkarına ı . - . i 29 M art 942 Pazar gUnU i 
i saat 14 de Ad~na k o•u i 
i alanında i 

i YAYA , BiSIKlET YE i 
i MUH TElif AT KOŞUlARI ; 
• • i i · Bu ko,uda kazanan· • i /ara bol ikramiye veril'-· i 
i cektir. Tau•ilcit el ilanla- i 

18.00 

u~.o:i 

HS.45 
18.55 

19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 
21.00 
21.15 

21.45 
22.00 

22.30 

i rındadır. i 
22
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Program ve Memleket saat 
Ayarı 

R.ıd~ıı Çol·uk klübü 
Ziraot talvinıi 
Müzik : Radyo Danıı Or· 
kestrasının Her telden 
program• 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 dakika 
Müzik : Karıiık Şarkı ve 
türküler 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Şarkılar 
Konuşma : 
Müzik : Dinleyici istek· 
leri 
Konuşma : 
Müzik : Rad~·o Salon Or· 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 
~temleket Saat Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalar 

ve • s. c. 1-10 13913 i 
i t ı 22.50 Yarınki 
· . .._.. ...... ._ .... ,.. ..... .............. .., ......... · Kapanış 

ADANA BÖlGE SANAT OKUlU MOOORLOGONOE" · 
Sanat Okulu 28 Şubat Cumartesi günü törenle açılacak 

ve 2 Mart Pazartesi günü derslere başlanacaktır . 
Okula kabulleri tekarrür eden talebeden şimJiye kadar 

evrakını tamam olarak idareye getirmiyenlerin bunu tamamla· 
maları lazımdır . Pazart~si gününe kadar kayt muamelesini 
ikmal etmiyenler namzetlik haklarını kaybedeceklerdir • 

13940 

İLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 

Toprak kalede iki, F evzipaşada iki, lskenderunda bir ika· 
metgab ile Ceyhan ve lskenderunda birer büfe binası. inşaatı 
kapalı zarf usulile vahidi fiat üzerinden yeniden eksıltme~e 
konulmuştur. Bu binaların inşaatı için lüzumlu olan ray demır· 
leri ve istekli tedarik edemediği taktirde çimento, kum, çakıl, 
taş ve kiremidi idarece verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 63600 

teminat miktarı 4430 lira olup ihale günü 

be saat 16 dadır. 

lira ve muvakkat 
5/Mart/942 perşem· 

2 - istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet 
Demiryolları Ankara~ Haydarpaşa, Adana, Kayseri veznelerin· 
den 319 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - isteklilerin aşağıda yazıh vesikaları tedarik ve komis

yona tevdi etmeleri lazımdır, 

a) Teminat mekt~pları veya muvakkat teminat akçaları. 
b) Kanuni ikamet2ah vesikaları, nüfus cüzdanları, Ticaret 

Odası vesikaları. 

c) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalat Vekaletinden 

alınacak ehliyet vesikaları • (Bunun için ihale gününden en az 

8 gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat etmeleri lazımdır.) 

4 - isteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatten bir sa· 

at evveline kadar 2490 No : lı kanunun emrettiği şekilde ha· 

zırlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet Demir· 

yolları 6. ıncı işletme Müdürlüğü binasında toplanacak artırma . 
eksiltme Komisyonu Reislikine tevdi etmeleri lüzumu ilan 

olunur. 14-19-24-28 · 13900 

DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
• 

Berııa llaıtaıarıaı 

aııladı lla1nd eder. 
maa1enell•· 

f~ASRf.SINEMABAı 
• Suvar• B Ak Suvare ! 
: a,30 a ••• a.30 ı 
it iki şaheser birden 
• -1- • 

ı Robert Yung-Ann Sathernin yarattıklart ı 

ıı ÇAM SAKI Zl : • • f Aşka isaled~n bütün yollardan geçerek hoş bir f 
f macera geçiriyorlar... Bilen ve isteyen kadın ... En lath f 
f ihtiraslar arasında geçen modern bir a~km r .. manı. f 

ı -2
- ı. 

ı Umu mi istek ve arzu Üzerine : t 
f Hedy Lamar - Spencer Tracy f 
f Clark Gab le - Klodet Kolber • f 
f lbd agerdesi t 

ı KARA SEVDA ı ı ı . 
• Ba gln gladtlz matıaede • 

ı KARA SEVDA - ORMANLAR HAKİMİ : . : 
ı RAŞİT RIZA TİYATROSU t 
: HALİDE PİŞKİN BİRLİKTE : 
f 3 Mart Salı Akıamı f 
f BiRİNCİ TEMSiL f . .. .. .. ı~ı 

!.-~.=-.~~-.~~~:.-~~ ........................... 
• • ı Meraklı Bayanlara Müjde!... ı • • ı Güzel Kumaş , güzel biçim ve dilim ile kendisini gösterir. : 

ı 
ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu f 

Karşısında Göı Dişpaııseri sokağında Terzi f 
f 3 - 7 MAKBULE NiL 13899 f 

• • ···~······ .. ·············· 
TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN : 

Sicilli ticaretin 69 numarasında kayıtlı Gülek Limited şirketinin 

mukavelenamcsinin 4 üncü maddesi aşağıda gösterilditi ilzere tadil 
edilmiş ve muaddel layiha Ticaret Vekaletince muvafık görülerek tas
dik kılınmış oldu~ımdan Ticaret kanununun 29 uncu maddesine tev
fikan tescil ve ilan olunur. 

Mukavele sureti 
Gülek Limited Şirketi mukavelenamHinin 4 üncü 
m adde1inde deiiıilrlik yapıldıiına dair tadil lciyilaa11 

ESKi ŞEKiL: 
Madde : 4 - Şirketin sermayesi 20.000 Türk lirası olup bundan 

10.000 liralık hissesi Kasım Gülek, 10.000 liralık hissesi Abdullah 
Gülek tarafından ahz ve taahhüt edilmiştir. 

Şürekayı mumaileyhim isimleri hizalarında ırfüterilen mebalitin 
tediyesini taahhüt ve nısıf hisselerini bcrveçhi peşin tediye eylemiş
lerdir. 

Hissedaran adedi beşi tecavüz etmediği müddetç~ hisseleri ahe: 
re devir ve furuhlu şU,ekanın ittifaklariyle, vefat vesaire a-ibi suret· 
teriyle hissedaran adedi beşi tecavüz eyledigi takdirde, serm11yenin 
üç rubunu temsil eden şürekanın muvafakatiyle sermayenin tezyidi 
caizdir. Bu takdirde şüreka veya halefleri, hisseleri nisbetinde yeni 
his~elcre sahip olur, ve bedellerinin tesviyesini taahhüt ederler. 

Keza ayni suretle, ve ticaret kanununun 504 üncü maddesindeki 
mikdardan aşakı düşmemek şartiyle, şirket sermayesinin tenkisine 
karar verilebilir. 

Şüreka, eşhasi saliseye karşı dahi, ancak sahibi olduklara hisse
lere tekabül eden mebali~ nisbetinde mesuldürler. 

Gerek tezyit ve gerek tenki1>i sermaye dolayısiylc vaki olıcık 
mukarrerat, ve tadilatın tekamülü ve muteber olması için bu mukar· 
reratı ittihaı eden heyeti umumiye evrakı ve vesaiki saire iktisat 
Vekaletine tevdi, ve lazım gelen izin ve muvafakat istihsal oluna· 
caktır. 
YENi ŞEKiL: 

Madde : 4 - Şirketin sermayesi 20.000 Türk lirası olup bunlar
dan 10.000 liralık hissesi Hüseyin Gülek, 10000 liralık hissesi Abdul
lah Gülek tarafından ahz ve taahhüt edilmiştir. 

Şürekuyı mumaileyhim, isimleri hizalarında göcıterilen mebalitin 
tediyesini taahhüt, ve nısıf hisselerini berveçhi pe~in tediye eylemiş· 
!erdir. 

Hiıısedaran adedi beşi tecavüz etmediitt müddetçe, hisselerin a· 
here devr ve furuhtu şürekanın ittifaklariyle, vefat vesaire gibi su· 
retlerle hissedaran adedi beşi tecavüz eylediği takdirde, sermayenin 
üç rubunu temsil eden şürekanın muvafakatiyle sermayenin tezyidi 
caizdir. Bu takdirde, şüreka veya halefleri, hisseleri nisbetinde yeni 
hisselere sahip olur, ve bedellerinin tesviyesini taahhüt ederler. 

Keza ayni suretle ve Ticaret kanununun 504 üncü maddesindeki 
mikdardan aşağı düşmemek şartiyle, şirket ıermayesirıin tenkisine 
karar verilebilir. 

Şükrekl, eşhası saliseye karşı dahi, ancak s lhibi oldukları hiı· 
sele re tekabül eden mebalik nisbctirıdc mesuldürk r. 

Gülek Limit~d şirketi esas mukavclenameıinin .ı üncü maddesini 
detittiren bu layiha muvafık görülmüş olmakla Tıı · •re t kanununun 
51-1 üncü maddesine tevfikan tasdik kılındı . 18,? '.: ' 

TiCARET VEKiLi N. 
13941 imza 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Ba!tl4lıtı yer : Tür\Csöıü Matbaası 
• 


