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ngilfz Devlet Nazırı Lytteıton u 1taD11t 
etmiştir. Nazıra İngiliz elçisi refakat ot· 
mekteydi. 

Başvekil Nahaı Paşa dün öğle yeme· 
iini lnrillz büyük elçiliiiode yemiştir. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 
Yd : 2 Ne. 457 kararl••tırılır. 

\,. fi' 1 yat ı (5) K u r u • t !!..._J ___________________ J 

Akala tevziatı 365 
bin kiloyu buldu 
Buyıl Zlrant Ve· 

kiiletioin emrile 
tefrik edilen Aka· 
in bölgesi tohum 

= çiftçilerin aldık· 

Akala içi~ ayrılan bi>Iğed~n normal ~~v: ları tohumluğun 
A k } - d saflıiını muhafaza 

simde 5 · 6 milyon kilo . a a çıgı ı etmek içia heı 
tevziat işlerine i s t i h s a 1 o ı u n a b 1 ı e c e k türlü tedbiri alma 

bugün Üretme - =--=- ları milli bir vazi 

Çıftliii Miidürlüğünde deum ve ceman 365 kiloluk 
bir kısmın tevziat muameleıi ikmal olunmuştur. 

Taşçı, Tuzsuz zade, Kilise köyü, Kazıklı ~ocağı, 
Danişmend, Ağbenli ve diğer köylerin ib!ıyai~::~~ 
ayrılmıştır. Bo mıntakada Akala ekecek ola çd 

. d 1 odan eve· ler tohumlarını Ziraat Fabrıkası ep~ r1 

redir. Çiftçiler Alc:alnlnrnı köylerine rötürmeden CV• 

vel tohumluk anbarlarını iyice temizlemeli, buralarda 
bir tok Klevland tohumu bile bırakmamalıdırlar. Ka· 
nuoa riayet etmiyen veyahut tohumlarını karıştıraa· 
lar gelecek yıl b~;lgemlz tohumluiunuo karışmasına 
ve bozulmasma sebebiyet vereceklerdir . 

lerle her gün köylerine nakletmekt~dır e;~muk ıslahı 
Üretmeden aldıj"ımız izahata gore, 

f'k rılan bölğeden oormal bir mev. 
kanununa tev ı an ay 1 .• "d' . t•h 1 1 

6 ·ı 00 kilo Aka a çıgı ı ıs ı sa o o· • d 5 - mıy , 
sım e elecek yıl 4-5 Çırçır f abrıkası kanun 
nacak ve g l · · 1 '- b f b 'k hilkOmlerlne göre Alta a ışmo ayrı arn11L o a rı a· 
larda ıııüobasıran Akala çırçırlaoacaktır. Yıl tonun· 
da Klevland tohumları temamen .yaihanelere sevk· 
edilecek ve bu suretle mıntaka temamen Akala böl· 

Geçen sene tecrübe makaadile ekilen ve bu 
yıl yağhaaelere sevkoluoması lftzımıelen Akala to· 
bomlarının her ne suretle olursa olsun bu yıl ekil
mesinin pek büyük mahzurları vardır. Bu gibi to
humlar geçen yıldan Klevlandla aşılandığından sür· 
atle tereddi edeceklerdir. E!uısen Üretme çiftliiincc 
Akala bölgeaindeki çiftçilerin bir listesi hazırlan· 

gesine girmiş olacaktır. 
Gelecek yılın tohumluğunu 

Ankara 26 (Radyo gaıetesi)
Raslar Smoleosk'in 50-60 ki· 
lometre yakınlarına gelmişlerdir. 
Londradıın gelen bhberlerdo, Sov· 
yet BUvarilerinin Harkofun şimal 
c ,nubundaki Alınan müdafaalarını 

yardıkları ve bu şehri doğuda bıra 
karak batıya doğru ilerledikleri bil 
dirilmektedir.Bu haber henüz başka 
flaynak!ardan teyit edilmemiştir. 

Londra 26 (a a.) - Royterin 
Moskova muhabiri bildir~yor: 16 
ıncı Alman ordusunun ufradıiı 

bozgun Hıtler için şsbsi bir hezimet 
teşkil eder. Zira, takviye gelince· 
ye kadar mukavemet emrini bu 
orduya kendisi vermiştir. 

16 ıncı Alman ordusundan er· 
ta kalan birlikleri çeviren çember 
mütemadiyen sıkıştırılıyor. Ruslar 

lın bir k r t bakası 
içinde aiır ağır ilerli· 
yorlar. 

Moskova 26 {a.a.) -
Bu geceki Sovyet teb
liği: 

maktadır. . 
Ziraat Bankası kanalıyla Akala almadan bu 

nev'i ektiklerini iddia edenler hakkında takibatta 
yetiştirecek olan bulunacaktır. 

Ruslar 
Smolenske 
50kilomet 
re yaklaştı 
16 ncı Alman ordusu

nun bakayesi etrafın
daki çenber daralıyor 

Stragarussa da 
çok şiddetli 
munarebeler 

ba çarpışmadı 4 Alman tümeni 
yok olmuıtur. Ba şejıir Almanların 
mühim bir iaşe üısü idi. 

Smolenık ile Viyazma arasan· 
da şiddetli muharebeler devam 
ediyor. Almanların Dorogobuztu 
geri almak için büyük takviye 
gönderdikleri anlaşılıyor. 

Riiev çevresinde Ruslar bir 
günde 17 yer almış ve bir piyade 
alayını imha etmişlerdir. 

Berlin 26 (a.a) - Alman teb· 
liği: Doğuda zayıf düşman kuvvet· 
lerinin bir çok hücumları püıkür. 
lülmü~tür. Ağır topçu Leningrad'aa 
askeri tesisleri bombardıman et. 
miştir. Tayyarelerimiz Murmanık 
demiryolunu tesirli surette bomb • 
lamıştır. Kaodıılaça ve Kuhi gar· 
lan tesislerine tam isabetler kay· 

dedilmiştir. 
15 Şubattan 24 

Şubata kadar Sovyetler 
400 uçak kaybetmişler· 
dir. 

Berlin 26 (a.a) -
Askeri kaynaklardan 
bildirildiiine i'Öre, Al. 
mıo kıt'aları İlmen 
i'Ölünila cenup doiu• 
ıuodaki kesimde dört 

25 Şubatta kıtalan· 
mız ilerlemeğe devam 
t.ıtmlş ve birçok meskiln 

yer işıal eylemiştir. 

Alman kıtaları t,.chi 
ıat ve bllhaaaa iosan 
ca atır kayipler ver · 
miştir. 24 şubat baya Leningrad'dan bir görünüş 

hafta süren bir miica. 
delede tesirli karşı 
hücumlarla So"yetlerin 
387 b Ü C U m U D U 

muharebelerinde 20 uçak dilıürdük, 
5 uçak kaybettik. 

Moskova 26 (a.a.)- Bu sabah· 
ki Sovyet tebliği: 

Dün gece Sovyet kıtaları düş 
mana karşı hareketlerine faaliyetle 
devam etmişlerdir. 
Moıkova 26 (a.a.)-Royterajsnsının 

h b• • bı"ldıriyor Oorogobuz'un 1 mu a ırı . . 
ele geçmesi üzerine bo şohrın şı· 
mal ve cenubu ndaki Alman . kı~a · 
larının g.,ri ile irtibatları kesılmış· 
tir. Bu yüzden Viyazma'nın ceoup 
batısında bulunan Alman birlikle· 
rinin iaşesi güçleşecektir. Zira bun· 
larıo münakale yolları Dorogobuz' 
dan geçmektedir. Cepheden Alı· 

nan haberler Dorogobuz'un müda· 
faa bakımından pek büyük bir e· 

hemmiyeti oldoğıına işaret e~iyor. 
Şehir Dinyeperin yüksek bır kı · 

dadır. Doğu cihetinden tepe· 
yııın 'l'd' 
ler ve ormanlarla çevrı ı ır. 

Stokbolm 26 (a.a) - Buraya 

relen telgraflara göre, Kızılo·.du 
Smolensk'e doğru ileri hareketıno 

devam ederek Napolyonun takip 
etmiş olduğu yol üzerinde ve Smo

lensk'in 80 kilometre doğusunda 
Dororobaz'a varmış ve ba noktayı 
reçmlttir. Ra1lar hedeflerine daha 
yalun bir noktayı da işgal etmif 

lerae de bu yerin neresi oldaiu 
bildirilmemiıtir. R·jev bölgesiode 
10 meıkQn yer Ruslar tarafından 
geri alınmıştır. 

Lenlngrad bölreıinde Straya 
Ru1Sa yakınlarında büyük bir mu· 
harebe kazanan Sovyot lı.uvvetleri 
milhim bir mevki ele geçirml~tir, 
Ukrayua'daki taarruz movaffakı. 
vetle renişlemokte ve Ruslar Pot. 
tava ile Dinytpor'e doğra ilerle· 
mektedir. Ôaemll bir yer olan 
Liıiniskaya köyü zaptedilmiıtir. 

Son günlerde Almanlar çok 
ıtır ka lara ajnmııtır. 203 üocü 

kurtulabilen kuvvetler dajınık bir 
halde bulunan bir kaç taburdan 
ibarettir. Mubarabe bütün kesim· 
lerdo büyük bir şiddetle devam 
ediyor. 

Stokholm 26 (a.a) - Straya 
Russa'da çok şiddetli çarpışmalar 
oluyor. Almanlar, burada çevrilmiş 
bulunan 16 ncı ordunun bakıyeıioi 
kurtarmak için büyük takviyeler 
ıönderiyorlar. Söylendiğine göre 

• 
ısveç 

ordusu 
Norveç hududunda 

Manevrada 
Almanya, İsveçten as

ker geçirmeğe teşeb
büs edecekm~ş ! 
Ankara 26 { Radyo gazetesi ) 

_ lıveç'io merkezi Stokholm'dao 

gelen bir telrrafta, muhte~el ilk 
bahar bidiıeleri hakkında bır çok 
rivayetlerin dolaıtıiı bildiriliyor vo 
lıveç'in her türlü olaylara karşı 
uyanık balanduğo belirtildikten 
sonra, Norveç'e müteveccih bir 
lngiliz - Amerikan işgal tehdidin
den bahsediliyor. Diior bir şayia· 
da ise, Almanyanın lsveçteo asker 
reçirmeğe teşebbüs edeceği bil
diriliyor. 

Yine bu telgrafa göre, lsveç 
bütün ihtiyat tedbirlerini almak· 
tadır , 

laveç kıtaları Norveç hududa 
yalı.ınında manevralar yapıyor. Bir 
takım askerler ailih altına çağırıl· 
mıştır. 

Dük Obug'ou Stokholm1da 
bulanması bazı tahminlere yol aç• 
mııtır. Bazılarına öre Dük Nor 

geri pilskürtmiiılordir. Sovyetler 
mühim sayıda silih ve harp mal · 
zemesi kraybetmiş, ı4000 ölü ve 

bir kaç misli yaralı vermiştir. Bir 

çok tank, top, makineli tüfek, 

tayyare tahrip edilmiş veyahut 

ele reçirilmiştir. Ayrıca, sayılama· 

yacak kadar çok tüfek ve cephane 

ile elbise ve yiyecek maddesi iiti· 
nam edilmiştir. 

Gam len 
• • 

nıçın 

susuyor? 
Maretal Petenle •
ralar1nda bir anlat· 
ma v • r mı t 

Ankara 26 ( Radyo gazetesi ) 
- Fraoaa bozgunu suçlalarmdan 

eski Fransız havacılık Nazırı Piyer 

Ko Amerikada bulunmaktadır. Ko, 

Rlyom muhakemesi hakkında gazo· 
tecilere dilşüncelerini ıöylemiş ve 
demiştir ki: 

«- Riyom muhakemesi, Drey
füa moaeleıinde Fransa askeri 1üm 
resi tarafından tatbik edilmiş olan 
usulleri, rizli dosya aıallerioi can· 
laodırmıştır.:. 

Muhakeme eınasında ıültuto 
tercih ederi Gamlenle Mareşal Pe· 

ten arasında bir anlaşma ihtimali. 
ni ileri ıüren Piyer Ko, sözlerini 
şöyle bitlrmiıtir: 

«- Riyom mahluımesi, Blum' 
ün, Daladye'nio ve benim mübebet 
hapH mahltQmiyetimle oeticelene· 
coktir.» 

Çif içiler, çalıştıracak 
ları amele miktarınJ 
Vilô.gete bildirecekler 

Flat Mürakabe Rei•llilnln ilanı ikinci ••vtamızdadır. 

Urfa mebusu R. ül
genserbestbı rakıl 
Mersin'in - Davaya Ankara ağır ce; 
Bayramı ~.~~~6e(~~i~~~~~ .. ~~v~T !~~.1!~R~ı! 

gen ile yeteni maarif kolleji mutemidi B. Zek.i Ülgen hakl•rında J 
davaya Ankara ağır ceza mahkemesinde evvelki rün yeniden başlanQ 

Yar1n, Milli Şefi· 
mlzin Mersln'i ilk 
••r flendirdlklerl 
gUnUn yıldönUmU· 
d Ur 

Mersin 26 (Hasusi) - C. H. 
P. kaza kongresinde ittifakla ve 
alkışlarla kabul edilen bir teklife 
göre, Reisicumhurumuz Aziz Milli 
Şefimiz ismet lnönü'oün şehrimi· 
zo ilk şeref verdikleri günün tes· 
biti ile hor yıl törenle katlanması 
kararlaştırılmıştır . 

Büyük lnöııü ilk defa Mersi· 
oo 28 Şubat 1926 tarihinde gol· 
dikleri cihetle ilk kutlama töreni 
28 Şubat 942 Cumartesi rünü 
saat 17 de Mersin Halkevinde 
yapılacaktır. Törende Mebusumuz 
Dr. Muhtar Berker, Oıtao"ul Mü· 
dürü Ferid Kuran ve Türkçe öi· 
retmeni Burhan Altay tarafından 
söylevler verilecektir. 

Milli Şef 
Yeni Londra Elçimizi 

kabul buyurdular 

Ankara 26 ( Hu!usi muhabiri· 
mlzden ) - Cumhurreisi lnönü ye• 
ni Londra Büyük , Elçimiz B. Hü· 
seyin Rauf Orbay'ı bu akşam H• 

at 16 da kabul buyurmuşlardır. 
Başvekil Doktor Refik Saydam , 
Hariciye Vekili B. Şükrü Saracoğ· 
lu, Hariciye Umumi Katibi B. Nu· 
man Menomencioilu bn kabulde 
beraber bulunmuşlardır. Cumhur· 
reisi kendilerini akşam yemeiino 
alıkoymuşlardır. 

B. Rauf Orbay yarın Toros 
ekspresiyle ve Mıaır yoliyle Lon· 
draya hareket edecektir. 

RUZVELT 
Amerikan kabi

nesinde bir deği
şiklik düşünülme
diğini söyledi 

Ankara 26 {Radyo gazotesi)
Va,ingtonda l'azetociler toplantı. 
aında Reis Rıızvelt bazı suallere 
muhatap olmuştur. Ba 1Uallerden 
ve verilen cevaplardan ea mühim· 
leri şunlardır : 

- Çao • Kay • Şelc'in Hindis· 
tana muhtariyet verilmesi etrafın. 
daki demeci bakkıoda ne düıünü. 
yorsunuz? 

- Bo demeci razetolerdo 
okudum. Baıka milletlerin iıltri 
üzerinde fikir yürütmeme(i tercih 
ederim. 

- Bir Japon denizaltısının 
Kaliforniya'yı bombardımanına ne 
diyoraunuz? 

- Bo, siyasi harp usullerinin 
mükemmel bir misalidir. Fakat, 
bombardıman arzu edilen neticeyi 
vermemiştir. 

- Bu deoi:raltı şiındl nerede• 

dir? 
- Denizin altındadırl 
- Tasrih eder misiniz? 
- Sanıyorum ki, gündüz lcen· 

ile ıula a ö -

. Davad~ adı g~çen ıahitlerden muhasebeci B. Lutfi, dak~ilo 11 
Melıha, eskı mohasıp B. Avni vo B. Refet Ülgen km ve relıni ~ 
Y egano Koçakla Bayan Aliye Barutçu ve çocuğa Aytekin ÜJ~on d~ 
diler. 

Eski muhasebeci B. Latfi ile muhasip B. Avni ve daktilo Baya, 
liha evvelce verdikleri ifadeyi tekrarladılar ve B. Refet Ülgen'in çİ 
ları1 kendilerine isabet eylediği iddia olanan ikramiyeler hakkınd1 
battll bolondolar. 

Muhakeme gece saat 22,30 a kadar fasılasız devam etti. Ha 
Heyeti B. Refet Ülgen ile B. Zeki Üll'en haklarında verilen tevkif\' 
rının kaldırılmasına karar verdi. Suçlular geç vakit serbest bırakıl~ 

Ankara 26 (Huıuti muhabirimizden) - Urfa Mebus o 8. Refa 
gen ve B. Zeki Ü.gtn haklarındaki davaya bugün de devam edildij 
leden evvel vo ıoara olmak üzere iki c1'lse akdedildi. Neticede, ~ 
ra haricinde bulanan ıahitler hakkında yazılan talimatın tekidine, 
Ülgen tarafından muhasebeci Lutfinin işden çıkarılması için Ce 
Merkez idare bey'etine tezkere yazılıp yazılmadığının tahkikine, 
Ülgenin hesaplarının ehli vukuf marifetiyle tetkikine, aza Reşat 
ramoğlunon bu maksatla naip tayinine ve muhakemeninll mart çar• 
güoüne bırakılmaama karar veırildi. 

Gelecek celsede Ankara milddei Umumisi Cemil, imme şabi 
rak dinlenecektir. 

Aokara: 26 [Rad· 
yo i'azete5i ] -
Londra radyosuna 
&'Öre, lngiliz 
Bahriye Nazırı A 
lekaandr bir de· 

meçte bulunmuı, 

bir lngiliz deoiz. 

altmnın 10,000 

Bir Alman 
kruvazörü 

de ticaret 
lorinde uça~ 
topların art; 
iını söyliyet 
zır, sözleriD 
le bitirmişti 

1 
« - Son 

lerde so üst 

tonluk bir Alman 1 •ıı d • 
~;,~:;;:.:~~!,!:-~ o rp ı en ı ~:: ::k,!~ 
gemiıinin yaralı Ankara: 

olarak TrondhaymBir geminin Prens Ogen yo gazotes1 
limanına aıiındığı· 1 h 1 Amerika B 
Dl bildirmi•tir Bu o ması mu teme N 

.. • azırı A 
geminin prens Şarnharst ve Gnayze- Knoks, ga 
Ogen olması muh· hl ) 1 l 

. nav zır ı arının yaralı er top ant tomeldır. Nazır, Japonlara 
Breıt'den Alman. oldukları anlaşıldı rilen deniz k 

ya'ya dönen; Kil'do Gnayzenav'ın 1 etrafında malOmat vermiştir. rı 
Şarnhor..t'un da .. Vilhelmshafo'da röre, batırılan Japon l'emileı 
yaralı olarak bulunduklarının tes- tardır: 
bit edilditini ıöylemiştir. ı uçak gemisi, 2 kruva 

Birkaç rün evvel gelen bir muhrip, ı mayo tarama reJ 
haberde, Trifiç muharebe ge::nisiyle rambot, 3 l'aZ geımisi,16 ticar 
iki Alman Cep kruvazörünün, Şi · iaıe remiıi, tipleri tayin edil 
mal Atlantik üzerinden Rosya'ya 6 remi, 3 deoiıaltı, 
yapılan yardımı vurmak üzere Üs• Ayrıca, bir uçak rem 
lerini terkottiklerini bildirmiıti. Ba. bir deoizaltınm, bir muhribin 
na inanmamakla beraber lol'iliıle· taııt gemiıinin· batırılmıı 
rin tedbirde de kusur etmedikleri muhtemel görülmektedir. 
ıörülüyor. ujratılan Japon gemileri ise 

Bahriye Nazırı, aynı demecinde, 11nıfından bir muharebe 
logiliz deniz kuvvetlerinin ıulb bir denizaltı ve tipleri tayin 
zamanına oisbetle4-5 miıli arttı· meyon 3 &'•miden ibarettir. 
iıoı, Atlantik harbinin biitüııJ d~1?· lO • 12 muharebe remia 
ya denizlerine yayıldıtıa~, .ngı ız uçalc i'•misioo malik olan 
ticaret filosunun daha lyı hımaye filosu için bu kayıplar ebemr} 

d'ld'· •. b'ld' lıtir Son seoelor· haiz de(ildir. e ı ıgıoı ı ırm • 

Cavaya Hava 
hücumları 

Ankara 26 (Radyo gazotesi)
C vadakl 3 tayyare meydanı ve 
bi~ liman, 52 bombardıman uçağın· 
dan mürekkep bir Japon filosu ta. 
rafından şiddetle bombalanmıştır. 
Aaıl aiır taarruz, Cavanın Suraba. 
ya üssüne karıı yapılmı~tır. Borası 
bom deniz, hem kara üssüdür. 

edeceği haberine ne dersiniz? 

- Kordel Hal bu haberi« tam 
bir yalan n diye vaııflandU'lrkea 
en doğrusunu ıöylemif olayor. Ka· . . . 

Hindistan'ı~ 
• • r. 

vazıyetı 
l.ondra 26 (a.a) -Oeyli 

raf, Hindistan hakkında y 
bir yazıda diyor ki: 

« - Kongreyi yatııtı 
nıt takdirde, Hindistanıa •n: 
vetli bir partisini lıbirUjial 
deceğiz ve vahim bir ,.,,.. 

kesiyle kaJ'lıfqacafls. "'P 
fmdaa d•Plt edllea 
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SEYHAN VİLAYETİNDEN: 
Çukurova Ekicilerine • • 

1- Ziraat Vekaletinin emirleri Üzerine Bugün ve Türksözü gazetelerinin 24Şubat 942 tarihli nusha
larında ilan olunan Akala bölgesi tadil edilmiştir. 

2- 2903 sayıll Pamuk ıslahı kanununun birinci maddesine müste-
niden: 

Şimalen: - Nümune Çiftliği, Kayarlı, Ağbenli, Ağzıbüyük, Küçükkapılı, 
Herekli, Büyükkapılı, Abdioğlu ve Tabakzade çiftliğinin teşkil ettiği inhinalı hat 

Şarkan : - Ceyhan nehri 
Garben : - Seyhan nehri 
Cenuben: - Kilise köyü, Cine, Tanrıverdi, Solaklı, Şahinağa, Akdam köyleri
nin teşkil ettiği inhinalı hat ve bu hudutlardan beşer yüz metre genişliğinde bir 
kuşak içinde Akala nev'inden başka açık kozalı pamuk tohumunun ekimi yasaktır. 

3- Akaladan başka Klevland vesair açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı kanunun 
7 nci madddesine tevfikan sökülür, yok edilir, ve sökme masarifi sahibi tarafından verilme~se Ziraat 
Vekilliği bütçesinden ödenir, ve karşılığı tahsili emval kanununa göre suçludan alınır. Bu kanunun 
hükmüne aykırı hareket edenler ayrıca mahkeme kararile 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasına çarpılır. 

4- Zikri geçen bölge dahilindeki bütün pamuk ekicilerinin Akala tohumluğu temin edilmiştir. 
24.2.942 

1741 

İLAN 
Çiftçilerin nazarı dikkatine: 
Fiyat Mürakabe Komisyonu 

Reisliğinden : 
Her" nevi hububat ve pamuk ziraatini hsriçden beıden fazla amele 

tutmak suretiyle yapan arazi ve çiftlik sahipleri bu ilinın n~şri tarihin· 
den itibaren üç (3) g üo zarfında aşağıda yazılı malOmah bir beyana•· 
m• ile Vilayete bildirmeğe mecbur tutulmuşlardır. 

l - Çalıştıracakları amele miktarını; 
2 - Bunları ne müddet çalıştıracakların ı, 
3 - El konma mevzuu d"hilinde hfiltOmete teslim ettikleri veya 

teslim etmeğe mecbıır bulundukları mikdardan fazla olarak amele ibti· 
yacıoa karşılık mevcut bu(day, çavdar, arpa, mahlul, mııır ve bunların 
unlariylc darı gibi diier ekmeklik hububat miktarı, 

4 - Halen mevcut tahdidat hükfimleri (kararname 247) dairesinde 
bu ekmeklik ıtokunun amelesioe ne kadar yeteceğini, 

247 sayılı karara fÖre hesap edilecek UD veya hububat mıktarı: 
B ılfıil tarlada çalı~acaklar 531 rram un veya 558 rram hububat. 

Tan sinemasında bu akşam 
MEŞUM iZLER - YAYLA DiLBERi 

Maraş As. satın alma komisyonundan : 
1- Kapalı zarfla SO adet komple nalbant heybesile 15 

adet komple nalbant çantası almacaktır. Muhammen be-

deli 4680 lira muvakkat teminata 351 liradır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 12 3-942 perşembe günü saat 

10 dadır. 
3- İsteklilerin teklif mektupları ihale saatinden bir 

a-:ıat evvel komisyona verilmiı bulunacaktar. 

4- Şart ve evsafı hergün Adana Satınalma Komisyo· 

nunda görülebilir. 22-27-S-10 1736 

Maraş as. satın alma komisyonundan = 
1- Kapah zarfla 2150 adet paluka takımı ahnacaktar. 

Muhammen bedeli 21500 lira muvakkat teminatı 1612 lira 

50 kuruıtur. 
2- Kapalı zarfla ihalesi 12-3·942 perşembe günü saat 

11 dedir. 
3 - lıteklilerin teklif mektupları ihale saatmdan bir 

saat n.,el komisyona verilmiş bulunacaktır. 
4 - Şart ve evsafı hergün Adana satmalma komisyo-

nunda görülebilir". 1737 22-27-5·10 

Adana Ask • Satın Alma Komis. Bask. 
1 - Pazarlıkla 100 Ton. uman alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3200 Lira kati te'mlnah 480 Liradır. 
3 - Evsaf ve ~artnameıi bergüo komi~yonda r örülebilir. 
4 - ihalesi 5 - 3 - 942 Perıembe günü uat 14 de yıpılacaiın• 

dan iıteltlilerin belli gün ve ıaatta kati te'minatları ile birlikte komfı· 
yona müracaatlara. 27 - 3 17 47 

Asri sinemada bu aksam 
KARA SEVDA11avetenORMANLAR hakimi 

Pek Yakmda HiNT RUY ASI 

Sıtma enstitüsü Ziraat mucadele Is-
Direktörlüğün- tasyonu Müdürlüğün-
d~~ ~art· 1942 tuihlnde b:,. ı de~ - 60 lira ücretli bir kitlp 
)ayarak köy tatbiltatı dahil bir bu· alınacaktır. 

çok ay devam etmelt üzere Adana 2 - isteklilerin memurin ka 
Sıtma Enstitü.üode Sıtma mücade nunondaki şartları haiz olma1ı li-
lui küçüle ııhhat memurları koran zamdır. 

açılacaklar. Bu kona devam ede- 3 - Dil bilenler ve çabu\t 
bilmek için Orta Okul veya eski daktilo yaıanlar tercih edilecektir. 
Rüşdiye mezunu olmaları ve a1lter- 4 - Müracaatlar 6 3 942 fÜ· 
lik fili hizmetini de yapmış bııluo• nüne kadar kabul ~dilecektir. 

maları şarttır.Bu şartları haiz olan 5 - 7 3 942 Cumartesi rünü 
talıplerin aşaiıda gösterilen vesi· saat 10 da müessesede müsabaka 
kaları kanuni bir şekilde tanzim imtihanı açılacıtkhr. 

Seyhan Valisi 
FAiK ÜSTÜN -Alman yanın 

bombardımanı 
Avam kamarasında açı· 
let:ak reni mUzaker•· 

lerde kon utulacak 
Ankara 26 (Radyo srazeteıi) -

Avam kamarasında harp durumu 

1 etrafında yapılmakta olan konuıma· 
lar ıona ermiıtir. Mnıtakil mebus· 
lar Roıya ile itbirliiini taıvib et· 
mişlerdir. lıçilerden bir meboı, 
Sovyet blrliiiyle lıbirlifl ıayeıin
de Alman ordoıunun bo sene ye· 
nileceiini; bir mOıtakil mebuı, Lo· 

ld Corc'un harp kabinesine gir· 
medij'ine tee11üf ettiiini ıöylemiı · 
tir. 

Kabinenin Avam kamara11 li
deri Kripı ıöı: almış, baılca hatip· 
terde fikirlerini bildirmiılerdir , 
Kripı'in Avam kamar&1ında ilk 

ıöylediii bu notulc lnriliz razetelei 
rioin tam ve samimi taıvibile kar
şılanmı~tır. Deyli Meyi rautesi, in · 
filiz milletinin geniş ölçüde feda· 
ltirlıklara hazır olduiun11, harp 
yükOnün 'ütün millet üzerine mü 
savi ıurette taktimi icap ettiiini 
yazm•şbr. 

lıviçre radyosuna göre, yakın-

(Dumlupınar) Plre'ı• 
vardı 

Atlna 26 (• a.)- Damlapınar 

vapuru hastahaneler ve halk aı 
evleri için yiyecek dolu olarak 
dün Pire'ye varmıştır. 

Te,ekkür 
Karım Behine Borbının sr•nc; 

yaıında lttanbolda ölümü dolayı 
ıiyle doymakta oldu(omaz bü)tlk 
acımıza srerek yazı ile ve srerek 
bizzat gelerek lıtirak eden doıt · 
larımıza ayrı ayrı teıekkür etmek
lijimiz mOşkül oldufundan kendi
lerine teıekkOr ve minnetdarlıiı· 
mızın bildirilmeılne sayın gazete· 
olzio delaletini rica ederiz, aayıı
larımızla. 

Kocaııı lıtanbul Emniyet 5. inci 
Şübe Müdürü Şükril Saib Borban 

Babası: Tanuı Çiftçilerinden 
Mahmut Bor han 
Eniştesi: Avukat Halil Dural 

1752 

da Avam kamarasında yeniden rö · 
rtlJmelere baılanacaktır. Yeni ko
nuımalarıo esaı mevzulara şunlar 
olacaktır: 

1- Sömürge politika11. 
2- Alınanyanın bombardımanı. 
3- Rusyaya yapılan yardımın 

arttırılması. 
4- Amerikanın sanayi verimi 

m.selesi. 

ettirip 7 Mart· 1942 gününe ka· 27-3-6 1749 

~ı:d;r:stitümüze müracaatları ı•- • .. Alsaray sinemasında bu akşam 
1 -Orta olcol veya eski Rü~· 1 LAN Güller ve dikenler llAveten Meşum izler 

d ye mezunu şabadetnamesi sureti 
Fazla fiatla kep!!k satmak su- p 

2 - Nüfu, hüviyet cüzdanı ek Yakında SINGAPUR YOLU retile ihtikir yapmaktan ıuçla Ada· 
sureti 

3 _ Aıkerlik veıiltası aureti nanıo yarbaşı mahalleıinde oturur •: ................. I ••••••• , 
l•mail oğla 309 doğumlu Fatmadan 
doıioma Mehmet Cantiirk ve • 4 - Sıbhlt raporu memurin Ah ADANALI DOKTOR 

kanununun 5 inci maddeıinin D • ı i met oilu 304 doöumlo Haticeden 
f ıkratında yazılı olduğu ilzere • 1 

dotma Mahmut Bülbülün Adana z k • •• z EREN . 
5 - Hüınühal mazbatası e erıya o V asliye birinci ceza mahkemesinde ı 
6 - Halimedtni beyannamesi 

yap ılan duro~malara ıonanda: ı 
7 - la•esile mükellef olduc'Fo 32 o • H ı 

'il • Milli Korunma kananuııun D• h'I' K d ld oıu· t 1 ki 
ldmtelere ait beyanname ci maddesi de.liletile 59/2 ikinci ıı a ı ıye - a ın ve rar y as a 1 an ı 

8 - Üç adet 4X 6 ebadında fk ı 
fotoiraf ~:t~:e~:~~.:=r~0

1

1,';e~:~; ~:,:;~;~ ı Hastalarını günün her s~atinde kabul eder ı 
9 - Tercümeihal varıskası ı C · p artesı Ça b ı 

27 
_ 

3 1750 
ağır pıra cezası ahnmaııoa ve yir· ı umartesı - az ve rşam a ı 
mi gün dükltiolarının kapatılma11 · ı günü saat 3 - S e kadar parasız 

-[-------_-_-_-_-_-_-_-_-.:.~--~-_-_:-.:;""'!! na ve mağaıalarında mevcut kepe· ı ADRES : KuruköprU Trahom Dlspen•erl i T H. K V İl'\'.[ ı ğio müsaderesine ve keyfiyetin ga ı karfl&tnda. 1701 1 _ 15 ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ ~te.ili aına ve ilin k~~nin ~~· ....... ~-·~···~·~·~····· .. 
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1 k o t ı d 27 Şubat 1942 dılerınden alaomuına daır veralen AS er 1 1 sa ın a ma kom. reislig .. in en : CUMA 31f1/942 gün ve 361/25 uyıh ka- B 1 ' 

A k ks l 4000k YIL•1942- A.Yı 2 Gan: sa Ka1ı1D 112 rar yüksek temyiz mah1'emeıinln ayan ar •. ------. 
1 • çı e iltm~ i e ilo koyun eti satın alınacaktır. Rumi 13.57- Şubat 14 18/2/942 gün ve 1276{1086 ıayılı 
2 • Muhammen bedeli 3000 lira ilk teminatı 225 liradır. Hicri 1361· Safer ıı ilimile tudi t edilerek hükmün in- Ucuz kuaaa4, terzi elinde kıymetini çok yükseltir. 

3 • Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. fazana baılanmııtır. 

4 • A_çık eb!ltm: il~ i?~I~s,i., u.-3- ~4~,. ça~şamba ~~~ 1 o~:. Nöbetçi Eczane 1-ı;.tı, .. Sahibi 1 Carit ORAL 
U. tt.tMt lıllarl ı Ankat 
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