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Moıkova, 7 (a.a) - 20 şubattan 5 
marta kadar merkez cephesinde 4600 
Alman öldürülmllştür. Ayni devre içinde 
bir çok malzeme, 44 tauk, 83 havan to· 
pıı, 491 mitralyöz, 2084 tüfek, 28 uçak, 
bir çok lokomotıf ve kamyon elo reçi· 
rilmiştir. 

'------------------~ 

Ucuz Alet Temini için Ziraat 
ine 1,5 Milyon Lira Tahsisat 

--M-. -i -, ~lf/ Anko.a 7 ~ oB·· . . . çd JT Tk A o/ t ~ ~OO~tob-
., muhabirim'zden)-Çıft· U lŞ lÇlll e Ve Q e emrl- sis edilmektedir. Bu 

Ankara 7 (n n) - Mi Ji Ş f 

ismet lnönü, bugün saat 10 da 

Türk Dil kurumunu onurlandı· 

rarsk Kurum başkanı ve Maarif 

Vekili Has rı Ati Yücel ile Ku 

rom genel merkez grupu üye· 

Jeri tarafırdan karşılanmışlar ve 

saat 13 r kadar meşgul olmuş 

lardır. Camhurreisimiz akşam 

saat 16 5 da tek:ar kurum mer 

keziui şereflendirmişler ve geç 

v kta kadar dıl işleri üzerinde 

çnlışm şiardır. Bu çalışmalarda 

Cumhariyet Halk Pa tisi Meclis 

grupu reis vekili Trabzon mE· 

busu Hasan S ka da hazır bu· 

lu muştur. 
~ ....................... .. 

çive ucuz fivatl11 ziraat ne 2 mı·lyon 600 bı·n ıı·ra para ile elinde tohu 
alet ve vasıtaları temin mu bulanmayan çift. 
etmek maksadile faali · çilere ödürç tohum 
yete geçilmiş bulunuyor. v e r i l i g o r tedarik edılecektir. 

Buırünlcü şartlar HükQmet, elin 
altında pulluk, saban de bulunan çıftlilc 
demiri veHİre gibi zi. lerde de ziraat yap. 
rut aletlerini t"'darik maktadır • Devlete 
edemeyenlere, bualar aid boş araziyi ek· 
imkan Jniresinde ucnz mek vo ziraat için 
fiyatlarla temin oluna. arazi kiralarmak için 
caktıJ. Bu maksatla, teşebbüse girişilmiş, 
Ziraat Veldiletine tah· bu hususta lizımge. 
sis edilen 500 bin Jira. len bütün masrafları 
lık müted vil sermaye, yepmak üzere Ziraat 
yeni bir kıırarla bir Vekaleti emrine, milli 
buçuk milyon liraya korunma sermayesin· 
Çıkarılmaktadır. 1 Ziraat Vekilimiz bir teftiş sırasında 1 d 

en 600 bin lira 
Diger tareftan, çiftçiye aynen ve nakdea ödünç tahıis olunmuştur. Bn g-ayretlerln, önümüzdeki 99 • 

tohumluk temini için Ziraat Vekaleti emrine 2 mil neyi iyi bir iıtihsal yılı yapaca&'ıoa eminiz:. 

R. Aras bugün Adana'ga geliyor 
Cava'dan 

, .................... .... 

artıkh her 
............................... 

Japon sözcüsüne gö ,e: 

Bundan sonra he. 
def Avustralya! 
Japonlar bir tayyare 
gemisi daha batırdı· 

lar ve bir ba ka tay
yare gemisini ha ara 

uğrattılar ------- ....... 

FiUp;rılnin merkf'!zi olan Marillo'dan bir ıörünüş 1 
ıılınnn resimlere göre, bu tayyare 
gcmısı yeni tipte ve orta ha~ 
cimdedir. Bundan başka Japon 
hava kuvvetleri 27 şubatta Bali 
açıklıırında bir düşman tayyare 
gemisine 6 bomba isabet ettirmiş 

tir. Gemide bulunan 30 tayyare 
ateş almıştır. Gl'mi yana yatm ıştır. 

Sıhhat Vekili 
Denizli'ye gitti 

Antalya: 7 [a. a.l - Sıhhat Ve· 
kili Doktor Hulılsi Alataş, Antal· 
ya'dan hareketinden evvel beyan· 
nalla bulunarak demiştır ki : 

l « - Antalyayı ilk defa gör· 
düm ve hummalı bir umran faali. 
yeti içinde buldum. Antalya'ya 

Eıki Londra büyüle: elçımız 
Doktor Rüştü Aras, burüo ıa· 
at 11 de Mısırdan tayyare ile 
ş•h,imize gelecektir. Rüştü Araı 
A<Jana'da bir kaç ıaatlik tevak· 
kuftan ıonra, Toros ekspresiyle 
An karaya müteveccihen iıareket 
ed,.celttir, 

Almanya 
Rusya 
- arasında -

Sul h 
şayiasır 

Rusya müttefikle 
rinden ne istiyor? 

Ankara: 7 [Radyo gazeteai) -
Rusların teşebbüıü elleriode muha· 
faza ettıkleri ve Almanları 11kıştır. 
dıldarı anlaşılmaktadır, Almanların 
ilkbahar taarruzu yaklaştıkça, Rus
ların taarruz hareketi sertleşmek· 
tt!dir. Raılar hafta içinde ltmen 
gölü cenubunda büyük zaferler ka• 
zandıklarmı iddia etmişlerdir. 

Beden Terbig11si poligonunun dışarıdan g" .. .. I 
orunuşü 

Dünkü atış 
müsabakaları 
---- ~ 
Genç kızlarınüZ-atışlud~ 
~!affakıyet gösterdiler ~ " -- ..._..., - ı 

Dun saat 14,30 da Beden Terbiyesi poligonunda okullar araıı • 
müsabakaları yapılmıştır. 

Kızlar arası müsabakaya kız lisesi ve l ımet lnönü 11nat eaıtiti 
onar talebe ile iştirak etmiştir. Neticede 25 puvanla kız lisesinden N' 
Z•he Ü 9 l b' ' ' le I' ' . n a. ırıncı, ız ueaıaden Neriman Gölctui 22 puvanla ikiıı 
y~ae. kız lısesinden Edibe Deınirural 20 puvanll\ üçüncü olmuşlardır. , 
r1ıncı~ehbüyük m~ktep çantası, ikinciye maka1, üçüncüye de elektrilı: c1 

enerı cdıye edılm şt r. ı 

Orta o~ollar araıında yapılan müsabakada 24 povanla Jkinci orta o~' 
~~n ~ehıç Serçe birinci, 22 puvanla Birinci orta okuldan Hüıeyin r •• ~ 
ı~mcı, 22 pu vaula Erlcelı: lisesi orta kısmından Mehmet Aldatmaz Üıl"I~ 
cu olmuşlardır, ... 

b d
. Bıriocı~e pergel takımı. ikinciye sulu boya takımı Oçüncüye çıt 

e ıve venımıştır. 1 

Erkek liseleri ar .. ıı müsabakasında 25 puvanla Ôiretmen okoluncf 
EHt T!!şdemir birinci, Öiretmeo okulundan Moııa Mazı 19 puvanla ik . . ô ~ 
cı ve yıne lretmen okulundan Kini O utanır 18 pavanla üçüacn 
muşl11rdır. 

. Bıriociye Traş takımı, ikinciye stilo, üçüncOye portfoy hediye 8-~ mıştır. ıııoı 

" Müııa~alralarda Valimiz 8. Faik Ü-tün, M11arif Mü Jürü B Ekrt~ 
Gurael, Bolre Beden. Terbıyo Mü fürü 8. Rız:a S'll h Saray, Q,..den terbiy 
atıcı başıl~rı 8 .. ~ •lıd Denli ve lsmaıl Ak, Bölge atıcılık a'anı Dok ' rk N~hat ~ur.an,_ ogretQJeoler v., oı.ullar arkerlık öğretıneole)ıyla kala~ 
ı bır scy11cı kutıesı hazır bulunmuştur, 

Bugünkü güreş müsabakaları · 
saat ~lbr;miŞzdh. açSılaıdı giireş "kursun_un sonı. ermeai münuebetiyle buı ~ 

e $ ır ta ında gureş musabakaları yapıl kt M" b 
k~lara, fÜreş kurau için gelen 9 Bölge Güreş Moo~ı~:ıe~~· ve u::ıi a,. 
mızde bulunan tanınmış rüreşciler iştirak edeceklerdir. ~ i 

Karşılaşmalar serbest ve Kreko R 1 it .J 
re madalya verıl;cektir, • amen ° ara yapılacak, birine~ 

. • . Beden Terbiyesi atıcıbaşdarı dün oecekı' 
ı d O • trenle Ceyhana r 

~ı~ er. ır. rada iki gün knlarak Gençlık klübü 
lıml,,rı yaptıracaklardır. mensuplarına atış ~ 

• Okullar arası Voleybol müsabalcalarıoa bugü 
11nda devam edilec~k, Erkek Lisesi • Zırııat L' · n 
0 t E t't" - k ısesı a ns ı usu ta ımları kar .şılaşau~tır. 

Ankara 7 (Radyo gazetesi) -
Uzalc Doğu hareketleri dünya ef 
kirını ilgilendiren başlıça mesele 
olmuştur. Cava, Hollanda Hindis· 
tam müdafaa sisteminin bel ke0 

miği te fıkki edilmekteydi. Hollan 
dalılar yalnız buranın müdaafasına 
ehemmiyet vcrmişlcrd r. Harp ba~· 
ladığı zaman Hollanda Hındistanın· 
da 30000 a1ker v>ırdı. Bunlar be· 
yaz halktan alınmışlardı. Hollanda· 
lılar son zamanlarda kendilerine 
güvendikleri yerlilerden de aılcer 

almışlar ve boradaki ordu mevcu• 
dunu 150 bine çıkarabilmişlerdir. 

Tokyo 7 (a.a} - Bahriye Na· 
zırı. imparatorluk donarım&1ının, 
duru..oun ileride alabileceği her 
türlü şekillere karşı koyabilecek 
lrabiliyette bulunıluionu ve milletin 
donanmadan bekledilclerioin başa· 

rılacaiıoı bildirmiştir. 

Rangun 7 (a. a.) - Royterin 
muhabiri bildiriyor: 

tekrar gelmeğe fırsat düşerse, bu· 
günkü umrao eserlerini çok iler· 
lemiş ve Akdeniz'in incisi olan bu 
şehri daha güzelleşmiş bulacağım 
muhakkaktır. 

Rusya'da hareltitın bu tarzda 
inkişafı, Almanlarla Ruslar arasın
da sulh meıelesiui ortaya artmıştır. 
11ti tarafın da birbirleriyle anlaı· 
maları ihtimali ileri sürülmüttür. 

Almanya ile Rusya araaında 
ayrı bir ıulb, Japonya tarafından 
terviç edilmektedir. Juponlar, Al· 
manyanın şimdilık Rusyayı bıraka

rak Demokratlarla meşgul olması. 
m istemektedir. 

Milli Piyango 
---- 9 uncu tertip 2 ncl çekilişde -

- kazanan numaralar1 bildlrlyoruz -

Cavavın Japonlar taraf ıodaa 
işgali bir olup bitti sayılmaktadır. 
Buranın işgalile Hollanda irnpara· 
torluiu tasfiye edilmiş olacaktır. 

Ankara 7 ( Rad~ o gazetesi)
Ca va' d o 24 saaltenbui lıııber alı· 
namamıştır. Cııva Rcıdyosu suı· 

muştur. 

Avaıtralyada asker i hazırlık· 
lar tamamlanmıştır. Seylan adıısın· 
da da logilizler askeri tedbirler 
almağa başlamışlar, buraya kıt'alar 
retirıniılerdir. 

Şangbay 7 (a.a)- Japon askeri 
sözcQıQ demiştir ki ; 

~- Batavyanın işgaliodenberi 
Cavanın zaptı artık bir gün mese· 
les\ olmuştur. Bundan sonra Avus· 
tralya hücumlaraınıza hedef ola· 
caktır. Avustralya, aık6r t 

veı ay. 
yatelerici b şka memleketlere yol· 
laynrak müdafaasını filen iınkanıız 
lnştırmıştır. Avustralya İngiltere. 
den hiç bir şey beklemeden kanını 
İngiltere için akıtmış ve Japon 
mub11ceretini menetmiştir. Eier 
Avustralya bu tedbiri geri almazsa 
Japon ordusu hudutları aşacaktır.» 

Tokyo 7 (a a)- Japon tebliği: 
Yenirine eçıklarında Japon 

tayyareleri tarafından 21 şubatta 
a ır buara atta blao dil men ta 

Raogun, ölü bir şehir haline 
gelmiştir. Bütün mağazalarla şehrin 
eski çarşısı kepahdır. Kasden çıka· 
rılan bazı yanrıolar ve yağma va· 
kaları olmuştur. Tabliye dolayısile 
bütün halk şehirden ayrılmış oldu· 
Ji'undan böyle va kaların çıkması 

tabii idi. Şımdiye kadar bu dere· 
cede geniş ölçüde bir tdhliye gö 
rülmemiştir. Bununla beraber hayat 

büyük bir sarsıntıya uiramadao 
devam ediyor. Raoguoun şöhretini 
temin eden manzaraların çoğu ar· 
tık ıörülmüyor. Şehrin kapılarında 
vaktile görülen kalabalık rab p ve 
müridlerden ıimdi eser kslmamıştır. 

Tokyo 7 (a.a.)- Cavada Ban. 
doeng'i müdafaa eden düşman kav· 
vetleri çekilmiştir. Şehrin pek ya. 
kında düşeceği tahmin ediliyor. 

Karşılaştığım Antalyalrlan ne• 
şe ve sıhhat içinde buldum. Sıhhat 
Vegaleti cephesinden vilayetin 
manzarası iyidir. Antalya, yakıoda, 
kış mevsimlerinin en iyi geçirile 
bileceği bir şehir olacaktır.> 

Burdur: 7 [a. a.J - Sıhhat Ve· 
kili Antalya'dan şehrimize gelmiş 
ve: buradan ' Denizlı'ye gitmiştir. 
Vekil, şehirde Sıhhat dairesini, 
Hastahaneyi gezmiştir. 

Eritre'de Amer ikan Ussu 
Ankara 7 (Radyo razetcsı)

Razvelt, Eritre'de kurulan bir A 
merikan üssünden dolayı malOmat 
vermeyi reddetmiş, üssün varlığını 
bildiren İngiliz nazırı Litelton'u 
tenkit eylemiştir. Litelton bu üssün 
kurulmasını muazzam bir teşebbüs 
diye vasıflandırmıştı. 

Macar ea,veklll 
Budapeşte 7 (ıı.11) - Başvekil 

Bardossi, sıhhi vaziyeti dolnyııile 

bir müddet çalışmayacaktır. 

Japon kıtaları Timor adasının 
baş şehrini işgal etmişlerdir. Timor. 
daki Hollanda komiseri, kaçmak 
üzere bindiği tayyare düşürülmek 1 
•uretiyle öldür ülmüştllr. 

- • Parti müfettişimiz 
Rumen harp dhranının 1 g e 1 d İ 

B"k k.;-rarlar1 Seybno VılSyeti C. H. P. mü 
u ~eş . (ıı .a.)- Harp divanı fettişi 8. Halit Onaran Seyhan 

bir kız lısesıoden 4 t r b . 20 b 1 

a e eyı . me usu B. Damar Arıko;ıo, İçel 
10 ar aene ve bır mebuıu Refik Koraltaa dlinkil To· 

Bir Alman • Rus anlaşması 
rivayetleri karşısında iki meaele 
akla gelmektedir: 

1 - Almanya bütün Rusyayı 
boşaltmağa razı mıdır? 

2 - Bütüo toprakları boşal. 
~ılmadıj-ı takdirde Rusya Almanya 
ıle aolaşmağa razı olar ma? 

Londra: 7 [e. a.J- Taymis fa· 
zetesi diyor ki: 

« Sovyet şefleri Hitler taarru . 
zunan a11l yükünü Rusya'nın '-
t
.•. Çh-
ıgı ve müttefiklerin Rusya'ya ye· 

ter derecede 1ardım etmedi(i duy 
r~suna kapılmakta gittikçe artan 
bır temayül gösteriyorlar. 

Stalin son ''gündelik emrinde 
Alman ordusunu birçok milletlerin 
desteldediiini, halbuki Ruı ordu· 
larının buna benzer bir yardım 
rörmedij-ini kaydetmiştir. 

Şoou belirtmek gerektir ki Bil· 
yük Britanya için oJdutu i'ibi Ame 
rika Bir1eşik hükQmetleri için de 
harbi kazanmak ve emniyetli bir 
sulh kurmak buıasunda Rosya mü· 
nasebetlerinln bayati bir ehemmi· 
yeti vardır: Raıya müttefiklerin• 

Ankara 7 (a.a) - Miıli p 'yao· • 
~o.oun dokuzuncu tertip ıkincı çeki. 25000 lıra kazanan 
lışı bogün sergi evinde ya l 367356 
tır. kazanan nıımarala 1 P •dmış. 10,000 lira kazananlar 

""!'!!!!!!~""!'!!!!!!!'!!'!'......,'!'!!!!'~~r'!"'ş!""'u..,n"!!allllr-ır: 3285 73. 268966. 26262 
B - 5000 lira kazananlar 

yü" rıtanya diğer siparişlerden 166573, 128577, 068043, 29314 ~ 
daha fazla eheınmiyet vererek b l 75347 I' 

iıte&'i yerio.e getirmekte tereddu" ut 00 1 · k '\ 20 ıra azananlar .. 
etmeyecektır. Fakat Rusya bundan Son beş rakamı 35024 3074 'J 
daha fazlasını istiyor. Atlan tik de · 74983, 69362, 53555, 19426: 7854 ... 
m~cinin de g-österdiii gibi, Büyüle 75284, 9972?, 94543 ile biten bl '1 

Brıtanya ve Bırle• k Amerika ao. tOn bıletler ık.işer bin lira alaca 
.,, • lardır. 

lecelcteki emniyetleri için uğraşı· T OOO 
yorlar. Sovyet Rusyanıo da aynı 
kayrıyı göstermesi tabiidir. . . 

Stalin, Rusyanın hedefıaın 
Almanları kendi topraklarından 
çıkarmak olduiuuu •öylem; ve bl~ 
Sovyet zaferinin Avrupa da ye?ı 
bir emperyalizm karulmatına zemın 
olacağına dair endişeleri ortadan 
kaldırmak i•temiştir • Artık an
laşılmıştırki Rusyanın emniyeti 
temin odilemezH Avropanın emni· 
yetini karmak da imkan11zdır. 

Büyük Britanyanın bir Avrupa 
devleti olmakla beraber lnrilizce 
konuşan milletler camiasının men. 
laatlerile alakadar olmak mecburi. 
yeti.nde o!duğu da unutolmamalıdır. 
lngıltere, Amerika ve Rusyanın en 
ıılc.ı ve anlaşma bailarile birbirle 
rioe sarılmaları lizımdır ve lopiz 
ıiyaaetioio a uda 

lira kazananlar 
Son beş rakamı 1ı789 02476 

23216, 19561. 14257 12982.~463(# 
27402, 23727 5lsl7 • 4122• 
ss594, 55749, s5s21 6419 6a13;, 
78101. 91502, 95595; 9947J ile b~' 
dt~:. numaralar biner lira alacakl_.! .. ~ 

SOO lira kazananlar 
Son dört rakamı 3584 409 . 

8015 ile b't b'I • • l' '- 1 en ı etler beşer yil 
ıra ı.azanın1şlardır. • 

100 lira karananlar 
. Son üç rakamı 560 938 oı.:ı 

bıletler yüzer lira alacaklardır. -\ 

50 lira kazananlar 
Son üç rakamı 245, 303. 

olan bütün biletler •llifd lira 
zanmışlardır. 

A ,,.ertil# 
.s-wnu-



-
~öglü ve çiftçileri
İnize kon/ eranslar -, 

• Ziraat enstltU•U profesörlerin· _ 
~ ,._ den B. Kerim Ömer ÇaAl•r ya-
ı--{ . ~ .._ kında fehrlmlze geliyor. -

la lif azlık eldmiıı arttırılması ve en aşağı iki katına çıkarılması bak· 

---
~~ ~~ kında Sayın Başvekilimizin tebliği üzerioe aynı maksat ve mev 
1 11aı...,rinde köylü ve çiftci yurttaşlarımızın tenvir ve irşadı için tekmil 
iş 1 ~lleşkilitını bir direktif tamimle va:zifelendiren C. H. P. Genel Sek 
- 1 •lifi yüuek makamı, bu kerre de Çiftci ve köylülerimizi ba işlere 
8 'ı· '\n bilrilerle teçhiz etmek maksadile memleketimizin muhtelif yer-

~n\,, Yüksek Ziraat Enstitüsü Profesör ve Doçentleıile Ziraat Veki-
g idflltaba11ıslarıoa verdirmek üzere konferanslar tertip etmi~tir. ı 
dl -t~ meyanda, evvelcede haber verdiğimiz gibi Yüksek Zıraat Enı 
O\ lffirofuörlerinden Kerim Ômer Çaj'lar Vilayetimize relecek Mer 
,t Koıan, Kadirli ve Ceyhan kazalarında birer. ~onfer11ns verecektir. 

t fetör Kerim Ômer Çarların ne gün gelece,.ı ve konf,.ransı ban. 
vereceri ayrıca bildırilecektir. 

~ ili iıtihsaıitımızla çok önemlı alakası olan bu yüksek faydalı kon· ' 
ıl. dinlemek ıçh çıftcilerimizin ve köylülerimizin şimdiden alikalan· 

n~ ve b lhıu' • öy muhtarlarile ihtiyar meclisi izalarımn bu koufe· 
lUıldmeleri çok faydalı olacaktır. 

'\----------------------------------~ 
f8 • • Büytlk Millet Meclisi 16 mart· 
el ~d.'iJ:lJ!JJJJ}..fJJ;, ta toplantılarına başlıyacaktır. Baş· 

1 - vekil Dr. B. Refik Saydam'ın o 
9

' rün mebaslara, tatil devresinde ge-
le ,:\nkara'dan bildirildiiine fÖ· çen siyasi, iktisadi vo ticari mü· 
'·ut Vekilimiz B. Muhlis Erk- nasebetlerimizi anlatan bir nutuk 
1 riyast tinde toplantılar ya

lı ~. zirai iıtihsaJimizin arttı· 
1J: 1t yeni devlet ziraat mıntaka
•ll 1 teıbıti, ekim meıelolerioio 
ar .tmlması ve ziraatçilerimiz 
·~ .. bır koordinasyon temini 

1
1
11 ••üıülmektedir. Zıraiiıtihsalin 
~ ~e aıiıbım miktarda arttırıl 

•ıo yenı ve esasla tedbirler 
fktır. Bıı arada pamuk mın· 

• ' ıoda pamuk istihsalinin ço· 
'f 

1 
a ~ıına çalışılacaktır. · 

1~) Yuoanistana yiyecek mad· 
• :ti- ıöruren Dumlupınar 6 13 

c t'liıu 1000 Yunan çocuiunu mom-
1 1d uae t'ctıreceğioi yazaııştık. 
a ta• p•ı u •. çocukları bu •eterin 
E t~ ~kıyoyo r• tıı mesı içın C•p eden 

o• l,:Jı" 11lıowış~ı~. Büıüu formal~ 

vermesi muhtemeldir. 
Bu nutuktan aonra da Harici· 

ye Vekili 8. Şükrü Saraçoilunun 
Parti grupunda bir nutuk vermesi 
beklenmektedir. 

• Ticaret Vokileti, bütün İt· 
halatçı, toptançı ve perakendeci· 
lerin meşru kir hadlerini yeniden 
tesbit etmiıtir. 

Pamuklu mensucat (kaput be· 
zi hariç): ithalatçı kirları akretdi · 
tifli yüzde 25, akreditifsiz yüzde 
20, toptancı yüzde 7 perakendeci 
yüzde 15. 

Günlerdenberl aabımzhkla beklenen etsiz film. llihl güzelllA-l bir efıanı, 
Sesi yakıcı blrnağme olan DOROTHY LAMOUR 'ın . Harikalar ıaheseri 

Singapur Yolu 

1 aısaray ve 'J an sinemalarmda 
FevkalAde Sinema Müıameresi Nefis mevzuu, Bat Döndürücü Rumbaları, 
HarlkulAde Muslkiıl ve tarkılarlle bu Büyük film hatıralardıt unutulmaz 

izler bırakacaktır 

iLAVETEN: ikinci BUyUk Film 
Şark filmlerinin Eo Heyecanl191, Türk Sazının Türk Şarkılarının Süsle 

dij-i Binbirioci rece Hikayelerinin En Güzeli, Ebedi Bir Efsane Olan 

Ali Baba ve Kırk Haramiler 
TÜRKÇE 

Not: 
SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Bu filmin evvelce şehrimiz-le gö.terilen Ali Baba filmlerile hiçbir 
münasebeti olmayıp elvövm lstanbulda 3 haftadaobflri Elhamra si 
nemuında rösterilen Şaheserin bir kopyesi olduğuou müjdeleriz 

Dikkat: 
izdihama mPydao verilmeraem,.si için Biletler 

Gündüzden aldırılmalıdır. Gişeler Her vakit açıktır. 

Tt:lefon : Alsaray 212 Telefon: Tan 266 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış İlanı 

Cinsi 
Çam Kerestesi 

1 - Seyhan 
bi ormanından 
çıkarılmıştır. 

Miktarı 
Hacmi 

M3 03 
235 000 

Muhammen vahit fiata 
Lira 
ıısı 

Kuruş 

50 
Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde Yuvadi-
235 M3. miktarında kerestelik:: satışa 

2 - Satış 16 • 3 • 942 günü saat 15 de Orman Çevirge 
Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır 

3 - Beher Gayri Mamul M3 ının muhammen fiatı 4 
lira 90 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman umum 
müdürlüğü, Seyhan Orman Çevirge Müd. , Bahçe orman L. 'mal edııoırı tak<lırdo getın 

~. \a çocukların bır kısmı fz. 
~bu lmmı da l.tanbula yerleş
i1,.lerdır. 

Erkek ve kadın yünlüler, ps 
muk iplilı.leri ve kaput bezi: İtha
lat lıirı akreditıfli )Üıde 20, ak· 
redıtifıiz yüzde 15 toptancı karları 
yüzde JO, perahr deci yüzd• 20, 
paa uk ip•iıderı, k put bozı toptan· 
cı kir tarı > üzde 3, pnakendecı yüz 
de 15. yün ipliklerı t"ptancı kirları 

yüzde 10, parekendeci yüzde 20. 

· Bölg~ Şeflığinden alınır, 

anbuıa nakledılecok çocuk
t~' t daıi" '( ecııkuıe balıklı hastane 

• 1 
gı Dısa ir edılecektir, 
• 1 

• 
1

1 
f t lıttisat Vekaleti, yerli ipek 

1 ~fk :atımızı memleketin ihtiyacı· 
il relecek miktarda çıkarmak 
•k mühim kararlar almak Ü· . 

M f macak bu kararlar arasında İ· 
• lokuma işi ile meşrul olan· Ni '&Ok muafıyetten btıtade ede-

0 ~ •1 ve ipekböceii üretme İfi içiıı 
•
0 ~ıat V ekilotilo iş birliii ya• 
ılcı. 1rd1r. 

~a l cer taraf tan çok eskiden 
ltt 'i'ıetimizde dokunan ipeklilere 
~ lauoeler de tesbit edilmiştir. 

bı.t iJ)ılaneler, daha yeoileştirile. 
t okunacak ipekli men1Dcata 

olacaktır. Ayrıca yerli ipek
•:zıe iç pazarlarımızda bir t' •abası vücude retirilmesi 
ısı Avrupa ipeklilerinin mem-

1 !thal edilmesi de düıüoül· 
--~·-· ., ... 

~ kabine buhranı 
!-dra 7 (a.a )- lrandaki ka· 
ı 1ahranı ıooa ermek üzeredir. 

7- ~baslar parlimentoya bir 
(. ıf.Yermişler, buhranın, fİderil· 

biJ olmayan vahım netıce· 

arabilecoj'ioi kaydetmışler-

na nehri yeniden 
~ ta9tı 

r J h · >fya 7 (a.a) - Tuna ne rı 
n taşmaaa başlamıştır. Vioio 

~ılm ıtır R.ııcukta büyük bir 
z t töze çaı pıyor Vidio böl· 

• bır itllÇ ıı.ııan ı. ayıbı var· 
•İ bır suıuıc. dalgası baş . 

t MI f thketıne uj'rayao sa 
\raziyet rüçleımiştir. 
•rdel Hal latlfa mı 

a~ edecek? 
~adrıd 7 (a.a) - Amerika 
t ye Nazıra Kordel Hal ile 

ka Harbiye Nazarının istifa 
lerine dair bir şayıa dolq 

fdır. 

1.----~~--------
laty a Mensucat 
~çnk Klübü 

1.JıkanhQından : 
W~ •atv;1 meoıacat I' e n ç 1 i k 
f '1942 ~enesi için idare heyeti 
a 9 i 9-12 Pazartesi günil sa· 

allı t - 30 da f brikamız okul 
ı f9da yapılacaiıodao klübün 

.aalar1 b•lanan nıeıDur ve 

Makaralar: Toptancı kira yüz 
de 3, perakendeci yüzde 15. 

Her nevi yaş ve koru ham de· 
rilor ve yardımcı maddeler itha
latçı kir hadleri akreditifli yilzde 
20, akreditifsiz yDzde 15, işleomiı 
deri ve köseleler akreditifli yüzde 

30, akreditifsiz yüzde 20. 

Kiğıt, mukavva ve tatbikatı : 

Bilumum sar,.ılık kağıtlar, rri, sa

rı mukavvalar vo razoto kijıdı 
itbalitçı kir haddeleri yüzde 20, 

toptancı yilzde 5, perakendeci yüz· 
do 20. Direr bilumum kijıtlar it· 
halatçı kir haddeleri yüzde 25 , 
toptancı yüzde 10, perakendeci 
yüzde 30. · 

Çuval, kanaviçe ve jüt mamü 
lota: Bilumum maddeler ithallb k.i· 
rı menıeindeo yüzde 25, ara mem· 

leketlerde ytizde 20, topdancı yüz 
do 5, perakendeci yüzde 15. 

Çay ve kahve: Çay, ithalitçı 
kir hadleri menşeinde yüzde 20, 
ara memleketlerde yüzde 15, top. 
dancı yüzde 6, perakendeci yüz· 
de 15. 

Kahve , ithalatçı kir hadleri 

yüzde 4, ara memleketlerde yüzde 
4, toptancı 5, perakendeci 8. 

H•rvan pazar1 Kartı· 
Y•kara kaıd1rıııror 
Şehrin tomi.ıliii ve seyrQ sefer 

bakımından,. Belediyece hayvan pa· 

zarımn kartıyakaya nakli kararlaf· 

tırılmış ve belediyeye ait <>lan arazi . 

nin hayvan pazarı halıııe ıfrai'ı 

müteahhide ihale adııaaı, tır. Ônü· 

müzdeki ay1ar içinde bur .. ı hayvan 

pazarı haline getirılmit bulunacak· 
tır. 

Milli Mensucat tabrlka
•ınd• yangın batlangıcı 

Milli Mensucat fabrikas10ın 

banko kısmında elektrik kontağın 
dan yanjın çıkır.ış, fabrika itfaiye· 

ıi tarafıodao deriıal ıöndürü)müş · 

tür. Z•rar ve ziyan yoktur. 

:---------------------------
1 '".I.,. A K V 1 ~ı. t 

8 Mart 
PAZAR 

1942 

YJL:t!H2 • AYı 2 Güa: 67 Kuam llt 
RaımJ l.J57- ~ 

5 - Muvakkat teminat 86 lira 26 kuruştur. 
6 - Sahş umumidir. 
7 - Orman 28 - 2 • 942 gününden itibaren 

müddetle satışa çıkarıldı. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir . 

1759 28-4-8-13 

ıs gtın 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış ilanı 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi M3 03 Lira Kuruş 

Çam kerestesi 308 000 1509 20 
1 - Seyhan viliyetir.io Kozan kazası dahilinde Süpürrelik ormanın 

dan 308 metre mikip miktarında kerestelik satışa çıkarılmıştır~ 

2 - Satış 16· 3. 1942 rnnü saat 13 de Soyhan Or. Çe. Müdürlü· 
iündo arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre milc.ibının muhammen fiyatı 4 lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müd. Sf'ly-

hau Orman Ço. MüdürJüj'ü ve Kozan Orman Bölıe Şefliğinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 113 lira 19 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Satış 26 · 2 • 942 gününden başlamak üzere onbeş gün müd· 

detlidir. ' 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 

1 - 4 - 8 - 15 1767 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden 

Orman Emvali Satış ilanı 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi M3 D3 Lira Kuruş 

Çam kerestesi 57 000 279 30 
1 - Seyhen Viliyetinin Dörtyol kaza11 dahilinde Topçam ormaoıo· 

dan ( 57 ) M3 mikdannda kerestelik satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 17 3-1942 rünü saat 15 de Orman Çe. Müdürlüiü dai. 

resinde arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher rayri mamul M3. ıoın muhammen fiyatı 4 lira 90 kuruştur. 
4 - Şsrtoame ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürlü 

ğü, Seyhan Orman Çe. Müdürlüiü, Dörtyol Or. Bölge Ş. den alınır. 
5 - Muvakkat temioat 20 lira 95 kuruştur. 

6 - Satıı umumidir. " . . 
7 - Orman 1 3 942 ıüoünden itibaren 15 guo ıçınde satı4a çıka· 

rılmııtır. 
8 - Ormau Bir sene müddetle verilecektir. 1-5-8-14 1764 

C. H. P. 
Kayalıbağ ocağının 29 mart 942 
pazar günü saat 2 de bol ikra
miyeli yaya, Bis.klet ve At ko-
şuları vardır. 

Sauare 
8,45 

ASRI SIMltlJ!\DA 

BU AKŞAM Suvare 
8,45 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Halide Pişkin birlikte 

Altıncı Temsil 

Yeni Bobstiller 
Komedi 3 perde 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:~ MART ~G1zgaır~esn aı~ŞaıUil"ilo: 

IO GECEI 
İ BÜYÜK FACiA ! 1 . . 
······································~··· ·------·-

lsl8hiye Askeri S. Al. Komisyonundan : 
1- Müteahhit ' nam ve hesabına 700 ton o rlon açık eksiltmeye ko. 

nulmuştur. 

2- lhııleıi 10 3 942 s .ıı günü saat 15 do yapılacaktır. 
3- Tahmini Bedel ( 9030) Lira olup muvakkat teminatı 677 Lira 25 

kuruş tar. 

4- isteklilerin belli gün ve saatta mezkftr komisyonda hulunwnları 
21-26-3-8 1733 

........................................... 
SATILIK MOTOR 

Çiftçilere: 
Bir adet H A N O M K marka 50 

beygir kuvvetinde Dizel. motoru bir 
k öteniyle ve birde kültürvatoriyle 
birlikte satıhktır. Almak istiyenlerin 
aşağıdaki adrese müracaatları. , 

ADANA 24 Fobrikaunda Hu,dacı Behçet Çat 
5 - 6 7 - 8 - 10 - ll 1780 

iLAN 
Tarsus Rasimbey 
Fabrikası kollektif 

işletme Şirketi Mü
dürlüğünden : 

1- lşletmem'z ihtiyacı ıçııı 
aşağıda yazılı gıda maddeleri bir· 
den veya iki üç defada teslim edil. 
mek şartiyle ve paıarlıkla ıatın 
alınacakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalem
ler için yapılması şart dıiildir. Her 
madde içio yapılacak ayrı teklif 
ler kabul edilır. 

3 - Mal bedeli teslimini mü· 
teakip derhal ödenir. 

4 - Taliplerin 10 gün zarfın . 

da Fabrika MüdürlüğüQe bizzat 
veya yaziyle müracaatları. 

5 - Ton kuru fasulye 
5 - ., ,, Nohut 
5 - u Pirinç 

1 O - ,, Bulgur 

3 - ı ı Mercimrık 
1000 - Ki. Sade Y ai 
1000 - ,, Zeytinyağı 

4-10 1774 

Adana As.dairesi Sa
tın alma komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - 20 000 Kilo Sığır efüıe 
taiip çıkmadığından yeniden kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7000 
Lira ilk teminatı 525 Uradır. 

3 - Evsaf ve şartııameai her· 
gün komisyonda arörülebilir. • 

4 - ihalesi 21 3 942 Cumar. 
te5i arnnü ıaat 11 de yapılacağın· 

dan isteklilerin belli günde . ihalo 
saatından bir ıaat ev11elıne kadar 

teklif zuflarını komisyonda hazır 
bulundurmaları ilin olunur. 

4-8 - 14-19 1778 

Vakıflar Müdürlü· 
ğünden: 

Asfalt Cadde üzerinde Yazlık 
sinema civarındaki Vakıf ar!la 
1/6/942 tarihinden itibaren üç se· 
ne müddetle kiraya verilecektir. 

Senelilt muhammen bedeli (120) 
liradır. 261 3/942 Perşembe rünü 
saat 15 de ihale edilecej'indon ta· 
li lerin V akıllar idareıine mllra· 

İLAN 
Kanara Müdür
lüğünden: 

1 - Kan ra içiıı alınac~k olan 
üç tonlulc: bir kamyon ve karisörü 
açık ekııiltmeye konmu,tu•. 

2 - Muhammen bedt-li (8000) 
lira olup muvakkat to'minatı (600) 
liradır • 

3 - İhalesi 24 Mart Salı gü
nü saat on beşte Belediye encü 
meninde yapılacaLtır. 

4 - Şartnamesi Kanara ve 
yazı işleri ınüdüdüğündedir. Gör· 
mek isteyenler orada görebilirler. 

5 - lsteltlilor ihale ıilnü ya· 
tırmış oldukları te'minat mektup· 
JariJe muayyen saatta Belediye 
el)cümenioe müracaatları ilan olu
nur. 8-14- 18-22 1789 

Maraş As. satın alma 
komisyonundan : 

ı - Pazıtrlıkla 20 Ton Saban 
alınacaktır. 

2 - ihalesi 9/3/ 942 Pazartesi 
rüoü saat 10 dadır. 

3 - Taliplerin belli gün ve 
saatte 1350 lira muva"k•t te'mi · 
natları ile Maraştaki satın alma 
komisyonuna ıoüracaatları ilan olu 
nu~ 1790 

Adana As. O. Satın 
Alma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - Bir etüv tamir ettirilecek· 
tir. 

2 - Muhammen tamir beı!eli 
1119 lira 50 kuruş muvııkkat le'· 
minah 84 liradır. 

· 3 _ Şartnamesi hergün ko . 
miııyonda ıörülebiJir. 

4 - Açık eksiltmesi 21 3, 942 
Cumartesi fÜaü saat lO da yapı · 
lacoğ'ıodan istcklil"rin belli gün ve 
sıı.atta koınisyon:ı müracaatlıırı iliiı 
olunur. 4-8-14-19 1777 

~----------~~~-------:: 
1 0:~. Nöbetçi Eczanej 

Halk eczanesi 
( Tarsııs kapısında ) 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Anılrat 

1 


