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A 
Va1;~ökmensüer Adanada törenle karşılandı 

llQ er toplantısı bugün başladı - Müsteşarımız Ada ilada Pazar gü 
ne kadar kalacak Jve bu arada Mersin ve diğer istihsal bölge· 

Dahili emniyet 
kalmamış 

Başvekil Mebuslar
dan şikayet ediyor 
1arhıın (R dvo gazetesin 

den) Irnn Başvekili Suhey
Ji knl>iDede yaptığı bir de 
meçle rnem\Js1arın tf'nkit 

lerini ziyaret edecek 
aı ... Adana 

22 
dürleri tarafın lan k<'rşılan 

~da · - (Sureti mı.ıh mışlardır. 
Ut~ınu gıdeıı Neşriyat Mü· 
lusıfl..cı .. Zden telefonla) laşe Sökmensüer kendini 
~erı;ırıınız ŞilkrU Sök· knrşılıyanlarııı ellerini sık 
l'Jtos er dün ttaı::t 16 da ı tıktan sonra Valilerle bir-
tın· ekı:ıpresile 'buraya likte hükOmet konağına 
~~ Vş ~e lstasyondn Ha gitmiş ve orada çiftçilerle 

alısi ş · t l 1 f b · 
1
%, Gaz· efık Soyer,Sey emasa >aş amış ve a rı 
~l V .•antep, Maı·aş ve kaltu ı z\yaı·et edenık iza· 

Ulılerile Ziıaat Mü hat almıştır. Bugün Vali 
. ..., ler toplantısına başlanacak 

~Gkumetbütün üc;etli memu

riyetleri lağvediyor 
~cret 1 a an memurlar kadroları bir dere-
:\nk ce indirilerek maaşa geçirilecek 

'ol ara - Bütün ücretli ledHeceği maaşlı mernuri· 
t~ b.ak~~ın ınaaşh kadroh:.· yette geımiş sayılması :çin 
~lletiıı 1 hususun la v~kil· Hlyihaya hüküm iHlve oluna 
~e.ııer Bhazırl~dı\lları cet· cab.ttr. Bu suretle ücretten 
~lŞtir aşvokulete veril- maaşa geçecek memurların 
~,·~ ha .. Lllyıha kanun olun kıdemleri mahfuz tutula· 
ı.. Zırhnd· . .. k " ~lbik' a yenı butçe ca ·tır. 
~~lhau ıne geçilecektir. Bazı idarelerde ış husu 
~ta gö d Yer aluc k esas· siyetine binaen çüiık baıı 
'tıc'l/ı.:.ute, her vekaletin memuriyetlerin ucrettt! lıı· 

ter ucretli kadro'urı rakılmaları mııhterueldir. 
t~t·u derec.:. . d' . D'ğ f e "' m ırıln ıek su· ı er tara tan fü•retten ma 
ı~lleee~~aşlı kadrolara ek a~a geçen nemurlarm lt'· 
~ kad ır. Bu suretle üc· kaütlük vaziyetlerini ta • 
lıteaıı ro\urı ilga edilmiş zim edecek lilyılıan ıı 

~ı \'az,~ nıaaş kudroları iye: da hazırlanması ınulrnrr r 
iş ol ete göre tesbit edii dir. Ccretle geçen milddet 
!)·~. lıiC!aktır, lc..riıı muayyen bir kısmı· 
ı"er t 

l
l!tE:t}j ~rufldıı meruurtm nın maaşda geçmış g lıi 
1ıı"' Vaz,f d sayılarak tekaüUük .ıniıd· 
"'\!& e e m~çen ça. 'tıUddeti b ~ 'd f; mık detlerine mahsup edilmesi 

tasavvuru vaıdır. 
......... __ 

-~---

~ 1942 Yılı bütçesi 
O t-.1ayısa doğru B. M. Meclisir.de Müza-

\t ı\nk~ kereye başlanacak 
A:lil'e l'ıVl-Büt~e encümeni yısa dorrru blllç ... k 
'lu ekil' B , 1 "' e muza e 
~~lıııın iki ısa ay ~: uat , r_elerine bnşlanııcaklır. ~fa· 
ı..~~tırı1 •• at. suren lıye Vekili beyanatında 
"il • • rnuteakıp 942 f !'...- ı h , . masru bütçeleri hakkında 
~~f e~ etı um · · ~~ 1ll~eki .. uruıyes~ ı~h11t verdikten sonra va· 
'tfllıştir m uzakerclerı rıdut biıtç{'si hd kkmda da 
~ hergu · Bundan itiba· maiamat Vflrmiş ve bütçe 
h lltler b~tt~p~a?arak ,Vo l de ahvali hazıra dohıyısiy 
~ •lııO:ıışt çe~ın~ tetkıke ı ı: görülen fazlalıklarırı ne 
~lısindır. Buyük Millet gıbi menabii varidatla kor 

e ancak 20 Ma· şılanaC>Jğını anlatmıştır. 

ve bölgelerindeki iaşe du· lerinılen şikılyt t etmiş ve 
mu bakkmda kendılcrınden Jeruiştır ki: 
izah:ıt alınacaktır. Öğle "Ben Uuşvekil olduktan 
den sonra Karati.lşa gide· sonra memleketin n •r tura 
rek ekim işlerini inceliye· fmdaki bir ç >k yolsuztuk 
cı-3k olan iaşe ~lüsleşarı· ları düzeltmek için çok ça 
mız yarın lerı~ini ziyaret Jıştırn .• faal s f bu i~ 'çok 
edecektir. yorucu 'Ve uzüntülü oldu 

Valiler toplantısının Meclisin tenkintl~ri Iranda 
yarın bitme~i muhlt>meldir ) faşa l\1üsteşarımız pazar birl"k o madığım gösteıır 
günü Ankarayı1 dönecektir ve bu tet•ssüfe şayandır. l\le· 

"h murhır hakkmda iyi bir 

C ~ p M ~ lısan.tkuklanı\rnaması on· 
. n. . ec.. Jardan iş isi.enmesint' ma· 

lis Grupu dün 

toplandı 

İktisat Vekili Veka 

letine taalluk eden 
te~mil işler hakkıo 

da izahat verdi 

Ankara 21A.A.- Cüm 
huriyet Halk partisi Mec· 
lis grupu umumi hl .. yeti bu 
gun saat 15 t r ~is Ve ki· 
h seyban \lebusu Hilmı 
Uranın Ren;1iğinde toplan· 
dı. Celse açıldıktan ~e g~ 
ç :ı toplantı}'a ait ZJ\nt hü 
Ifiıs3s1 okunduktan sonra 
k11rsüye gelen lktisat Ve 
kıli Sırrı Hay Grup umu· 
mi hPyetiai ke<lni Veh.a e 
tine taalluk ed~n tekmil 
işler üz""rinc.e tenvir için 
yünlU, pamuhlu, EO Iulöz, 
deri, demir ve şek~r mil· 
a seselerınin buf.ünkü du· 
rurnlan ve- verimleri hak 
kında bayanatta bulunmuş 
ve Zo guldak kömür hav 
zası başta olmuk üzere 
mUteaddit maden işletme 
ı ... ri rnize dair Je geniş iıa 
hat 'ermi~tir. Bu mevzu· 
lar üzerinde söz alan ve 
sual soran bazı hatiplere 
tekrar iktisat VekiU ile 
Buşvekil Doktor Refik say 
dam tarafından tatmin e· 
dici cevaplıır verılmiş ve 
ruznaruede başka madde 
olmayığmdun s tat 18 de 
celseye son verilmiştir. 

ni oluyor v~ onlar da mcm 
Jeket ic n çalışmakda ar· 
tık zevk almıyorlar, Ordu 
ya gost rilen uz ıklık on 
ları tahkır etm · k m mle 
ket efKa ınm ikiye ayrılmış 
oJduguna bir d ildır. Hal 
bukı vatan mlidafausında 
en çok iş goren, yarala 
nan ve hatta canlarını fe 
da edtınler onlardır.,, • 

Bulga istan 
Ken ii isteğile•har 

be girmiş 
Sofya 21A.A.- Hukfi 

met ·g zet · Amer k huku 
metinın, Amerılıanııı ke di 
ni Bu gc.ırist n, Hun ıınya 
ve t\lucarist ala ı rp l 
linde sayın dıgı hak ı'lda 
ki dek ard yonu ir entı i 
kıı diy vasıflaudırıyoı . 
A:merikaya göıe l>u d v
letler \1ihver t rafından 
harb. süruklenmiş e d r. 
Bul ar gaz t ·qı Bu g r 
mile inin ke ıdı ıst 6 1 , 
bile ek harbe gı rdığir i ve 
vuzifesini takdir ltıgini 
yazıyor. 

Londrada 
23 nisan bayramı 

kutlanacak 
Londra 21A.A.- Lon 

dra Hallrnvınd 23 ni an 
çocuk ve Mılli hGkimıyel 
bayramı co~kun tezulıurat 
la kutlanacaktır. Gazeteleı 
bu bayrama buyük bir ö 
ll"ffi veriyorlar. lngıliz izcı 
ciler\'ogün h ılkevini ziya 
ret edeceklerdir. 

a 
Eski Başvekil 

A i Mahir Paşayı 
Niçin tevkif ettirdi 

ğini anlatıyor 
Kall're 21A.ı\. - \h 

sır M buban Meclisinde 
ki Uaşvekıl Ali i\idlıir Pa 
şanın tevkifi hakkında 
il ışvckil • ahlıas Paşad 
isnzahda bulunulmustuı. 

ahhm; Paşa bu tedbirı 
bızzat kendı mesul ~etı 
altında ve devlt:tin emnı 
yeti ıçın aldı!"> mı, h. c 

' yabancı devldin böyl~ bır 
t y ıstomem iş oldugunu 
söylemişti". 

Polıst ıı rapor ar u dı 
tan sımra ~lahır Paşa ı 
uirka~ dafu görüştüm. M 
likfü' ::)İne çekilerek ıki 
ay oradıı kaldığı takdı 
de k ndisiue dokunmıyaca 
ğım1 so 1 dırn. 

\1 hır P ş bana fa 
kape ınden ııyrılmıyaca 
nı vaJe.tıği lı ı ide b;rka v 
d fr I k nd •riy ye g tn 
tir. Ali fahir Paşa n 
dinde tekrdr leş b'Jüste 
lundum. F .ık..ı bana bö 
le bır v ıitte bulunduı'{un 
ı ıkar etti. Ve 'steJı .,t g 
l>i h.ır k t edec ginı o 
l di. 11azcırt sı gunu r\ 
:\l hır P ş t t kra melı 
ll"~ind u le çtı d~ o 
tevk'f ett'rdiru şımd m 
kı n rıdc nez:ıret 

bulunuyor. 
SON AK K 

YİNE MiLY RLAR 
KONUŞUYOR 

Amerikada harp masr 
ları için yeniden 19 ııi 

yar tahsısat kondu 
V şington 22 A.A. 

Anı rı an fJı.lkumeti 
m s ıll r le li ı 
masrafları için y c en 
t ıwn 19 milyar 151 m 
yon 597 bin lıralık t 
sısut knntm Ulyıbasıııı k 
bul etmi~tir. 

Kanun \yan mecl ı 
c <le tasdik edilm ş ır Bu 
dan başka l\lumes iller 
lisi ubalağali kurl n 
öıiınJ geç hn s iç n h 
zırlaııan k nun layıhnsı 
k bul etmiştir. Ilu k 
harlı y vu bahriy zı 
ıı o bahriye komisyonu 

\ rafından t kik ed l 
\ gereğınce hareket edil 

tir. 



Sayfa- 2-

Y-cı p ağ ı fi at\ a r' 
yükseliyor 

Geçen sene te~bit 
edilmiş olan fiatlar 

bu sene az görüldü 
ı\nkara : (Radyo guze ·., 

lesi) ilgı li nıak~mkıdvııuve 
ri1erı bir habere göre, hü· 
kümet yeni sen~ mahsulü 
yapsğılaım fiatlamıı yük· 
seltmeye karara vermiştir 
Geçen şene Ticaret ve Ik· 
tisad l\lüdürlüklerinin tPS 

bit etnıiı; o l duğu azami fi· 
atlar bir seıedenb .!rİ de· 
vam etmekte !idi. Birçok 
alfikadarlar hükumete mü 
rnc -:ıat cdere!r bu fi atlar ı 
alçak ı)}duğunu ' ileri r 

ffiÜŞ Ve fi atlarJn ar ttml <I 

sını istemişle rdir. H:.ıtta 
bu } üzdpn birçok yapa ğı 
müstahsilleri el'erindeki 
mullan satmarmşlar ve bu 
yüzden yapağıya hükumet 
çe el konma mectıuriye ti 
lıasıl olmuştu.Şimdi Tıc -

ret, lktısad ve Ziraat ve 
kaletleri fiatları incdemiş 
ve yükse tilmesine ka rar 
vermiştir. Arttırılacak 
miktarın ne olduğu heııüz 
malum değildir.Fıatlar ya 
kın<. a ilgili makamlar tara 
fmdan ilan edilecektir. 

Anıt- Kabir için 
/ Yeni bit müsabaka 

açılacak 
Aıılrnrn - ~Ebedi Şef 

Atıtürkiiıı Anıt - Kabri 
projeleri içın çok şürnullu 
beynelmild bir müsabaka 
açılacağı söylenmektedir 
Haber verildiğ in • göre, Pdr 
timiz GPnel Sekreteı l 1ği 
bu hususta bazırlıklur yap 
maktu.dır. 

l'1oskova Büyük 
Elçimiz 

Mezunen Ankaraya 
geliyor 

Ankara -~loskova bü
yük elçimiz Ali H~ydar 
Oktay rnezunen Ankaraya 
gelmektedir 

Adanada 
Bir film cevrilecek 

Paris gazeteleri 
Yeni hükumet hakkın 
da tefsirler~ devam 

ediyorlar 
Pa• is 21 A.A.- Pari· 

suvar gazetesi hususi bir 
nushuda yeni hükumet 
hakkındı tefsirlerue bulu 
nuyor ve şöyle diyor: 

"Fransrn hük1lmı1tinin 
ilk vazifesi siyM~i kaıkm· 
mayı temin olmalu.lır. Her 
sahadaki refahımız buna 
bağlıdır. Şimdi hüküme· 
tin başına ~lontuvar s·ya· 
setinin kurucusu geçmiş 

tir. Pari Midi gazetesi de 
şunları yazıyor: 

Ençok dikkat edilıne
~i lazım gelen şey büıtüıı 

: vulanda~l:u ın .Yfriİ kurul 
makta olan hiıkurnetin 
drafında 'toplanmalarıdır. 

Şimdı şahsi ihtirasların za 
manı değildir ve Nihayet 
hahismevzuu olan F.:-ansa
nrn varlığıd1r. Yeni Başvc 
kilımiz larihimi1.i teminat 
a\tma almıştır. 

Laval kabinesi 
İlk içtimaım yaph 

Vişi 21 A.A- Amiral 
Darlan ciün Lwal kabine 
s nin ilk içümaında hazıt 
bulunmuştı ır. Uı.ı içtimaa 
Mareşal Peten .reislik et· 
miş ve nazuları La vale tak 
dim eyl ,miştir. Laval bü 
tiin nazıdara ve l\Iareş:ıl 
Pctene teş3kkür ederek 
k endisinin gerek ~Iareşül 
Petene gerek Fraııs:ıya 

bağlı olduğunu teyil r el· 
miştir. , 

Aimanlara göre 
Senenin başınd~n 1 

beri Sovyet kayıpları 

Stok'.-ıolm 21 A.A.
Alman kaynaklarından ge 
len bir hab:ıre göre sene 
nin başindanberi yapılan 
ilk büyük taarruzun neti· 
celeri şunlardır: . 

33 iırıcü Rus ordusuna , 
mensup 4 tümen irnba e· 
d'.lmiş\ir. 75 bin Rus öl 
müş ve 11 binde esir · 
alınmıştır. 33 üncü Rus or 
dusunun bölgesi tasrih e 
'dilrn~mişs '!de. Bu muhare 

· b lerin \'iyazma bölgesiı \· 
• 

dı: cereyan ettiği talınıin 

ediliyor, Ruslar bu muha 
rebeler hakkında ketum 
davranıyor. Ve merkez 
kesiminde düşman.n anu· 
dane mukavemeti kırıldık 
tan sonra müteaddit yer· 
Ierin geri alındığım söyle 
mekle iktifa. ediyol'lur. 

YENIGUN 

lngilizlere göre 

Lavalin kabi 
• • neye gı ""mesı 

Fsansa üzerinde 5 
te~ir yapacaktır 
Ankara(Hadyo g2zetesi) 

Piyer LavaHn l"rarısız Ka· 
binesine ,.!İrme:si Ingilizle
re (!Öre Franstt üzerinde . 
şu beş te~iri yapacaktır.: 

1- Işgcıl altında bulu 
nan ve bulunruıyHn F ran 
snda kışin bir temizleme 
hareketi yapmak 

2- Şimali Afrikada 

Yeni ,l\meri
kan tabiyesi 
Japonya için büyük 
bir tehlike değilmiş 
Tok~o 21 A.A.- Pa· 

sifikteki duı·uın hakkında 

~ 
~!!!!!>~,." ıer 

Resmi teb ,g 
Alman tebli~ıı-ıı 

Berlin 21 A.A.- tı"sİııiJI 
tebliği: Doğu ce~iifıı>'° 
m.:;rkez kesimi ndO ·ıeıı ot' 
kuvvetlerinden çev~ı ~ 
ta ehemmiyette ~ırıı.l ~eJI 
yok edilmiştir. şı.oııer-1' 1 

bir makale neşrede~ Asa· minde muhtelif Y;~~ş[ll'~ 
hi Şimbun ga·letesi rşunları mış ve bir kısırtı. • edilıJlı; 
yazıyor: 

'(Amerikan deniz kuv
vetleri şimdi çete hareke
ti tabıyesiııi kullanmakta· 
br. Fakat bu tabiye iste· 
dılderi tas;ri bınıkmam.ş 
dır. A rneri ka•ı donan rnaSl 

Japon deniz kuvvetlen 
tarafından kazanılan mu· 
vaffakiyı,tleri ortadan kal 
m ak için üstünlüğü teı11in 

istihkamları tvhr•P ıtaÇ 
h ele " ve bir ~ok sila 3re' 

ril mişlir. Pike ' t~YY3P~ 
cüretli taarıuzlaı Y · tı' l 

1eSI <ıı 
cıu~manın besıeo~ eti;~~ 
kınımdan ehem rı:uY ·şıerd 

··ı . t h . et[lll "81 ru erı : a rıp . p.yll?JJ .. 1 
~imai Afrikada ·ı·ıı ~ef .. 'l ıfl ır 
le çeyresindc 11

r> dilfl S 
harbeden mihver kuvvet· 
!erine elden geidiği kadar 
silah ve horp malzemesi 
göndermek 

3-Fransad ·ıki harp sa 
nayiini arttırarak Mıhvere 

yan.l ru etmek 
4 - Vişi basrnım Al

man aleyhdarı unsurlar 
dan temizlemek 

tdemfz.Çünkti Japonlur P~si 
fikle uc;a'c gernilerile lıücum 

tubiyesi usulünü tutmuşlardır. 
. Bu tabiye göze görünüp kay 
bJlnık rv~ ıcı> . utlı si· 

müfrezeleri t:ıra~ıll htıre~6 
riş:ıen L>ir tftarruı ··ııttlıııı:ı 
top~'.U uteşiroizlc. 0 ~8ş 
t ir. Ehemmiyetlı sıı. ~t~1 

k·ııerı 
av tayyare teŞ 1 sisle~ 
adasının askeri t~8pJIJI' 
ıe tayyare rneY . de 
karŞı dalgalar balıll d8f 

5- Harp sano}iinde 
çalışmak üzere Alrnanyaya 
duba fazlü miktarda işci 

göndeJ'mek 
Ingiliılcr şimdi Fransız 

deniz kuvvetlerinin Alo •an 
lura yardım edeceğinden 
hiç bahsetnıeyişleri VH ar· 
tık bunu müm k:ün görmü· 
yorlar demektir. 

italyar>lar 
Kay:plarını doğru 

biidirmiyorlarmiş 
Hem 21A.A.- Bazler 

Nasyonal Zaytung gazete 
si ·· H.akamlar göstcriyoı·,, 
başlığı altında yazdığı bir 
makalede İtalyanlara ait 
bir kayıplar listesi n'3şret 

mi~tir. Bu listeye gön.· l 
tul)anlar 174 ölil 16:.195 
kayıp vermişlerdi r. i\lurt 
ayında 1ibyada şiddetli mu 
harebelar olmamış ve in 
giliı.ler falla esir almadık· 
larım bildirmişlerdir. Ak· 
denizde batan ltalyan va· 
pudarını ltalyanhır ya in
kar etmiş veyahut bildir 
mttmiştir. Bu yüzden lagi 
liz tebliğlerinin doğru o 
lup ı lrnadığı öğrenileme 
mi~tir. Son verilen rakam 
lara göre bu 16495 kayı 
bın :ı.kdenluie batan nakli 
ye gemilerinin müreltcba 
tı olması ihtimali vardır. 1 

Çinliler bir şehri geri 
1 

aldılar 
Çün king 21 A. A. -

.. Birnıanyadaki Çin kuvvet 
leri nmumi karargahının 
resmi tebliği~ lki gün sü· 
ren ~iJd~tli rnuharebelJr 
den sonra Çin kuvvetleri 1 

Benang-Yonk şelırıni geri 1 
almışlardır. füalerce Hir 

alle kaçmaktadır. Yeni 
Amerikan talıiyesi büyük 
bir tehlike te şkil etme 
rrıektedir. Amerikau filosu 
Pröl Hı\rbur hezimetinden 
sonra Allantikten Pasifiğ·e 
gP<;mişlir . Ve l·ugün At 
lantikte anr;ak 9 Ameri 
kan zırhlısı kal mıştır. Ame 
rikalılar bu 9 zırhlı ile 
savaş arayama1.ıar. 

Sun yer 

na . 
edici taarruzları -;e 
etmişlerdir MaıtaddS. 
nıal Afrika sulafl0 .ı;ı 
man avcı lan 6 ıogı 
resi düşürmüş "~tıJl 
tayyare ta hı ip toP' 
dun gece Aınıan şııı' 
rJ üıerinde tek bıJ vit 
u~uşu yaparı f,1 
liz tayyaresi ceı~.ııP0,. 
yada düşürülınuşt ~j 

R teblig Ilı 
us ,..ft ~ 

İspar yanın H 1 rici si- Moskova 21 ~t ~'~· 
yaseti hakkında bir Dün sabahki ".)o"~ede .~ 

makale neşretti ği: 20 nisanda caP ıı!Jl ıp il 
Madrid 22 A. A.- 18· him d c:ğişiklik o:;cJl90 ~a 

panyn hariciye ıuızırı Sun· 19 nisanda 3 l . ıit· t,. Uq-
ye lspa ıyaıııu siyasi du-, ğı tahrip edilLJJIŞ tti~· ~ ht 
nımu lıakkındu m.'şrettiğ·i 13 tayyare kaY~.t\· U~ 
bir m-ıka 1ede di,Yor ki: Moskova 21 

t l 
"Şunu kayd"' ttnek is Diin geceki SovY;lıtf 

le!·im ki bugün doğu cep- ğin e ekt·r: AlIJltl d' 
hesindc harbeden mavi tü lıarobe meydaııııl !Ol 
mt·nin hareketi lspımyada ölü 'e hnrp rnıı~f;i 
ki muharebelerin bir deva rakanık çe~1

10efl 
mıdır. lspanya ceaup Ame Merkez cephesıı pi'' 
rikan milletle rine kıır.şı mantara ağır kılfl ~·-
hiçhir emel beslemiyor. 

1 
direrek 5 kö~ ~;ti'_~ 

Yahıız lspaıiyolca konuşan da kuvvetli bır d 
milletlerin beşiği Ispanya· kim edilmiş bir · ıııet' 
dır. Fransızlarla olan mü- mevzii harp birl ı -pl 
nasebctleriıniz dahili haq• rafından :ıao 
sırasında çok fena idi. Fa · Vd 2?4 Airnaıı 0, 

kat 1940 nıağlubiyetinden ! tür. Cenup baU ,P 
sonra düzelmiştir. Hana gö ! haı·ekette bklıJll j 

re Laval iyi bir insandır.,, 1 müfrezesi HU5 ı;P' 

F k• 1 
1 

kıtaiarının bıı5 tJl~ 
a lr anne ere ramıştır. Aln:Jtl:ııı 

Ve genç kızlara nini hücum plıl 
retle akamete ıJI 

v ardunsevenler cemi- H 8 !0"~ yetinden: .. fl'". 
Yün ve pamuk eğir 1914 ten ~ ~·11 

mek isliyen çıkrıklı ve etmektedir fırdsJt:. ~,ı 
çıkrıksız lıütun kadınlara Gün i.J. 
yün pamuk ve çıkrık vu 
kilo başına her yerden faz 2 film .. bii"de~ıJ1 

dada ve Çalı1~ la ücretverir. ..ıı 

Adan~ - Bölgemizin 
PŞSiz giizelliklerini canlandı 
r::ıcak bir filmin çevrilme 
sine karar vari!miştiş Fil· 
min senaryoru Ismail 
Hakkı Baltacıoğlu yazmış 

mıştı. Rejisör Faruk Cnnç 
tarafından çevrilecek olan 
fılmin bir kısmı ·Adanada 
bir kısmı Adamı köylerin
de vı~ bir kısmı da Toros 
larda geçect ktir. ls· 
hr.kkı haltacıoğiu lıuravı:ı 1 
gelmiş ve tedki~ler .Yapa· \ 
ra" fi\min Ç6vrıleceğı yer 
}eri tespit etmiştir. 

"'·. .. . .. -

Neşriyat Müdürü 
Selim (_;ELENK 

C. H. P.Matbaası Antakya 

· manyalı Japon çenberin 1 

ı 
kurtulmuş ve düşman SOJ 
ölü vermiştir. Bizim kay 
bırn>z lGO kiiidir. 

- v3(IY 
Pazartesi ve cuma binasında ı j}t 

günleri sabahleyin saat 8 Cemiyetine fll 
den 11 e kadar halkavi niz 


