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r_-..._h __ NA_F_iA VEKAL:TINDEKI HAZIRLIKLAR 1 ıri~~~~;~~ .. l\Tütüne ve çkiye 
ELEKTRiK PROGRAMI 1 düştü! 1 zamlar yapıldı 
Yurdda büyük santraller kurma 
m~stilesi .iş sahasına geçiyor 

. Ankara : 9 (Türko;özü muhibiriuden ) - Na· l çalışmalarına devam etmektedir. Muhtelif senelere 
fıa Vekaletinin , memleketin en uzak noktalarını ayrılmış-olarak hazırlanan plinlara~nazaran yalnız 
da_ elektrige kavuşluı-mak için yapnııya başladığı memleketimizdeki göl!ve ~ nehirlerden istifade e· 
eludler ııihayetleıımek Üzeredir. dilmek şartile ~ muhtelif j; mıntakalarda ınuaz.z.anı 

Memleketin muhtelif bölgelerinde tedkik ' se· elektrik saııtralları vücude getirilecektir. 
Yahetine gönderilen mütehassıslarımız avdet et- Bu santrallara bağlı ~kurulacak:şebekcler se· 
uıişler ve ınah~lliııde hazırladıkları etüdleri Veka- neler geç~ikçe hemen . hemen , bütün ' yurdu kaplı· 
lete vermişlerdir. yacaktır. ilk elektrik santralleri , halen maden 

Bu elüdleri tedkik için kurulmuş olan bir ko· 
nıisyoıı mesai proğrauıının sou kısmı üı.erinde 

kömürü_istihsali yapmakta olan mıntakalarda ku· 
rulacaktır. Önümüzdeki yaz inşaata başlanacatı 
umuluyor. 
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16 ncı ordusu 
imha edildi 

J Yeniden bazı 

yerler alındı ı • • 
ı 
ı . Ruılar Smolerısk 
• • 
ı 

cenubunda ilerliyor 

. : Aıtka.ra : Y l ({ , G. ) - Le
lııııgrnd bölgesi td" ar kaııh tıo
Quşınalara sahne olmaya başla 
ınıştır. limen 2ölü ıimal ve <'erıu
lıu11daki muharebeler cfo cıl<i şiıl· 
ılt>tiııi mulıafan etmektedir . Bu· 
tıtda da kaıılı >aV<! Şl ar o:makta • 
clır. 16 ncı Alııı11n ordusu ctra
fıııdaki çemberin daralmakta ol-
duğu Ruslar · tn taf ından bildiril
~1cktedir . Smoleııskte Sovydler 

aha bau bölge leri işgal etmiş
lerdir. 

Sivaı1topol <>nünde Sov}'eller 
Almanların geri ine yeni çıkarma 
tcfcbbüsleri yapmıştır. Almanlara 
iöre bu harekdler akim kalmış 
tır 

Lonura : 9 ( a. a. ) - Mos
kova radyosu • 16 ncı Alman or· 
ıiu.ıunwn :_imha edildi~ini bildir
llııştir. 

' Londra: 19 ( Tebliğ )- Dün 
Sovyeller ileri harekata devam 
ederek yine baıı meskun yerleri 
icrLalmışlar.dır. Cu mart~ai günü 
3: Alman tanarc:ı;i düşürülmüş. 
~Ur . Dün Mo ko\•a cephesinde 
uç Alman tan aresi tahrip edil
llliş\ir . 

Smolenak Lölgesiııde ıiddctli 
~uharcbeler oluyor . Ruslar Ve· 
~•ımayı top ateşine tutmuşlardır. 

Uslar Smolcns1' cenubundan gar-
Qc do~n ilerliyt! r ve Alman kuv. 
Vctıeri ricat ecli}orlar. 

Stray ro:ı;adaki Alman ordu· 
•unu'n imhasına ~evam olunuyor. 

Alınanlar takviye< kuvvetleri gön
~trmeğe çalışmaktadırlar . Lorcl 
~ . 

e Kura~ ta Alınan hatları çok 
Yarıtoııı bulurıU) or." Ruslar Dinyc
J)etrovılı'a hctgün '9iraz daha 
~klaşmaktadır. 
H -

Fon Papen 
Berline gidiyor 

Sovyet kuvvetleri harp sahasında faaliyette 

Bükreş elçimiz 
I stanbula geldi 

------·------
B. HAMDULLAH SUPHiNİN BEYANAT! 

lngiliz hava 
hücumları 

çok şiddetlendi 
Fransaya dün 

yapılan akın 

Londra : 9 ( Tcbli~ ) - ln
•giliz hava kuvvetleri dün gece 
garbi Avruµada rlüşman askeri 
üslerine büyük akırılar yapmış ve 
birçok yerleri tahrip etmiştir . 

Diğer taraftan Almanya hesabına 
çalışan Fransı~ imalathaneleri de 
bombardıman edilmişti r. 

Komin'de elektrik santralına 

-<la hücum yapılmıştır . Bu hare
ket esnasında dört lngiliz tayya
!ıesi ka.> bedilmiştir. Burılardan üçü 
avcı. birisi bombardımcın tayya
cesidir . 

Londıa : 9 ( a. a. ) - Gece 

logilterenin doiu şimal v~ doğu 

kıyılar üzerinde düşman tayyare

leri f aallyeti kaydedilmiştir . Bir 
kişi ölmüştür. 

f staıılıul : 9 (Türkıöıü Muha· 

birinden) - Biikıeş büyük elçimiz 
l laındullah Suphi Tanrıöveı dün 

ö~leden sorır<l Edirne yolu ile 
Bükreşten . şehrimize ge-lrniştir. 

Tanrıöver, kendisiyle göıüşen bir 

muharrire şunları söylcıni~lir: 

"- Bcılkanlarda kış hala bü· 

tün şiddetiyle devam ediyor. O 

derecede ki, ben Rusçu~a kadar, 

Tunayı bııılar üstünde yaya ola· 

rak geçmeğe mecbur oldum. Bu 

iÜnlerde Ankaraya i"İdeceğim . Bir 
hafta kadar kaldıktan sonra tekrar 
vazifemin başına dönccc~im. Türk

Rumcn Ticaret nıünasebatı, geliş· 

me yolundadır. Karadeniı:in kapa 

lı bulunmac;ına ve kara yolu mü· 
nakalatının çok uzun ve çok pa· 

halıya mal olmasına rağmen her 
iki devletin miişterck arzuları ve 

iradeleri, o derece kuvvetlidir ki, 
bu güçlüklerin tedricen ortadan 

kaldırılacağı muhakkak surette Ü· 

mid edilebilir. Gerek Türkiye ve 

gerek Rumanya, birbirlerinin ihti· 
yaclaı ı olan maddeleri karşılıklı 

olarak lemin edecek vaziyette bu· 
hınuyorlar. imkan müsaid olur ol· 

maz, normal Ticaret münasebatı· 

nın iade edileceği gayet tabiidir.,, 

MAAŞ KANUNU 
Munzam vazifelilerden talim ve manevra mü: 

nasebetiyle silah altına alınanlara ancak asli 

vezifelerine· aid maaş ve ücretleri verilecek 

ı : 
: Yenigine'nin ı Yeni Hltln ve içki llatlarını blldlrlyoraz 
ı iki yerine ı 
ı Japonlar dün ı Ankara : 9 ( a .a . ) - Gümrük ve lnhisarlar Vclcalctinden : 10 
ı • mart salı sabah ından itibaren içki ve tütün fiatlarına zam yapılacak· 
ı asker çıkardı i tır. Tuz fia tlarına zam y oktur. Bu a r ttı rmanın s ebepleri , dünyanın 
ı ı bugünkü d urumu karş ısınd a Milli Müdafaa ma raflarını karş ılamıtk ve i Japonya•ya i ham mad<le ile iş.;i ücretleri nin a:~m~ş olmasıdır . 

.ı bftcam için : lohi !ıı rl ar Vekaleti tütün, sigara ve bilumum içki sat ış fiatlarına 
ı Ütf ilki 1 ı ba7. ı 7.amlar yııpmı.ş ve şeh rim i 7.de d ün saat 16 darı sonra bu maci
ı m 8 er D ı dele rin yeni fiatlarla sat ışına b aş lanm ıştı r. Zaın her çeşit tütün, s igara 
: bir plADI 1 ı ve içkiye mahsustur. Bunlardan bir kı smını okuyucu larımıza bildiri-

ı ı 

Cavadaki Hollanda 
kuvvetleri dün 

şartsız teslim oldu 

Birmanya yolunu 

Japonlar kesmiş 

Ankara : 9 (R.G.) - Cava
,nın Japonlara teslim oldutu ha· 
beri çıltmı~ı;~da Londra bunu 
tıenüı. lt:yid etmedi. Fakat Cava 
ıumumt Valiıinin idare meoliıi 
uı.alariy lt> birlikte .Avustralyaya 
~itti~iııe bafı. ıl ıısa adanın, düştil~ü 
ve buradaki Hollanda Lrnvvetleri · 
nin tc~lim olrn~' Sı haberlerine ina· 
nılah i lir. 

Tokyo : 9 (1'.a.) - Cavadald 
Hollanda kUV\'etleri:lcayıtıı~ ıart
•at t~alim olrnUtflardır. Felemenk 
Hindist;ını umutni valisi Felemenk 
Hinclislanın<lRn a~· rılnıı4tır. 

Vaşinııton : ·9 ( ı . a. ) - A· 
•meıikan müşahitleri Japonların 

lHindiııtaııa mı , ) oL:ıa Avustral
;yaya mı akan cıkceUerini oraı

tırmalda me~ıulduı. 
&ınıldıiııı:ı gö, c , miittefıl:le: 

jepoıı) uya hücum ıçiıı bfiyük 
ı >l:!ıılar hazırlamaktadır. 

Nevyork: 9 ( a. a . ) - Hind 
radyosuna göre , Madru hüku
meti hudu<lları uoyunca birçok 
'-Perler yapılmasına başlanro ııtır. 

Bunun için_büyük maaraflar ya
pılma1'tadır . 

L<11ndra : 9 ( TeblijC ) - A· 
vuıtra'lya tayyareleri Yentjine a· 
çıl.Juında birkaç Japon aemisinc 
tam isabetler kaycletnıişlerdir. 

Londra : 9 ( Tebliğ ) - A
vustralya kabinesi fevkalade bir 
:içtima akdederek Japon tehlike
cinc karşı alınacak tedbirleri ko
nuşmuştur • 

Vaoington : 9 ( a . a. )- Fi
~i.ptnlerde müttefik topçuları düş
mana umulmayan bir kudrette 
hücum yapmıştır . Bir Japon ge
nerali •İntihar etmiştir . 

Lo&dra : 9 ( Tebliğ ) - Ye· 
nizelanda .başvekili millete beya
natta bulwıarak , Yeniıelındaııın 
ve Avustra \yanın müdafaası için 
planlar hu.ırlandığı ve Y enize
landaya mühim miktarda levazım 
aeldiğirıi ıöytemittir . 

Londra : 9 ( a. · a. ) - Roy
terin askert }' ıtzarından : Fele· 
menk hükumeti muhasematm ke
silmesi haklundaki talep ıayiasını 
tekzip etmiştir. Cavada mukave
metin çete harbi şeklinde devam 
edeceği sanılmaktadır. 

Vaşington : 9 ( a. a. )- Ja
ponlar Yeni2incnin iki yterine as-

ı ker çıkarmış ve Birmanyeda Ran-

yoruz : 
45 Derecelik rakılardan 100 santilitrelik şişele r 315, 50 santilitrelik 

165. 25 santilit re lik 85, 15 santili trelik SS kuruş olmuştur . 100 santi
litrelik votlta 270, SO santi li tre lik de 145 ku ruştur . Birinci ve ikinci 
lilıt ö r , vermut, kanyak , şarap fiatların a da ıam konmuş, bir şi~e b ira 
40 kuruşa çıkarı lmışt ı r . 

S igaralardan } cnice 30, bafra 25, ena a 25, ka l ın ve ince tiryaki 
24, birincj kalı n 22, bi rinci ince 20, üçüncü ince 18, halk kalın 14, 
köy lü kalın ve ince 11, enala tütün 25, tat lı sert 18 • beş i nci 14 • en
fiye 20, pipo tütünü 75, birinci ısfahan 28 kuruş olmuştu r . • 

Yeniden beş Ticaret. 
Lisesi, 12 TiCaret 

Okulu açılacak 
5.400.000 lira tabılıat ayrıldı 

Ankara : 9 ( Türkı;füü mu
hebirinden ) -~Maarif i.VekAleti 
teknik .tedriut; umum .. miidürlüğü 
'l' i~aret mektepleı inin i nk işafı ı çin 
bi ı er rapor : haıırlam ııtır . Bu 
rapora aöre mevcut Ticaret Oku
luıı un kadrosu takviye edilecek , 
yeniden icaret olculla rı açılacak

tır. İstanbul Ticaret okulunun ha
len 1000 talebesi vardır . Sen~de 
100 mezun vermektedir . 

O~ula ilive edilecek yeni 
teıkilAtla 1500 talebe yeti~tiri· 

Jecek . 
Mevcut okul binası yalnıı Ti· 

caret Liıeııi halinde kalacak, An· 
karada bir Yüksek T icaret okulu 
açılacak , lstanbuldaki yöksek 
kııım:da buraya •• nakledilecektir. 
Bu yüksek kısmın Ticaret okul
larına öğretmen yet iştirmek üıe
re bir ö~rctmen şubeıi bulunı.:· 

<:aktır . 
Hilen memleketimizde al tı 

tane Ticaret lisesi varci ır . Yeni· 
den Konya , Kayseri, Bursa, E.s· 
lır;iıehir ve lstanbulda Ticaret lisesi 
kurula.ak ve burada 3300 talebe 
o"utulacaktır . 

Bunların inşaat masrafları için 
2,-too.ooo lira tahsis ed ilecektir . 
Ayrıca 12 tane de orta Ticaret 
mekteei .kurulacaktır . Balıkesir , 
Menin , Antakya , Giresun, Ga
zi Antep • Edime , Zonguldak , 
Malatya • Adapazarı , Erzurum , 
Ordu ve• Aydında açılacaktır . 

Ayni zamaoda Akşam Tica
ret okulların• da yer verilecek· 
tir . Bunlara yeniden 3500 talebe 
alınacak (3,000,000 ) lira sarf edi
lecektir . 

B. Menzise göre 

MOTTEFIKLEB 
llttCUM YAPARSA 
ZAFEBI KAZAN B 

Melburn : 9 { a . a . )- E.ski 
Befveldl Men.tis b ir nutuk söyli · 
yerek müttefiklerin ancak hücum 
yapmak suretile muvaffak olabi· 
lcceldcrini söylem iş ve müttefik· 
lerin büyük kuvyetleriniıı bu İl· 

lcre bü} ük rol oynıyacaiını bil
dirmişti r . 

Madagaskar için 
pazarlık yapılıyor 
Ankara : 9 (R.G.) - Mada-

kaskar adası hakkında Ja11onya il• 
Vişi arasinda bir pazarlık cere· 
yan etmekte olduğu Amerikan 
kaynaklarından bildirilmektedir. 
Vişi ise geçende olduğu gibi bu
gün de bu ıayiayı tekzip eyle· 
mektcdir. 

Irak ve Çin 

siyasi münasebatı 

Ankara : 9 (R .G .) - Çinin 
Ankara Elçisi BaQ'iada fİderek 
bi r anlaşma i mzalamıştır. Buna 
göre Jrak ve Çin hukGmetleri bir
bir lerine elçi göndereceklerdir. 

Belçika muharebesi 
zaınanındaki vak'a 
Londra : 9 ( a . a . ) - Şimdi 

anlaşıld ığına göre , Belçika harbi 
ıamanında 1940 mayısında Linık 
civarında bir köyde Almanlar 45 
.lıadın ve çocutu kurşuna dizmiş· 
lerdir . 

............. 
' gunu işgal etmişlerdir. Yedi mart

ta da Peaü alınmıştı ·. Rangunun ı 

Ruzveltin nutku 
Vaşington: 9 ( a . a. )- Ruz

vclt salı günü radyoda hükume
tin programını izaheden bir nu· 
tuk söyliyccektir . Macaristan' da (Gerisi 2 nci sPtYtaclal 

kabine buhranı 

Berlin : 9 (a. a.)- Yan res· 
ltıi kaynaktan : Hcıriciyeden anla
tlldttana göre Fon Papen izahat 
~ermrk üzeıe bu hafta Beıline ge-

~;knr. 
-= 

Ankara : 9 ( Türksözü Muhabirinden) - Maaş kanununa ek ka· 
nım mucibince munzam fJazif esi olanlardan talim t1e manevra müna~e· 
beti.tJ/e si/alı allına alınanlara ancak asli vazifeler ine ait maaş .fJeya 
ücretleri verilip bunlar, sırf bu fJazifelerinden mezun sa.ııılacaklardır. 

Binoenaleylı, halen tıılim fJa:ıif esiyle silôh altında bulunanlardan 
munzam vazifeleri uhde~inde cem elmiş ola11/arın bu mımurigetleri, hu· 
hususfal<i kanunun meriyeti tarihi olan 5 lklncikanun 942 den itibaren 
zail olmuş bıılıındııAu cilıetle kendUerine brı tarihten itibaren !Jnlnırı:.., 
mezıırt smıılılı l.: /nrı •rsli mızi/elt!ı inirı nıruı~ r·r ıirrrtle ı İ t•crilecek, mırrı 

Ankara : 9 (R. G.) - Maca
ristan' da bir kabine buhranı baı 
göstermektedir. Bunun, Almanya 
tarafından Rusya'ya kı.rşı asker 
yardımı talebinden , ileri ırelditi 
anlaşılmaktadır. Çünkü bir giln bir 
başvekil istifa ediyor, diter bir 
gün bir başvekil intihar ediyor ve 
saire ... 

Bugün de yeni Macar kabine· 
c;ı istif.ı <'lıııiş hulıııııııa\.t:ıdır. 

• • •• 
ztın{ 't •u::i/rdeı İrıılr11 )ıiı ~t IJ r •r:ı i/ıııİ!J t'cr:ktir 
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Güreşçilerimizin 1 

yaptığı tören · 
cTılr k•yc güreş rt'hbcı kri 

kursu>nu bı tiren onbir bölge gü· 
reş monitörleri paı.nr gür;Ü saat 
11 de Aıa•fük anıtına törenle 
çe:enk koymu?l ırd ır. Bu törene 
ellid .. n foı a bölge.miı. güreşçileri 

de iştırak etnı ştir . 

Saat 13 de stad} onıda baş'ı· 

yan güreşlere kurs gören genç gü· 
rcşçilerin hepsi de girm iş, ayrıca 

elli kadar bölgemiz gürq ;isi de 
mindere çıkarak çok iyi neticelc:r 
almışlısrdır. Güref re h b:r!eriıı in 
hepsine heden terbiye!li umum 
müdürlük madalyaları verilmiştir. 

Rehberler dün bölgelerine hart'· 
ket etmiştir. 

Ceyhan' da yapılan 
atış denemeleri 

An\;ara'<lan şchriıniıe ~öııde
rileıı Bedeli terbiyesi alıcıbsşılaıı 

Halici De1ıli ve !sınai\ Ak pıuar 
ıııünü Cc} haııa gidert'k Ceyhan 
gençlik ku'ülıü mükelleflerine nıü · 
ınareıoe atışlaı ı ) aptırnıışlardır. 65 
mükellefııı iş' irak etti~i l.u ;ıtış· 

lar müıttamel erııebi tüft:l..!eıi he 
ddlerinc l •ı giliı tüf -:kleriyle Sir
keli kÖ}'ÜndeJ,;i Jaııdaıma atış 

yerinde yaptıı ılrnış ve c;ok İ) i 
netıcelete varılmıştır. 

Atıcıbaşılar yarın Mii"se ai· 
dc oddcıılir 

Sanaioryomlar ve 
öğretmenler 

Yıyl'Cdı;; f ı atll'.'ı inin yükselme 
ıi d .. ın11ı-.n ı.. gü drlık yt"mı•k 

\ t •1111 üc · . ı o ur 11k Mııarıf 

V la ı p 1-tı •o , omluııııda ta 

le • d ıı 1 O, ögrt" Jn t'n V r rnr 
mur ıarı .dıuı llıll kuruş; sa ıı atoı · 

yo, ıaı da ıs· ıal· · b' dt'ıı 1 ;O, Öl?· 
ı ' "' ıı v rn rııudardaıı 14 ı.u 
ı uf a ı. meıı karcsı ı, Şiir ı l nııştır 

rlususi i .ıarelere ai .:l 
toprak ar satılmıyacak 

Bazı valılilder husust idarele · 
ri, keııdileriııe eid boı araziyi 
kiraya vermekte veya satmakta· 
dırlar. Dahiiiye Vekilliği bu gibi 
arazinin kirava verilmesine bir 
ıey clenilmemckle berab.cr sıttıl · 
masının do}ru o!amıy&cağırıı ve 
aatılmamasırıı Valıl ıklere bıl<lir· 
miştir. 

''O Gece,, 
Eser ç o k güzel 

temsil edildi 
Büyük san'atkar Raş id Rııa· 

nıR yazdığı ve başrolde dün ak· 
ıam uhneye çıktı~ı cO Gece> 
piyesi fevkıılade bir muvaffakı· 
yet kazanmış, rol sahibi bütün 
taıı'atkiı !ar hayranlıkla a\kışlan· 

mııtır. 

He}' 'et bu akşam da cSizi 
Tanımıyorum> adında nefız bir lıW· 

medi sahntye koymuştur. Yarın 
akşam <Velinin Çocugu> nu oy
rııyaca" <Mın Raşıd Rıza tiycıtro
ıu erlt'Bı akşam da Mahmut Y ı>· 
aarı'ıı n cSüı tük> adlı kuvvetli 
u .. rını vaı.'ı sahne edecektir. 
Ôğrendigımizc göre bu piyest~ 
tSürlük> rolünü Halide Piıkin 
oynamaktadır. 

ÔLÜM 
Gazeteci arkadaşlardan Bay 

Faik Parnaı'!ı 'in annesi Bayan 
Mısli; e Parnazer tlltu :duğu has. 
talıktan lrnrtulamıyaralc: dün ve 
fat etmiştir. Bay Faik Paınaıer'ı: 

başsağlı~ı , merhumeye de Tanrı 
dan rahmet dileriz. 

Rangaa düştü 
( ııp-.ıı-.s puf 1 '~'8 ) 

düşmesilc Biımanya Cl'phesinJtlci 
Japon harekeli hedefini" varmış 

lır. 

Lnıırlr a : 9 (a.a.) - Japonlar 
llirmarıyn yolunu kestiklerini, Hu 
ıurelle Çıne yapılan yardım }'O · 

lunu L.apadıklarıııı iddia ediyor· 
lar. 

To~\0 ° : 9 (a.a) -- Japonla 
ra 100,•:00 le flik müHd ı ~ kuv · 
vel i t r e' m n!rı •. ştur. 

.. ·-. 
i-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-1 
i B p i • 1 1 • 
t • 
i Kayahbağ Ocaiı ! 

' : çıkarına ı 

Çeltikçileri "Jc ize i 29 Mart 9:;;;azaı· gilnU i 
i saat f4 de Ad~na koşu i 
i alanında i 

büyük kolaylıklar ~ YAYA, BiSIKlET VE i 
! MUH TEllf AT KO~UlARI i ....................... 1 

f SEHIRli ! i 
ı Memlel-ielte her türlü : 
f tohum çok boldur. Bu f 

Dığc·r ) aı.!ık hitkilı•r araliında 

Çe't:k ıirant ırııl;t ıla gı:rt kli ıze· 

li~nıc:n'ıı tt"tııiııi ve verinıiıı ili 
kata çıkanlmnsı için ilıı:ililere 

bü} ük lcolaylıklar gösterilm~si 

Zir ant V t kalctiııc:: uyguıı görül· 
müş , hıı yıl ı upılacak Çdtık 

ı•kınıi bir çok es1'i ılay;ırıakltııla 

ksh t cdileı t•k vil:h ete hıldiıil-

! _.......,._....,., ,.._ . 
! Bu koıuda kazanan· ! i /ara bol ikramiye verilP.· i 
i cektir. Tav•ilat el i/{ınfa· i 
i r · ındadır. i 
i s. c. 6 - 10 13913 i . . 
• • · ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 

mevsim evinin bahçe· f 
•. sine muhakkak yiyecek f 
• 

tohumu eki f ırıişlir . 
Zira.ıt v~ Sıhhat Vt"l,,a\dk· Cebelibereket c. mtld 

detumumlllğlnden: • • •·.:··········· 
Kanii kavga 
Pazar güııü ş ~lır irniıde biı i 

hh;aklı dı~eri rnpalı iki kanlı 

kavga olmuş , carilılcı tutulmuş, 

nıt·cruhlar tedavi allıııa alııınıış 

tır • Hl·r iki klivg 111111 5ebebi de 
~ hiç > denecek ~aclcır t:hemnıi

ydsiı.dir . Dıl kavgıbının sonun
da sopnlaı la lmbirlcrirıiıı kafa la 
rırıı .} nrbbcre ı::dert k alkanlnr 
içinde bıra\ı;nn Bt kir ç.-tıı:taş ile 
Ahmed Altıııkestr } akalaıımışlar, 

h1'klann c1.\ ki1nuııi nıuomele ya. 
pıl'lldk üıerc tedavi altına alın 

mışlıırdır • 
Ôtt kı kavgacılar da M .. lımed 

Demir , l lüse) iıı Yaman ve Alı· 

meu Giilcr adında üç kişiuır . 
Bunlardan Ahmed Güler di~er· 
teri tarafından muhtelif yerlt:rin
dcn biçaklaıınııştır . Ynra!ı te<la· 
vi altına nlırınıış , ccırılıler ı:.üd· 

<leıumuınilığe verilm ;şlcıdir . 

IONKl>'E l<adııosıJ 

ANKAl~A kuJ11osı• 

S ıılı - 1C'.3. ı9•1:.! 
7.30 Program ve memleket sııat 

ayarı 

7.:,3 MüLı lc : Hafif Pıogrunı 

tl'ı) 
7.45 Aj ııı1 Halıerlc,i 

8 .UU Müıilc: : Seııfoııık parı;alar 

( Pi ) 
8.15/ 

Evin saati 830 
12.30 Program Vt'. Meınlekd saat 

Ayarı 

1'..l 33 
12.45 
13.00/ 

Müzık : Türl.:ç.! piaklar 
Ajaı;ı1 Ha bcıleı i 

13 3CI Mfil.ık : Türkçe Plfıklar 
programı .. ııı devamı 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.U3 l\lüı.i k : R11cJyu salon Or· 
lcestrası ( Vıolonist Necip 
Aşl..ın ) 
Ziraat takvimi 18.45 

18.55 
19.30 

Müzik : Fasıl heyeti 
M~nılckd Saat Ayarı ve 

Ajunı Haberleri 
19.45 Konuşma 

19.!>5 Müzık : Fasıl programının 
ikinci kısmı 

20.15 Radyo Gazct~si 

20.45 Müzik : 
21.15 Konuşma 

21 .30 Müzik : 
21 45 Müıilc : Kl!'!lik Türk mü. 

zığ"ı programı 

22.30 Mernltkt t Saat Ayarı ajans 

Hubt·rleı i ve Borsalar 
22 45/ 
22 50 Yarınki Program ve 

Kapanış 

İNH iSARlAR ADANA DA~ 
MOOORlÜGÜNOEH : 

Tütün ve içki mamulatı 
ile sofra ve mutbah tuzu fiat· 
lan değiştiğinden bu nevi İn· 
hisar maddeleri satan bayile· 
rin 9 Mart 942 akşamı elle· 
rinde mevcut bilumum ma· 
mulat mikdarını 10 ve 11 
Mart 942 günleri zarfında 
bir beyanname ile inhisarlar 
..Adana Başmüdürlüğ ü:ıe bil
dirmeleri lüzumu ilan oluı:ur. 
ıo 11 ı~966 

r iııeı: yııpılan lıu e~ }s\arn gôrn 
da;ıııi ııulama ç .. itık d:imi nıü. 

saddcri k.ıııııı ı i ın,.safder içinde 
karn!ıırınııı.rlaki Çeltık komisyuıı 

li.ıııııa hırakılınışlır . 

Kt·s•I.: sulaııııt içiıı ılt" yiııe 

k1t1.alaıdnki Çett ık komiıı) onları 

rc'scn ç !tık ı kim rııüsadesi n:· 
rebikcdlir • 

Çel tık rkimi , haıı ş .11 tlara 
bağlı olan } c;-ı lcı de ise ekim mü 
sadesi Vıliiyet Çeltik komisyo. 
ııu.ıun da ınuvııCak::ıtı alınarak 
ver:lcccktir . Çeltik ekimi .} asağı 
<levum tdt>ccktir . 

Çrltıkçilerinıiıe ~ö~t<.'rilen lıu 

kolnylıklaıdırn başka Ka11unusaııi 

soı·uıı,ı kadar olan Çeltik ekimi 
rrıürııcııat ıııüJıl tı '.6 Maı t:ı ka
dar u1.atılnııtlır . 

-----

~UKUROVA KAMYONCU
lAR BiRllGiNDEN : 

Adanada Acem hanın· 
da bulunan Çukurova kam· 
yoncu\ar birliğine ait olan 
beş kamyonun dört ad6di 
halı hazır lastikli ve yeni 
tamir edilmiş çalıştırılmak· 
tadır. Diğer biri de Fede· 
ral l~stiksizlik yüzünden 
çalışdınlmamaktadır. Modd
leler i: 2 aded 37 Ford bir 

1 
aded 38 Şa \ rolt". bir at.le t 
38 Opd diğeri de mazotla. 
çalı~ır Federaldır.Talibi var: ı 
sn 20 Mart Cumartesi gü· i 
nü satılacaktır. le 

2-7 13962 

- - -

21-1- 942 toıi hiııcle yedi 
hu.;uk kııru.ş ı sB!ılnınsı laLınıge· 
len 475 grıım t>knıe~i oıı kuruşa 

!Sillmrık ıiUI et ile Milli Korunma 
Knı:ııııuıııı aykırı lınrckdteıı s•ıç 

\u Oımınııi) eııiıı Alibekırli ma
lıallc'linclt•ıı Ahmet oğlu çarşı İÇ~ · 

risiııde helvacılık yııp3n Ali Ak
canın t\1illi Korunma Kanununun 
59 uncu ve Tıirk cc.za kııııununurı 

56 ıncı ına<ldclcı ine göre 20 lira 
80 kuıu~ a~ır para ce1esiyle mah 
~ümiye tiııe düHanıııın bir hafta 
kıttJatılmnsına ekmeklerin müsad~
resine ve hOkmün gıu.ete ile ili· 
nına duir Cehelibercht A"liyc 
Ceıa malıkcıncsinJen \'~ıilen ka· 
rarııı tcnıiı. edilmeden katilc ştiği 
ilaıı oluııur . 13967 

a~erkez Mıntakası 
Tapu Sicil muhalız
llftından: 

J\daıınııııı Yalınarı!ı \.il) üııuo 
lain şukıııı }ol, gaıben Ali k111 
Diba, 'iıııalen yol ceııuberı lbr a 
hinı kıı.ı ile Çt'.vrili Ve': 30096 M'.l. 
chrı ibaret hir tarlanın tapuda 
kaydı olmnmu~ına mcbııi bu tar. 
lıtııın Topal Şabanın senet'!liz ta· 
cıarfatında ilccıı 325 ı;l'neı;inde ve . 
fotile oğlu Ahmı!dt ve Ahmed in 
de :l28 aerıeıi;ıde vefalilı! evlnt 
ları Sclirn v~ z,.hrll ve M~ryeme 
in tibliııdeıı bııhislö yeniden tesci· 
liııi talep etmekte olduklarından 
tııs;ırıufu hakkında mahallinde 
tahkikat yapılaca~ından bu tarla 
ile 11 :akası oltıııların tahkikat 
güııü olan 11 tarihine müsadif 
Pıuar günü nıalıııllinde hazır bu-
lunmalurının veyahut bu mild 
tit•t 1.a rfınıla ycdlcrindcki vesaiki 
tas'l r ruflarile birl ık te Mt!rkez Mın 
takası Tapu Sicil l\lulıııfıılı ~ın o 
nıiiı ncaatları lüıuınu ilin olunur. 

13968 

iNHISlRlAR ADANA BAŞMÜDÜRlO~üNDEN : 
Tütün ve içki m::ı .nıılfıtı ile sofra ve mutbah tuzu fiatları 10 Mart 

942 tarihinden itibaren a,ağıya yazıldığı şekilde arttırılmıştır. Etiketle· 
rinde yt"ni 1.,ı•11lar yazılı ınamulatımızın piyasaya çıkarılmasına kadar 
h .'\lkıınızıa arzu ettikleri mamulatı bu fi:.ıtlarla bayilerden tt-daı ik ede
bilecekleri ilftrı olunur. 

Nevi 
SigMa ve tütünler 
Beher Pi.lket fiatı Nevi 

içkiler 
Hacmi 

Sipahi 
Samsun 
Yaka 

55 Kuruş Huıust F. ve kulup 50 

Çeşit 

Boğaziçi 

Yen:ce 
Ser kil 

Bafra 
Gelincik 
En al fi 
Tiryaki Kalın 
Tiryaki ince 
Subay 
Bir inal kalın 
Birinci ince 
Üçüncü ince 
Hanım eli 
Halk kalın 

50 
50 
48 
40 
30 
~5 

25 
25 
'25 
24 
24 
18 
22 
20 
15 
17 
14 
1 1 Köylü Kalın 

Köylü ince l 1 
I:.nala Tütün 25 
Bllha ,. 18 
Tallı Sert 18 
Beşinci 14 
Enfiye W 
Pipo tiirk 45 
Pipo tütünü 75 

ı .. rahan Bolıça650 
Birinci Mıhan 28 

.. 25 

" 
15 

.. 
45 derecelik 100 

.. 50 

" 
25 

" 
15 

43 derecelik 100 

• 50 

" 
25 

Votka 100 
.. 50 

25 
1. Likörler 100 

.. 50 

.. 25 
'2. inci likör ıoo 

.. 50 
.. 25 

Vermut 100 

.. 70 

" 
50 

Kanyak 70 
.. 35 

" 
ıs 

" 
340 

.. 200 

Sofra tuıu 16 Kiloluk paket Kolanya 
/U 
50 
50 Bira 

Yakılacak ispirto 
Kolon} a ,, 

Beher şişesi F. 

230 
125 
78 

315 
165 
85 
58 

245 
130 
70 

270 
145 

75 
360 
200 
100 
300 
175 

90 
180 
ns 
110 
245 
135 
70 

210 
160 
6) 

120 
40 
75 

110 Lilre'.'li 

.. ....... .......... .......... -..--.• . - --- ~~- f' 

l .AS i SİNEMADA ıJ: 
ı:I Suuare B Akşam Suvar~ tl 
l• l s,4s a a.'4s f 

!ii RAŞiD HIZA TiYATROSU J 

:i' Sanatkar Halide Pişkin birlikte :
1 

~ ı 1ı SEKİZİNCİ TEMSiL : 

ıiSeni Tanımıgorumli 
,ıı Komedi (3) perde ı 
•; Dikkat : Yerler numaralıdır. Gişe her ı: 
ıı zaman açıkhr. Mahdut yerler kalmıştır. it 
: : İstical edilmesi. iı 
ı•: TELEFON : 250 ti 
ııı ············ .. ·•·•·•····•· ........................ •ı 
~ ~ ' Pek Yakında Sinemada f 
~ı ~ 

l1ı ıHintRüyası i 
ı: J Dünyanın Sekizinci Harikası :•ı 
~ ' ' • • .._.._.~ ... ~~---...-......... -~·-4!*-· 

-------

:··········--·············ı • Bilumum Çllçl ve Makine Sablplerlae 1 
• MtlJDEI . . . ' ! DEMJ.R İŞ AÇILDI 1 
• Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 1 
1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
G kızıl döküm, souk ve sıcak demir iş leri, • 
: her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iı· • 
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. •ı . ~ 
• ADRES: E•hi lıtaıyo11 karakolu lıarı11rrıd D•mir lı 

: Telgraf Adresi: Adana D~mir lı 1 
•••••••••••••••••••••••••• __ , ·--·-·-----............ ..................... 

i Meraklı Bayanlara Müjde!... J 
•
• Kunıaşınlll mutlaka iyi bir tetıi}'e Lıiçtiriniı ve diktiriniz ı 
• yoha yaıık olur. f 
f ADRES : As·i Sinema Caddesi. Cumlıuriyd O"uhı f 
f Kuşısında Göz Dişpanseri sokağında Terzi ~ 
• 1 - 7 MAKBULE NiL 13899 T ..................................... 

- -------------
: .................................................. : 
J PEK YAKINDA f 
: Geçen yıl halkımızın büyük takdirlerini kazanan ve i 
ı unutulmaz intibalar bırakan; ı 

İ YOKSUl ÇOCUKlAR ÇIKARIHA j 
i İlk Okullar Mlsamereıl ı 
ı ı -3 13964 ı 

ı ................................................... ı 
--- .... ----·----------

Tarsus Raslmbay Fabrikası Kollektll 
İşletm ı Şirketi Mfldlrlllllndea : 

t -- lş'et •nem iL ihtiyacı için aşa~ıda yazılı ııda madJcleri birdetı 
veya iki üı; <lef ada teslim edilmek şartiyle ve pazarlıkla satın ~lın•· 

cakdır . 
2 - Tekliflerin, bijtlin kalemler için yapılması şart detildir. Her 

madde için yapılacak ayrı teklifler kabul edilir . 
3 -- Mal bedeli tesli~ini miitakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika MüdürlllQ'üne biuat ,.e· 

ya yaıiyle müra.catları. 
5 Ton Kuru fasulya 
5 ., ., Nohut 
5 

10 
3 

1000 
1000 

., Pirinç 
,, l3ulgur 
" Meroimok 

Kt. Sade Yağ 
• Zeytin Yat 5-10 139-t8 

Umumi Ni!şriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Ba~ıl~ıiı yer : Ttiı ksüzii r\iGll.rn.ısı 


