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P ARTIDEKI BUYUK 
ÇİFTÇİ TOPLANTISI 
Büyük Zirai plô.nınuzın 

esasları Üzerinde konuşuldu 
Yüzlerce çiftçimizin iştirakiy· 

' le dün saat 16 da Parli binası 
&alorıunda biiyiik bir t oplantı ya
pılınıştır. Bu önemli toplantıda 
Parti vilayet idare hey'~ti reisi 
Mustafa Rifat Giil t k, Helt·diyt: re· 
İsi Kasım Ener, Ziraat müdürü 

Nuri Avcı, Pamuk üretme miies
s~sesi müdürü Zeki Sayar, Ziraat 
bankası müdürü Ziya Alaçam, Çift· 
~ilerbiıliti reisi Faılı Meto ve bir
lık idare hcy'eti azaları da hazır 
bulunmuşlardır. Parti idare amiri 
tarafından C. 11. P. Gcn~l sekre-

terli~'inin yazlık ekim :ııevzulıı yük· 
Sek direktifleri okunmuş , bundan 

sonra Ziraat bankası müdürü Ziya 

Alaçam baıık:ıdan kcf aletll! para 

~ma hakkındaki kolaylıkları ve -- ~---

ı- Uzak şarkta ı 

Stankta Japon 
tazyiki arttı 

CAVA VAZiYETİ 

Auudralyada iki ftthrtt 
Japon hücumu 

Ankara : 3 .( R. G. ) - Ge· 
n~r~ı Veyvl cenuptPasifik Baı· 
kuınanıianlığından alınarak yine 
Hindistan Baıkumarıdanlığırıa ve
rilmiıtir. Ve Veyvl Hirmanya ha
rekatı kumandaaını da de almış 
bulunuyor . 

Sirıgapurun düşmesi, ve diğer 
lerilemeler dola}' ısile : : bu tedbir 
ıtlııımııtır . General' v~yvl nazik 
bir anda awır bit mcsuliye yük
lcıımiı bulunıııaldadır • Bugünkü 
Vaziyette aıağı Bir manya hybol
nıuş la}'ılabilir . Fakat general 
Vcyvl yukarı Bırmanyarıın mü
dafaası için çalışacaktır . Veyvl 
Çang.Kay-Şekle de sıkı biı iı· 
birl;ği takibedecektir . 

Londra : 3 (a. a.) - Japonla
rın Cavada yerlilerden yardım 
iôrdüğü söyleniyor. müttefikler 
taarruza geçmiştir. 

Cavada bugünkü va:ıi}·etin 
lniittefilıder lehine olmadığı an · 
1aıılırıaktadır . Japonlar Birman
Ytde sert muvaffakıyetler elde 
edeırıemiıtir. Buı ada harekat çok 
•~ır haldedıı . Jıtponlar Çin Stl· 

tıillerine de \.eni y~ııi ı;ıkınınu 
hareketleı i .lr apınışlaı dır . 

ManJalay: ~i l ıt. a. )- Staııg 
11"hri aşağı mecrasında Japun taı. 
Yİki artmıştır . Yollarda malzeme 
dolu birc,·ok kam) oıı vıu tlır. 

l'ukyu : .1 ( a. a . )- R ıu.ııun 
baştaubaıa yanmaktıtdır. Sokaklar 
~•Çan Biı marıyalılarla duludur . 
. Bankorıg : 3 ( a . a. ) - lh

tılat(~ilcre karşı yapılan bare~et 
tenişliyor . 8t"Şİra:i kolun faali) ette 
buıundu~uııa cl3ir bir haber yok· 
tur. 

Tokyg : 3 ı a. a . ) - Japon 
donanmasınııı basın ateşcsi Cava 
tııuharebesi hakkında Domei ajan
sına malümat vermif ve buradaki 
rJeııiı haı binin safahatını anlat
ltıı§tır . 

Vaıinaton : 3 ( Tebliğ )- Bu 
••batı Japon tayyareleri garbi 
~"Uıtralya şimalinde ild ıehri 
011ıbardıman etmiştir. Japon hü

tuınıarı bilhassa tayyare mey
danlarına ve tayyarelere lcarşı 

lQerlaa 1 MI •ıf ... ) 

• Dün de Adanaya 
Beş vagon mısır 
tohumu geldi ve 

tevzi edildi 

• çiftçimize açılan ı:-eniş krl!di şekil-

lt:ıini anlatmıştır. Bil~hare Paı ti 

idare hey'eti Reisi Mustafa Rifat 

Gülrk yazlık ekinıin iki kata çıka
ıılmasını çiftçilerimize tavsiye e· 

derek hüküınetimizin direktiflerini 
hatırlatmış, patates, mısır, darı, 

nohud, fusulya, mercimek ve ben
zerlerinin imkan nisbetinde bol e-
kilmesinin milletimizin \'I'! ordumıı-

zuıı faydasına olacağına işaret et
tikten sonra bu smellı: Milli bir 

ödevin yerine getirilmiş olacağını 

söıler ine katmıştır. 

Ôğ'rendiğimiıe göre Adana 
garına gelen beş vagon içinde 
6Ô,OOO kilo tohurııluk mısırın tev-

ziatı hemen yapılmıştır. Bu 60,000 

kilo mısırdan 15,000 kilo Ceyha

na, 10,000 kilo Kozana, 10,000 

kilo Osmaniyeye, beşer bin kilo 

Bahçe, Kadirli ve Karaisalı kaza· 

larına gönderilmiş, Adana için de: 
ı 0,000 kilo alıkonınuştur. 

Çiftçilerimizden bol bol yaz· 
lık ekim yapmalarını öz yürekten 
diler, iyi verim ve başarılar te

menni ederiz. 

Amerikada uzak şarka asker fit malzeme sevki faaliyeti çoğ,ı/mıştır. 
Resmimiz Amerikan ihraç limanlarından birini ıösteriyor. 

ı"""""""""""""""""""""""""1 

i Ay Tutuldu i 
f Dün 11•<• ay tutulmaftur. Bu tabii hadi•• Avrupa- f 
: nın ve A lrikanın her tarafından , A ıyanın ga'p kı· : 
ı •ımlarından va memlelı.etimizden tamamile görü/mü,- ı f tür. Ay dün 11•<• yarmndan 31,5 dakika •onr• yani f 
ı 12,32 de göı· ülmüıtfır. Ay ıaat 4,11 de açılmıptır · ı 

:"""""""""""""""""""""""""~ 

Sanayii teşvik 
kanunu tadilô.tı 

·~~----............ ~ 
B0Ç0B SANAYi EtlBABI lllNI 

GENiŞLETMEK IMKANI BULACAK 

B. Burban Belge 
Matbuat Uıııuın Müdü. lüğ'ü Baş 

Müşaviri Burhan Belge mulıtt'.rem 

refikalarile birlikte dünkü Tuıos eks· 
presile lstanhuldan şehrimize gel · 

mif ve garda gazeteci arkadaşları 
ve dostları tarafından karıılanmış 

tır. De~erli kalem üstadımız Belge. 
cenup Anadolucla te.Jkikler ya
pacaktır. 

Süveyşe Mihver 

uçaklannın akını 

Kahire : 3 (a.a) - Bu sa· 
hah SüveYf kanalı bölgesine ha 

va alrını oldu. Hasar, ıayiat vak. 
Kahirede'de alarm verildi. Fakat 
hücum olmadı. 

Aııbı a : .'.l ('l'iiıksfrtii mu ha· 
biriııdt-ıı ) - lktisıst Vr:kaleti • 
Teşviki s ıuıa.,.i kuııuııunu drğişti· 

recck yerıi bir kaliun projr:si lıa 

ı.ırlamuktı.ıdır · Bu projenin t-saıı· 

lar ına giirt', saııayi işlt'rimizle 

meşgul olan.vatandaşlara bir çok 

kolaylıklar gösterilmekte ve ken· 
dileri oldukça mühim muafiyet· 

lere mazhar olmaktaciırlar. Bilhas· 
sa küçük sanayi erbabı, kabil 
olduğu kadar işini genişletmek 

imkanına malik olacak, bu lrnLil 
sanayi erbabının biiyümesi, yur· 

da daha faydalı bir hale gelmesi 
için her türlü devlrt yardımını 

yanında bulacı-ktır. 

Ana hatlarını 

bu kanun pıojesi 
Mecli.ı. tuplarıtısında 

bqlanacaktır. 

bildirdiğim 

önümüzdeki 
görüıülme~e 

::ı:: 

Sovyet cephesi 
••••••••••••••••••••••••••• 

.. --· f 

Sovyetler . 
ilerliyor 1 

! Devletin Yeni Teşkilatı i 
• • • • 
f iaşe işleri f 

A imanların Sovyd endüıtri 
ıehrine laücumları 

Ankara : 3 (R.G.) - Sav· 
yet cephesinden g~len haberlere 
görr, teşebbüs hala Sovydlerııı 

dindedir. Ve Alınanlar bunu iti
raf etmekte ve fllkat bütün taar
ruı.ların püskürtüldüğünü iddia 
eylemektedirler. 

Londra : 3 (a.a.) - Sovyr:t 
tebliğine göre, düşmana karıı 

faal harel.:at d~vam etmektedir . 
Cephenin bütün bölgelerinde Rus 
ların taarruzi harekatı ilerlemek· 
tt:dir. Yine bir çok meskur yer
ler alınmıştır. 

Moskova : 3 ( a .a. ) - İki 
mart günü taarruz( hareketlere 
ıievamla bir çolc: meskür yerler 
iual edilmiştir. Düşman 77 uçak 
kaybetmiştir. Biı. sekiz uçak kay · 
bcttik . 

Berlin : 3 (a.a.) - Alman 
tayyareleri Sovyet endüstri mer
kezi Veroneje hücum etmiştir. 
Hasarlar vardır. Hüeumlar arka 
arkaya iki defa yapılmıştır. Mos
kova şimalirıde bir tayyare mal· 
zeme f abı ikası ciddi hasarlara 
uğratılmıştır. 27 - 28 şubatta 
Alman ta_>Yare zayiatı 32 dir. 

Moskova : 3 (a.11 .) - Sov· 
yetl~r Snıol~nsk bölgesinde yeni 
baı.ı vetler (llmışlaı<lır. 

Mo-;kova : 3 (a.a .) - Rus · 
lar bütün geı'e düşınaıııı karşı ta· 
al lıarı"kdte huluıı du. 

iki maıt giirıii kıtnlar taaıtu · 
1.i lıarcL:aıa-:rtevaoı etti . l ıııarl· 

taki hava savaşıııda 77 düşman 
uçaıcı tııhrih f:dildi. 

Cenupta Sovyetlt'r 9 malıı.al· 

li geri aldıldr. 8ur11ları Alınanlar 
tarafından müstahkem halr: g~
tirilmiş ~ltulunuyordu. Orel'de çe
teler <D.> remzi ile bildirilen ye
re girmişler ve buradıt bütün ha-

pisleri ve Gestape adamlarını öl
dürmüılerdir. Almanlar 230 uçak 
kaybetmişlerdir. 

Berlin : 3 ( a.a. ) - Kırıaı 
ve Donctz.lc yapılan Rus akınları 
püskürtülmdıtür • 

Şark cephesinin dii"er kesim· 
!erinde '9ir çok düşman akınları 
püskürtülmüı , karşı hücumları· 
mız bir çok mahalli muvaffaki
}'etler kazanmıştır. 

Rerlin : 3 ( a. a. ) - Tayya
relerimiı. bu gece Sovyetlerirı bü
yük bir endüstri merkezi haline 
getirdikleri Voroney şehrine mu
vaffakıyetle hücum etmiıtir. Ka. 
ganoviç vagon fabrikasına , atel
yelerine ve benzin tasfiyehane· 
sine ve Kiroh suni kavu~uk fab 
rihaına, doklara bombalar isabet 
etmiştir . 

Dük Daust öldü 
Londra : 3 ( A. A. ) -

İtalyanların son Hab~şistan baı· 
komutanı Dük Daust teda'vi altın
da iken ölmüıtür . 

Amerikan meclisleri 
askeri !tahsisat. mü
zakeresiz kabul etti 

Vaşington: 3 ( a. a. )- Ame
rikan Ayan ve Mebusan meclis
leri 32 milyar dolarlık aakert tah -
siaatı müzakeresiz hbul etmiş . 

lerdir • 

• • : iAŞE TEŞKiLATI TAM KADROLARLA f 
f BUGÜNLERDE FAALiYETE GEÇIYORf f • ••••••••••••• 

Ankara : 3 (Türk<iÖ>:Ü muha· 
birinden ) - Memlekette, yeni 
kurulan iaşe teşkilatı bugünlerde 
tam kadrolarla foali\.·ete geçe-
cektir. · 

Bundaıı sunra piyasanın ya· 
kında kontrolü ve vurgunculuk 
mahiyetindeki lıareletlerin ciaha 
kolaylıkla önlenmesi mümkün ola
caktır. 

Teşkilata bağ'lı tetkik büro
ları mal saklama ve fazla fiyatla 
satma gibi milli korunma kanun· 
!arı hükümlerine aykırı hareket · ' 
leri süratle neticelendirecek ve 
suçluları bütün suç delilleriyle 
beraber Adliyeye verecektir. 

Yeni kurulacak ve münhası· 
ran ihtikar davalarına bakacak 
mahkemelerin ıie bu hafta kad
rolarının tamamlanacağı kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

C. H. PARTiSiNiN 

Resim mük8f atı 
MIW ŞeUmlzln 

dlakl ziyaretleri 
Ankara : 3 (ıı . a.) - C.H.P. 

Resim Jürisi toplanmış ve eserle· 
ri seçmiştir. Birinciliği 400 lira ile 
Selim Turan, lkinciliki 350 lira ile 
Hakkı Anlı, Üçüncülüğü 300 lira 
mükafatla Kemal Zeren kazanmış· 
!ardır. 

Milli Şefimiz Sergiye şeref 
vermişler ve genç sanatlc:arlarımı· 
zı te~vik edici direktifler vermiş 
lerdir. 

Eski İstanbul valisi 
hakkındaki dosya 
7060 LİRALIK HUZUR HAKKI 

lstıuıbul : .l ( Türhfü:ü mu · 
lı::ıbirirıden ) - Mülkiye müfettiş 
leri belediyt· ııiıı nlci uıu11nıelele
rirıi tetkik r:ttilleri ı.aman e•ki 
vali ve b~lediye reisi 8. Mulıid· 
<liıı Üstüııda~ıu , memurjyeti la· 

ınarıırıda wnıunıi mecliıı toplantı· 
larıııa reislik etti~inden dolayı 
huı.ur hakkı ıtldı~ırıı tt"ıbit etmiı· 
!erdi . 

Müfettişler Ankarada da vi
layet ve belediye ifleri valinin 
şahsında birleıtiği halde Anlcara 
vali!inin beolediye m~clisi içtimaı. 
na reislik etmesinden dolayı böy 
le bir ücret almadıtını ileri sür
müşler , sabık İstanbul valisinin 
huıur hakkı almasını kanunsuz 
bulmuılardı . 

Müfettişlerin bu yoldaki mü
taleaları üzerine B. Muhiddin Üs
tündağın aldığı ücretin mikdarı 
hesap edilmiıtir . 

Yapılan hesaplara gör~ eski 
vali , reislik ettiği her to,.ıantı 

için onar lira olmak şartiyle va
lilikten ayrıldığı tarihe lca(ıfıu 

roa Papea'ID 
bir teberrua 

Ankara : 8 (a.a.) - Alman 
büyük elçisi Fon Papen geçirdi
ii bomha hadisesinde hayatının 
kurtuluıu v~silesiyle ıehrin muh· 
taçlarına ııarfedilmek üze re 1000 
liralık bir çeki~Ankara Belediye 
Reiıine samimi ifadeli bir mek· 
tupla göndermiı ve 8 . Nevzad 
Tandoian Büyük Elçinin bu te-

berruunu çocuk esirgeme kurumu
na tevdi ettiğ'ini bildirmiş ve El
çiye ayni samimi hisleri iıhar e· 
den bir mektup aöndermiıtir. 

7060 lira huzur hakkı almıştır . 
Bu hususta bir doıya hazırlan· 
mııtır . 

Dahiliye Vekaleti , meselenin 
teekiki ve bu hususta kati bir 
kar ar verilmesi için dosyanın An. 

karaya gönd~rilmeıini belediye· 
den istemiftir . Dosya belediye 
reisliğinden Ankaraya gönderil· 
miıtir . 

ASKERİ VAZiYETiN TET~ 

•• 
UÇ CEPHE 

- ____ ............. ...,.. ______ _ 
Cavada muharebeler - Sovyet cephesinde hava 

faaliyeti arttı - Libyada yenilik yok 

C av ada Japonların cısku çıkardıkları yerler kısmt n aııkt-ıi kıyme
ti hih ük oları rııalıallrr , kısmen de petrol salıasıdıı . Japonla· 
rııı her yerde evvela petrol mıntakalarıııa el koymağa ça!ışma· 

!arına bakılarak hura<laki Müttefik kuvvetlerini pdr .. ı ve ben:ı.iıı bul
makta güçlüğe uğratmak istediklerine hükmedilebilir . 

Cavada şiddetli kara muharelteleri devam ediyor . Celebes ve 
Timar adalarında , Sumatranın henüz işgal edilmemiş kısımlarında 
da muharebeler oluyer . Filipin adalarında durgunluk devam et· 
m~tedir . 

Birmanyada Japonlar yeniden ilerleınişler , Çine harı:t malı.cmeıi 
gönderilen ıimcndifer hattını kesmiılerdir . 

Doğu Ct>phesi : Bütün ceıthe boyunca , bilhassa şimalde Le· 
ningrad mıntakasııı<la , cenupta Doneç havı.asında şiddetli muhare
beler oluyor . 

Sevyetler bir miktar ilerlediklerini , Almanlar ise Rus taarruzla
rının püıkürtüldüğünü bildiriyorlar . Gelen haberlerden durumda 
esaslı bir değişiklik olmadığı anlaşılmaUadır . 

Libyada : Yalnıı devriye kuvvetleri muharebeleri oluyor . Hava 
faaliyeti tekrar fiddetlenmiştir . Alman tayyareleri Maltayn ardı kc 
ıilnır.yeıı . akanlar yapmaktadır • ___ .... __ _ 



Tars Js'da 
lşÇllerın dileği 

Dün Tarsus Çukurova fabri
kasında çaiışan işçilerden kala
balık inızı.lı bir mektup nl<lık . 
işçiler divorlar ki : 

- « Tarsu ta Çukurevn fab 
rika,mın <lokuma kısmında günde 
on bir saat ayaktıt iş gürrnekte
yi7.. Bu uzun çalışma devresi pa
muk tozu , elyafı ve büyük gü· 
rültü içinde geçmektedir . Ada· 
nadaki Mensucat fobıikalaıında 

çalışan ernsaliıniz ~ibi bi1.e de 
ek mele içiıı < Ağır işçi karn,.si > 

veı ilnıesiııi Tıırsus helediyeı;indcıı 

istedik. Fakat belediye bu isteği· 
mi1.i tasvip etmedi . " 

Biz, işçilerin bu dil~l!ini ye 
rinde bulmaktayı.ı . Tarsus bele· 
diycsirıin de bu haklı talebi is':Jf 
edcceğıni ümid cdt:riz . 

Beden Terbiyesinde 
ahcıhk çalışmaları 

Ô~rendiğiıııize göre , Beden 
Terbiyeliİ Umum Müdürlüğü , atı· 
cıb6Şı Halil Dcııli':ıio ııczaretirıde 

bölgemi1de b.r ay çalışma\: üı~ 
re şehrimiL.e iki atıcıl nşı t ıı} iıı 

etmıştir . Bu başatıcılar Adarıa

ya bağlı ıekiı. ka1.uya sıra ile gi
den k g nçlık l eşkı ı atıarı na atıcı. 

lık öğrdr cı-ldt"tdır . Bu Örırnıli 

v .. t şv•Ha I• ırc k tlı>r i,ııı ge 
r kıı tuf k v ın ı ırıı'•·r •rdıırık 

r ı nı.ıt • . Atıcıh.rışılar lt\ rıca 

bö g "' z ı ı } ıırdım cı • lt·ıı.oıı IJ' 

d V• r c kı,r 

· ~ r ~ti .. i ı. f ı·i y : 
v o "'s-1 o 

\ . 3 Ttı ı.. ·O 11 OIC· 

v1u ,, ... ıa V 2. 
ıı lı ı U ld I VVı 1 

.. ı H1:1 . ı, · ıılıtr• g ııı sı.tıı• 

"' nınyıt kıırıtr verdıgı \ a1.1lmıştı • 
Ô,; rııolığıın~ gö .. huna ait h1t 
zırl ıklar ılalem ekledır • 

Yakında bır h <!yetin Aııkn

radan şehrimİ7.e . gelerek Şırketi 
Hayriye idaresinde meşgul olactt· 
ğı ııöylenmektedir . 

Uzak şarkta 
(BaştaroıCı Birincide> 

idi. Her iki şehirde ele bir mil.;. 
tar hasar v11ıdır . G ;rek d:ırvin 
ve gerek bu sabah bombardı

maııa uğr;ıyan şehirler Jııpoıı ha· 
va üslerine yakındır. 

Londra : 3 ( a. a. ) - Ge· 
neral Veyve lin şimdiki vıızife s i 

a) rıi Zftmanda Çırıle de temasları 
sıklBştırr.rnklır . 

Lon rir a : 3 ( a. a. )- Cavııcla 
muk .vemete b ir nihayet ve: ilmiş 
değildır. Cava ııtınuna kRdar mü 
dafııa eclil<>c,.ktir . Cavnılak i çar 
pışmalar hakkında yeni bir haber 
gelın "nı ştir . Birmı.ınyarla Stımg 

nehri boyuı•ca çarpışmalarda bir 
durgunluk. var<iır . 

Fılıpin adalarıncfo Butaan ce
nubunda Japonların foaliyetlerinı~ 
yenid•·ıı bnşlıyacağı hakkında bir 

amrnare )oktur 
Vaşington : 3 ( a. a. )- Ame· 

rikan harp imal5.t ııa1.ırı riün gece 
bir nutuk SÖ) liyerek Amerika en· 
düstı isini <Jeferberliğe davet et
m ·ştir. Nehon demiştir ki: c Kati 
clarb.!miLi iııdiı ınek içiıı anc:ık 

on a1 ımız vardır. l .. 
Tokyo : 3 ( R . u. )- D. N. 

B. : Batnvya ve Surabaya deniz 
muh,trebeleri düşm:ın kumarıdarı· 
lığının büyük filoları h 11rekdç ge
çirmekten ar.iz oldu~ur.u göster
mektedir • j .. pon donaıım,:sırıııı 

büyük kısmı ve nğır birli~!er mu· 
harebelcı e henüz işti ı ak etme 
miştir. Crıvada j .. poıılar dört tü· 
men kadar kuvvetle kar aya çık

mııtır. 

Çuııking : 3 ( a. a. ) - Çin 
Jotaları ]'ıponlnı ın bir asker çı· 
karma hareketini püs~ürtmüttür . 
Çinliler şiddetlı mukabeleler gös
termektedir. 

Londra : 3 ( A . A. ) -
Birmanyada Raogun önündeki 
muharebeler pek kanlıdır . Ran· 
gon tcLlığinc göre , Stan nchr i 
üıerirıdeki· durumda değişiklik 
yoktur . 

1 
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1'/JRKIYf.' Rad1;0<u ı. ASRI SINEMAD A •: 
AN K Al~A Rntlyoc:ıı • f 1 

• Suflare Suuare f 

Karnesiz ekr.· .~· e/, 
satanlar iutuldıı 

Çıır~amba- 4.3.1942 j BD Ak,881 1 
7.30 Program ve memleket s:ıal • B,45 8,45 fı 

li RAŞiD HIZA TiYATROSU f ! 
7.45 
8 0') 

ayarı 

Müıık : Hafif Pttrçalar 

(Pi) 
Ajans HeLerleı i 
Müıik : l l;ıf ıf parçalar 
Prui!ı ttımnırı devamı lPI) 1!1 Sanat kar Halide Pişkin birlikte :ı 

:·········· .............. : J 

i SEHiRLI ! i 1 
• • f Sen do bu sene köy- i 
ı IU gibi topr"kla meşgul : 

ı oll : 
• • • • 
···~·~······••+..••········ 

Kömür 

yakayı 

vurg·uncusu 

ele verdi 
Kömürcü Kerim Yok'urı bir 

kilo kömürü 20 kuruşa sattığı 
nnla§ılarak hakkıı•da kııııuııi mu · 
amele yapılmıştır. 

Adana<la g·eç~n ay 

yenen et mikdarı 

Geçe n 8} içirıde Kaoaratla 
3572 koyun , 82 ıııanda , 103 
ökü.ı , 100 inelc v~ :>1 dana kc
sildi~i öğrenilmıştir 

Lük s telg r af kağ ıtl arı 

Her P. T. T. merkezlerinde 
bulunmakta olan Lüks telgraf 
ldiğıtınriylc: tebrılclerıııızı göı.dr

reb ıııı k içın memu ra ( Lül,s ) 
d• ısr-ııız v ·ceCt"ğın' z 15 ku ıuş 

fnzla ücretle Mihet.n yar ım ve 
ş flrnt oa mühtoç çocukları lo 
rumuş h n; d" muhntabı ıııza inCf'· 
1 ı.. ve ıa•afc:tırı tı ı salı kagıtlarla 

il ı it rı1111.ı gönd.- m ş olur su· 
uı. 

rla.ıvan h::stalığına 

kaA°Şl mücauele 
"·tcrırır.r mü liirlüğünüıı ha 

zırla lığı bir rapordan ö~n·ndiğ'i· 
miıc göre Ccyhan'ııı Hıımidbey 

bucağı, Kösreli, Muhrnudiye köy 
!erile Balıçe'nin Karaçarlı ve El · 
lck köyh:rı sı~ırlarında füp has· 
talt~ı çıkrpıştır. Hcıstalıgm geniş

lemesi önlenmiş, h:ıstıt sı~ ıı lııra 

a'ı yapılmıştır. 

]~utulan katiller 
Madama çi{tli*inclc 62 yerinden 

bıçaklanarak ftıci bir ş ekilde öl
dürülen Zeki 8irgül'üıı katilleri 
Cemşid T<ışdemir , Melımed Ak
gün, Osman Talar , Hasan Tutar 
ve Mt·hmerl Gcdık dün tevkif 
edilmişlerdir . 

Bir hakaret suçlusu 
Polıs memurlarına halarette 

bulunan Eskihamam mııhallcsinden 
~a!'!nn oğlu lbrcıhim Bııl dün sor
gusunu müte3kip tevkif cdiımiş 
lir . 

Bir yaralaına 
Birbirleri ar kasıı.dırn ulu orta 

söylenme vı: dediko ~u ynpma ne 
ticcsi olarnk Dursun Yılmaz ve 
Halid [ olad adlı kimseler Fikriye 
Yıldız , Ayşı:. Bl\tmaı, Firdtvs 
Yılmaz'ı döğddklerirıde-n yablaıı 

ınışlıtrdır. Dı:rsun YılmaL biçakla 
Fikriye Yıldıı.'ı ynrısladığınd~n 

mecı h tecla\İ altına alıı.ııııştır. 

Sofyada idaınlar 
S<;f; u : 3 t a. n. ) - Sof yada 

konıüııi!itlik ve lıi) ıııırt ımçundan 

dokuz posta ınemuı u ölüme mah
kum cdıldi. Ayrıca 14 k•şi d~ 12 
sene lıaf!>se malı Hını olmuştur. 

diğer askeri üslere akınlar yap
mıştır . Japonlar Cavada ilerle
me~e muvaff ıık olarn amııtır . 
Dütman işgıılindek i bir uçak mey· 
danında on kadar Japon tayyn. 
n ·si harp dışı edilmiştir . Biri . 
10.000 digeri 8.000 tonluk iki 
Japon deniz taşıtıııti isabetler 
olmuştur . 

Port Marbi : 3 ( A.A . ) -
füir edilerek Avuatralyaya get i· 
rilen bir J apon teyyarecısi ism i
nin beynelm ilel Kızılhaça bildi· 
r\ltnttini r\U etaiil t\r • 

. 

Oımıan ç,·tin v~ Ahmed 
T:ıt:ı adında iki fırın işçiı;i Em· 
rullalı'ın fırırııııdan karııt'siz 13 
ekmek sattı~ından yuk:ılıınorak 
adlİ\-'t'..}'e vcıılmişlcı<lir . 

Uçak i.ayiatı 
BNliıı : 3 ( n. a. ) - O. N. 

B. ııin bildirdiğine gür c , Şubat 
ayı içiııdt! bülüıı ccp!ıclerde Al· 
ınaıılar 137 tayyaı e kaybetmişler 

ve lıurıa lcarşı müttefiklerin 1016 
tayyaresini tahrip eylem "şlerdir. 

L ibya harekatı 
Keıhire : 3 (a. a) -- Düşman 

hava kuvvetleı i dün ileri kuv\'el· 
!erimize hücum etm i şler, fakat kar
~ı akınlara t:ğ'ı amışlardır. Keşif 

faaliyetimiz dışında bir şı.-y olma· 
mıştır. 

Darlanın Paris 
temasl arı 

Paris : 3 ( a.a. ) - Bir kaç 
gündür Pariste bulunan amiral 
Darlan temaslarda bulunmaktadır. 

Torp illenen b i r 
Amerikan gem is i 
Vaşington : 3 (a.a) - 8215 

tonluk hir Amerikan genıi~i tor· 
pilknmiştir. 

Eski İ ran Şah ı 
Kana da'ya vard ı 

Lorens : 3 ( a.a. ) - Eski 
lraıı Şahı Rıza Pth!evi Kanoda 
ya varmıştır. 

rranıada tedblşçlllk 

K o münist faal iyeti 
p e k çok artm ış 

Vışı : 3 ( a cı. ) - Dahili}c 
11a1ırlığı mü rl lirleriıı<len Hova , 
bütün Franıında tedhişçi komÜ· 
ııiııt faaliydini ı;nlemek iı;iıı tcd· 
birler ıılındığmı söylemiştir. Mii· 
dür; !'eten hükı'.iınctirıin buııu or
ladıııı kr1ldırmrılc h;tediğini, çünkü 
bu hareketlerin Vişi ile Berlin 
araınııı nçma~a mituf olduğunu • 
şimd:ye kadar 5390 kişi tevkif 
edildiğini anlatmıştır. Marsel Ber· 
ton da buıılar arasındadır. 

İ ngi ltereye akın 
Luııdra : :~ ( Tebliğ ) - Dün 

gece lskoçya cenubuna bir bom
ba atılmıştır. Milıv<:r tayvaresinin 
attı~ı bu bombadan lıaııur olma
mıştır ve: ölü yoktur . 

Zayi aske;lik-tezkeresi 1 
Arluna ask1:rlik :;ııbcsinden 

930 senesinde aldı{tırn Askerlik 
vesika•ıııı 1.nyi eltim. Yı nisini çı· 

k uacağırııdan eskisinin lıiikrnü of· 
madığı ilan olunur. 13950 ı 

Adr.ıııanın Hurmt1lı mah;ılle· 

sinde 163 No: lu ~vdc Der· j 
viş o~lu Şeref ettin Yaran 
3'J.l doğum lu 

8.15/ 
tDO 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00/ 

E.vin saati 
Prog ratn ve Meruleket saat 
Ayan 
Mü:ıik : Sııı. t'ııeı lr.ı i 
Ajanı. Habcrlerı 

13 3!). Müı.ik : Şerkı ve Tür· 
kül er 

lö.00 Progrnnı ve Mc-mlcht ~;aat 
Ayarı 

18.03 .Müzik : Radyo Dans Or· 
kestrası 

18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Konuşma : (Dı~ Politika 

hadiseleri) 
19.10 Müzik : Fasıl hevt:ti 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajaııs Haberleri 
19.45 S erbest 5 dakıka 
19.50 

20.15 
20.45 

21.00 
'.ll.15 

21.45 

22.30 

?245/ 

Müzik : Fasıl pıo~ramınııı 
ikinci kısmı 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Bir marş öSireni· 
y oru ı. 
Kor.uşnıa 

Müı.ik : Şarkı ve Tür

küler 
Müı.ik ~ Riy::ıseti Cumhur 

Bandosu 
Memleket Saot Ayarı ;ıjans 
Huberh·ri ve Borsalar 

2'.l.50 Yarınki Program ve 
Ktıpanış 

: ........................ : 
i Bir mabaılp i 
: aranıyor ! 
ı Tıcaret m .. kt!!bi Vl'!ya li· ! 
ı se nıczunu muhaseb~ iş:erin · : 
ı d:! çal şmış bir muhasib alı· • ! ııcıcnktır. Askcrli~ini } apmış i 
• olrtıHsı şarttır. Arıu eıit:nlcr ı 
ı pazarda n baoka her~ün saat ı 
ı sekizden on }'l"diye kadar ~ 
ı De mır işe müracaat etsinler. : 
ı Eski 1 :.tas_qonda v 
ı Demir /ş ı 
ı ......................... ı 

ZA Y1 - l'astikli mührümü 
evvelki giin kaybettim. Bu mühür
le hiç kimseye borcum yoktur. 
Yenisini kazdıracağımdan hükmü 
olmadığını ilan f'Ôtrin). 13949 

Seyhan mahallesi mümessili 
Ali Sınluboş 

S[YHAN C. M. U. liGiNOEN: 
941 ı:enesine aid olup Adliye 

emanet dairesinde mevcut d'ırüm 
eşyalarının tasfiyesine başlanmış 
olduğundan mahkemelerce sahip· 
lerine iadesine karar verilip te bu 
güne kadar Dlakalıl:ır tararır. dan 
alınmamış olan eşyalMıOl almak 
üzere ilan tarihinden itibrıren bir 
ay zarfında Adliye c~rnancl me· 
murlu~una müracaat etmeleri, ak· 
si takdirde bu gibi eşyalann cihe· 
ti ınaliyeye tcı;liın edileceti lüzu· 
mu ilan olunur. 13951 

-----~.--..... --._._,., _________________________ • _____ Wll ................. 

TORIİY[ CUMHURİYETİ 

Z;raat Bankası 
Km·ulu4 tarihi : t 886 

Sermaye•i : .100.000.000 1'ürk 

Şube ve ajans adedi : 265 

l~iro.11• 

Zirai ve ticaıi her nevi hnulca muarnclet.~r 

Para biriktir~nler<! 28.800 lira ikramiye veriyor 

1.ı: <mt B:ınkasınd:ı l.u111lrnr.:ılı ve ihbarsı~ tas<!rruf hesaı:,l.ır.t~a en 
nz Sf! lir;:ı:.a bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

01agıd:ıki plana g-öıt: ikramiye da~ıtılacaklır. 

.. Adet 
4 .. 
4 .. 
~o .. 

ıov " 
1'20 

" 

lOllO 
500 
250 
100 

so 

Liralık 

.. 
" 

40 " 

4000 Llra 
2000 .. 
1000 .. 
4000 " 
~000 .. 
4800 .. 

i60 20 32011 " 

1 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içıiiıd~ j()I 

'fn·adan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıklığı takdirde yil!zde· 
20 fazla sile verilecektir. 

l 
Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birinoikinun, 

Mart Ye t l '"1 Hİr.111 t !"İ' ı i ~iadt! çekilecektir. 
~-

1 

ı: iKiNCİ TEMSİL : 

l HABİBE TEYZEJi 
\•i Komedi (3 ) p e rde ı•I 
•fi Dikk~t : Yerler numaralıdır. Kişe her ııı 
• ~aman açıktır. Mahdut yc:rler kalmıştır. lıı 
ı istical edilmesi. ı,1. •ı TELEFON : 250 I• ı .................................................. ~, 
t Bugün gündüz 2,30 matinada sinema l•I 
1: Kara Sevda-Çam Sakızı : 
ı• --m!P"?!\!l't"' ·== w m- f 

ııı PEK YAIUNDA ı 
~ . 
li! . HİNT RÜYASI J 
!~ ~ 
·~-··~·~··················~· 
···············~··········· • • : Meraklı 3ayanlara Müjde?... : • • • Güzel Kumaş , güzel biçim ve dikim ile kendisini "göısterir. f 
ı ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu ı. 
t Karşısında Göz Dişponseri sokağında Terzi 

t 6 - 7 MAKBULE Ni L 13899 f • • • ••• •••••••••••••••••••••••• 
ı ........ ...... ff ................ .................. ı 

i TABELA -KRİSTAL · AFİŞ J 
i R e s mi v e Hususi müessesele r için J 
ı .. __ ----· LASTiK MtlBIR ----~--· ı 
ı p ı 
ı ı : ı 
: P A K i 
ı ı 
ı K • 
! i • : ~ ~ 1 ş ;-.... '.:. -:::""'<'; • : . 
ı Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 S 
ı A yrıca : Taşradan da siparişler k~bul olunur. S 
f 8-8 Telgra f : Pakif Atelyeıi i 
: ...................... o ............. .............. ,! 

r ··il!~ : Ç~f,~~: M~~~!1![ l""ı 
f Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ! ı 
ı lııek ve Yal çoraplaranızdan kaç an sapları ı 
ı Frırnııa 'dan henüz g-~tirlmiş oldu~um Vitos Otom atik S 
: çorap makiııusiyle çekmekteyiz.. Az bir ücretle çoraplarınızı ! 
ı tamamt.~n eski halin~ koyarak tesl im ecieı iı. . S 
! Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize ı 
• • getirin , kultanılabil~cek bir halde size iade edelim . S 

i Hüsnü Ergüven j 
ı Moda T uha fiye Par.arı 1Je Y~ni J, i f Tuhafiye Mağaz,uıncla S 
ı Sipariş kabul O lun ur ı 
ı •l-15 13934 s 
ı ................................................. ~ 
Tarsa• Baılmbıy Fabrlkaıı Bollıktll 

tııetme Şirketi rıa&dlrUllladea : 
1 - işletmemiz ihtiyacı için aşağıda yazılı g-ıda maddeleri birde" 

veya iki üç defada teslim ed ilmek şartiyle ve pazarlıkla satın aıırı•' 
cakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalemler için yapılması şart değildir. 1-11' 

madde için yapılacak ayrı teklifler kabul ed ilir. 
3 -- Mal bedeli teslimini mütakip d e rhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika Müdürlü~üne bizzat 11•· 

ya yaziyle müracatları. 
5 Ton Kuru fasulya 

S ,, " Nohut 
5 ,, Pirinç 

10 ,, Bulr ur 
3 ,, Mercimek 

1000 Kt . Sade Yağ 
1000 " Zeytin Yağ 1-10 13948 ~ 

Umumi Neıriyat Mütlürü : Macit G iiflÜ 
Ba11ltlıtı yer : Türkslıü Matbaan 


