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1 Uzak şarkta 1 
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Pegüdeve 
Yenigine
desavaşlar 
Japonlar Pegüde 

müdafaada mı 
kalacak ? 

Çan,. . Koy • Şek'in Çin 
milletine dünlıü hitabeai 

Baapa yangını 

BiRMANYA 
VAZİYETi 

An"ara : 13 ( Radyo ga· 
Z•teal ) _ Va~ingtorıdald Çin 
hariciye naıırı beyanatta buluna
rak Birmarıya yolundan daha 
rnük~mmel hir yol ile Çine daha 
çok malı.eme gelmt-~e ba~Jadı· 
ğ'ını bildirmiştir. 

Çunldng : 13 ( a. a. )- s.arı 
nehir vadiı;indeki bü) ük ova şıd
detıi muharebelere ıahne olmak
tadır. Çin askeri ıüıcüııüııün ~e· 
yınatına göre ' Japonlar Pegude 
müdafaada kalaca~• benıiyorlar · 

Lorıdra : 13 1 a. a. )- Yeni
iİne açıklarında Japon istila fil~
ıunurı büyük bir losnıı imha edıl· 
miştir. Bi r nıanyacla kara mu hare· 
heleri devam ediyor. Rarıgurı Şi· 
malirıdcld yolun taı ava<li mınta· 
kasında büyük muharebeler ol· 
muştur . Şımali Çirıde Şantung 
eyaletinde büyü" savaş ()IU) or . 
30,000 lı:işilik Japon kU\'veti Çin
lileri .aürmck iııti)'Orsa <la buna 
muvaffak olamamakta ve ağır ıa
yial vermektedir • 

Çine timdi Birmanya yolundan 
bışka dit-er bir yoldan daha mü · 
him miktarda ena ve malı:enıe 
girmeL:tedir . Bunu Vııingtonda 
bulunan Çıtı hariciye nazırı Sıng 

ıöylcmiştir . 
Mandalay : 13 ( a. a. ) -: 

Rıııgun ıiıtemti bir şekilde tahrıp 
edildikten aonra şeh iıdeki alevler 
60 kilomt'tı e uzaklardan görülü· 
yordu. 

Çunking : 13 ( '· a. )- Çang· 
Kay-Şek, Çin milletine hitap ede· 
rek , Çinin mücadeleye . d.eva~ 
lı.ararırıı hiçbir şeyin cleğıştıremı
yece~ini söylemiş ve mücadeleye 
Çinlilerin prdımırıı istemiştir. 

IBIZILYA'DA 

Mihver aleyhtarı 
nümayişler yapıldı 
Vaıirıgton : 13 ( a. a. ) -

Breıilyııda halk· Mihver aleyhtarı 
'4ıüaıayitlt.r yapnıış ve Mihver te
b&aJJma ait binaların Cılmlarıııı 
lmmıştır. Buna sebep bnı Bre
zilya vapurlarının Mihverciler ta
rafından batırılmasıdır . 

Almaaya ,., ..•• ııtıae 
aloalar 

Londra : 13 ( a. a. )- lrıgi· 
liı tayyareleri dün gece düşman 
arazisi üzerinde uçmuşlardır . Şi
mali Almanya ü:ı.erinde uçuııar 
:ıYapılmıı, bombalar atılmıştır. _ 

Almanyaya yapılmakta olan bu
JÜk hava taarruzları bütün yaı: 
lllÜddetince devam edecektir. Ni
tel.im burıu ıeçenlerde başvekil 
Bay Çörçil söylemiıti . Bu akın· 
l•rda hedef salıssı da gerıiıleti· 
lccelıtt\r . 

Dün lngilta~ye yaklaşan Al· 
rnan tayyarelerinden biri Gal aya• 
lcti ııahilinıle dütüı ülnıüttlir · 

Çalışmalarını bitiren 
vilayet ıneclisleri 
An1'ara : 13 ( a. a. ) - Di· 

Y•rbakır, Sinop, Antalya , Tokat 
vilayet meclisleri çalışmalarını 
bit .rmiflerdir. 

Resmimiz Libya-çölünde· İngiliz ~r askerlerini!fnaliyet!halinde gös · 
kriyor. Afrika harekatına ait haberler diğer sütunlarıınızdadır. 

---·------
.................................................... : 
ı : 
f Açık mebusluklar! 
ı : 
ı Genel Kurmay İkinci Başkanının i 
ı Mebus namzedirgösterilmesi muhtemel: 

i Ankara : 13 (Türkıözü muhabirinden) - Mürı- i 
ı hal bulunan mebusluklar için bu ayın 14 ünde nam- ı 
ı zecller ilan olunacaktır • Bu namzedler araaında Ge· • • ı ne/ Kurmay 2 inci Reisi Orgeneral Asım Gündüzün : i de bulunacaiı haber alınmı,tır • i 
: ................................................... . 

Dört Devletle 
Ticari Konuşma 

Bir Macar ticaret hey'eti geliyor 

• 
Iranda 
vaziyet 
İran Şahının 

Irandan dün 

ayrıldığına dair 

haberler var 

KRAll~( MISIROA 

1 
Rualar A zerbayc~I 

__!_öl~esini iıgalet~ 

Peşaverde 
isyan var 

An kara : ~ 3 (Radyo Gftz•· 
te•I) _ Gelen haberler~ göre, 
Azerbaycan Rus kuvvetlen tarafın· 
dan işgal edilmiş, Şah lran~an. a~· 
rılmış ve Kraliçe Mısıı'a gıtmıştır. 

Ankara : 13 (TiirksÜ7li Muha· 
hiıinderı) - İsviçre ticaret heyeti 
ile müzakereler devanı etnıektedir. 
Yakında bir anla~ınaya \arıtacağı 
ümit edilmektec.Jir. 

Diğer taraftan Bulgar Devlet 
Bankası Umum müdürünün reisli· 
ğ'i altındaki bir Bulgar ticaret he
yeti, bazı temaslar yapmak üzere 
Ankaray:s gelmiştir. Çok yakın bir 
zamanda bir Macar heyeti de şeh· 
riınize gelecektir. 

Hükumet, ecnebi devletlerle 
Türkiye arasında ticari münasebet
leri arttırıp bir taraftan ihracat· 
eşyamıza ınahreçler temin eder· 
ken memlekete mümkün meıtebe 
fazla ithal eşyası gctirtmeğe de 
bliyük bir ehemmiyet vermektedir. 

Di~er taı aftan bildirildiğine 
göre, uzun Lanıandanberi devam 
eden ve Alman - Türk ticaret 
muahedesinin en esaslı fasılların· 
dan birini leşkil eden tek fiat me
selesi üı.eı inde de nihai bir anlaş· 
maya varılması uzak dekildir. 

Portakalcılarıa 
nakliyat derdi 
Dörtyol Portakalcıları porta 

kal sevl.iyatıııdll çok güçlük çek· 
tiklerini söylemekte ve Denıiryo!
ları idar~miz.dcıı hami yardum 
rica etmektedirler . 

ı ........................ .. 
ı ı , 

i St rayarussada 1 
: ı i Alma~ ordusu l ı 
i aç bır halde ı 
: : 
ı : 
ı Ordunun atlarını ı : : 
: kesip yiyorlar ı 
: ı ........ . ....... . 

Mahvolan bir 
Alman lırkaıı 

- Tlmoçenko ordusu -

BAZI ALMAN 
HATLARINI YARDI 

2,500,000 
Rus askeri 
- Cenupta -

Taarruza 
dün geçti 

Aııkara : 13 ( Radyo gaze
tesi ) - Strayarussada sa • 
ı ılı bulunan 16 ncı Alman or
dusunun son vaziyeti hakkında 
henüz kati bir ma!Umat gelme
miştir. Bir kayna~a göre , Alman 
kuvvetlerinin scıt mukavemeti 
kaışısıncla Smolenskteki Sovyet 
taarı uzlaı ı iııkişaf edememiş ve 
kaışılık\ı mevı.ii bir muharebe 
halini 11lmıştır . Orel , Kursk ve 
Harkor şehirleri haleıı Almanlar 
elinde bulunmaktadır . 

Cenup cephesinde bü\•ük bir 
Sovyet taarruzu başladığı bildi
rilmelı:tedir . Bu şimdiye kadar 
yapıları taarruzların en şiddetlisi· 
dir . Ruslar ıki buçuk milyonluk 
bir kuvveti harekete geçirmişler
dir, Bu haberlerin ne derece ha
kikate uygun olduğu henüz ma
liim olmamakla beraber böyle 
bir taarruz. milmkün görülebilir • 
Hücum eden kuvvetler bilindiğine 
göre, ydnıiş veya seksen tümen· 
dir. 

Moskova : 13 ( a. a. )- Sov· 
yet kuvvetlt-ri birçok kesimlere 
de faal harekatta bulunmuştur. 

Bertin : 13 ( a. a. ) - Alman 
avcıları 13 Sııv) et ta) }'aı esi dü
şürmüştür . 

Londrıı : ı:~ ( a. a. )-- Alnı3ıı 

haşkunıuııd:uılığı , cenup l't:plıe· 
sindeki bir kısım kuvvetleri mer
kn ve şimal cephesine giiııcler

mt-k mc:cburiyetinde kalmakta
dır. l litler petrol kuyularını ele 
geçirmek için he-ili de büyük 
zırhlı kuvvetlerini Karadeııi:ı sa
lıilleı inde kullanacaktır. 

1 Grrİ!ıil 2 ııc·I savfad:& l 
Kraliçe Mısır Kralının k;arde~i ol· 
duitı için Mısır'a gitmiştir .. l·ak~~ 
l 'dan da ayrıldığına daır kat ı 
ran 'ld' 
bir malumat ınevcud de~ı ır. 

Lorıdra : 13 (a a.)- lran Kra· 
!içesi Mısır'a gitmiştir· Kralın ~a 
lran'darı ayrıldığı hakkında teyıd 
edici bir malumat yoktur. Peşaver 
bölgesinde bazı asilerle hükumet 
kuvvetleri arasında çarpışm_aıa.~ ~1· 

YENİ HATLAR 

t A• silerden 8 kişi ö !durul· 
muş ur. . d 

.. t.. Hu"kumet kuvvetlerırı en 
muş ur. 
yaralananlar olmuştur. 

Ruzveltin mesajı ve 
bir yıldönümü 
Ankara : 13 ( Rady~~~·· 

zete•I ) - Amerikııcla, oJunç 
ve ldralama kanununun 

verme . it Lu 
dün yıtdönümü idı. Ruıve . 
münasebetle bir mesaj ııeşretmış, 
bir gün zafere varılacağını fakat 
bunun birçok kayıplar ve ~111ış · 
malıtr bahasıua elde ediJcbıle<'e· 
tini anlatmıştır. --
ıaıwelllllD kaltall 

Ankara : 13 (a.a.) - B~şve· 
k'I buıün ıaat 10,30 da Bukreş 
Eıtçimiı Hamdullah Suphi Tanrı· 
överi kabul etmiılerdii. 

Ankara· rıtaaltal ara11 yoıc11ıata 
yedi , ıeklz saate ıaecek 

Ankara : 13 ( Türksözü 
muhabirinden) - An
kara - İstanbul arasında 
ki tren yolunu kısaltmak 
maksadile yapılan etüd
ler sona ermek üzered;r. 
Arıkara-lstarıbul arasın· l\lllJ .. 
daki mesafe} i 7-8 saate 
indirecek yeni hat Bolu 
üzerinden geçt-ceklir. 

Hattın inşası ıçırı 

laıım olan malzemenin 
mühim bir kısmı hazır· 
ılır . Devlti.t taraf ıııdan 
istimlftld tazım gelen ba:ı.ı 
köy evlerilc eşlıaaa ait 
arazi tesbit edilmiştir • ~ 
Doğrudan doğruya dev· 
lete ait bulunan arazinin 
ıüratle tesviyeıine haşla· 
nılacsğı tahmin ctlun
maktadır , 

1. K~~rdinasyon teklifi Ü2:erine ı 

Çiftçimiz için 
-- 1.000.000 Lir 

Yeni tahsisat 
Ön pllnda Çukurova 

ihtiyacı temin Alat 
çlltçlslaln 
ediliyor 

Bütüıı:yurdtla başlıyıuı zirai 
.seferberlikte çiftçimizin reli, aya
gı> sayılan ı.iıaat ftlat ve vasıta. 
!arı tedarikinde dün} a buhranı
nın çıkardığı müşküller gün geç· 
tikçe bir kat duha artmaktadır. 
Çiftçimizi bu müşküllerden kur· 
tarmak çarelerini arıvan ve for· 
müller bulan hükiim~timiz, bil· 
hassa muhtaç çiftçilere bir an 
önce ziraat alet ve vnsıtalnrı te
min etmeğ'e karar veıert-k ziraat 
vekaleti emrine 500,000 liı a tah
sisat vermiştir . 

Bu defa da, memnuniyetle 
öğrendiKintize görl", bu 500.000 
liralık mütedavil scı maye Koor
dinasyon hey'etinin te"lifiylc 
1,500,000 liraya çıkarılmıştır. lrıa· 
nılır bir kayrıaHaıı aldığımız nıa· 
lümata nazaran, bu para ile, hü
kümetçe çift~·iterimiz için temin 
edilecek olan ziraat alat Ve Va· 
sıtaları arasında Aclaıın çiftçileri· 
nin ihtiyaçları eıı başla bulunmak
tadır • 

Hind meselesi 

Gandinin demeci 

Kripa ve Nahra 

Ankara 13 : (Radyo Ga· 
zetesl ) - Hindistan me-1elesini 
halliiçin Krips'irı Hındistana git· 
mesi Amerilcarı ve lngiliz gazele· 
!erinden sonra bütün dünya mat-
buatını alakadar etmeğe başla· 

mıştır • Nehru'nun Krips'in dos
tu elduğundan anlaşmada bunun 

tesiri göı ülect'ğ'i !'lanılınaktad ır. 

Bern : l:l (a.a.) - Bay Can· 
di Hindistan meı~l~ııinde İngiltere 
ile anloşınıt elde edilect"ği hak· 
kında hir b~lirti gi>rmektedir. 
Gandi : c - lngiltereııiıı r.n iyi 
yapaca~ı şey hatasını düzeltmek 
tir> demiştir. 

Afrika lıarekAtı 
Roma : l:l ( o.a. :> - Dün 

Alnı arı ve ltatynıı tayyaı cleı i bü· 
yük faaliyette huhırıclu. Sireııa 
yikte düşmarıııı takviye merkez· 

lcri homhalanmııtır. Birçok iııfi. 
lal. ve yangınlar olmuştur. Düş· 
man Bing8'liye bir lıava akını 

yapmıştır. 

Kalıire : 13 (ıu .) - Libya· 
da toµçu düellosu olınuıtur. Düş. 
manın bit kaç motüı tü vasıtası 
tahrib eılilnı i ş ve Jiğeı leı i dıt~ı • 
tılınıştır. 

Edenin temasları 

Loııdra : 13 (a.a .) - Eden 
işa-al altındaki memleketler Hari· 
Ci) e nazırlarile bir görüşme yap
mıştır. f.den nazırlara cephedtn 
gelen haberler hakkında malumat 
vermiştir . 

Peten'in lstirahatı 

Vişi : 13 (a a.) - Köşkünde 
istirahat etmekte olan Mareşal 
Pett'ıı bu sabah Vişi~·e dönmüş. 

-
Mihverin 
İlkbahar 
hazırlığı 
Balgarıstan 

Sellnlll istedi 

Mihver ortakları 

ne vaziyette ? 

Ankara : 13 ( ftadyo G•
zetesl ) - İlkbahar yaklaştık\!& 
Mihverin Rusyaya taarruı.u günün 
meselesi olmağa başlamııtır • 
Almanya , Macaristan , Roman· 
ya ve Bulgaristanı ilkbahar taar· 
ruzurıa iştirak ettirmek anusun
clarlır . Fakat bu devletler böyle 
bir şeyden kaçıııınaktadır . Nite
kim Macari5lan ev\'ela Alman 
askeı lt':rine ynlnıı. geçit vermekle 
iktifa edeceğini ve sonra yeni 
harita çizi!irken yeni topraklara 
sahip olacatını düşünmüştür 

Keza Romanya da Almanya bu 
devletleri aldatmak istememiştir, 
Fakat kendisinin tasavvuru hari• 
cinde harp çabuk bitmemiş vı 
u:ı.un sürmüştür ve u:ı.un 
ğe ele bemiyor . 

Macaristan harbe girere• 
yıpranmak istemiyor . Bulgariı 

tan ise şimdiye kadar hiç bi 
fedakarlıkta bulunmayan bir or 
tak olmuştur . Hatt·a Bulgarla 
Rıısyaya harp dahi ilan etme 
miştir . Şimdi Balkanlarda V« 

Orta Avrupada roller dci'ifmi 
bulunuyor • Vaziyetlerinden me 
nurı olmayon devletler 
görünmekte , eskiden 
olanlar da şimdi ademi 
niyet iı.lıaı etmektedir . 

Alınan haberlere göre , Bu 
llaılar ısrarla Selaniği istuııektc 

dir . 1 Ialbuki Selaniği Roma d 
istemektedir . Bu vaziyet karı 
sında Berliodcn yarı reımi kay 
ııaktan bir ses ) ükselmiş ve <N 
metin külfetle mütekabil olaca 
bilclirilmiştiı . Selfıni~irı İfrl 
Macar askerler irıe hırukılnıış bt 
lurıu) or • 

Gnayznav 
A iman :zırhlısı -

Ağır yarall 
Loııdra: 13 ( a . a. )- Gnay 

nav Alman zırhlısının geçca 
hücumlarda lngil i :ıler tarafınd 
ağır surette yaralandığı çekil 
fotoğraflardan aıılaşılmaktadır.Ş 
di gemi Kielde \amir edılmek 
dir. 

Dil T. Kurumunun 
bugünkü toplanbsı 

AnJrara : 13 ( a. a.) - Dil Tarih Kurtumu Umumi h., 

ti 14 Mart ıaat 15 de Dil tarih Faltülteıi ıalonunda topi 
nacalıtır, . 



Haf ay-d. bina 
• tahrir ·ş rı 

Aııktak} a : 13 (Türksöı.ü mu· 
habirirıdeıı ) - Şelıriıııiı. <lalıilin· 

deki bina tahrir işkri soua ermek 
üzeredir. Ta:uir işi <'il çok önü
mü1deki curnaıteı;i giirıü hitecek
tır. Rcylı.ıııiye ve Kırıklırıııdtıki 
tahrir ışlerirıe yakında hr.ş~arıa· 
caktır. 

Diyarbakıra gidecek 
sporcu gençler 

Diyarbakır'da yapıloc:ık olnıı 

grup birincilıl: müsabakalarına gi
recek Adana koşucuları ) arın se· 
çilecektir. Seçim yııpı mad.:n ün
ce iSOO metrelik uzun bir koşu· 
nun tertip edilmesi ve bu suretle 
koşucuların formhırının yerinde 
olup olmadı~ının inceleıımesi 

müı.asib görülnıü~ ve bu maksat
la yarın 7500 metrelik b5} ük 
bir koşunun yapı imasına h rar 
verilmiştir . 

Koşu yarın öğleden önce 
Hdlkevi önünden başlıyacaktır. 

lyi derece alacak atletler arasın 
d:ı seçim yapılacak ve bu g•..:nç· 
ler Diyarbakır grup birinci!ikle
riııe göndcrikceldeı di r. 

I-latay' da ekmek 
fiatı aı-hrıldı 

Antakya: 13 tTüıksö1ii mu
habirinden ) - Buğday fintlarının 
kilo heşına Lir kuruş ,bclar ) iik· 
selmesi üzerine ekmek fiatlaı ı 
da 20 paru kad;ır nrtmıştıı. Şinı. 
diye kadar 4 kuruş 30 par aya 
satılınokta olan 300 gramlık ek· 
meklcr bugünden itıLarc.·n 5 ku
ruş 10 paraya satılacaktır. 

Raşid R1za 
Tarsusa gitti 

Şehrimizde on temsil veren 
Raşid Rızo tiyatrosu üç temsil 
vermek üzere dün Tarı.usa git
m;ştir. On gece biı.e öz tiyatro
nun derin kıvançlarını du) urım 
ve haklı olarak hnyranlık duygu
larınım kazanan Rı·şid Rıza ti
yatrosu Tarsustan !'ionra Mersine 
geçecek , oradan da Hatay, Kon· 
ya ve lzmite iııerck turnes'ni ta 
mamlıyııcaktır. 

Kıymetli serı'ottkcirlar <lün ha· 
reketleriııden önce gardn do!tları 
ve t11kdirkfııları tarafından u~ur· 

!anmışlardır. K1Ş gür.eşi bekler 
gibi uzun yıllar yollarını bekledi
ğimh. Roşid Rıza tiyatro~u, gö
nül isterdi ki, aromızdan bu ka
dar çabuk ayrılmıısın ... on gün 
değil on ay .. hatta on yıl armmı· 

da kalsın. Mamafih kablerimizdc 
bıraktıkları hararet, onlar tekrar 
gelinceye kadar bizi ısıtncJk tır. 

Ekmek karnesi 
sahtekarlığı 

Kıbti aşiretinden Gevher Göv· 
boncuk ndında bir kadııı evinde 
bulunan ununun beyannamesini 
verdi~i lıal<le buşka~ına ait hir kar
ne ile de ekmek alırken yakalan· 
mıştır. 

STRAYARUSSA'DA AlMAN 
ORDUSU A~ BİR HAlDE 

(B:ıstıırafl Birln~ide) 

Moskova : 13 ( a. a. ) -
Strayarussada 16 ncı Alınan or
dusu çember içinde bocalum&kta 
ve aç bir ha.idedir . Askerlerin 
birçoğu beygir eti yemiş ve ze 
hirlenmiştir. Hatta ölen beygir
lerin etleri bile yenilmrktedir . 
Sovyetler 11 yer daha almıştır . 

Londra : 13 ( Tebliğ ) - Rus· 
lar taarru:ri harekfita dt..vam et
mektedirler. Almanlar yine ağır 

U} in ta mnr:uz kalmıştır . Sovyct 
teyyerderi durmadan düşman pi
yadesine hücumlar yapmış , Mıh
verc ait 9 tayyare dü~ürmüşkr

dir . 
Strayarussada Almanlar çem-

berin mt rkcı.ıııe doi!ru çel.ilmek
tedir. İmha hareketi devam edi
}Or. Almanyaııın t:ıı seçme fır
Jrnlarından olan 290 nmcı fırkR· 
nın bü) ük bir kısmı mııhvcdil-

miştir. Donetı btıvıasıııdn TimCi
çenko orduları Alman hatlarını 

mulıtclıf r.oktelardan yarmı~lar

dır. 2000 Alman öldürülmüttilr . 

TORKl>'E Rwlµosr.: 
ANK AN.A Radyosı: -

'' A t ". k G · tı(t a . 111· un ·:r ,, 
Cumrııtrsi - 14 3.19·12 

7.:t,) Pr Ol(ranı ve memleket s:ı~t 

:ıyarı 

için ~az rlıklar 
7.3:i Müzik : Hı:ıfif 

(Pi) 

7...15 

3 Oll/ 

AjJııs Habc:rle:i 

Pru~ı tını 

• • • 
~···•! 

!eni Han : 
• tar~ e iz f 
: Resmi ilci11/ar saltrı 20 kıu uş : 

f icra ilti11/arı L~q~k 15 l.i:a f 
f .. ,. kuçuk 1 O lı• a • 
f Za!Jİ ila11ları 2 Lirn 
• Devamlı tıa lıususi rek· • 
f ramlar pazar /ıkla yaptlır. • .. . . ... . 

Gençlik kliiplerinin 
delegeleri diin toplandı 

Şilt maçları 

yarın baılıyor 

Şehrimi1. Gençlik kulüpleri 
delegeleri <lün saat 17.30 da Be· 
den Terbiyesi bölge binasında 

Futbol Ajanı Bay Mahmud Has'ın 
reis if!inde toplanarak Şilt mnç
lnrına yarın başlaıııııns;oı knr<ı1-

lcştırmışlardır • Kı}'metli Futbol 
Ajaııınıız Bay Malıınd Has'ın ele· 
zerli ö~ütlcrini dinliycıı kulüp 
delı:gelcri hi!filıare kur'a çekm:ş 

terdir . Kur'Bya göre yarın SFlBt 

H.3U öııce Adana Gençlik Ku· 
lübü il~ Malatya Mensucat Geııç
lık kulüplerinin , daha ıwııra da 
birbirlerine !.:u" vclli ve kıymt·tli 
iki rak ip olan hölgtrı,iz şampiyv
mı Mılli Mensuc-atla bölge ikin· 
cisi Ad&:ıa Dem;rsor tukınıırıın 

karşılaşnıaııı t ekarrür etmiştir . 
Gelecek paı.ııra da yarının ga
lipleri çarpışarak firıclin ronucu 
alıııocak ve Şilt şaıııpiyuııu Lclli 
olacaktır . 

Biliııdi~i gibi Şilt Şbınpiyoııu 

bu mcıçlar için konulan büyük 
kupoyı alactıktır . Fulbolculuı ı 

mızn başarılar dilcriı. • 

rırıı isteki atış 
mıasabakaları 

Beden Teı biyesi mii clüı Ü ve 
atıcıbaşıları dün Misisten şelıı i
miı.e dönmüşlerdir . 

Misis Gençlik Kulübünün td
tişinıl~n sonra gençler aı a~ında 

bayrak koşuc;u tı:rtip edılrııiştir • 
ıso metre me:ınfcdc:. sarp bir 
sırta dikilen bayrağı, sırtı 43 sa· 
ni} ede çıkanık getiren genç ko
şucuya Bcd rı TcrLiyesi müdürü 
bölge adına güzel bir hediye ver 
miştir . 

Bundun sohrn l~O beden tcr
biye'i mükellefine atışlar yaptı

rılmış , çoL: iyi neticeler L:oyde· 

dilmiştir . 

Bir tavzih 
16 Kanunuevvel tarilıli r.üs· 

lıamıı.d:ı , c Koçak Arpa " baş· 
lığı alt ındu bir lıabcr ~~ıkmıştı • 
Bu mesele ile ıılfikaclar Hüsamed · 
din Tuğman 'dan aldığımız tavı.ihe 
göre, bu Arpaların evvC'lce he
yanııamcsi ver ilmiş oldugunuu 
tahkikat sonunda resmi uıııknnı· 
larca aıılaşıldıi{ı bildirılıncklt•dir. 

Vişi - Amerika 

münasebetleri 
Paris: 13 ( a. a. )- Fraıısa

Amerika münasebetlerinin buh 
rnniı bir safhaya girdi~i si;yıen· 

mekterlir • 
Şimıılt Afrıkaya gönderilen 

yiyeceklerin durdurulma<;ı hak
kındaki Amerikan talebini gaze
teler tam bir şantaj olarak tavı.if 

etmektedir . 

lngilteredeki 

eğlence yerleri 

Londra : 13 (n.a.) - Dahi· 
!iye nazırı Avam kamarasında 

beyAnatla bulunarak, umumi eğ·. 

lene :: yerlerinin kontrol enile
ceği ve eğlencelerin tahdit edile· 
ceğini söylemiştir. 1 larp gayreti· 
ni ballalıyacak hiç bir şeye gö1. 
yumulmuyacokt ı r. Geı:inti için 
yapılan otomobil seferleri de ya· 

tak edilecektir. 

Eb<·di ş .. f Atııtüıkün Adarııı
yn i,k gdişi11irı yıldiir:ümü ~ aı ııı 

lıü.~ ük bir türenle kutlanıı.caktır . 
Hnll.1·\•İmiz tarafındıııı kı tip edi
len pı og~ttııııt güı e , lıaıırlıklaı ııı 

ıkııııllİııe Ötıt"nı!e ~:a~ rd erlilrıırk
tedir. 

Ogiiıı 1 lt1lkevi geııçl,.ı i , tule· 
belt·r Ö) lev!,.r Vt•ıt'Cr:klf'r, Ala· 
türke ait i!:tisıt'>larırıı nıılataca~. 

lıır, şiir, şarkılar ve marşlar oku
yı:ıc.:ıklc:ırdır. Arııta konmak üıeı e 
Evimiz güıı:l bir çelenk haı.ırla· 
m:şlır. Gündü:ı töreniııde vila} d 
büyükleı i, Partililer, Halkevlilt~r , 
talebeler. iıcileı ve sporcular lıu 
lunncaklard ;r. 

Bu büyük topluluk dağ'ılmısdnrı 
Ata tür küıı Adana ya ilk gelişinde 

misafir olduğu •· Sup~ıipn.~ıı " lw· 
nağı ününe , oradan da Atatürk 
parkın!! g;decek .. CündüL tö
reni burada SOfül ertcektir. G~ce 
töreni saat 20,30 dıı Hdll:e\'İ sa 
lonuııda yapılacııktır. 

Kuln &leri'11lu 
gizli yolculuğu 
Roma : 13 ( a.a. } -"Kuin 

Mer; vapuru Rio clö Jane) rodaıı 
üç harp gemisi refakatinde ayııl
ıııış~ır. Gem'de 10.000 lııgil iz ve 
Anıerikan askeri vardır. 

Lender kruvazürü 
Akdenizde batırılmış 

Beılin : 13 (a.a.) - Lencler 
sııııfınclan bir İngiliz kruvaıürü
ııüıı Akdeııiı.'de batırıldığı lıaber 

verilmektedir. 

Seyhan iVierkez ıtıın
takası Tapu Sicilli l\tltı-
hafızlığ·nıdan: 

Adananın Hodırlı köyüııün Yas· 
dıbuca1:ı ıııevkiiııdc Kllin (Ş.ırk:ın 

rıel ııi cari, CaıbL·n Rdıani zade 
M.:hnıut, Şinıaleıı deli Diyap oğlu 
lhrahim, Cc:nuhen kenıuzi l lasnn 
ile mahdııt) eski ö1çü on iki dönüm· 
lü tarla Çupıır oğullunndan Mch
ınedin iken kızı l hıtu:ıa satatıık 

utu1. kırk seneden beri tasarrufun

8 :;o Müıik: : .Seııfoııik 
ıam (Pi) 

pıug 

13.30 Progrcıın ve Memld.:el saat 
A:. arı 

U 33 Müzik : hcıaber şı.ı:kı Vt' 

tüı küler 

13.45 

14.00/ 
14.31) 

15 3C 

Ajanb lfaberlcıi 

Mü11k : Riya~di Cümlıııı 

Ban<lusu 
Müzik : Riyaseti Cümlııır 
Bandosu Filaı ınoııik Or • 
keslrası Konserinin Devld 
Konservatuarı ı.alon lıırından 
naklen nrşı i 

18.00 Progı am ve Meııılekct suat 

Ayarı 

18.03 Radyo çocuk kulübü 

18.45 Ziraat takvimi 

18.55 .Mü1ik : Radyo daııs Or-

19.30 

19.45 

kcstrasıııın Her Tddeu 
program ı 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Habeıkri 

.Serbest 10 dakika 

19.55 Mü1.ik : Fasıl heyeti 

20.15 Radyo G:ıı.cte:.i 

20.45 Mü1.ik : 

21.00 
'.ll.15 

21.45 

2'2.CO 

Kor.uşına 

~lüıik : Diıılerici istekleri 

Konuşma 

Müıik : Radyo Srılorı Or· 
kestı ası ( Violoı:ist Necip 
Aşkın ) 

2'.l.30 Memleket SaJt Ayarı ajans 
Habeı ler i ve Borsal&r 

22 '15/ 
2'.l.50 Yarwki Pıograın ve 

K aoanış 

HAlKEVi ff (İSliGiNO[N : 
(Atatürk giinü) 

15131942 günü saat 15 de 
ve akşamı 20:30 da Atatürk 
günü tes'it edilece!dir. 

Bütün vatandaşların 
rt! n e katılmaları. 

bu tÖ· 

<.li'I bııhındıın-ıın<lan bahsiyle senet
~izderı adına lesçili talep olun- -

1-2 13979 

maktadır. ....,z:zy:nı=cAJ1-11ı1wnsmmmm1lilPlıll
1

--..ı;• "IElt!llmımıııın•· .. ·-=• 
29/3, .,4~ tarihinde ııınhallen 

keş;f ve tahkikatı yapıl:ıca~-ından 

alakalılarının mezkt:r günde m.ı· 
halline günderilecek memura veya 
bu müddet zmf;nda nıuhafızlıKımı· 
za cllt"rindeki vesaik ile bitlikte 
mür.'.lcaat e tmclcıi lüzumu ilan o-
lunur. 139ti2 

"6betçl eczane 

TAHSİH ECZAHANESİ 
Yeni Otel Yananda 

----·----------------------·---
: ........... 9 ....................................... ı 

! T~«\.BELA -KRİSTAL - LASTiK TVIÜHÜR ! 
• • 
ı : : ı 
: ıı-. : 

i P K i 
ı : : K : : ı 
: - iş : 
ı Dikkat : ı i Uzun zamandan beri lstanbul Ankara - f zmir de l 
ı çalışmış olan değerli sanatkar '·Faik Gülenay., atelyemiz· ı 
ı de işe başladığını bildiririz. ı 
ı Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 : i Ayrıca : Taşradan da siparişler kabul olu nur. i 
ı 1-5 Telgraf: Pakiı Atelye4i 13978 ı 

: ......... _ .......................................... : 
i l A N 

Devlet Deıniryollan Adana 6. ıncı İşletme 
fdüdürlüğ·ü A.E. Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bl'deli .2880 lira olan 800 M/3 inşaat moloz 
taşı İskenderun istasyonu ve limanı dahilinde ihzar ve teslim· 
edilmek üzere şartnamesi veçhile 31131942 Salı günü saat 10 
da açık eksiltıne mıuliyle A<lana<la 6. mcı İşletme Müdürlüğü 
binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe g!rmek isteyenlerin 216 liralık muvakkat tamiııat 
akçalariyle 942 yılı Ticaret Odası vesikası ve nüfus c üzdanla
rlyle birlikte müracatıtları lazımdır. 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak veı-ilmek
tP.dir. Taliplerin muayyen gün ve saatte işletme Komisyonuna 
müracantlıuı lüzumu ilan olunur, 14-1~-24-12ti 13981 

-~····~·~··~·.-·~········-=• i ASRİ SİNEMADA ili 
ıı suflar~ Bu Akşam s..... ıl, 

8,45 8,45 

f Dünya sinamacılığının şaheseri ~1 
~ Sekizinci Harika • • ı TYR<)NE POVER - Mf RALOY'un :ı 
t İbdagerdesi t

1 • • •• ı• 
i HiNT RUYASI ıi 
•• fnaııılmıyacak Jerec<le müthiş vr:. muazzam sahııder ı•. 
..•; içerisinde ndis bir aşk macerası. Milyonlar sarfile vücu- ~:· 

da geleıı muazzam eser.. Akıllara hayret verecek bir 

f harilca.. f 
1• Bu gün glndüz iki otuzda 

1
t 

lfi HİNT RÜYASI __; CANAVAR ADAM ~' 
~ ~ f i tu · • l!iP•T? f i 
•ı1 Pek Yakında !.. Pek Yakında !... f

1 

~ . 
ı•ı Bu Senenin En Muazzam Eıer.I t 
~ . 
f: 'V aterlo Köprüsü .! :i ._. .. - _,,_ _, -- ı: 
•• • . ıfı 

·~·· ...... ·~~·~~·~~-····~~~···· 

:·························ı • Dil umum Çil çl ve Makine SablplerlDe 1 
: MOJDEI... e 

1 DEMİR İŞ AÇILDI İ 
• Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 1 
1 bütün nıakinelere yedek parça, pik ve • 
9 kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 1 
: her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş
: leri vaktinde teıninatlı olarak yapılır. 
• ADRES: Eıki lsta6)'0 karakolu kwfıaınd D•mir ı, 
: Telgraf A dresi : AJaa Demir lı • ........................... 

-----------------................................... 
• • ! Meraklı Bayanlara Müjde!... ! 
•. Kuın&$ırm:ı mutlaka İyi biı ter:ıiye biçtiriııiı ve: diltiriniı ff 

yoksa yazık olur. • • • ADRES : A!iıi Sinema Caddesi, Cuml.uriyet O~ulu f 
• Karşısında Göı Oi~panseri suka~ın"r:la Tcrıi f 
• 3 - 7 MAKBULE NiL ı:.us99 • 

··~···········~··~········ 
Tarsus Raslmbey Fabrikası Kollektll 

İşletme Şirketi MüdürUlOttnden : 
1 - işletmemiz ihtiyacı için aşa~ıda yazılı gıda maddeleri birden 

veya iki ü~ dt:fdda teslim edilmek şartiyle ve pazarlıklll satın alına· 

cı.ıkdır. 
2 - Tekliflerin, bütün kalemler için yapılma :.ı şart de,ğildir. H~r 

madde için yapılacak ayn teklifler kabul edilir. 
3 -· Mal bedeli teslimini mütakip dcthal öd••nir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika Müdürlüğüne bizı.at ve· 

ya yaı.iyle nıür;:,catları. 

5 Ton Kuru fasulya 
5 ,, ,, Nohut • 
5 

10 
3 

1000 
1000 

,, Pirinç 
,, Bulgur 
,, Mercimek 

Kğ Sade Yağ" 
• Zeytin Yag-

i l A N 

9-10 13948 

Belediye Riyasetinden : 
Küpekler Başı Boş Bırakılmıyacak 

• 
B t-lediye encümeni kararına göre; kuduz vaka 'larına mey-

dan verilmemek için köpeklerin başı boş bırakılmaması ve 
bunları beraberlerinde götüreceklerin de belıemhal ağızlanna 
tasma takmaları, aksine hareket eden köpek sahiplerinden 
maktuan beş lira hafif para cezası alınacağı ve köpekler.in ıe· 

hirlencceği ilan olunur. 13980 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Clütlü 

~ . Başılaıj'ı yer : Türksezü Matbaası 


