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......................................... 
t ZiRAAT VEKALETiNDEN GELEN MÜHiM BiR EMiR • • • 
İÇifçi borçlu da olsa ban-! 
. k . k . i a yıne para verece ! 
ı Ziraat Veluildinden dün vilayete 6elen fUbesi de haberdar edilmi,, il6ililere hemen ı 

ı Y•ni bir buyrukla kredi takatı ve ödeme yayın yapılmıftır. t 
ıücü yerinde olan Adana Çiftçilerine borç· Hükumetimizin bu yeni kararı Çiftçile· t 

t lu da ol•alar ikrazat yapılması bildi"ilmiı· rimiz tarafından Hvinç ve minnetle karfı· t 
ı tir. Bundan Ziraat Banka•ı Adana merkez lanmııtır. : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 Uzak şarkta ı - -
Yenigine 
vaziyeti 

Japonlar buraya ye· 
niden asker çıkardı 

Madagaskara 
giden Vişi 

deniz kuvveti i 
Vişi Almanyaya 
büyük yardımlar 
yapmakta imiş 
Vaşington : 10 ( a. a. ) -

Fransızların Dakardan Madagas
kara altı harp gemisi gönderdi~i 
teyid edilmektedir. Amerikan hü
kumeti Fransız filosunun yer de-

(Gerlsl 2 nei saytaclal 

Cavada henüz 
Cava'da şiddetli çarpışmalara-; sahne: olanlSurabya:Limanı 

savaş durmadı k .kd. .. .. .. d k . Ekme mı arı onumuz e ı ay 
Pa•ililıtelıi müttelilı . 

:::7"j:;:~ııb:;,:~~=; başından itibaren arttırılacak 
Bladlıtaa ı,ı 

ılaemmıret aııror 

BIRMANYA 
VAZİYETi 

Ankara : 10 ( R. G. ) - Ja
ponlar Rıngunu ifgal etmitler ve 
mühim hedeflerinden bazılarına 

varmııtarsa da bunlar Japonları 
111) hedeflerine utaıtırmıı demek· 
tir . 

Sayıun : lO ( a. a. )- Cava 
adası Japonların eline geçmiştir. 
Birmanyadaki hareketler yeni bir 
•af haya girmittir. Hindistanlıların 
alacatı vaziyetin bu böliedeki 
durum 6ıerinde büyük tesiri ola
catı muhakkaktır • 

Londra ::10 ( Teblit )- Ran
aunun tahliyesine . ait yeni haber· 
ler gelmiıtir. BQtOn dok tesisatı, 
petrol depoları .ve~bilyük: mald
neler milttefiklerj tarafındın tah
rip edilmiıtir:. Rangun ıimalin
deki mühim .. bir:tren yolu iltisak 
noktaaı Japon tehdidinden kur· 
tarılmııtır. Cavanın diirer birçok 
kısımlarında muharebeler devam 
etmektedir . 

Felemenk :umumi valisinin Ja· 
pontarı mütareke teklif ettiği 
hıHındıld şayia Japonların uy· 
durmaaıdır • Vali tarafından Ja· 
ponlıra böyle ·bir teldi( asli ya 
pılmıı deQ'ildir. Yeniginenin ıimal 
sahilıne Japonlar büyük miktarda 
aıker çıkarmııtır. Şarkt Felemenk 
•daları umumi valisinin Avuıtral
Ya ile mfiza~ ere le re geçeceti bil
diriliyor. 

Uukıuk .sularında Amerikan 
kuvvetleri bir jıpon torpidoıilc 
bir Japon petrcıl gemisini torpil
lemiıtir . 

Londra : 10 ( a. a. f - Pa· 
•ifikte)ci müttefik deniz ku••vct
leri yavaı yavaş eski halini alma 
h baılamııtır. lngiltereye luzata 
o kadar çok vspur konuyor ki, 
Y•kında lngilterede iÜnde bir 
vapur denize indirilecektir . Ge· 
Çen yıl İngiltere bir milyon ton
luk gemi inıa etmiştir. 

Kımbera : 10 ( a. a. )- A· 
Vusta alyı havı nazırı, Japonların 

bqiipe kadar Y eni_gineye aıker 
çıkarmalarına Avuıtralyı havı 
kuvvetlerinin çok mini oldu~unu 
ınlıtmııtar . 

' 1 

Anhara : 10 (Türkıözü muhabirinden) - Bundan bir 
müddet evvel görülen lüzum ü.zerİne:ve muvakkat bir .za· 
man için:her gün verilen e'lımek milnlarının 315 lf'Omdan 
300 grama indirildiği malumdur . Ôirendiiime göre ya· 
kın .zamanda , belki -gelecek ayın ba,ından itibaren bu 
miktarın c;oialtılma•ı çok muhtemeldir • Miktarın ne ka· 
dar olacağı henüz teayyün etmemi' olmakla beraber, gec;en 
aylarda olduiu 6ibi yine 37 5 gram olacağı •öylenmekteJir · 

ı .......................... ı 
İ Bay Ruzveltin i 
i son demeci 1 

Şehirde İnhisar 
maddeleri çogaldı 

------···--------
Dün 
Tütün 

bütün bayilere 
ve içki verildi 

lnglUz ııçı 
partlılnln 

lteyannameıı 

Harp ve harp sonrası 
hakkında düşünceler 

Bern : 10 ( a. a. ) - İngiliz 
işçi partisi harp ve harp sonraaı 
haHındaki düşüncelerini bildiren 
bir beyanname neşretmiştir . Bu 
beyannamede Atlantik anlaşması 

tamamilc tasvip edilmekte ve 
müttefiklerin siyas inin dünya 
harbi için en iyi bir şekil olduğu 
tebarüz ettirilıukte ve harp gay
retleri hakkında Sovyetler Bırli~i 
ile tam bir anlaşma istenmekte

dir 

Libya harekatı 
Bertin : 10 (a .a ) - Libyada 

iki taraflı ktşif faaliyeti oldu ls
kenderiye batı ında düşman tay
yare meydanlarına akınlar yapıl
mıştır. 

Roma : 10 (a .a.) - Sirena 
yikte keşif faaliyeti olmuıtur. Ha
va birlikleri Tobruk limanını ve 
diter bir yeni muvcı.ff akıyetle bem 
balamış, bir ticaret gemisine- tam 
isabet olmuştur. 

Bir müddetten beri bütün mem· 

1 
lckette oldutu gibi şehrimizd~ de 
inhisar maddeleri satan bayılere 
az mamulat verilmekte idi. Gerek 
içkiye ve srerek tütüne yapılan 
fiyat zammınd&n ıonra dün şehri 
mizde bütün bayilere istedikleri 
kadar mal verilmiştir. Bayilere ye· 
ni satış fiyatlarını g-österir birer 
cetvel de verilmiştir. 

ANKARA' DA 

Y ardımsevenler 
• e A 

cemıyetı umumı 

kongresi toplandı 
Ankara : 10 ( a. a. ) - Ba· 

yan Mevhibe İnönünün reisliğin· 
deki yardımsevenler cemiyeti 

umumi kongresi bugün Mebus Tür
lı an Özün reisliğinde toplanmıf· 
tır . Umumi merkez heyeti yeni
den seçilmiştir . 

laglUz • Sovrıt 
gerglnllll mı ? 
Stokholm : 10 ( ı. a. )- Bir 

lsveç gazetesinin yazdığına göre, 
İngiliz • Sovyet münasebatı ger· 
gindir. lngilizler ya müttefiklerini 
veyahut Sovyet Rusyayı foda et· 
mek mecburiyetindedir. Buna se
bep Sovyetlerin harpten ıonraaı 

için bazı karantiler istemesidir . 
Halbuki İngiltere bu talep karşı· 

Sıhhat Vekilimiz 
Aydın : 10 ( A. A . ) -

Sıhhat Vekilimi1. bura} a gelmiş 

ve Muilrt) a ııitmişlir . 

· sında ıimdilik birıey söylemiyor. 
Lflndradald Amerikan büyük 

elçisı V ıışıngtoııa bu mesele · için 
gitmiıtiı . 

ı ı 

J Amerikalılar i 
f istihsal işinde f 
ı seferber halde ı 
ı ı 

B. Ruı.velt 

Ankara : 10 ( R. G. )- Ruı
velt söylediği son nutukta bilhas-
11 fÖyle demişt i r : .. Millet enf
lasyona meyıian kalmaması ıçın 
bütün istihsal kaynaklarında var 
kuvvetile çalışmalıdır 1 > 

Vaşington: 10 (Radyo S. 17)
Dün akşam Ruzvelt , sÖ} !ediği 
nutukta çiftçilerin istihsaldeki ve 
iıçilerin imalattaki gayretleril}den 
bahsederek, Amerikan milletinin 
hakikatleri çok iyi g(irdüğünü ve 
topyekün bir gayret sarfedilmekte 
olduğunu anlatmıştır . 

• 
Kanada'da umumi 

rey toplanacak 
Ottova : 10 ( A. A. ) -

Bugün Kanada 'da deniz afırı 
mecburi askerlik hizmeti için bir 
pilebiait yapılacaktır. 

Çaallırı•da 
zıııeıeıır 

Çankırı : 10 (a. a.) - Bugün 
1,10 da başlayan şiddellice bir 
1.elzele iki defa daha lekraılamış
lır. Hasar yoktur. 

Atatürk Günü 
Atatürk'ün Adanaya ayak bastıkları 
15 Martın yıldönümü için yapılacak 
büyük törenin programı hazırlandı 

Sovyet cephesi 

Kalenin de 
- Ruslar tarafmdan -

ilerleme 
LENINGRADDA 
RUS TAARRUZU 

Strayussa'da 
imha faaliyeti 

Ankara : 10 ( }{, G . )- Sov· 
yet cephesinde soğuk s ı fırın al
tında yirmibeş olduQ'u halde Ruı 

kuvv•tleri ileri hareketlerine de
vam etmektedir . Anlaıılıyor ki , 
Sovyetler bahar iclmedcn düı
manı eski hudutlara koğmak isti
yor. 

Ankara : 10 ( R. G. )- Söy
lendiğine göre, Mihverin ilkbahar 
hedefi Sovyet Rusyayı tasfiye et
mektir . Japonya bundan sonra 
Hindistana mı , Avustralyaya mı 
yoksa Çine mi saldıracaktır ·~ Bu 
henüz malüm ddildir. 

Moskova : 10 ( A. A. ) -
Leningrad \:evresindeki Sovyet 
taarruzu devem ediyor • Alman
lar büyük zayiat vermektedir . 
Rus tayyareleri büyük faaliyet 
göstermiştir • 

Londra : 10 ( Tebli~ ) -
Rus tebliğine göre , Ruslar Kı· 
lenin cephesinde dört meskun 
mevkii işgal etmiştir . İki gün 
zarfında 2000 Alman zabit ve 
neferi imha edilmiştir. Strayussa· 
da çemberi yarmağa çalışan Al
manlar bu taarruılarında muvaf · 
fak olamamaktadır . Almanların 

buradaki kuvvetlerden artık ümit 
!erini lcesmesi liıımdır . 

Kırımda baıı yerlerden Al
manlar atılmıştır • Pazar günü 
Almanlar 39, Ruslar 10 tayyare 
kaybetmiştir • Geçen hafta Al
man tayyare kaybı 300 dür • 

Moıkova : 10 ( A. A. ) -
Sovyetler ıimal cephesinde 2000 
Alman askeri ve subay öldürmüf
lerdir . Karelide dOıman mevıi· 

terinden tardedilmiştir . 

Moskova : 10 (a.a.) -- Le· 
ningrad çevreıinde Rus taarruzu 
devam etmektedir. Naziler 800 
ölü, bir çok tank ve ıahra topu 
bıraktı. Tayyarelerimiz pazartesi 
günü 13 tı-nk, 210 kamyon tah-

Her yıl olduğ"u gibi bu yıl da 
15 Mart 942 Pazar günü Ebedi 
Şef Atatürk'ün Adana'ya ilk geli
şinin yıldönümü büyük bir tören-
le 1'utlanacaktır. Halkevimizin de
ğerli reisi Doktor izzet Bilger; 
Halkevi idare hey'eli 5.zalannı fev
kalade bir toplantıya çağırarak 

bu kutlama törenine aid proğra
mı lesbit etmişlerdir. Hazırlanan 

bu proğrama göre, o gün, Halk
evi önünde toplanılacak ve saat 
15,15 de Atatürk'ün Adana'ya ilk 
ielişinde misafir oldukları Suphi 
"Paia.. konağına gidilerek orada 
bir hitabe yapılacaktır. Hitabeden 
.sonra yine kafile halinde Atatürk 
parkına gidilecek, anıta çelenk 
konulacak, bir söylev verilecek 
ve bir şiir okunacaktır. Mütcıkı· 

ben Onuncu yıl Cümhuriyet mar· 
şı söylenerek gündüz törenine son 
verilecektir. Gece saııl 20,30 da 
Halkevi salonunda toplantı yapı· 

lacak, Atatürk'e aid hatıralar ve 
O'nun hakkındaki ihtisaslar anla· 
tılacak, şiirler ve Halkcvi halk tür
küleri ekibi tarafından Ebedi Şef'in 
sevdiği şarkılarla umumun iştir!· 

kiyle "Dağbaşını duman almış,. 

marşı okunacaktır. Gündüz ve ge
ce törenlerine bütün Adanalılar 
davetlidir. 

Dlrt glnde tam 
10.000.000 

llrahk tahvil 
tamamen satıldl 

Ankara : 10 (a. a.) - Yedi 
Martta piyasaya çıkarılan demir· 
yolu tahvilleri 4 gün içinde satıl
mıştır. Satılan tahvil mikdarı 10 
milyon liradır. 

Yagoııavyada 

blylyen lıyaa 
Ankara : 10 ( R. G. )- Yu

goslavyada silAhlı isyan harekeli 
devam ediyor • Sırbistandaki bu 
iıyan hareketini bastırmak için 
Macar ve Bulgar kıtaları gönde
rilmittir. 

rib etmiıtir. Merkez kesiminde iki 
aünde 2000_Alman yok edilmif· 
tir. Bir mikdar köy geri alınmıf· 
tır. Cephenin diğer bir kesimin· 
de müstahkem bir mevıie hü
cumla bir mikdar esir alınmııtır. 

Rerlin : 10 ( A. A . ) - Do· 
tuda düıman taarruılarına hiç 
bir muvaffakiyct kazanmadın de
vam etmiştir . Baıı Sovyet :mev· 
ıileri yarılmıştır . Ruslar~ dün 52 
tayyare kaybetti_. Biıim kaybımıı 
bir uçaktır . Şimat :deniıinde bir 
Sovyet ticaret itmisi bıtırıl· 
mııtır • 

1 ASKERİ VAZiYETiN TET~ 

Rus ve Japon 
cephelerinde 

Bakıııar Avaıtralya ve Blnd'de 

U 
zakşarkta muharebeler devam etmektedir. Japonlara bakılırsa 
Cava meselesi kapanmıştır. Müttefikler ise Cavadı savaşın çete 
muharebesi şeklinde devam ettiğ'ini bildiriyorlar. Şimdi küçük 

adalardan ziyade nazarların toplandığı yerler Hindistan ve Avuatrıl• 
yadır. Japonların buralar hak.kında da ne karar verdikleri önüm1lı· 
deki haftalarda herhalde belli olacaktır. Dutu Cephesinde : Mosko
va ve Londradan gelen haberler Rus kuvvetlerinin merkez ve cenup 
cephesinde ileri hareketlerine devam ettiklerini ve Almanların müf 
kül bir duruma dütürüldüklerini bildirdikleri halde, Alman D. N. B. 
ajansı, cenup cephesinde tam bir sukünet hüküm sürdüğünü, bu böl 
gede Rusların geniş ölçüde bir harekete geçmediklerini, merlreı ce 
heıinde ise bütün Rus taarruılarının püs!cürtüldü~ünü ileri sürmek 
tı-dir . 

lki tarafın iddiaları aıasındaki bu 1ııid :yet yü1.ünden 
hakkıııda sarih l>ir fıkir edinmek kabil değildir. 



i , HABERL~ER 
INHISARlAR ADANA BAS 
MODORlOGONOEN : 

Namazını kıldı, 
postları omuzladı 

llapıdan çıllarllen .... 
Zabıta dün garip bir:ımaızlık 

vak'ası kaydetmiştir. Ô~rendiği· 
mize göre Yenicamie nama1. kıl 

maA"a gelen Ahmet Tornacı adın 
da bir adam namazını kılıb dua· 
ıını tamamllldıktan ııonra etrafın· 

da kimse kalmadığını göı erek 
eamiden üç post omuz.lanarak 
aıvııırken postu f'le vermiştir. 

Post hırsızı sahte mümin Ahmet 
Tornacı, hakkında tutulan evrakla 
birlikte mOddeiumumiliğe veril· 
mittir. 

Hasta hayvanlar 
Bölgemiz içindeki hasta hay· 

vanlara aarfedilmek üzere Vila· 
yet , Ziraat VekAletiode 1000 
Dozdistafajin gönderilmesini iste· 
mitti. Vekiletten dün Vilayete 
ııelen bir } azıdan anlatıldığına 
ıörc Vılayetlcr Veteriner teçhi
zat an barı mürlürlü~ünce Vilaye· 
tim:ze 1000 Distaf ajın gönrleril· 
miştir. 

Mardinde çiftçilik 
Mardirı : lO (Hususi) - Vı

JAyetimiz çevr~sinde zirai sefer
bert-k büyük bir hızla devam et
mektedir. Yatlık ekimi aıtırmak 
için tohumluk mübayaasına sar
folunmak üzere Vılayetimiz emri· 
ne 90 bin lira tahs"s edilmiş ve 
bu para Zırut Bankasına gel · 
miştir. 

Merkez ve kazalarda idare 
Amirlerinin bizzat meıgul olduk. 
Jarı bu işin başarılması yolunda 
gereken tedbirler alınmakta, bil· 
hassa ildim ve toprak ıartlarına 
aöıe Vilayetimiz dahilinde ençok 
patates ve :akdarı ekimine önem 
verilmektedir. 

Abş müsabakaları 
Önümüzdeki cumartesi günü 

Poligon'ı'a tüyük atış müsabaka 
ları tertip edıleceği ve hazırlıkla· 
raJ>aılandı~ı haber alınmııtır. 

Kadınlar niçin 
yanmaktadır 

• 

A
merikada, büyük sigorta şirktt 

lerinin tuttukları istatistiklere 
göre, Birleşik Amerikada sene· 

de 16 yaşand~n yukarı 1,600 ka· 
dan ev itleriyle uğraşırken tutuıa 
tak yanıyorlar. Vakıa kadın elbi
eeleri, kendilerine büyük bir çe
viklık temin ediyorsa da çabucak 
tutuştuklaı ı için tehlikeli bir mahi 
yet almışlardır. Bir kadının ocaQ'a 
f.azla •okulması, iç çamaşırları dan· 
telli ise, elbiıelerinin tutuşmas.ına 

ifayet eder. Şurası da 1rariptir : 
Fabrikalarda çalışan kadınlar ara

nda tutuşmaktan doA"an ölümler 
• beten azdır. 

Bu azlık da fabrikalardaki it
aiye teşkilatının mükemmeliyetin· 

n ve derhat müdahale etmele· 
en ileri geliyor. 

Hindistan'da ne 
kadar fakir var? 

Hindiıtanda yapılan son sa· 
m neticesinde bu ıeniı ülkede 
ı milyon fakir yaı ıdıtını mey
na ç~karmııtır. Fakir, Hindis· 

nda yaııyan bir sınıf halka ve· 
len iıim olup bizim ana.dığımız 

okaul mlnasına ııelmez . Son 
amanlara kadar çıpl"k ıezmeyi 

ıld'et edtnmif olan bu adamlar , 
,...di kısa bir pantalon giyme~e 
,.cbur edilmiflerdir. Bunlar 

rinde bir cımbız tdtarlar. Bu 
ihbtt, ı<i> a habis ruhları tutup 
udfarıncJan u7.aklaştırma~a ınııh 
ur. 

Dıter bazı fakirle:- ise, mem
ablyete rıtmen çıptak gez.mele· 

Ve habis ruhlarla haşeratı u
fttrmak için viicudtannı kül 

gömm,.ktedirlcr. Bu 
ili batlı r~çim san•t 
hk yapmaktır. 

• 

C. H. Partimizin 
zirai konferansları 

Tütün ve içki mamulatı 

ile sofra ve mutbah tuzu fiat· 
lan değiştiğinden bu nevi İn· 
hisar maddeleri satan bavile· . 
rin 9 Mart 942 akşamı elle· 
rinde mevcut bilumum ma· 
mulat mikdarını 10 ve 11 
Mart 942 günleri zarfmda 
bir beyanname ile inhisarlar 
Adana Başmüdürlüğüne bil· 
dirmeleri lüzumu ilin olur.ur. 

Prot: Kerim Ömer şehrimizde 
............. 

SiKAYETlER : 

Gerdan klylndı 
lladaı tebllllell 
Baıı okuyucularımızdau aldı· 

~ımı:ı. mektuplardan Gerdan kö . 
yünde kuduz. vak'ası görüldü~ü 

anlaşılmaktadır . Köyd,ki köpek 
ltrin kö} halkı için çok tehlikl'!li 
bir durum aldığı, bir kadının ku
düz. köpt"kler tarafından ısırıldığı, 

Löydcki köpeklerın imhasının ge· 
rcktiği kaydcdilmc1'teclir. ltgilile· 
rin dil.kat na:ı.arını çt-kcriz. 

············Mardin de dokumacılık 
faaliyeti 

Mardin : 10 ( Hususi ) -
Jplık tevziatı ve dokumacılık trŞ· 
kiUitı üzerinde tetkikler yapmak 
içiıı Mardine gelmiş olan Diyar 
bakır mırıtalca lktisat müdüı ü Ha
lis Kurbaşın huzuriyle Halkevin 
de bir toplantı yapan dokuma 
cılar bir kooperatif kurmuşlardır. 

Mardin dokumacılıtının inki
şahnda büyük rol oynayacak 
olan kooperatife bilfıil dokuma
cılık işile mrşgul olanlar girebile· 
cek ve tezgahta çalııan gündelikli 
itçilcr alacakları ücretten baıka 
kooperatif izaıı oldukları için 
satılacak mallardön elde edilecek 
kardan da hisse alaclllılardır. 

Bundan sonra Mardin doku
macı!arırıa iplik dağıtım işi koo
peratif tarafından yapılacak ve 
imal edilecek yerli mdllar Fiyat 
Mürakabe Komisyonunun koya· 
catı fiyatla halka satılacaktır . 

Alman üslerine 
yapılan akınlar 

Londra : 10 (a. a.) - lngiliz 
hava kuvvetleri Buiün de Essen 
ve Dusselderf a büyük akanlar yap
mış ve askeri hedefleri şiddetli 

bombardıman etmiflerdir. 
Londra : 10 ( t. a.) - Dün 

gece tayyarelerimiz krup fabrika· 
larına hücum etmiıtir. Birçok yan· 
rınlar çıklltı ve bazılannın çok 
renişlediti rörülmüştür. Rus hav
zasında diA"er yt:rlerde bombalan· 
mıştır. Altı tayyare dü~ürülmüştür. 
Üç tayyaremiz kayıptır. 

C. H. P.1 Genel Sekretrrli
ğince konferanslar vermek üzere 
şehrimize gönderilccetini evvelce 
yazdı~ımız Yüksek Ziraat Ensti
tüsü Profesörlerinden B. Kerim 
Ömer Çağlar ııelmiştir. Sayın 
Profesör şehrimizde ve dört ka
zamız.da bilhasa~ çiftçilerimizi il
gilendiren faydalı konferaoılar 
verecektir. 

l·:?~••B•I 
TÜRKiYE Radyoıu 

ANKARA Radyo•v 

Çıuıamba - 11 3.1942 

7.30 Prognm ve memleket saat 
ayarı 

7.j3 Müzik : Hafif 

(Pi) 

Parçalar 

7.45 Ajanı Haberleri 

8.00 ,,Müzik : Hafıf Parçalar 
proıramının devamı (Pi) 

8 lS/ 
830 

12.30 

12 33 

Evin aaati 

Proııram ve Memleket ıaat 
Ayarı 

Müzik : Karıtık şarkı ve 
türküler 

12.45 Ajanı Haberleıi 

13.00/ 
13 3" 

18.00 

18.03 

11.45 

' 

Mfiıık: Şarkı ve t6rkiller 
proıramının devamı 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 
Mü:ıo.ik : Radyo Danı Or
keıtrası 

Ziraat takvimi 

J8.55 Konuıma 

19. ır, Müz.ik : Şıılı.ı ve Tür· 
küler 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Subest 5 dakika 

19.50 Müzik : Karıfık ıarlıı ve 
türkil!er 

20.15 Radyo Gaxet ui 

20.45 Müzik : Bir Halk t ilr küıil 
öA-r~niyoı uı 

21.00 Konuıma 

10- il 13966 

ÇUKUROVA KAMYONCU
llR B'RLIGIRDEN : 

Adanada Acem hanın· 
da bulunan Çukurova kam· 
yoncular birlitine ait olan 
beş kamyonun dört adedi 
halı hazır lastikli ve yeoi 
tamir edilmiş çalıştınlmak· 
tadır. Diter biri de F ede· 
ral listiilsizlik yüzünden 
çalışdınlmamaktadır. Model· 
lelf'r i: 2 aded 37 Ford bir 
aded 38 Şa~role, bir adet 
38 Opel diğeri de mazotla 
çalışır Federaldır.TaJibi var· 
sa 20 Mart Cumartesi gü
nü satılacaktır. 

1-7 13962 

Çlf TÇI BiRliGiNDEN 
Mazotun çiftçiye sıra ile 

ve mütemadiyen verilmesi için 

işler halde traktörü olan çift

çilerin karnelerini Muharrem 
Hilmi Remo ticarethanesine 
bırakarak mazot tf'darik et· 
meleri, Mibzerler ve Orak 

makineleri işinde Gresyağ'ı 

verileceği ilin olunur . 

21.15 Müzik : Fasıl heyeti 

21.45 Müzik : Riyaseti Cümhur 
Bandosu 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 

Haberleri ve Borıalar 

22 45/ 

22.50 Yannki 
Kapanıı 

Program ve 

lllSARLAR AOIHI BA$M000Rl010NOEN • 
Tütün ve içki mamulAb ile sofra ve mutbah tuzu fiatları 10 Mart 

942 tarihinden itibaren aı•taya yazıldıtı şekilde arthnlmııtır. Etiketle· 
rinde yeni zamlar yazıla mamul&tamızın piyasaya çıkarılmaunı kadar 
halkımızın arzu ettikleri mamullb bu fiatlarla bayilerden tedarik ede
bilecekleri i!Jn olunur. 

Madagaıllara gide• Sirara ve tütünler içkiler 

giden Vl•I kDff8tl8rl _N_ev_i __ Be_h_er_Pa_k_et-fia_h __ N_e_v_i -~-H-ac_m_i ~her şiıesi F. 
( B•şı 1 inci u7l•d• ) 

~ittirmesi hakkında Vitiden tat
min edici bir cevap almamııtır . 
Vitinin Madagaskar hakkındaki 

dütünceai henüz malüm de~ildir. 

Moskova : 10 ( a. a . )- Ce
nevreden gelen haberlere göı e , 
Almanlar Viıinin müsaadesile Fran 
sız imalitından çok faydalanıyor. 
Fransada yapılan 3500 uçak Al. 
manyaya gönderilmittir . Ve Al
man askerleri bqtanbaıa Fransız 
ıilAhlarile teçhiz edilmiıtir . Oto
mobil imalAtının yüzde seksenini 
de Almanya almaktadır. 

Uı•ll'8rllta 
(Birinci sayfadan artan ) 
Kambera : 10 ( a. a. )- Ja· 

ponların Morı"ık limanına yaptık· 
ları akında insanca kayıp yoktur. 
Dört Japon avc11ı bir lnriliı UÇ9· 

Q'ına hücum etmiş ise de lnıiUı 
tayyareleri bunları pilsk&rtm61ttlr. 

Londra : 10 ( A. A. ) -
Blrmanya'da Pef(l cephesinde 
tecrit edilmiı olan lngiliı kuvvet. 
leri takviye kıtalariyle irtibat t o· 
sisi için Japonlara hlcumlar yap 
mıı ve bdzı noktalarda çemberi 
yarmııtardır . 

Tokyo : 10 ( A.. A. ) - Je· 
pon bııvekili miln bir yıld6nlm6 
milnaaebetiyle ıöylediti nutukta 
btllln Japonyanan yelcvDcat oldu· 
tunu ınlatmıttır • 

Sipahi 55 
Samsun 50 
Yaka 50 
Çeıit 48 
Botaziçi 40 
Yenice 30 
Ser kil 25 
Bafra 25 
Gelincik 2~ 

En ala 25 
Tiryaki K:dın 24 
Tiryaki ince 24 
Subay 18 
Birinci kalın 22 
Birinci ince 20 
Üçüncü ince 15 
Hannn eli 17 
Halk kalın 14 
Köylü Kalın t 1 
Köylü ince 11 
lnala Tütün 25 
Bafra ., 18 
Tatlı Snt 18 
Beşinci 14 
Enfiye 20 
Pipo türk 45 
Pipo tll tünü 7S 
lsf ahan Bohça650 
Birinci lıfıMn 28 

Kuruı Hususi F. ve kulup 50 
• 25 

• 
• 

45 derecelik 

• 
,, 

" 
43 derecelik 

• .. 

15 

100 
50 
2S 
ıs 

100 
50 
25 

Votka 100 
• 50 
• 25 

1. Likörler 100 
• 50 
• 25 

2. inci likör J 00 
• 50 
• 25 

Vermut 100 

" 70 
• 50 

Kanyak 70 

" 35 
• 15 
.. 340 
• 200 
" 70 

Sofra tuzu l6 Kiloluk-paket Kolanya SO 
Bira SO 
Yakılacak ilpirto 
Kolonya •• 

2-2 l.39'6 

230 
125 
78 

315 
165 
85 
58 
~s 
J30 
70 

270 
145 
75 

360 
200 
100 
300 
175 
90 

180 
135 
110 
245 
135 
70 

210 
160 
60 

120 
40 
75 

140 Litresi 

······~················· ... 
'f ASRI SiNEMADA 
• ı 

Suvare 
8,45 Ba Allpm s..,. 

8,45 

i RAŞiD RIZA TiYATROSU 
• i Sanatkar Halide Pişkin birlikte • 
i DOKUZUNCU TEMSiL ı 
ı Velinin Çocuğu 

'
it Komedi (3) perde f 
t Dikkat : Yerler numaralıdır .. Giıe her f 
l! zaman açıkhr. Mahdut yerler kalmıştır. 
t istical edilmesi. 

f TBLBFON: 250 

•""""""""""""""""""""""""" 

'• '• ;ı 

'• 

Pell Yakında ıınımada 

Hint Rüyası 
Dünyanın Sekizinci Harikası 

:i 

'• •••••••••••••••••• 
: ....................... .._ 
e
1 

auamam ÇUçl ve Mailine Sablplırlaa ı 
MIJDll ••• 

İ DEMiR iŞ AÇILDI ı 
• _ .!"fer nev~ alitı ziraiye imal ve tamiri, 1 
1 butun makınelere yedek parça, pik ve 1 
• kızıl dö~üm, s~uk ve sı~~k demir işleri, 
e her nevı elektrık ve oksı1enle kaynak iı-1 leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
• .ADRES : .&lıi l•ta•yon lıaralıola!lıarı,,ıntl O.mir lı 

1 Te'6rol Atlre.i: Atlana Demir lı ...................... 
-----
••••••••••••••••••••••••••• 

i Meraklı Hayanlara Müjde!... f 
ı Kumaıınııı mutlaka iyi bir teniye biçtiriniı ve dilctiriaia f 
f yoksa yazık olur. f 
f ADllRS : Atri _Sine~a Cad~eai, Cumhuriyet Okul• i 
·ı Karııımda Goz Dııpanserı ıokatmda Terai 

2 - 7 MAKBULE NiL 13899 ı .. ..................... .. 
ı"""""""""""""""""""""""""ı 
J . PEK YAKINDA f 
f Geçen yıl halkımızın büyük takdirlerini kazanan ve ı 
ı unutulmaz intibalar bırakan; f 
I YOISUl ~OCUKlAR ~IKIRINI ! 
1 1111 Ollnllar •ıı .. ıraal i 
ı 2-3 13~64 ı 

'""""""""""""""""""""~" .... "ı 

Tarıaı aaıl•ll•J ra11r111a11 llolllldll 
llletmı lb'lletl Mldlrlllladıa : 

1 - lıletmemiz ihtiyacı için aşa~ıda yazılı ııda ma<Wllerf birden 
veya iki üç def ada teslim edilmek şartiyle ve pazarlıkla satın alını· 
cakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalemler için yapdması şart detildir. Her 
madde için yapılacak ayn teklifler kabul ediUr. 

3 - Mal bedeli teslimini mütakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika Müdilrltltilne 'bilut ve· 

ya yaıiyle müracatları. 
5 Ton Kuru f aaulya 
5 " ., Nohut 
5 ., Pirinç 

10 ., Bul~ur 
3 ,. Mereimık 

1000 KQ'. Sade Yat 
1000 • Zeytin Yat 6-10 13948 

Umumi Neıriyat Müdürü : Macit Gltlü 

BasıWıtı ~r : Tür 


