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aayıeı her yerde ti Kuru• __ _;...__,..:____, GÜNDELiK SiYASi ~AZETE 

İDHALAT v AZİYETİ l,_uzak ş•rk-ta 1 Partinin kararı 

l talgadan Hususi Takas 
mal gelecek 

Cava'daki 
savaşlar 

golugla çok .Japoalarıa 27 
gemisi batırddı 

16 ıntı Alman 
ordusu çok tena 
bir vaziyette ! 
İki Almaa plf alı 
al•JI mabvolda 

. 
H.,.ltol 6ölweıindc yenı 

/fuı luuanclaı ı . 
Mo•liova : 2 ( A. A. ) -

G~cc Sovretıer clüşT1a11 karşı 
hücumlarmı arlı ırınış l&rd ı r . Slr a· 
~ aruuada Çt"nıberc ıılıııan \o ıncı 

Alman ordU\U bir lıkl!r i iıışe ve 

'lıufıimmat dolu trerıleıi bu 1.uv
vetıere knvuıturanıaılı . .Sov}'d 
lcr bütün \'oılaı ı l.ısınıtluıdır . 

l.ondra : ~ iıt u. ) - Stı uya· 
ıutada çenbeıleııeıı Alnııuı bırıcı 

oı du•u hli)Ük lıir iıÜ~lül. i1,· iııd~
diı. Sovycstlc:ı l.euiııııı aıidıuı :~S 
kitoıuetrc kadar iltrlenı iştir . 

Moıkova _: '). t Tcl>li~ ı- l >üıı 
i~C~ Ruı kıtaatı düşmıwıı kaışı 

faal hueldita dt:vam c\mişdır . 
Cumaıteıi günü o Almıuı tan ıe· 
rcıi tahrip edilınittir . L~ninaraıl 
cenubunda muhu:ır a edilnıiı olaıı 
16 'ıncı Aluıın ordusu müclaha 
için ıüratle lıuırlanmaktadır. 

Ş.vyet!er )'eni bazı meıkun 
}erler dahı almııludır . Kızılyıl
dı1. gazetesi mühim bir yerin 
alındııi'ın• bildirmelte fakat iıim 
v~rmemektedir. lki Alman piyade 
~llfı imha edildi. Diter bir Al· 

_!!l&n piyade tümeni de afır ı.a· 

Krlpı'I• geaçlll• 
llr ldtabeıı 

Londre : 2 ( a. a. ) - Krips 
&cnçli" toplııntııırııla , Sov)·ct ve 
lfl&iliz gençlerinin Çin ve öiğer 
İstili ıltındaki memleketler genç 
leri_vle işbirliği yapmasının çok 
ehemmiyeti olduğunu t>öylcmif ve 
Sovyet l~nçli~inin ikşli bir ıılı· 
rapla yanarek çalıftı~ını aıılat

mıttır. 

Kripı , Britaıı) aıla da böyle 
bir ıençlilt ıör~ek iıtenilditirıi 
bi1h1111 kaydetmiştir • 

Libya vaziyeti 
Kahire : 2 ( a. a. ) - Orta· 

tuk lnıiliı ttbli2i : Mekilinin 
dotu"undıki bolft'de küçü" bir 
~Qman kqvveti '.görülm'Of \le top· 
çu 'kavvetlerimi1in karfışmda ge· 
ti ço1dlmf'te ıntcbur olmuıtur . 

'byda df.~er bflllıa bir lııtrcket 
tılmımı~tır . 

lırlla Vltli•• ... , •. , .... , 
Stolıholm : 2 ( a. a. ) - Bir 

ıaıetcnin ) azdıgına &öre, Al men 
ınahfillcri Vifi ile anlatma bah
•inde bir aabırıııhk aöstcr'me"
tedir • Beılinle Viti arasında '-ir 
lf~rıinlik çıkmaıı muhtemel a.I · 
dutu. Seriinin Petenden müşteki 
bulatıdulu itAve edilmektedir. 

Sıhhat Vekilinin 
yurd tetkikleri 
Ankara : 2 (a .a) - Sıhhat 

Ve1'ili Hulusi ~latat bugiln bir 
'tetkik yahlltine Ç1\lfttfhr. Vekil 
~ab ve cenobi ıarbi Ana<lolu· 
·.Sı ıtldklu ) apacaktır. 

Ankara : 2 { Tı1rksözü mulıabirinclen ) - Razı mallarımız muka
Mlincle ltalgatları 2 mi~IJOn 750 hin liralık bir lıüJ dalıilincle bir ıaJ..ım 
ita/yan mamulrilının lıususi takas yolile idlıali hakkıncla Cnmiran ano· 
nim ıirkeli ile nıüzaktr eler .11apzlmış ve bir anlaşma.ııa varı/mıılzr . 

Bu anlaşmaya göre, hustısi takas yoli/e ita/yaya ze.11tinyalı ve af
i/On göne/erilecek, bunlara mukabil lta~ııadan demir malzeme ( Çivi , 
demir iti, demir Melon, .saç, boru, şişe kopsıilıi rıe ikl lura/ın nwlaba 
kalı ile tayln edilecek sair clemiı · malzeme , otomobil !Jttltk parçaları 
tıe cliaer .11eclek parçalar) getirilecektir. 

Yine lta(IJa!la gönderilecek ôlan yumurta ve kıiçük baş lıayvan de. 
rlleri mukabilinde lıalyodan kükürt , sizara hifulı , kimyevi ve tı6bi 
maddeler • senleletik boyalar , sentetik t1eya tabii esanslar , ( Limon 
esansı, bergamot, potlakal e.sansı , neroli illı .. .. ) şapka idlıal edile· 
bilecektir . 

Bu takas çerçevesi clahillnde lta(ııaya ilıracal yapılabilmesi , ayni 
kzgmtlle ltalyan mallarının memleketimize icllıali ve bu malların kara 
yeycı deniz golile Türk(1Je,11e müleveccilıen yola çıkarıldılmm ietısiki 
ile kabil olacaktır. Ancak, vakıi ziyama meydan verilmemek üzere 
ita/yan mallarının vürut veya yola çıkarılmasının tevsikinden evvel 
Nıraç edilecek mallarımız için lisans verUmesi ·Ticaret Vekôldiı'nce ka· 
bul edilmiştir. 

....... 

... 

Rusyaya müttefiklerin gö11clerdikleri tanklar bir limana çıkarılırken 

yiat vermi.ştır. Harkwf bölgesinde Ruslar burada daha üç köy al 
dt" Ruıl&r mühim bir mevki daha mışlardır. Rus süvarilr.ri miihim 
almışlardır. bir bölaeye !<arşı üç gündür lıü-

Razı bölgelerde katlar cı imiş cunıla,·da hulunmaktıdır . 
ve her taraf hir çamur deryası Rusyada hava hareUtına i.şti-
halinc gelmiştir. Almanlar llmeıı rak eden lnkiliz hava rrupları 

· gölü civarında faali~· ette ise de Britanyaya avdet ctmiftir. 

Kahve ve çag 
inhisara geçiyor 

Ankaıa : '2 (Türksözü Muha· 
birinden) -· Gümrük ve inhisarlar 
Veklleti ile Ticaret Vekaleti ara· 
~ıında, memlekete ilhal edilrnektııt 

olan ç<1y ve kahveler hakkında 
bir karar almak için le:naslara 
başlanmıştır. Bu lemaslaı ın takip 
ettiti i'aye. Ticaret Ofisi tarafın· 
dc.n hariçten mübayaa edilerek 
külliyetli miktarda stoku yapılan 

çay ve kahvelerin bedeli rnulc ahi· 
linde Gümrük ve inhisarlar Veki· 
leline devredilmesidir. 

Müzakereler müsbel bir şekil· 
de neticelendi~i takdirde ithal e · 
dilmiş ve edilecek olan çay ve 
kahvenin inhisarlar Vekaleti taıa · 
fından satışa çıkarılarak rakı, sıga· 

ra ve saire ~ibi bu maddelerin 
de inhisar altına alınaca~ı tuhrnin 
edilmektedir. .... -

1 Koordinasyonun 
yeni bir karan 

Ankara : 2 (R.G.) - Yann 
intişar edecek bir Koordinasyon 

kararına gört: Adliye Vekilletine 

seldz yerde mahkeme kurmak ve 

icabında buııların yerlerini de~İf· 
tirmek selahiyeti verilmektedir. 

Kurulacak ınalıkemeler millt ku· 

rurıma kanunu suçlarını ıüratle 
cezalandırmakla mükelleftirler. 
lstanbul, Aııkara, lımir ve Zon · 

gultlak ~ibi yerlerde tJu mahke· 

m'!ler açılaca"tı. 

Mütte fik kuvvetlerin 
büyük mukavemeti 

84,000 müttefik 
esir alınmış 

Londra : 2 ( a. a. ) - Hol· 
landa kıtaları Cava<la &caıaya çı
L:an Japon kıt11larına her tarafta 
ıiddetli hü~um ediyor . Petrol 
bölaesi tahrip edilmiştir . Burası 
Renbandaıı elli kilometre men
fededir. Japon kıtaları ciddi la 
yıplar vermektedir. 17 Ja,on ta· 
fıtı ve orta bü) üklükte 10 vapur 
da isabetler almıştır. Ja,onlar bir 
ağır kruvaıör kaybetmiştir . lki 
gemi de i.abet almıştır , Mütte
fıkler i"i kruvuör ve bir tor~ido 
rnuhribi ~ay betti . Batan bu ge· 

!miler hep Hollanda &emilcridir. 
Mdburn : 2 ( a. a. )- Avus

t ı alya Başvekili , yühek strateji 
c::ııulıırıııda bir anlaşma olduğunu 
ve ) eııi karaı l:tr alındığını ı;üyle· 

nı iştir . 
Vaıin~lon : 'l ( a. a. )- Lo· 

:ıoıı şim;tlinde müttcfü.ler Ja,.1n· 
ları Alır:ı ırnıa~ı \'İdiıini terke 
mecbur etm işlerdir. 

l hı bi\• ejııttrnlıQının ıöıcü11ü, 

l.ıu hü\;urnun büyült bir ehemmi· 
yeti olmaılı~ıru , Rahaıı yarıma· 
doınıla mukavco1ctin devam et
nıeltte oliluiunu söyleıniıtir. 

ViJi : ~ ( a. 1 a. ) - Japon· 
laı ın Cavaıla elde ettif(i illt mu
vaffakıyet Londrada·ehemnıi~·etle 
k-arşılanmıştır . As~·eri. mahfiller 
f aıla ekiın•crlikien "8ç~aktadır . 

Vaşington : 2 ( a. a. )- Fi· 
tipinin ikinci büyik ~şehri Çebi 
Japon donanması t arafından bom. 
bardıman edilmiştir . Fakıt hiç 
bir hasar yoktur . Jıpen donan
ması bombardımandan Hnra u· 
zaklaımıştır, 

latıvyı : 2 ( a. ı. ) - Cı· 
vada şiddetli tnahırebeler eluyor. 
]aponlar Revan evasınm bilyük 
bir kısmını işral etmişlerdir. Düt· 
mania bütün ıün muharebeler 
devam etmektedir. 

Nevyork : 2 ( a. a. ) - 17 
Japon nakliye gemiıiyle urta bi· 
yüldftkle 10 Jap•n ıemiıi batı
rılmıştır. 

Nevyork : 2 ( a. ı . ) - Bir 
Japon harp ııemiıi !tir bomba 
isabetiyle parçalanarak batmııtır. 

Melburn : 2 ( a. a. ) - Avuı· 
trılya Baıvekili bir beyanat ne.ş 

rederelc, gc..neral Gordun Bent'in 
iyi vaıife gördüQ"ünii , ıon daki
kaya kadar aakerleri batında kal
dıtını ve ıonra bir fırsat bularak 
laçtıQ-ını bildirmiştir. 

Cıva timali ıarkiıinde lnderi
mayı yanııı.Jaki bir kaaabayı Ja
ponlar İHal etmiıtir • 

Müttefik tan areler mütemadi
yen faaliyette bulunarak Hhile 
çıkmak iıtiyen Ja ıaonlİn imha ile 
meşıul olmuşlardır. 

Londra : 2 (a.a.) - Celcu 
(GerW 2 ncl 1ayta4al 

Pariste bir 
suikast oldu 

i* ............. ~~···~· ............................. ı 
ı B UGUN O~LEDEN S O NRA ı 

Paris : 2 (a.a .) - Alınan 
askeri makamlarınca nefreclilen 
tebli~e iÖre bu sahAh clört kişi 
Pariste bir Alman karakoluna 
hücumla nöbetçiyi öldürmüş ve 
bir bomba bırakmışlardır. Bom
ba patlamamış, miitecı.ıvi,ıler !.aç
mıştır. 

Dögol'ün hakkı 

hükumranisi 
Stoldıolm : 2 (a.a.) - DO· 

aol'ün Kalidonyadık i hükümran. 
• lık hıklunı lnıilterı tanımııtır. 

ı ı 

1 Partide yapılacak 1 
• ı 

i Çif çi . toplantısı , f 
i Bupn •aal 16 Ja Parti Salonunde , Ya~lılı elıi- ~ 
ı min arttırılmaıı ve ~iroi ikre:ıat l aizl•ri • s erinde çift- f ! çiye .,. müıtahaile wöıteri/ece"lr ltol•ylılrl.rlA banlıa- ı 
ı nın ıö.tereceii yardımlar halılunda Çulıcırova t;il tçi· ı 
ı inile tepla bir llonaııma yopılacaltlır. ıı 
ı ........................ " ........................ ~ 

Ziraat seferberliği 
için k onferanslar 
Aallara•daa ıladerllecek batlpler 

lJçlü Pakt yıldönümü 

Borisle Mihver 
Şefleri arasında 

dostluk tezahürleri 
Sof ya : 2 (A.A.) - 8ulrar 

Kralı Boris memleketini Üçlü 
Pakta rirmeıinin yıldönilmü mü
naaebetiyle Hitlere fu telgrafı 

fÖndermiştir : 

- Bulgariıtanın Üçlü PaUa 
iltihakının yıldönümünden istifade 
ederek zatı devlellerile büy iik ve 
cesur Alman milletinin refahı için 
en samimi temennilerini bildjr
mc"lc bahtiyarım . Şu anda hür 
Bulgar sevk ve idaremiz altında 

sulh emellerimizin 2'erçfkleşme· 
ıini mümkün kılmıf olan muzaf 
fer Alman ordularına kartı bil· 
hassa minnetıarlık du} uyur . Bu 
erdulcu- fioıdi milletleri daha 
mcs'uıl ve daha iyi bir istikbal 
temin edecek bir cihan ni:ıamı· 

nın temellerini atmıı olmakla 
nictııu:du r . , 

Hitle r aşaiıdııld telarafla cc· 
vıtp vermiştir : 

Cumhuriyet Halk Partisi ge
nel sekreterliği ziraat ıse(crbeı li· 
ğini teşvik iç in memleketin dört 
bucağına hatipler göndermeyi ve 
konferanslar Yerdir meti kaı ar laf
t ı rmıftır. 

Seyhan, Kadirli, Ceyhan ve 
Kozandaki konferan:.ları Ankara . 
dan gelecek B. Kerim Ômer 
Çağlar ve Elaıı2', Maden ve Pa· 
ludald korıf eraansları da Adana· 
dan gidecek çeltik mütehass111 
B. Htırun Onuk verecektir. 

lerden dolayı haşmetliniıe teıek

lürlerimi bildiririm . 

Zafere ve onu takip edecek 
- olan ~eni ci~an niıamına sarsıl· 

maz· güvenimi belirtmek ve Bul· 
gar milletinin ve haşmetliniıin 

mcs'ud bir istikbale nail olmaları 
hususunda beslediğim en .aaı#ıimt 

temennilerimi bild irmejde Çalıti
yarım . > 

Roma : 2 ( A. A. ·) - Kral 
Bori.sle imparator Emanucl , iki 
memlelet ata.tın ıl uki dostlutu 
belir ten tt:lgraflu teati etmif · 
!erdir . 

Başvekil Fıluf dil Muasoliniye 

Lir telaı af çcltmişt iı . Mussolini 

de "bt.ına iyi lt.'mtıınilt.rlrıi . i:ılıar 

etmiıtir . 

- c: Bt.ılıarlstanııı Üçlü Pal· 
ta iltihakının yıldönftmil münaae
betiyle iı.lııu ettitiniı i}' İ dilf'k· 
-- - -- -~- -;:-r- -..... - "'---------------. 

Fazla ekmek almak 
için Sahtekiırlık 

Şehrimiıde:Paaar rtnü Ha
san Karaca adında l.iriıi , öl
mÜf bir ıahsa ait nüfuı lca~ıdını 
göıtererek ekmek karnesi almak-

tan ıuçtu olarak yakllanmıştır . 
. iledir Çiçtktaf ilminde air haf· 
kuı d~ cüıdaıunda ekmek kar· 
neıi verildiğine dair elan dam· 

t•yı silerek tekrar karne alırken 
suçüstü tutulmuttur . Celal Genç 

a.ıını taıı'yan bir açı'kröı. de 8 
Şultat tarihli t ünlük ek111ek kar- · 
tını 28 yaı11rak ekmek almak 
isterken yakayı ele verırıittir . 
Her ilç suçlu hakkında a-erekli 
muamele yapılmııtır . 

P ar iste Bolşevi ki i k 

a leyht a ra bir sergi 
Pariı : 2 ( a. a . ) - Pariatf' 

Bolşevi"lik aleyhtarı ıerııiıi açıl· 

mııtır. Bu törende Fran11z bfiytik 
etçiıi Je bulunmuıtur . 

Bu akşam .. 

ay tutulacak 
Bu akfam ay tutulacaktır • 

Huıılf fİmali garbi Anadolu ve 
Bulgariıtandan tam olar~ iÖTÜ· 
lecektir . 

Alman hava 
zayiatı yekunu 
Londra : 2 (a.a.) - Geçen 

hafta Mihverciler muhtelif cep· 
helcrde 270 tayyare kaybetti. 

iagllterıye alımlar 
Londra :.2 ( A. A. ) - Dün 

gece düımarı uçakları lskoçya 
ve İngiltere cenubunda aı faeli· 
yet fÖıterdi . Bir kaç kiti yara· 
landı • u huar eldu • 

Denizyollarımızda 
yüzde on zam 

DladlD ltlllırea tatltlllata 11a,ıaadl 
Ankara : 2 ( Türksözü muhabirinden ) - Münakalat Vckillitin· 

ce , buıünkü ekonomik durumun icap ve zaruretleri göz önünde 
\ıd .. uclurularak , denizyollarında • efya nakliyatına ait tarifelerin 
2 Marttan itibaren yüzde on niıbetinde arttırılmaıına karar ve· 

rilmiıtir • 
Yapılan bu zamlar aeticeııinde • kıymet itibariyle en yüksek ıı

ada dahil qyanuı en uzak mesafeye naklinde alınacak navlun , kilo 
başına ancak bef para kadar artmış olacaktır , Kıymetçe daha 
ucuz olan efyamn kilosu batına düşen :ıam iııe beş paradan da çok 
aıatı olacaktır • 

Buıüalıü umumi flyat artışları karıııında vapurlarımızın iıletme, 
timir . we bakım maaraflarının da fazlalaımıf oldutu göz. önünde 
ıaulu•durulacak oluraa, tarifelere yapılan bu zammın biasedilmiyecek 
derecede az oldutu anlatılmaktadır . 

Diter taraftan yolcu tarifelerine de ayni niıbctler dahilinde zam 
7apılmuı ı.akluacla tetkikler yapılmıkta oldutu haber verilmek· 
1edir • 

,, .. 
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il. ASRİ SİNEMADA J 

canll hayvan 
VE-

deri ihracatı 
Tutulan bir istat ist i~e göre 

ıeçen bir ay içın1e şehrimizdrn 
di~er iç tehirlere 5328 koywn , 
283 öküz, 53 inek, 53 manda, 14 
dişi manda. 229 k\!ç i. 280 kilo 
ııQ'ır deri~i, · ısoo kilo koyun de· 
riıi, 1150 kilo da keçi derisi ih
rac edilmiştir. ;suna karşılık öte· 
ki iç tehirlerden de şehrimize 

' 3660 koyun , 28 öküz, 19 kısrak 
ve 52 at ithal oluıımustur. 

Okullar arası 

lig maçları 
Pazar günü Stadyomda okul 

1ar arası lir maçlarına devam e
dilmiştir. Erkek ve Ticaret lisesi 
karşılaşmasında 1-0 Erkek lisesi 
maçı kazanmıştır. Bölgemiz şam· 
piyonu Milli Mensucat Gençlik ku· 
lübü ile Adana gençlik kulübü ta
kıml.m arasındaki hususi maç da 
5 - ') Milli Mensucat lehine bit· 
mişıir. Seyirciler stadyomdaki ho · 
parlörler il! yapılan neşriyattan 

çok istifade etmekte ve memnun 
olmaktadır. 

içinde kimse olmıyan 
evde çıkan yangın 
Paıar iÜnÜ şehrimizde saat 

22 sıralarında müessif bir yantın 
olmuş ve Cınetemiz yazı işleı i 
aile! inden arkadaşımı7. , Yusuf 
Ayhon'ın evi yanmıştır. Yanğın yed· 
ne iıf aiyc vaktinde yetişerek etra 
ra sirayetini önlcmişıe de: -,,ı..ada · 
ıımmn 1'ayıbı büyük olmuıtor. Bil · 
hassa bir çok zali ve de~crli 

eıyası kül olruuştur. Yan2'ırı 
bir kaıa eseri olarak mütaleıt 

edilmemektedir. · Sadece yan~ın 
sırasında detil, o g ün e\'dc kim· 
aeni:ı bulunmaması şüphe uyandır· 
maktadır. T11hkikat devam etmek· 
tedir. 

Raşid Rıza bu akşam 
temsillere başlıyor 

Deterli uhoe aan'atldirımız 
Bay Rıtid Rıza Samak•)'nun Ün· 
lü adını hfıyan < Raıid Rıza 

Tiyatrosu > dün şehrimize a-el· 
miıtir • 

Oııtad Raşid Rııa Samako 
ve bilyük Aktrist Bayan Halid~ 

Piıkin heyetle bereberdir . Asrt 
Sinemada bu 1ıece oynanacak olan 
Bedia Ştatzer'in ueri < Berıi Ô · 
p~nüz 1 •• > komediıimle her iki 
aan 'atkirımız da sahneye çıka
caktır . Hey'et çok kuvvetH san'
atUrlardan müteıekltildir '. Çok
tandır ıusadıtımız hakiki tiyatro 
zevkini bize 8-10 gün doya do· 
ya tattıracaklarından şüph~ etmi
yoruz . 

Bir poUıl varan 
iki llaydat 

Mardin : 2 (Tilrkıözü mu hı· 
birinden ) - Say111z hırsızlıklar

dan suçlu ve firari Mardinin Gül 
mahallesinden Halil Mıtrıbı : ile 
yine sabıkalı ve asker kaçkını 

kardeti Abdülkadir Mıtrtbi'nin 

evlerinde saldı bulundukları ha
ber alınmaaı üzerine altı kişilik 

bir zabıta kuvveti evi sarmııtır. 
Bu sırada, ıabıtanın çenberi için
de olduklarını anlı yan iki suçlu 
kardeı ( llerinde çıplak tabıinca · 
ları oldu~u halde don gömlekle 
dııarı fırlayarak zabıtaya ateş 

açmıılardır. 

Bu unada poliı memurların

dan Konyalı Salih Ôuelçuk kal · 
binden ve bileğinden vurularak 
ıehit dü4mü1 ve kargaıalıktan 
iıtifade eden ıerirler kaçmağa 

muvaffak olmuılardır. 
Bu acıklı olay Mardin 'e çok 

derin bir tet s~iir uyandırmıştır. 

Vazife kurbanı Salih Ôıı;d. 
çuk , memleket hastanuinde 
otopıi ameliyesi gördüHen sonr1t 
başta Vali, mevki Komutanı, de· 
vair· rüeıuı, bütün memur ve 
binlerce hİlkın i~tirak ettiQ'i bü · 
yik bir cenaze töreni ve ıöz 

)'• tlan arasında ıömillR1üttür . 

Büyük atıcılık 
müsabakası oldu 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

7 .33 Müıik : Harif Proıırem 
(Pi) 

7 .45 Ajans Haberle ıi 

8 00 Müıik : Se rıfurı ik µ3 1çalar · 
( Pi ) 

•ı Suvart': B A'• Suvare fı 
ı B.45 a ·••• B.45 ı 

l RAŞiD RIZA TiYATROSU i 
i Sanatkar Halide Pişkin birlikte f ··············! i SEH!Rli ! ! 

• t 
f Sende TUrk k ö ylUsU f 
f gibi ziraat aeferberllOln· f 
f de vazife al 1 f • • ••••••••• ••••• 

Ba1rak koş~arı 
Pazar günü şehrinı iıde yapı· 

lan spor hareketlerinden biri de 
Stadyumda ö~retmen okulu, er· 
kek , ticaret ve ıiraat liseleri ara 
ıında yapılan 21) kilometrelik 
bayrak koşusu olmuştur. 

Abdi Atameı 'in ne:uretinde 
cid<fen övünülür bir intizamla ba
ıarılan bu önemli koşuda her "O· 
şucu bayrak değiştirerek ... oo ila 
1000 metre koşmuştur . Sonuncu 
58 dakika 24 ııan i 't' ede ~ıkek li· 
seai atletleri kazanmııtır. Tebrik 

ederiı . 

Koyun hırsızı 

Lato o~lu Huan Lato adın · 
da biı i üç koyun başı ile yaka 
lanmıf, yapılan ir.celem('ı \e bu 

uiıııaıın Demir"öpı ü eh arıııda 
otlatılan Abrlürrıu.ıak'uı kolun 
ıürüsilııden çalınan beş koyun dan 
üçünün bafı oldu~u anloşılmışt ı r . 

Suçlu müddeiumumliğe verilm i ş 

tir. 

ÖLÜM 
Aıkadaşımn. Yusuf Ayharı'ın 

h< mıi •esi Emine Şenbol'un kıı}ın · 
bata Mustafa Çö!oA"lu kalb dur· 
mum lan Pıttar günü Mersinde 
vefrt etmi~tir. Allah rahmet ey· 

lesint 

Uzak ,arkta 
(8.1tarah Birincide) 

haberlere göre, Çin - Birmaiı
ya hududunda brf Çin tümeni 
toplandı. Uzakıark cephelcrir.de 
muharebeler şiddetle df'vam edi · 
yor . En büyük muhaıcbeler şim· 
di Birmanyadaki pirinç tarlaları 

içinde oereyan etmtktedir. 

Londra 2 : (a.a .) - Mühim 
Japon kıtaları dün şafakla Cava 
adasına çılcmıt~a başlamıştır. 

Müttefiklerin şiddetli mukaveme· 
tine ra~men çıkarmalar üç böl· 
gede olmuştur. 

T•kyo : 2 ( a. a. )- 43.000 
Avustralyalı ve 41,000 Hindlinin 
eıir alındıR-ı haberi gelm iştir . 

Banrloeng : 2 (a .a .) - Jlollan 
da Hindiitanı tebligi : Ta}}'are 
lerimiı asker tllnl yüklü 20 de
niz taııtı ile kara kuvvetlerine 
hücumlar yaptı . Taşıtla rrlan bir 
çoğu yakıldı. 1 

Tokyo : 2 (a.a .) - Tayya
relerimiz Cava batısında Batav· 
ya doğusunda bir çok yangın 

çıkarmışlardır. Hollao'da adala
rı üstünde tam bir Japon hava 
üstünlü~ü bulundu~u an !aş ı lıyor. 

A lenen teşekkür 
Muıtyenehanemden mahirane 

b ir şekilde çalınan alAt ve cefa. 
vatımı Ceyhan poliı komiseri B. 
Şerif Akalın v~ maiyetindeki po· 
lis arkadaşlarının inceleme ve meı 
!ekteki ihtisaıları sayeıinde iki 
gün zarfında hırsız meydana çı
karılıp Osmaniyede yakalanarak 
Oımaniyeye yarım saat mesafe
de bir tarlaya gömülen eıyalarım 
noksansız olarak ıctirilmiştir . 

Gerek memleket iıinde ve ıerek 
vazifelerinde . gösterdikleri bu 

fayretten dolayı komiser Bay 
Şerif Akalın'a ve' maiyetindeki 
polis arkadaılarına alenen teşek

kürlerimin sayın gazetenizle ibla · 
ğını rica ederim. 

Ceyhanda diş tabibi 

Zühtü Plk 

Beden Terb iyesi bölgemiz bı.ş· 

kanı va li ı11 i z B. Faik Üs tün'ün r<:· 

is l i ğ"i nde Atıcılık aj nnı Dr. Nihat 

Güran'ın nezaretinde teı tip «>dilen 

atıcılık muallimi binbaşı Kerim 
Ka}' a'nın idare t'l: iği l.ıüy iik atış 

mü 'iabakalan Pazar glinü Pol ilı:'oıı '· 

da üç müessese gençlik kulübü 

alıcıları arasında y;, pılmışlır. Ge· 

rek halkımızın g erek genç atıcıla

rımızın gerçek bir ilgi ve önem 
gösterdikleri bu teşvik alış müc;a· 

bakası Po!igon'a yüzlerce seyirci 
toplamış, yarının şöhretleri sayıla 

cak genç kabiliyetleri tanıtmıştır. 

Atışlar sonunda yapılan tasnif· 

lerde Milli Mensucat Gençlik ku 

lübünden Tahsin l-larazer birinci, 
Malatya Mensucat Gençlik kulÜ· 

bünden Nuri Pak ikinci ve yine 
Milli Mens cattan lmre Üçüocii ol· 

muştur. l3eden te rbiyt's i ıııüdiirÜ· 

müz Bay Rıza Salih Saray birir.ci 

ve ikinciye birer kol saatı, iiçün· 

cüye de bir Stilo hediye etmiştir. 

Takım tasnifinde birinci gelen Mil

li Mensucat Gençlik kulübü bir 
duvar saatı alrnış•ır. 

Mü5abakala! ın bundan böyle 
kl:I ibler ve· okullar arasında her 

hafta devaı ııı e<l e l'e~i sporcul :ı r 
arasrnda geııel bir sevinç u yandır 

mıştır. G öniil isterdi ki, Poligon 
halka da bir an önce açı lsın. 

• 

8. 15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Meml~kct saat 
Ayarı 

12.33 Mür.ik : Türkçe plaklar 
12.45 Ajans Haberleı i 
13.CO/ 
13 3') Müzik : Türkçe Plaklar 

programının devamı 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müıilc : Radyo Salon Or· 
kestras ı ( Violoniil Necip 
Aokııı } 

18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Milıik : Fas ı l heyeti 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri 
19.45 Konuşma 

19.55 Müzık : ~asıl prokramının 
ikinci kısmı 

20 . ıs Radyo Gautesi 
20.45 Müzilc : Genç Bestdarla · 

rımız 

21.00 Müzik : l~pırnyol Musiki 
sinden örnekler (Pi} 

2 1.15 Koou~ma : (Türl llukuk 
Kurumu adıııa ) 

2 1.30 Müıik : Orıvedi nci Aııır 

Klasik Musikisinden öı nek · 
lt'r ( Pi ) 

2 1.45 Müı ık : Kıa,ik Tür~ mü 
ziS'i i prugramı 

2230 Memlı:l.:rl Saat Ayarı ajans 
Haberler i ve Borsıtlo r 

:n 45/ 
2'.l 50 Yarıı,ki 

Kapanış 

• 

Pı ogr~ırn ve 

NEVROZIN 
Bitin . atrılarıa panzehiridir 

~ 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını sürdtle izale)c kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele istırapları NEVROZIN'le 

teda~i edilir, Müessir il!ç 

N E V R O Z l N' dir. 

. NEVROZiNi TERCİH EDiNiZ 
icabında 11ünd1J 3 kaıe ~alınabilir 

' . 

: BİRİNCİ TEMSiL : • • • • •• • • • i BEN/ OPUNUZ i!ı i Komedi (3) perde" fi 
t Dikkat ·: Yerler numaralıdır. Kişe her f 1 

• .! 
t zaman açıktır. Mahdut y,erler kalmıştır. ti 
f istical edilmesi. t, 
• ııı 
ı TELEFON : 250 · ti 
• il 
t PEK YAKINDA • 
ı: ı: 
·.·ı HİNTRÜYASI !!

1 

1 ı.ı 
ı:! - ·~ - ,.~ 

•····~~···-·····-············ ...... ...... ................. • • •• : Merakll Hayanlara Müj~e.! ... ı • • • Cüı.el Kumıış , ~ü1.el biçim ve dil. im ile keııd i sini ~ü~teriı . • • • f ADRES : A,,rf Sinema Caddesi. Cumhuriyet O kulu . f 
• Karş"ıııda Göı Dişpsnse ı i sokağııı <la Tc:ııi f 
f 5 - 7 M AKBULE Nil 13S99 • . -· . ....... . ......... ......... ~····· 

DO K TOR 

Muza/fer Lokinan 
Bergin . llastaıarını 

nesinde kabul eder. 

ADANA BElEOİYE RiYAS~TINDEH : 

mua1eneba-
" 

Bilumum motörlü r.akil vasttalarınm St"ı: tlik umunıj nıuaye 
nesİnf'\ 4-3-942 g!jnü başlanacak ve on gün müddetle devanı 

edecektir. Bu müddet içiıı<le muayent>ye g<"tirilıııiyen nakil 
vasıtaları sahiplerinin on lira maktu para cezasiyle · tecziye 

edilecekleri ilan olunur. 

!-·-·-·-·-·-·-·-:-·-·-·-·! 
! c • •• p ! • • i Kayalıbağ Ocağı i 

Seyhan Defterdarllğmdan 1 
1 

Vergi kaydına 2öre 

Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Parsel Mesaha Kıymeti Hisse 
M.2 Lira K. Miktarı 

Kurtuluş Yeni istasyon Arsa 545 7 625 125, 00 Temamı 

> > , 548 ı ll?.O 284, 00 > 

" 
, > 547 3 390 78, 00 > 

, > :. 553 10 185 55, 50 , 
> > > 553 9 300 90, 00 > 

> > 553 8 250 75, 00 , 
> > > 551 6 170 51, 00 > 

> • > , 553 2 200 60, 00 ~ 

> > > 544 14 190 57, 00 , 
,. > > 545 4 95 19, 00 • 
> > > 545 5 70 14, 00 > 

> > > 553 7 240 72, 00 > 

) > > 551 10 420 126, 00 Yarısı 

> > > 562 2 125 62, 50 Tema mı 

> > > 561 5 195 85, 50 > 

> > > 562 6 65 19, 50 • 
> > > 554 9 150 45, 00 > 

> > > 554 8 225 67, 50 
" 

• • 554 6 365 109, 50 
" " .. .. 562 7 90 '11, 00 
" • 

Karasoku Eskiçarşı " 
195 11 75 75, 00 .. 

Mihmandar köyü.' Köy içi Tarla Tapu Tarihi 
2 nci Kanun 

2720 38, 08 .. 
942, Tapu 
Numarası 17 

Evsafl 9ukarıd'ıt yaı ıh gayri menkullerin mülkiyetleri 1490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık 
arttırma ve peşin para ile ~n beş gün müddetle satışa çıkanlmııtır. ihaleleri 16/3/942 tarihine müsadif 
Pazartesi güllü saat ıs de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda icra edileceklir. Taliplerin 6/u 7,5 lemi-
natlariyle "•'eıkılr gfin ve saa,tf" hazır bulunmaları ve izahat almak isteyenlerin d e her gün Milli Emlak 
daireıine tİıüracaatları i1an oluıtaı r'. 3-6-10-16 1394.<f 

i çıkarına j 
i - i i 29 M art 942 Pazar gUn U ; 
i saat t 4 .de A.d~na kof u t 
i ala nanda • . . 
i YAYA , BISIKlET YE i 
i MUH Ulif AT KO$UlARI i . . . . ( ...... . 
i Bu koıuda ~azanan· ; 
i lora bol ikramiye ueril~.- ; 
i cektir. Tauailtit el ilanla· i 
i· r•ındadır. '- i 
• s. c. 4-10 13913 i 
i i 
~- ·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·- · 

Nlbetçı eczane . 

. Ali NASİBİ ECZAHAHESI 
yağ c ?ınt yanında 

........ E:'~t"'C!C.r:IZS?:.ıaıı ............ ~~ 

U. N~şriyai Mat!. Macil Güçlü 


