
M ART 

iMi 

ADANA • AWdln 
PQICI Caclcleal 
Telefon : 315 

l1._ ___ •;:;:•~ı~•·~•~h~•~r;..:,ı~•~r_d• __ 5 __ K_u_r_u_f ____ ....., G 0 N D E L 1 K SiY A S 1 GA Z ETE 
Kuruluı Tarihi : 1 KAnunusani 1924 

Onaeklzlncl Jll - S.yı: 5272 

Ankarada güzel bir usul 

EkmekKartiyle 
Bez Kuponu 

A N K A R A : 28 ( Türlıtaözü muhabirinden ) -

Ankara valilitinin bir teblitine göre, niıan ayı ekmek kartları 
clatıtahrken nufuı bafana beter metre pamuklu menıucat kupunları 
da "Verilecektir. Yerli Nallar pazarınm bu kupunlariyle aonralaradan 
rcbterilecek yerlerde manifatura eıyuı ahnacaktır. . . . 

Ekmek kartla verilmeıinden çok iyi netice ahndıtı açın dıter 
llladdelerden Ulzum gartUenlerin tevziinde de Yerli Mallar kupu~ları · 
nın ekmek kartlarile datıblma11 eaa11 takip edilmeıi muhtemeldır. 

......................... : 
jOstand'al 
' H.. ı ı ·ucum ı 
ı ı 

! iHlmem DE 1 
i ALMAN UÇAKLAR! 1 
İ AllNLAR YAPii İ 
1 Ahlan; bombalar i 

Londra : 28 a.a. - Şimali 
şarki lngilterenin bir sahi! şthrine 
dün gece Almanlar bombalar at
mııtır, Hasar azdır. Bir1'aç kişi 

'••••••••••••••••••••••••• yaralanmııtır . Diğer bazı bof yer· 

•i Memleketı·m·ı.zde •ı l 1~;e~:r~7m~:~~ı~e~~~:
0

J!nr~~:::~ bir hücum yapılmıştır. Bir kiti ha-
fıfçe yaralanmııtır. lngiliı avcıları 

• f J O.ittınd'daki hedefleri bambala· 

ı 40.000.000 kilo i mııt>r~DglllZ BralJ 

ı Z • " ı lllr aatall verdi i egtıngagı var f Londra: 28 (A.A.) - lnaöl· • ı ter• kralı saat 25 de bu rece in 
'••• ••••• giliı: radyosunda bir nutuk ıöyle-

Ankara : 28 ( Türkaöıü mu- mittir . 
habirinden ) - Ticaret VeUleti, 
zeytinyatı için verditi ihraç Iİ· 
sanslarını aarari hadde indirmeti 
kararlaıtırmıştır . Memlekette 
40.000 ton &eytinyatı mevcut ol· 
dutu haber verilmekte , senelik 
iıtihlikin de 15.000 ton eldutu 
bildirilmektedir . Bu vaziyet kar· 
şısında memleketimizde zeytinya· 
ğı sıkıntaıı ıtiye bir şey yoktur • 
Zeytinyafı fiatlerinio cinsine aöre 
120, 160 kuruıa çıkması , ancık 
bir spcküllıyon eseridir . Ticaret 
V~lhlti bu aebepaiz fiat artııını 
önlemete azmetmit ve kesin ted 
birler alm :ı bulunmaktadır • 

HiNDiSTAN 
GOROSMESi 
TellUBır llagl• 
ııu edlllror 

8. Krips vaziyetten 
ftaemnun görünmekte 

DÜNKÜ TEMASLAR 

Ankara: 27 (Radıo G•zet•I)· 
Hindiıtandaki faaliyet b ü t ü n 
dünyayı alakadır etmektedir. Bil-

hassa Japonya buradaki faaliyetle 
pek meşrul oluyor. Hindistanda
lti durum yalanız ıiyaıi ldetil as· 

(Geri.a t net 1&1fada) 

M••el Dea'ya 
bir nıyilıaatl 

Viti :28 ı.ı. - Marel Dea'yı 
Tur belediye tivıtrosunda bomba 
atılmış fakat kendisine birıey ol· 
mamıı yalniz elbisesi tutuımuş 
ve sö_ndilrillmtııuır. 

AGAÇ BAYRAMI 
ŞEHRiMiZDE 

DÜN KUTLANDI 
ltalyan ~iraat na~rrı 

Budıpeıte : 28 a.ı. - lt"lyan 
ıirııt nazırı buradan dün ltalyı
)'a ıitmiıtir. 

Ataç ve Toprak bayramı açık, 
ılık bir hava içinde dün saat 15,30 
da gtlzel bir törenle ismet lnönü 

okulunda kutlanmıfhr. Halkevi 
bandosunun çaldıtı lıtiklil mar
şiyle baılanan törene batta Vali

miz, merkez Komutanı ve Vilayet 
büyükleri olmak üzere yüzlerce 
halk ve talebe de ıelmiş bulunu-

Altd•nis filo•• ltomatanı 

niıanla taltif eJilJi 

Loodra : 28 ı.ı. - Kral, Ak· 

denizdeki son muharebeyi idare 

eden amiral Vayn'e imparatorluk 
IÔYılye riltbeıini vermiştir. 

yordu. Adına merkez orman mü 
hendiılerinden Bay Muhiddin Tür· 

ker'in söylevi bu bayramın mana-
<Gerı.a 2 ncl a&Ffacla> --

Hava seferleri ay 
b8şında başlıyor 

lıtınbul : 28 ( TGrkıözü mu-

Amerika zencileri habirinden > - ~eyıedt hıtva yo~: 
larınıD memleket ıçın e ayyar 

askere alınmakta CGerlll 1 DOi aufada) 

Vıtinrton : 28 (a. a.) - Ame· ............ . 
r~~•dı çöl harbi için ask~r yeti~- İngiliz Kralı 
htılmektedir. Amerikadakı zencı· Türk El isini 
ler de askere alınacak ve bunlar Ç 
liva komutanlıtına kadar terfi rö· dün kabul etti 
tecektir. Şimdiden .~.Jim.lere bttş• Londra : 28 (Teblit) - Türki 
1~nmışt ır. Kıtaat Ka ıfornıyada ta· yenin Londra bilyük elçisi Bay 
li111 fÖrmektedir. Raaf Orbay ln~ltere Krala altıncı 

Coe Laia'in yeni Jorj tarafından kabul olunmuıtur. 
6 • li6 • eti Bay Rauf Orbay Krala itlm~t~ı· 
ır •" ıy . mesini takdim etmiı ve Harıcıye 

el Nevyork: 21 ı.ı._- Coe Luız Eden de bu kabulde hazır 
Ga akıım 18.000 ıeyirci buzu- naım 

tı.., naçtı Simon 'u bulunmuıtur. 

Ankara: 26 (Radyo Gazeteal)
fransanın .Sen naıar Koyuna ln
lnıitizler aıker çıkarma ltfebbü
silnde bulunmuıtur . İngilizler bu 

har(kel hakkındı henüz bir tebli~ 

neşretmcmiıtir. Bugün yarın ln

gilizlerin buna dair bir teblig. 
neşretmeleri b&.klt nebilir. Fakat 
aanıldıtıoa ıöre laıHiıterin buraya 

büyük delil ufak çapta ~r -lt•v
vet 1evketmit oluımıcretir, ve bu-

nun mana11 f adur ki, lnrili&ler bu Iİ· 
bi iz'aç hareketleriyle Almanların 

Sovyct cephesine büyflk kuvvet 

" ~·~ 
-~ 
Sovyet cephesindeki 

Almanların 
yed&kleride 
savaşa girdi 

Ankara : 28 (R•dJO G~zete•l)
Sovyet cephesinde mubırebe~e~ 
devam etmektedir. Sovyet teblitı 

dünün harekitını dair malumat 

vermiştir. 

( Gerl8I 1 DOi IQtaU) 

• • •• •• 
BEŞ UMUM MUDURLUK 
İHDASI KARARLAŞTI 

TDBDUMUZDA YAPILMABTA OLAN TiNi TIŞBILAT 
Anlara : 28 ( Türlıa6zü .. muha birin· 

den ) - laı• m ·i •t•ıarlıiınJa eaaalı teı 
lcilcH yapılmalttaJır • Yeni kadroya da 

iaı• mti•t•ıarlıiınJa 500 lira ücretli beı 

umum mütlürliılı ile 400 lira ücretli b•ı 
muavinlik ihJaa olunmaktadır • 

Yeni amam mütlürlüklerden dörtlü Ja
iıtma , liat mr'iralıabe , ihtiyaçlar ve teı· 
kilatlanJırma umum mütlürlülıleriJir . 

ı __ u_z_ak şark_t_a __ ı, 

Birmanya'da 
· son vaziyet 

Birmanya lıomutanı 
Çan·Kay-Şelt.le ~61Üflil 

Ar kara: 28 (Radyo Gazeteel)
Birmanyadaki harekatın müttefik· 
ler için iyi bir S'l fhada olmadıtı 
anlaıılı.} ur . 

ingiliz . Şehirlerinden birinin civarına düşen bir tayyare 

Birmanyadaki vaıiyet mütte· 
fıkler lehine hafifçe salah bulmuı• 
tur . Çin takviyeleri gelmiş bu
lunmaktadır . 

lngilizler tarafaından 

Fransız 
Sahiline 

111' NAUll'A 
ÇıllA.ll Al•R 

göndermesine mani olmaktadır. 
Son dakika alınan malüma-

ta göre İngilizler bu harekete da
ir kısa bir teblit nefretmit ve 

böyle bir teıebbüıiin yapıldıtın
dan bahsederek buna ait tafıilitın 
neırcd ilcceği kay,dedilmiştir. 

Hususi Alman teblitine göre, 
lngilizlerin, İJaal altındaki Franıız 
ıtopraklırındao Sen Nazır'• çıkar

dıkları kuvvetlerin bir kısmı imha 

edilmiı , bir kısmı da eıir alın
mıştır. Kırıya ayık baaamyanları 
da kaçmıfhr. 

Tungo bölgesinde ise mütte
fıkler hatlannı düzeltmektedir • 
Birmanya müttefik kuvvetleri baş• 
kumandanı Aleksandr Çunkinge 
giderek Çan-Kay-Şekle görüş· 
müttür . Yeniginede Muroıpi 
limanı üzerine hücumlar olmuş· 
tur . Çine hava yardımı arttırıl· 
dığı takdirde Çin gayretlerinin 
çok yükseleceği görülmektedir. 

BULGAR MECLiSi 
SON TOPLANTJ.Şl 

Türkler 

1 . • 

lnönü Kır Koşlısu 
Buls;arlar 

dosttur 
bugün yapılacak -----·-....... matllaab 

111,ıe dlror 
KOŞUYA 600 KADAR ATLET GiRiYOR 

Bulgar başvekili 
Bolşevizm aleyhinde 
ve Mihver lehinde 
beyanatta bulundu 

Ankara: 28 (Radyo Gazeteal)
Kral Boris memleketine dönmü .. 
tür. Bulgar meclisi toplantısında 

bafvekil Filof bir nutuk soylemif, 
Bulgaristanın yolunun çizilmif ol· 
dutunu, bu yol haricindeki yolun 
Bulgaristanı fellket ıetirecetini, 
Bol,cvizme, düımanlıtın milli men• 
laat meselesi oldutunu, kralın et· 
rafında toplanmak luzumunu SÖ)'• 
lemiştir. Bulaarca Slovo gazetesi 

Bütiin Yurd'dı ve şchrimizne 
büyük "İnönO,, kır koıutırı burün 
yapılacaktır. Bu önemli kotulırın 
rençlerimiz arasında renif ilıi fÖ· 
receQ'i ve yalnız kız atletlerimiz· 
den 150 kadarının koşacatı il• 

nılmaktadır. Tahmin edildiğıne 

göre ortalama hesapla 6CO genç 
burün lnönü koşnsu yapacaktır. 
Kızlar ırasında aaat 10 da başlı
yacak olan 10') metrelik koıuyu 
saat 11 de erkekler arasındaki 
3000 metrelik koıuu takib edecek
tir. Reden Tertaiyesi tarafındın 

ergınize edilen bu kuşular hakkında 
biltün parti tetkilatına da yayınyapıl 
mııtır .Büttln bazı rlıklır ikmal edil
miı, gerekli telbirler alınarak po
lis ve belediyenin yardımı da te
min edilmiftir. 

Koıularda birinci, ikinci, tlçün· 
cü gelenlere kıymetli hediyeler 
verilecektir. 

Türkiye · lsviçre 
Ticaret anlaıması 

Ar.kara : 28 (A.A.) - An
kar ada müzakere edilen Türki
ye- lsviçre ticaret, tediye anlaı
maaı bugün imzahtnmıştır. 

Yugoslavyadaki 
isyan hareketi 

Londra : 28 (A.A.) - Yu
goslavyıda Mihailoviç kuvvetleri 
Almanlara karıı mücadele halin
dedir • 

Peten · Darlan 
Lava) mülikah 
Loudra : 28 ( A. A . ) 

Mareııl Peten ve Darlan, Laval 
ile konuımuştur. bu mülakatın 
mahiyeti haklcında henüz bir mı· 
lumat yoktur. 

Türk - Bulgar doıtıutunun 
açık ve satlam oldu§'unu ve Türlt 
- Bulgar dostluk paktını BuJp .. 
ristanın ıeve seve imzalaaı~ını vı 
Bulgaristanın neden Balkan paktı· 
na girmeditini Türkiyenin bildilf. 

(Gerisi 2 ncl sayfada) 

Ayların adlarını 
değiştireceğiz 

Ankara : 28 (TiJrksöza Muhcıbirinclen) - Manisa mebuırı B. Re 
lncı'nin, Baıı ay adlarının dıfiıtiıilmesi lıaklcınJaki kanun teklifi, 
hillye Encıimenindı bazı defiıiklikltr ıörtlükten sonra, Umumi lıeg 
yollanmıştır. R. Refik ince Teıriniewel, Teıriniıani, KanrınuW'llel, Kı 
nunusani ayları için •ırasiyle, IJirinciteırin, lkinciteırin, ıonay, 11/cag:, 
adlarını teklif ediyordu. 

Valıiliye Encümeni, bu aylara sıraıigle ıu odları ileri sQrrfııktıd 
Tıırln, Kaıım, OcGkagı, //lcog, 



i · ·· HAB TORKIYE Radqosu 
ANKARA Radyosu 

lnönü gecesi 
hazı rll kları 

lnöııü Zaf erimiı.in 22 inci yıl
dönümü münasebetiyle 1 Nisan 
Çarşamba günü gece Halkevimiz
de büyük bir toplantı yapılacak

tır . Tören proğramının ana hat· 
ları çizilmiş , haz.ırlıklara hız ve 
rilm iştir . Bu büyük < İnönü > 

töreninde bir subayımız ikinci 
İnönü ~avaşını ve zaferi anlata
cak , Ev Orkestrası da st>çilmiş 

parçalardan o gc ce onuruna bir 
konser verecektir . 

Halkevimizde 
Kukla - Karagöz 

Ankara Halkev.nde uzun müd 
det çalışarak takdir gören de~erli 
Kukla ve Karna-öz san'atk!rı Bay 
Orhan Bürçe şehrimize gelmiş ve 
Halkcvimizde küçük bir duhuliye 
ile Sosyal yardım şubesi çıkarına 

gündüı.le ri talebelere Kukla ve Ka· 
ragöz oynalınağa baş•amı~tır. bu
iÜrı de halka Karıui'ÖZ ve Kukla 
a-öslerecektir. 8 . Bürçe'nin Kukla 
ve Karagözü talcbcl e ı imiz tarafın 

dan büyük ilgi görmekte, oyunlar 
zevkle takib edilmektedir. 

DOGUM 
lsmct lnüııü lıkokulu öğret

menlerinden Sabahat Dörtok ile 
İlk Tecirisat Müfettişlerinden L.eld 
Dörtokun bir o~lu dünyaya gel· 
miştir . Anne ve babasını kutl=ır 

yavruya sağlık ve saadet dileriz. 

Mersin Liman şirketi 
hissedarları içtimaı 
Meısin :18 (Türksöı.ü muhabi· 

rinden ) - Mersin liman işleri 

Türk Anonim ş irketi h issedarları 

umumi heyeti dün saat 10 da 
şirket merkezinde bir toplantı 

yapmıştır. 12 hissedarın iştirak 

ettiği bu toplaıılıya bay Necip 
Ergun riyaset etm iş ve içtimada 
firketin münakalat vekaletine de· 
vir ve satılması işi jlÖıüşülmüıtür. 

Şirketin devir ve satılması 

müzakeı eleri için münRkalat ve · 
Ulcti tarafından Ankaraya gön
derilmesi isteRilcn marahhaslıkla

ra ıirket idare mr-clisi reisi bay 
Necip Ergun ile Ticaret Oduı 

reısi bay Şevket Sümer seçil
miştir. 

Bay Necip Ergun ve Şevket 

Sümer yakında Aııkaraya hareket 
edeceklerdir. 

Hususi idare bütçeleri 
Valilik hususi idarelerinin 

1942 mali yılı bütçe projeleri 
Dahili} e Vekilliğine gelmeğe baş
lamıştır . Projeler geldıkçe ince
lenmektedir . 

Yeni vatandaşlar 
Yabancı memleketlerden göç 

men ve iltica suretiyle yurdumu
ıa gelmiş bulunan 1387 k iş' Türk 
vatandaşlığına alınmıştır . 

Maa, zamları 
lzabaameıı 

Maliye Vddlliği tarafından 
hazırlanmış bulunan memur ma
aşlarına yapılan 7.am kanununun 
tatbık şekline ait iı.ahname Hesap 
Divanınca ine lenmektedir . 

Bavranlye ıeddl 

Geçen seller dolayıaiyle Mi
,;, Havraniycsinin önündeld seti 
aşan sular bu köy arazisini sn 
altında bırakmıştı . Bu köy halkı 
bu scddin tamirini gözlemektedir. 

Kayıtları silinen 
devlet alacakları 
Mücbir ve zaruri sebepler do· 

layısiyle takip ve tahsile imkan 
ıiÖrütenıiyen borçların kayıtlarının 

tilinmesine dair bir miiddet önce 
Büyuk Millet Meclisine yollanmış 

plan 8aşvekillik tezkereleri bütçe 
endimeninde g-örüşülmüş ve birer 
birer tetkik edildikten sonra ay· 
pcn k{lbul olunmuş ve Umumi he
yete iÖnderilmiştir. 

Kayıtları silinen bu borçların 
miktarı 83. 773.89 liradır. 

l&i 

- - Pazar - 29.3. 1942 

Atış Müsabakaları 

dün sabah başladı 

8.31 Program ve memleket saat 
ayarı 

8.33 Müz.ik : Hafif Program 
( Pi ) 

8.45 Ajans Haberleri 
9.00 Müzik : HAfıf parçalar ve 

Marşlar ( Pi ) 
9.001 
9.30 

12.30 •••••••••••••• ı 

i ~EHiRli ! i 
: Nl•en Ekmek kartla· f 
f rınm daöıtllmasına ba•· f 
f landı. Ay sonuna kadar f 
t yeni ekmek 1 kartım al- t 
t makta ihmal gösterme! ı 

•• • • •••••• • ••• 

Bugün yapılacak 
at yanşları 

Hipodromda bugün C H P. 
Kayalıba~ Oca~ı ~·ıkarırıa büyük 
at ) arı.şiarı ve ya}'a koşular ya
pılac&klır . Saat 14 de yapılacak 
olan 10CO melrelık koşu ile 7000 
metrelik mukavemt-t kotum Ni· 
had Calba ve H1tlil Dalhan tara
fından idare edilecektir . 

Hipodıomdaki spor hareket 
!erinin neş'rli geçece~i ve ilgi gö 
r~ceği Hnıhyor . 

Askeri Mahfel Je 
aile toplantıları 

Ask.!rf Mahfel subay, ö~ret
men ve memurlar için açılmıştır. 

Gece toplantıları çok 880" imi bir 
hava içinde geçmektedir • Her 
cumartesini paura bağ'lıyan ge
ce toplantı ve eğlenceleri daha 
ıumiillü yapılmakta ve sabaha ka . 
dar cazla beraber büfe devam 
etmektedir . 

Halkevimizdeki 
çaylı toplantı 

Halkevlilcr arasında dün aaat 
18 de Halkevinde çaylı bir top
lantı yapılmıştır . Bir çok Halk
evlinin bir araya geldi~i bu ne
zih toplantı neş'eyle geç vakte 
lcadar devam etmiştir . 

Ataç Bayramı 
taP!-'Uf.1!0: IJ11J11Jfı110:) 

sını gayet açık anlatıyordu . Bay 
Muhiddin T.ürker, ezcümle: 

- "Topraktan g-elir yine topra
~a gideriz. Toprak ananın ba~rın· 
dan · fışkıran ve onun yaratıcı si· 
nesinde ne.şvünema bulan Ağaç 

ise, bize, beşikten mezara kadar 
refakat ader. Bütün hayatımızda 
toprağın ve aA-acın mühim rolleri 
vardır. Bütün ihtiyaçlarımız arasın· 
da bu iki büyük unsurdan zerre
ler bulunur. Toprak ve AA-aç do 
ğurnr, besler, yaoiatır, yaratır ve 
medeniyetler kurar. Her yol top
raktan başlar ve her yol toprak
ta biter. Toprak, hayat ve mede
niyit demektir ." 

Demiştir. Söylevden sonra kü
çük çocuklarımız . Toprak, Ağaç, 
Bahar ve Vatan şiirleri okunmuş
lar, şarkılar söylemişler ve rantlar 
yapmı~lardır. Bilhassa öğretmen 

Bayan Celile Güven'in talebeleri 
takdirler toplayan oyunlar göste· 
rerek şarkılar söylemişlerdir. Bun• 
lan müteakib okul balıçesine yÜ7.· 
!erce fidıın dikilmiş, ilk dikilen fi . 
danın topraA-ını Valimiz atmıştır. 
Çifte davul ve zurnalarla Beden 
Terbiyesi amatör güreşçilerinin 

gösterileri de zevkle seyredilmiş 

tir. 

Bava ıelerıerı 
(Başı 1 inci sayfada) 

!erle yolcu nakliyat servisi Nisan 
başında faaliyete gtçecektir . Bu 
mısksatla:Jıolcu tayyareleri tt'C· 

rübe:uçuşlarına bAşlamııtır . lki 
tan·are Ankara ile İstanbul ara· 
sındct tecrübe sroferleri yapmıı , 
faht tay~·areler yolcu almamış 

tır . Devlet deniz ve demir yol
larında yolcu biletlerine bir mik
dar zam yapılmıf olması dolayı. 

siyle hava yolları yolcu biletleri
ne de bir mikdar zam yapıhn•ı · 
tır . Guek tan•arelerin muhtelif 
şehirler arasındalci sefer ıün ve 
saatleri , g(rekıe bilet ücretleri 
buaünlerde ılln edilecektir • 

Adana Gençlik Kulübü Be
den terbiyesi mükellefleri arasın. 
da teıtip edilen Atış müsabaka
larına Poligon'da dün sabahleyin 
baş'.anmıı ve akıama kadar de
vam edilmi~tir. Atışlara bugün <fe 
bütün gün devam edilecek, neti
cede iyi vuruşlar yapanlara mü
kaf ııtlar verilecektir. 

O~rendiğimiı.e göre şe hrimiı. · 
deki diğer gen~lik kulüpleri de 
atışlar yaparak bu atışları 16 Ni . 
sana kadar bitirecekler ve 16 Ni· 
sanda fü.den Teıbiycsi Umum 
Müdürlü~ü Atıcılık Federasyonu 
rr-isi tarafından tefti ş edilecektir. 
Dünkü atışlarda çok iyi derece· 
ler tesbit edilmiştir. 

Btadlatan glrı,meıı 
!Baştarah Birincidl') 

keı i Lakımdanda mühimdir. Al· 
manyada oldu~ıı sanılan bir gizli 
radyo bugün l<ıips aleyhinde ko· 
nuşmuştur. 

Krips mühim bir matbuat iÖ 
rüşmesi yapmıştır. Beyırn edildiğ-i 

ne göre Krips lnıil i z tekliflerini 
yarın (Bugün) neşredecektır. Krips 
şimdiye kadar vaki görüşmelerden 
memnun kaldığını, önümüzdeki on 
gün içinde teklif !erin kabul edilip 
edilmiycceğini, Gandi ile görüş· 
meden pek memnun kaldığını ve 
ve tekrar görüşmek temennisinde 
olduğunu söylemiş, Nehru ile de 
görüşece~ini anlatmıştır. Efkarı 

umumiyeye göre bir anlaşmaya 

varılması ümidi vardır. Hind kong
resi fevkalide bir toplanlıya çağ
rılmıştır. Kona-re 31 Martta Yeni
delhi'de toplanacaktır. 

Sovyet cephesi 
( Bı~ı 1 inci sıylıdı ) 

Gelen haberlere göre, Cenup 
cephesinde şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Bazı yerler işgal edil
miş ve 500 kadar Alman öldürül 
müştür. Almanlar heman her ke· 
simde yedekleri harbe sokmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Alman
lar Strayısrussada çember içindeki 
onaltıncı Alman ordusunun baki· 
ycsini kurtarmak istiyor. Dün ya · 
pılan hücumlarda Almanlar 1000 
kadar zayiat vermiştir. 

Stokholm : 28 (a.a.)- Ruslar 
Leninirad - Novograd demiryo 
!unu kesmişlerdir. 

12.33 
12.45 
13.CO 
13.301 
14.30 

18.00 

18.03 

18.45 
18.55 

19.30 

19.45 
19 55 
20.15 
20.30 
'.ll.15 
'21.35 
'2'2 .30 

22 .ısı 

Evin Saati 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : 
Ajans Haberleri 
Müzik: 

Müıik : Radyo Salon Or
kestraııı ( Violonist Ne~ip 
Aşkın ) 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Radyo Dans Or· 
kest rası 
Konuşma : 
Müz.ik : Karışık Şarkı ve 
türkü'er 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 dakika 
Müıık : 
Konu~ma 
Müzik : Fasıl ht-y eti 
Temail 
Müı.ik : 
Memleket Saat Ayarı ajana 
Haberleri 

2:.!.50 Yarınki Program ve 
Kapanış 

Bulgar Meclisi 
(Ba~tarafı Birlnrid~) 

ni ve Türkiyenin bunu haklı gör
dü~ünü ve şimdi gerek Türkiye 
ve gerekse Bulgaristanın çok ıa· 
mimi bir düşünce sahibi bulundu
ğunu yazmaktadır. 

Gelen mütemmin malumata 
göre Filof beyenatında şunlarıcla 

demiştir ; "- Bulgarlar müttefik· 
leri yanında gitmekte devam ede· 
cektir. Bulgar!slanın atisi mütte· 
fiklerinin atisine batlannuştır. Av
rupa camiasından ayrılamayız. 

Vazifemizi vakar içinde ifa etmek
te) iz. Harbe girmedik fakat hıtrp 
halindeyiz.. Bulgar milleti bunun 
netayiciue katlanmak ıaruretinde
yiz. istikbale cesaretle itim stla 
bakıyoruz. 

Vakıflar Müdür
lüğünden 

Asfalt cadde Yazlık sine
ma civarında Vakıf arsası
nının ihalesi 31 I 3 I 942 ta
rihinde Sah günü saat 15 de 
yapılmak üıere beş gün müd· 
detle uzatılmıştır. seneliği ( l 20) 
liradır üç sene müdddetle ki
raya verileceğinden taliplerin 
vakıflar idaresine müracetları. 

l l A H 

Seyhan P. T. T. müdürlüğünden : 
1 - İdaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Patlıcanlık 

ormanından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve 
Seyhan nehri üzerinden Adan!\ya 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 konulmuştur. 

2 - Direklerin muhttmmen 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 
olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarim havi kapalı zafla
rını 3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 10 kadar eksiltme 
komisyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeden me-
suliyet kabul edilmez. 21-25-29-3 11993 

••••••••••••••••••••••••••• 

i Merakh Hayanlara Müjde!ın i • • ı Ucıız kıımaı ltrıi tlindt kıymetini çok ;qükultır. : 

t ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu f 
t Kar,11ında Göz. Dişpanseri ıo~aa111da Terzi f 
• 4- 7 MAKBULE NiL 13899 ı 
•••••••••••••••••••••••••• 

·~··········· .. ······· .. ··• i ASRİ SiNEMADA ı • . t 
f Suflare I a ._ SufJare f 
• 8,45 a naıım 8,45 • 
t 1914 de başlar 1938 de hitam bulur iki büyük cihan harbini t 
t en müthiş sahnelerle biribirine ba~layan ilahi bir ırönül macer111 t 
: TGBKÇE SOZLG t 

i VATERLO • 
f KÖPRÜSÜ! 
ı YARA T A NLA R: ı 
ı ROBERT TA YLOR' - VIEN LEIGH ı 
• Sevişen iki kalp ... Çılg'ln bir macera... Ulvi bir a~k Genç 
f bir kızın hayatı 

• 25 Senede bir tane çıkan lllm 

i BU GON GONDOZ MATiHADA-ölOM AGACl-MAVI KUS ! 
t Dikkat: Bu filmin birinci, ikinci ve üçüncü akşamları için f 
f mahdut localar kalmıştır, istical ediniz . f 

• • ı: Pek Yakında ... Pek Yakında... ı 
ı: Blylk Artist SPENCIB TBACY ıı 

lf KARA GÜNEŞ f 
I• Şaheserinde 
~ . 
·~··~··········~·~·~·~:;:._--~~~;;..;;z::;_;:·~· 

ı······~············· .. ·--ı 1 Eski istasyon civarında 1 

1 Büyük Furunda 1 1 KARNE i LE --

1600 Gram Ekmek 
1 10 KUBUIA IATILIYOR 
: Büyük Furun sahibi Kemal Çelik 

1 •••••••••••••••••••••••• 
i LAN 

Devlet Demiryolları 6 ıncı lıletme A · E 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 2500 lira tutan 24, 26, 30 mim lik 5 ton 
yuvarlak demir şartnamesi veçhile 30 - 3 - 942 pazartesi 
günü saat JO. da açık eksiltme usulile Adana'da 6 ıncı işlet· 
me Müdürlüğü binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin l 87.SO liralık muvakkat temi
nat akçaları ve kanuni vesikalarile birlikte müracaatları la· 
zımdır. 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilmek
tedir. Taliplerin muayyen gün ve saatte İşletme komisyonuna 
müracaatları lüzumu ilin olunur. l 5 - 20 25 - 29 

.......................... • • anamam Çllçl ve llalllae ıa111,ıırlaı 
1 MC.JDEI ••• 

! DEMİR İŞ AÇILDI • • H er nevi alatı zirai ye imal ve tamiri, 

1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iı· 

e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • e ADRES : E•lıi l.taıyon lıaralıolu l11ırı11ınll IJ.mir lı 

: Telgraf A dreai: Adana Demir lı • ........................... 
.. ...!!...... ............................................ .. 

fi Abone ve Ub 'l."'ü ·R KSö,zıfl 
ı ,aroarı GONO!LIK ~E. AD~NA 
ıı Sahip oe Baımuharrirl 
ı Sıneliti ... 1400 Kr. Pl!RID CELAL GUYl!N 

1 A_qlıtı • . 125 • 
ı 

':ı IUlnl•r için ld•r•Y• 
ı mUracaat etmelldlr .. 

Umumi Nı,,igat Mdtllra 
MACiD &UÇLU 

BcnılclıOı yer : 


