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HÜKÜMETIMIZIN ALDIGI TEDBiRLER 

----------------- -----------------ı • • • 

DAGITMA. OFiSiMiZ 

................ 
ı i VEKİLLER HEYETİ i 
• • Milli Şefin nutku 

ve I ngiltere 

FAALİYETE GEÇİYOR 
Kahveyi ve çayı inhisar idaresi satacak 
Aukara : 20 (Türkıözü muhabirinden ) -

Çay ve kahvenin hükumet tarafandan beyana ta· 

bi tutuldutu malGmdur. . . . 
Ôi'renditime göre, evvelce de ~ıldırdı· 

hiıar maddeleri satan dükkanlarda satılacaktır. 
Ayrıca· inhisarlar idareıince çekirdek kahve· 

nin de satışa çıkarılacatı tahmin edilmektedir. 
, İaşe müsteşarlığına bağlı dağıtma ofisinin 

tefkilit kadrosu bugünlerde Koordinasyon hey'e· 
tinin tuvibine arzedilecek ve ofisi bir kaç gün 
içinde faaliyete geçı~cektir. 

• Ankara : 20 ( a a. ) - • 
• Vekiller Heyeti Başvekil Re- f 
f fik Saydam'ın reisliğinde top- t 
t lanmış , gündeli~indcki itler • 
• üıerinde çalışmııtır. t 

: ............ : 
ABDINIZ'DI 

MiHVERiN iKi 
GEMiSi BATTI 
Londra : 20 - Teblit - İn

giliz tayyareleri Akdenizde bisisi 
7000 vo diteri 2000 tonluk iki 

düıman gemisi batırmıştır: . Bu 
ııemilerin Romel kuvvetlerine 

mühimmat taııma vaıifesinde ol
maları muhtemeldir. 

Londra: 20 (a.a.) - Milli Şefin lzmir,de verdilıleri na· 
tulı Büyük Britanya,da hayranlık uyandırmııtır, Tür'/ıiyenin 
azmi /ngilterede imrenilecek bir takdir hi11i doğurmu,tur. 

Nisan ayının 
ekmek kartları 

iiaı ribi çay ve kahve inhisarlar Vekiletı tara· 
fından bir inhisar madcleai olarak piyasaya çıkarı · 
lacaktar. Çay ve çekilmif kahveler , birlikte in· 

----------------~------------------------~--------------------
Kartlarm daQıtılmasma başlamyor 

IDPTI TiNi 
BIB C:DBI 

Yazan: *• 

U111unalyet ltl/Jarigle tahminler ba· 
harla ~rabır ıu t1eya bu ceb· 
laede blgük aılc•ri hareketlerin 

"'6lıyacafı merlce.indedlr. Ve yi· 
ile unaumlgelle yeni bir taarruzun 
lflllafler lcuowll•ri tarafından ya· 
Pllacafı ileri •ilrillmektedir. Bu iki 
tolanainln de dof ru olmaması için 
llale 18rQlllr lılç 6ir •e~b yoktur. 
O.molcrailer henOz hazırlı/clorını 
İkmal edip Ugillc çapta bir toar· 
l'Dz l11ırekellne ııçmek:Jcablllyetini 
eWe ıdememlılir, Kaı'r ntticıll bir 
Aor6e ıuıuımadan hasımlarını ikin · 
el derecede Jıarpltrlt meJgul ede· 
rek zaman kazanmak ve bu mü(/· 
det zur/ında, mıJeuir aurttle insi· 
Ytdl/I ıle alacalcları ıüne kadar -.,,_,,..le ,,,.....,nJMJ,,hu. Dl· 
f9r tar•f t.an :zamMJn1. millemadi· 
!lera aleyltinJt çıılııtıf ı Almanya 
'- "'-n ftlWI lcat'i neticeyi elde 
efatek zorunJ.Ju. 

Blnae11alıylı 8nilmilzdeki ba· 
lıar veya yazJa Mgflk bir taarruz 
Clllcak AlmangaJan '" müttefikle· 
rlıt.len beklent6ilir. Almanyanın 
6tııan artık herıe.qden evvel hal· 
ledectfi Java Rua.qa:ıeferiJir. Al· 
manya Rus seferinin kılanııcın· 
den beri ıeçın dokuz ay içinde 
Sot1yıt ortlularını ezememu "' 
6elcledlf i neticeyi elde edemtmil" 
tir. Hatta Sooyıt ordularına mu· 
lca611 taarruz lcabiliyelini bile kaq· 
6et11remımiıtir, Almanyamn, arka· 
lllaı henQz 6üyilk bir tehlike ol· 
malctan çılcmam11 olan bu kadar 
6agük bir orduya çevirerek diler 
6ir ce6/ııtlı lcat'i netice aramola 
lcallcııma•ı akla gelemez. Bunun 
lçbtdir lci •mesela Alman ordu la· .. 
'•ın Britanya adalarına taarruzu 
~k uzak bir ihtimal olarak ıörül· 
mılctedir. 

Eıer Alman ordu•u Ruıyatla 
!Jlprannaadan ıeri çelcllmtle tJe ba· 
it,,,. taarruzu için hozırlanmafa 
mUTJaf/alc olmuııa gapacafı iı her· 
H!Jden ewel w yeniden Rusyaya 
taerruzdur. Yok efer, bazı ha· 
6erlerin iddia ellili tibi mütemadi 
Ruı taarruzları karımnıla yıpran· 
,,.,, t1e lauırlanamamıı ise önümüz· 
dek/ 6alaarda Alman ordularının 
ikinci derıcede t1t daha az kut1· 
"•ilerin lı ,erdUecefl baıka cd· 
ite/erde laardıtt ıeçlilini ıörerelc 
lcfl!Jret etmemelidir. Roı ce6hesin· 
'-lci n&Ut1af/uıgıtılzllli kapamak 
"' Al,,..,. •mumr e/lcarınr müte· 
rtuıdl 6lr laegecan ot zafer neı' eıl 
~ilde tutabilmek için iuno mec 

rdurlar. 
Falc.at, Alman ordularınm za· 

Yı/t.,,,,,,.ı "' Raı ct61ıtsindt bü· t"f" çapta 6ir taarruza ıeçmek ka· 
dı 1Y•lirai lcaglıettilini zannetmek ;tu defilJir. Şark ublıeıindeki 

d an feri harı/celine fle 6ir/coç 
fl!J anberi devam eden Rus taar· 
ruzı,.,. ına rafmen lcızılordunun 6ü· 
Jlillc 6i I~ r saferin• ıalıit olmuı de· 
J/er.İ. Bilgiilc Wıar taarrıuuna her 

ı n ftltıel 1Grk ctlJaeıinde hk· 
•naek dala •t1ı a dofru olar. Bu tak· 
...,!_~laol alda ıeı.n 6lr ıual 

...... il-... 6u Jlda "" Ahun· 

• 
' 
\ 

Amerika limanlarmdan Uzakprka mGtamadlyea~uker:.e malze ... 
ıevk edilmektedir. Resmimiz bir müddet evYel~Amerikadan Uzaqarka 
yollanmak Gzre olan bir biiyük vapuru göıteriyor. 

ganın:karşısında yalınız~ başına: mı 
dölüıtcelctir? 

llu tJoziyetın:büyük tehlikesini 
anla.qan Sofl.l/et dlrljanları müle·. 
madiytn mr1tte/iklerin gorpte yenı 
bir cephe açmaıını fJe Almanya 
nın iki cephtde harbetmeye mec
bur tutulmaımı i•temektedirler • 
Sovyetlerin Vtı1inıton sefiri B. 
litvino/ hunu açıkça iıtemiıtir . 

Son ıelen haberlerden, Amt· 
riktın matbuatının da bu fikirde 
olduf unu onlıgoru~ . 

Filkakilca , yalnız bugün de· 
111 ötedenberi büyük Alman ıtra· 
tejlerinin en çok ürktiJlü: ... g Al 
man ordularının Almanyayı çe
viren iki cephede harbetmeye 
mecbur kalması olmuştur • B. 
Hltler bu lıarple büyüle bir kıga· 
set eıer i olarak şimdiye kadar 
böyle bir telılikıyi izale etmişti~ 
ve bu vaziyetin ölçüsüz avant~ 
/arından a~ami dorecede /ay o-
/anmayı da 6ilm4tir. ,_ l 

Acaba Anglo - Sa"'°" ar 
önilmilztleki bahar ve yazda da 
SO'Vyet ordularını Alman ordula· 
rigle le1ırıı lcarııga ve yapayalnız 
bırakarak 8. Hitler'in bu Qflan· 
tajdan daha ziyade /aydı /onma· 
sına müıade edecekler mi ? ln
ıiliıler , SotJ.l/etlerin oe. Amtri· 
kalıların ıarbdo geni bır cephe 
açılması isttklerint şöyle cetJap 

veriyorlar : d .1. u 
- Hınüz hazır elı ız . na· 

zırlıkıız fJe zamanından h""'elcl Y11o-
L~ ı bı' art e e pacafımız ouY e r 

İıf rıqacafımız muva!f akiyetıizli~ 
bütdn müllef lklerin mlşler.ek da· 
vası için muazzam bir tehlıke ola 

bilir • A 'k 11 da Sooyıtler ve merı a ı ar 

ö le Jilıünilqorlar : 
I g - Almanlar,· Soo.qet orduları· 
nı bir kere ezdikten sonra ıaı b 
do yeni bir ceplıe açmanın zoma. 
nı çoktan ıeçmiı olacaktır. O za• 
man korııloırlocok gilçllkler ~~ 
ıünkiinden asgari bir lcaç mıılı 
fazla olacaktır. Şarkla eli 6oı ko· 
lan Almanga'nın ıarbda lcarşıs!"a 

le a/c vı onu maf lup etmek ıçin 
:,,:. yapılacak /ıdalt.drlılın beı • 
on mlılinl yapmak /bun ııl~k· 

tir . 
Bu il<l i</Jiantn da avantajlı 

ve zararlı tarafları vardır. Fay
dası ile :zararlarını teraziye vu · 
rarak hangisinin dalıa atır o/dulu 
nu' ölçmek Anı/o - Sakson ordu· 
/arı Genelkurmayına düşen bir 
vazifedir. Yalınız çok varid görü· 
len diler bir ihtimali hesaba kal· 
tılımız taktirde müttefiklerin ıarb· 
do geni bir ceplıe açmola mecbur 
kalacaf ını dilşr1nmek daha Joıru 
olur . 

Paıifik iıini hemen hemen 
tasfiye etmiş olan }aponya'nın 
Avu•tralga fle Hindlıtan' dan vaz 
ftçerek Sovgel Rusya' ya taarruzu: 
Bu takdirde bizzat kendiıi iki cep 
hede döfüımele mecbur kalan 
Sovyel Ruıga'nın müttefiklerin 
umdufu kadar mukGfltmet göster· 
mel eri çok güçleşmiş olacaktır. 
Halbuki Sovgel Rusga'nın kısa 6/r 
zamanda çöküşü zamanın daha zi· 
yode müttefikler hesabına çalışma· 
ıına müıade etmigecektir. Japon 
taarruzuna mukabil afırlık olmak 
üzere Anglo - Sak1an orduları 
gar6da .11eni bir uphe açmala ve 
yahud Uzakıarkla Japonya' ya kar· 
ıı taarruza geçmef ı mecbur kala 
caklardır. 

DiKKATLER: 

BALIK FIY ATLARI 

B 
irçok okuyucularımız son 
filnlerde balık fiyatlarının 
anlqılmaı bir tekilde 

yükselmesinden şikayet etmek 
tedirler • Daha , çok az zaman 
evvel Karataş Dalyanından ge · 
tirilmekte olan balıkların kiloıu 
30-40 kurut iken birkaç gilndiir 
birdenbire 80-90 kurUf8 satılma· 
ya batlandı . Eter bu iti yapan· 
lar et fiyatının yüluelitini diifü · 
nerek hareket · ediyorlarsa bun· 
da çok aldanıyorlar • Et fiyat· 
larının yüluelitinde mucib ıebep · 
ler vardır • Balık için hakiki •e 
inandır1cı bir ıebeb bulamıyo· 
ruz • Halkın ııda maddelerinden 
biriıi olan baltk için ile alöah 
makamlarımız elbette vardır • 

~kşarkta ı 

Sumatra 
tamamen 
alınmış 

EKMEK Ml~_DARININ ARTTIRILACA~INA 
DAiR HENUZ BiR EMiR GELMiŞ DE~IL ' 

BIRMANYADA 

Paaililıtelci lnwili:ı 
Jeni:ı lı,uuv.ıi pılı 

yalıında düzelecell 

Avustralyalılar 
akını bekliyorlar 

Ankar• : 28(11adfo Gaaeteel)
Japonların Avustralyeya karıı 
ıeniı hazıı lıklar yaptıtı halter 
veriliyor . 

Çinlilere ıöre , lıkbaharda 
Japonya ile Ruıya arasında mu· 
hakkak har, çıkaHktır . 

Çinde ve Hindistandald du· 
rum Japonyayı çok ftllkadar et· 
mektedir . 

Hindiıtanla konuımalarda bu· 
lunacak olan lnıili& naıırı Krip 

Hindistana müteveccihen yola 
çıkmıı '-ulunuyor . Fakat Krip 
hcnü& Hindistana vırmıı de· 
tildir . 

Vaıinıton : 20 ( A. A. ) -
Timor adasındaki Kopan tayyare 
meydanına Amerikan tayyareleri 
fiddetli akınlar yapmıılardır . 

Londra : 20 ( A. A. ) -
Avustralya hariciye nazırı Va
tinııtona hartket etmiıtir . Na· 
ıır , Avuıtralyaya hücum ettiti 
fÜn Japon he&imetinin baflaniıCı 
olacatını söylemiftir . 

Tokyo : 20 ( A. A. ) -
(Gerlıl 2 DCl AJtada) 

Nisan 1942 ayı ekmek karne· 
terinin bugünlerde datıtılmasına 

başlanacatı haber alınmııtır. iv
velce şayi olan haberlere göre 
Nisandan itibaren ekmeğin 375 
hatta 500 iram olacafı henüz la· 
hakkuk etmemiıtir. ,Di~er bir ha
ber de karnelerin üç aylık birden 
verileceği idi. Bunun da şimdilik 
mevsimsiz olduğu anlaıılmıştır. 

Vatandaşların karnesiz kalma· 
malan ve herkesin vaktinden ön· 
ce karnesini alabilmesi için Bele 
diye gerekli tctbirleri almıştır. 

Fırınlardan veya ekmek salan 
yerlerden ekmek alırken yine va
tandesşlara bir kolaylık olması ve 
karne ziyaınt önlemek için de 1ıün
lük kartlarla ekmek verilecektir. 

Bu suretle herkes karnesini e · 
vinde aaklıyarak sadece o pnkü 

karhnı kesip ekmefini alabilecek 
ve karnesini kaybetmemiı olacak-
tır. 

Almanya'da yiyecek 
tayınları azaldı 
Bertin : 20 (a.a .) - Alman

yada yjyecek tayınları biraz. da-

ha kısılmıftır. Bilhassa bu ekmek 
vo yağ üıerindedir. 

Tarih Kurumu 
konferansı 

Ankara : 20 ( A. A. ) -
Türk Tarih Kurumu az.aları 21 
Mart 11at 15 de toplanacak , 
c Anadoluda bulunan Yunan ve 
Latin kitabeleri > haltkında kon
ferans verilecektir . 

lralı, • Çin paktı 

Batdad : 20 (Teblit) - Çi· 
nin Ankara Büyük Elçisi burada
dır. Irak - Çin arasında bir dost· 
luk muahedesi iınıa edilmiotir. 

Peşte notası 
Macar-Bomea 
badatlarıada 
- Gerginlik ıiztrine -

asileri talııldat 
Londra : 20 (a.a.) - Roman• 

ya ile Macarİ$tanın icrgin vaz.i· 
yetleri iki memleket hudutlarında 
asker tahıidi hareketine kadar 
ileri gitmiıtir. Macaristan Roman 
\ a'ya bir nota vermiştiı. 

Bulgaristan 
son durumu 

Bulgar kuvvetleri 
daCılmış halde 

Ankara : 20 (Radyo Gazeteal)
Verilen haberlere göre Bulıar or· 

dusunun büyük bir kısmı Yuna ... 
• 41 

nıstan ve Yugoslavya da jandar• 
malık vaıifeıini görmektedir. Ru 
yüıden Bulgar kuvvetleri aıalmıı 
ve lulgaristan Sovyet Ruıyaya 

karıı harbe girmemiştir. 

Blylll lllllet 
MecUllDde 

Ankara : 20 (a.a.) - Biiyilk 
Millet Meclisi bugün toplanmıı, 
encümenlerde umumi heyete ırön 
derilmio layiha o:madığından pa· 
zıutesi toplanmak üıere içtimaa 
son verilmiştir. 

/n~iltere üıtüne 
on beı hücum 

Londra : 20 (Teblit) - Çar
şamba günü Almanlar Britanya• 
ya on beş akın yapmıılardır. Si· 
vil halktan yaralananlar vaadır. 

1 Sovyetceph~ 

Oç cephe(e 
kanii savaş 

lmoııaıll, Barıu 
-VE-

Sovyet cepheıindeki aıkeri_harekattan bir sahne Barkolta dU .. 

Ceghan çiftçisine 
tohum tahsisatı 

ÔfrenJilimize wöre , ya~lılı, elı,im yapılma•ı ifin yeni· 
Jen 40 ton KumJarı m6bayaaaı laaauıunda Ceyhan Kay
m•lıamlıfına emir Hribnİf ve buna aid talaıiaat Ceyhan 
Ziraet S.nlıa11na pnderilınirtir • 

Ankara : 20 (Radyo Gazet•I) 
Leningr adın çemberden kurtanl· 
ması için Sovyetler çok büylk 

bir harekete ıeçmiflerdir. Şimdi 
burada büyük muharebeler ol• 
maktadır. 

Leninırıd tahkimat hattının 
tok muaııam oldutu söylenmek• 

te ve bu hat Zigfrit hattına INa• 
z.etilmektedir. 

Harkofun hala Almanlar •· 
linde oldutuda bugün ıelen 

(Gftll .. ..,....). 



f C ·. ~. HAB'ERL'ER< 
TORKIYE Rad11osrı 

............................. 
f ASRI SİNEMADA 

Köylerimizdeki 
gençlik teşkilatı 

Yarın yapılacak 
ANKARA Radyosu 

Cumartesi - 21.3. 1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

• Suuare B A'• Suuare 
• a,45 a .. ,am ı.45 . 

ı Misli görülmemiş, iki şaheser birden 

Fudbol 
7.33 Müzik : Hafif Program ı Yaş itibariyle küçük fakat sanat kudreti büyük bir 

f yıldızın harikalarla dolu nefis bir eseri 

Şild Final maçları (Pi) 

7.45 Ajanı Haberleıi 

8.00/ 

ı SHIRLEY TEMPLE 

li MAVIKUŞ Atı• talimleri 
Kürkçüler köyüne gittildedni 

yazdığımız Beden terbiyesi mü
dürü ve atıcıbeşılerı geri dön-

müşlerdir. Kürkçüler gençlik gru· 
pu çalışmalarını gözden geçiren 

bölge müdürü teftiş ve tetkikle
rinden memnun olmuştur. 

Teft;ştcn sonra 70 mükellefe 
atış , bilahare de güreşler ze at-

letizm müıabakalara yaptırılmış

tır. Alınan neticeler çok iyidir. 

Kundura hırsızı 
Kunduracı Zeynel Abidin Gül' -

ün dükkanının kapısının kilidini 

kırarak sekiz çift kundura ve bir 
çift çizme çalarak Mersine kaçan 
Birecikli Bekir oğlu Mehmed Emre 

ve Halfeti'li Vakkas oğlu Ali Sa
raçi çizmeler ve beş çift kundu· 

rayla birlikte ele a-eçmişlerdir. 

Adanaya gönderilen suçlular müd 
deiumumili2e verilmiştir. 

(Bqtanıfı Birincide) 

Asabi gaıeteıirıe göre , Sumat· 
rada Japonlar Teganğı ele ge. 
çirmiş ve bu suretle işga li tamam
lamıştır . 

Saygun : 20 ( A. A. ) -
Birmanyada Japonlar Tangoya 
do~ru ilerlemektedir . Edonşi de 
zeogin petrol ıahası vardır . 

Londra : 20 ( A. A. ) -
Donanma amirelı , Paıifıkteki 

lngiliz deniz kuvvetinin kısa bir 
zamanda düzeltilecekini ve bu
nun bir hayal olmadığını söyle · 
miştir . 

Tokyo : 20 ( A. A . ) -
Japon basın servisinden bir bin · 
baıı : c Şimdi nefes alan Japon
ya müttefik devletlere lc.arıı asıl 

mücadeleye başlamak üzerdir . 
Harp henüz bitmiş de~ildir . 
Zaferlerimiı.le serhoı olmamak 
lizımdır . Bütün millet işbirli~i 

yapmalıdır > demiıtir . 
Londra : 20 ( TebliA' ) -

Yenigine adasında Jıponyanın 
geniı mikdarda hava faaliyetleri 
görülmektedir . Şimali Avustral
yadaki Darvin limanına yapılan 

akında iki kiıinin öldüğü ve bir 
k ~inin yaralandık• bildiriliyor . 
Avustralya tebliği , geniş mik
yasta keşif uçuşları yapıldığını 

işaret etmektedir . 

ı ........................ ı 
ı : 
f SEHIRLi ! f 
ı Bir karıf toprağmı ı 
ı Bof Bırakma ! ı 
ı Ne ekersen ek ı 
ı Fakat yiyecek ı 
ı Tohumu olsun 1 ı 

ı ........................ ı 
Toprak Bayramı 

geri bırakıldı 
Dünkü sayımızda Milletler 

Arası toprak ve ağaç ba} ramının 
bugün şehrimizde de kutıanaca
ğ'ını yazmıştık . Havaların ya
ğışlı gitmesinden kutlama töre
ninin Slllı günü yapılacağı öğre

nilmiştir • 

Bir hırsız 
Abdulhadi Ramaıano~lu'nun 

çayhancsindenlCO gram çay, 100 g· 
ram kahve ve 23 hhve kaşı~ı çaldı 
tı anlaşılan Mehmet.oğlu, Şerif Se · 
ı.er Adliyeye verilmiştir. 

MAHKÜMLAR 

Malla devlet 
çlltllftlnde 

çaıı,maya . başladı 
Mu~Ja : 20 (a.a .) - Mu~la 

da devlete ait arazide mahkum· 
)ar bugün işbaşı yapmııtardır. 
Bu münasebetle bir tören yapıl 
mıştır. 

Sovyet cepbeıı 
( Ba~ı 1 inci say/ada ) 

berlerden anlaşılmaktadır. 

Londra : 20 (Tebliğ) - Har· 
kof, Smolensk ve Kareli cephe· 
terinde büyüle muhar~beler oldu 
ğu Sovyet tebliğinden anlaşılmak 
tadır . Araıi itibariyle ıon iki gün 
içinde cephede büyük değişiklik 
olmamıştır. Fakat savaşlar çok 
lianlıdır. Keıç yarımadasında Al· 
mani ar Rus tanklarına ve toplu· 
luklar Jna pike taarruzlarına baş· 
lamışlardır. İki günde 2500 Al· 
man öldüiü yine Sovyet resmi 
tebliiinden anlaşılmaktadır. 

Moskova : 20 (a.a.) - Smo· 
1 lensk bölgesinde Sovyetler yeni· 

den bazı bölgeleri geri almıştır. 

Çarpışmalar çok kanlı olmuştur. 

O(Vl(T OEMiRYOllARIHDAN : 
Deniz tahmil tahliye işleri ile kara nakliyt-sini koordine 

etmek maksadile Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünce 
Mersin liman Şirketi umurunun tedvir edilmesi Yüksek Başve
kaletçe emir buyrulmuş olduğundan Devlet Demiryolları U· 

mum Müdürlüğü 11/31942 tarihinden itibaren Şirket muame-

lahnı tedvire başlamıştı. 12 - 15 - 18 - 2 l 

i l A H 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Pathcanlık 

ormanından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve 

Seyhan nehri üzerinden Adan;tya nakil ve Adana istasyonunda 

gösterilecek mahalde teslim ve şartname mucibince istif edil
mek şartiyle 770 adet 6 metrelik, 71 O adet 7 metrelik, 1340 adet 

8 metrelik, 170 adet 9 metrelik ki ceman 2990 adet çıralı çam 

telğraf direği mübaya edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt· 

meye komJlmuştur. 
2 - Direklerin muhammen bedeli beheri ( 4) liradan ( 1 1960) 

lira ve muvakkat teminatı (897) liradır. 
3 - Eksiltme 614 942 Pazartesi günü saat 11 de Seyhan 

P.T.T. Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Bu baptaki şartname bedelsiz olarak her gün (Mesai 

dahilinde) müdürlük kalem şefliğine müracaatla alınabilir. 
5 - Talipler muvakkat teminat makbuz veya Banka mek

tuplarını ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait vesika

lariyle 2490 No lu arttıı ma eksiltme ve ihale kanununa uygun 

ol~rak •anzim edecekleri teklif mektuplartnı havi kapalı zafla- J 
rını 3 üncü maddede yazıh ihale günü saat J O kadar eksiltme 

komisyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeden m& 

suliyet kabul edilmez. 21-25-29-3 13993 

Şehrimizdeki Gençlik kulüp
leri fudbol takımları araıında 
geçen hafta yapılan Şilt maçla
rının finali Stadyomda yarın oy 
nanacaktır . Adana Gençlik ve 
Demirspor'un y&pacakları bu fi. 
nal maçının Demirspor lehine 
neticelenmesi ihtimali kuvvetli 
ise de Adana Gençlik kulübü 
takımının sıkı çalışmalarla iyi 
hazırlandığı da görülmektedir. Bel
ki bir sürpriz , geçen hafta ol
duğu gibi bu hafta da önceden 
yapılan tahminleri çürütebililir . 

Bir bisikletçi 
mabkemeye verildi 

45 liralık bisikleti 90 liraya 
sattı~ı tesbit edilen bisikletçi Ne 
cip Ôzyazgan ihtikar suçuyla ad
liyeye sevk olunmuştur. ~ 

i 1 an 
ADANA ASKERlİK ŞUB(
SINDEN : 

3'8 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi olan diğer do
ğumlu erlerin celp ve sevkleri 
için e nir gelmiştir. Yerli ve ya
bancı bu do~umlular namına da· 
vetiye çıkarılmıştır. Bu doğ-umlu 
sevk edileceklerin toplanma gü 
nü 26 - 3 - 942 perşembe gü. 
nü akşamına kadardır. Bundan 
sonra g-elecek ve ele geçecek 
olanların hakkında bakayalılc su
çundan hııkkında kanuni muame. 
le yapılacağından her erio vakti 
zamanında şubede isbatı vücut 
etmesi ilan olunur. 

8 30 Müzik: Senfonik program 

( Pi ) 

13.30 Program ve Memle1'et saat 

Ayarı 

13.33 Müzik : 

13.45 Ajans Haberleri 

14.00/ 

14 3C Müzik : 

15.30 Müzik : Riyaseti Cümhur 

Filarmonik Orkestrası kon

serinin Devlet Konserva

tuarı Salonlarından Naklen 
Nr.şri 

18.00 Program ve Memleket s_aat 

Ayarı 

18.03 Radyo Çocuk kulübü 

18.45 Ziraat takvimi 

18.55 Müzik : Radyo Dans Ür· 

keatrasının Her Telden 

programı 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo Gazetesi 

20 45 Müzik : 

21.00 Konuşma 

21.15 Müzik : D,nleyici iıtekleri 

21.45 Konuşma 

22 00 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası ( ViCJlonist Necip 

Aşkın ) 

22.30 Memleket Saot Ayarı ajans 

Haberleri ve Borsalar 

22 45/ 

22.50 Yarınki Program ve 

Kapanış 

flAT MÜRAKAB[ KOMİSYONU RiYASETİNDEN: 
Koordinasyon Hey'etinin 300 sayılı kararına tevfikan yapılan 

zam dolayısile şehrimizde çay ve kahvenin toptan ve perakende 
satış fiatlarile kar hadleri aşağıda gösterilmiştir . Keyfiyet ilan 
olunur . 

a) Kahve 

Toptan % 5 
Perakende % 8 
Buna nazaran toptan olar ak 535 
Perakende olarak 576 
Çekilmiş kahve 690 kuruştur . 
Bir çuval satış toptan satıştır 

b) Çay 

Toptan % 6 
Perakende % 15 
11,5 kiloluk bir sandık satışı toptan satıı sayılır . 

c) Bu maddeler ılzerine tesbit edilen satış fiatlarının etiket vaz'ı 
suretile ilanı mecburidir • 13993 

ilan 
CE8(lİ8(REKE T ASlİYE 

HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
Aslan Ceylıanın Kösereli 

köyü l O hane numakasında 
kayıtlı olup halen cebelibere

ketin hacı osmanh mahallesin

de oturan Yusuf oğln ali akın 
Cebeli bereket asliye hukuk 

mahkemesine soy adının ak 

polat olarak düzlenmesi hakkın
da açtı davanın icra kılman 
muhakemesinde müddeinin soy 

adının akın kaldırılarak akpolat 1 
olmasında bir mahzur olup 

olmadığının gazete ile ilanına 

kardr verilmiş olduğundan bu 

husus hakkında bir itirazı olan 

ki.mselerin cebeliberekel asliye 

hukuk mahkemesine müracatları 
iliin olunur • 13991 

ı TAMAMEN RENKLi 

f Yalnız çocukların değil gençlerin ve büyüklerin seve, 

f seve görecekleri ve alkışlıyacakları şaheserler şaheseri. 

~ -2-

• 
i 
! 

Sinema alen.ıiuin en müthiş facıa artisti olan Mister Motooun 

Moto Caniler Adasında 
Müthiş sahneler, heyacanlı maceralarla dolu büyük 

sergüzeşt Filmi 

Bagln glndflz matlnada ıon defa 

KUTUP YllDIZl-HİNT RÜYASI • • ı 1 Pek Yakında ! .. Pek Yakında ! ... 
• Bazın bir a,k ıacıaıı 
• 1914 b~lar 1938 de hitam bulur· İki büyük cih· 

!
f an harbini biribirine en müthi, sahnelerle batlı-

yan ilahi bir gönül maceruı : Türkçe Sözlü 

Vaterlo Köprüsü . ---

• 

............................. 

........................... • • • Bllamam Çllçl ve Makine Sablplerlae • 
' MGJDEI... . 1 
1 DEMİR İŞ AÇILDI • • e Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, . 
1 bütün makinelere yedek parça, pik ~e· ı 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş~ l leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
• ADRES : E.lıi lataıyon ltarakolu karıı11ntl Demir./ı 

•: Telgraf AJreıi: AJaa Demir J, ......................... 

Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine t 
ipek ve Yal çoraplarınızdan kaçan sapl•rı 

Fransa'dan henüz g~tirtmiş olduğum Vitoı Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski haliM koyarak teslim ederiz • 

Artık giyilmez diye bir• kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullamlabilr.cek bir halde size iade edelim • 

r---HU S H ö "ERG o·v"E"H··---·ı 
L-~~!~~~!i~:z!~:~~-J 

Tuhafiye Maiazaıında 

Sipariş kabul Olunur 
13934 10-15 

~2C2r:;~2CZC~=::l:Cllca1:21::21:2CZCll::lıcr:Cl:IC21::lll~ 

f İAT MORAKABE KOMİSYONU RIYAS[TİHDEN : 
Koordinasyon Hey'etinin 300 sayılı kararile her nevi çayın top

tan ve perakende satıı fiatına kiloda ( 750 ) ve her nevi kahvenin 
taptan ve perakende satıı fiatına da ( 300 ) kuruş zam yapıl· 

mıştır . 
Bu kara;a göre 19 Mart 1942 tarihindenberi bu maddelerin 11-

tıtı serbest bırakılmııtır . Keyfiyet ilin olunur . 13994 

Seyhan Vilayeti Defterdarlığından : 
Nllletçı ıozuı 

MESAHAMU HAMME.N K. HiSSE M. 
MAHALLESi MEVKii CiNSi ADA PARSEL METRE M. LlRA K. 

Kurtuluş Yeni istasyon Arsa 545 7 625 125.00 Temama 

" • " " 545 4 95 19.00 .. 
" .. " n 545 5 70 14.00 .. 
" • il " 

562 2 125 62.50 n 

.. .. • " 547 3 390 78.00 .. .. " 
,, .. 551 10 4W 126.00 Yarısı 

Yukarıda evsafı yazılı altı parça g-ayrı menkulun mülkiyetlerinin peşin para ile satışları için 16/3, 942 
Pazartesi günü yapılan açık arttırmada talip zuhur etıneditinden ihaleleri on gün temdidle 27/3/94'1. 
Cuma günü saat on beşe bırakılmıştır. Taliplerin %7,5 teminatlariyle mezkt1r rün ve saatta komisyonda 
hazır bulunmaları ve izahat almak isteyenlerin de her gün Milli eml4k dairesine muracaatları ilan olunur._ 
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M. Rif AT ECZAHAH[Sİ 
kale k•pıaınd• 

.............................. 

• Umumt Neşriyat Müdürü Maeit 
. 

Gilçlü Baııldı~ı yer Tfirkaöıfi 

Matbaası 


