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Pegü'de 
büyük 
Japon 
zayiatı 

ŞEHİRDE VE KÖYDE ÜCRETLİ 
• • • • • • • 
iŞ MUKELLEFIYETI T ATBIKI 

-

Ankara : 5 ( Türksözü nıu

habirindeıı ) - Hükumet , zira
at ıeferbeı li~incJe yeni ve çok 
mühim kararlar almak üzeredir . 
Buradaki umumi kanaate göte , 
:ıiraat ıeferhcrliğinde köylüye ve 
ıehirliye bir çok vazifeler v~ri

lecektir • 
Hükümctin alaca~ı yeni ka

rarlar meyanıııda Devlet çiftlik · 

: ................................................... . 
f Yazllk ekim , ltlçlm Ye kı' 1 
ı ekimi bakkında çok mlblm J 
i kararlar · alıaacatı blltllrlllyor i 
: .................................................. .. 
kumct eliyle sürdülülecelc. tliier Korunm" Kanununa istinaden 

Loş ara1.ide çalışacaklara Milli ücretli iş mükellefi_ycti usulünün 

tatbik edileceği iibi fehirleriıniı

dc ifıiı kalmıf veya hiç bir su
retle İf edinememiş olanların da 
bu mükellefiyr:t hududu içine alı
nsral.: ziraat mıntakalarımııa ıev-
kedilmeıi ihtimal dahilinde iÖrül
mr ktedir . 

Yaılık ekim ve biçim devre
ıinde müıbet netice alındı~ı tak· 
dirde bu usulün kıtlık cicime de 
tcfmil edilcct:~i bildirilmektedir. 

AVUSTRALYA.YA 
YENi HÜCUMLAR !erinde çalışmılı.ta olanlarla hü 

----~~----------------------------------------------------~__;, ________________________ _ 
SOEREKARTA ŞEHRiN/ 

JAPONLAR ALDILAR 
Ankara : 5 ( R. G. ) -

Ankaradaki bomba hadisesi 
tahkikatı hakkında tebliğ Ut.ak Şıtrkta Japonlaı 111 ilerleme· 

si Antt'rıka ve lngilterede olduk
ça endişe uyandırmaktadır • Müt. 
tcfildcrin dış müdafaası yıkılırsa 

reride bir cJe iç müdafaa kala· Parçalanan adamın hüviyeti anlaşıldı · yakın arkadaşları tutuldu · İstan· 
caktır ki • bu da Hindistan , 
Avustralyadır . Amerikalılara gö· bulda bazı ecnebiler hakkında tahkikat yapılıyor· Suykasdın Alman 
re ' Pör Ha~burda yaralanan Büyük Elçisi Fon Papene müteveccih olduğu anlaşıldı 
ıemiler tamir edilerek ve lngiliL 
aemilerile takviye suretiyle Ame- Ankara : 5 (A.A.) - Resmi 
rikan donanm~sı Uzakıark deniz· tebliğ : 24-2-94'.l Salı günü 
!erinde tekrar hakimiyeti ele ala- Atatürk Bulvaı ında vaki olan in-
caktır . fılak hıskkıuds ıabıta tahlıilıatının 

Japonya • Uıakşarkın kurh· buaune kadaı 1..1 ııeticclt'ı i aşa~ı· 

rıcıaı ııfatile Hindlileri kaıarınıak uudır : 
isterken , lngiliıler de Hintlileıle 1 - lnfilfılt ııııtddt"ı.irıi tıışıyRn · 
olan ilıtiliflarıııı lıalle ı;alıfmal- vt• buııu alefliyeıı adunı aslen Üs-
tadı• tar . 1-.üb viutyetiniıı Ge) liin kıt:ıasırıırı 

l.ondra : 5 ( 'l'ebli~ ) - Ca- Dobıucırn lı.öyüııdt'n olup Ü•· 
vadaki milttetık ltuvvetlt'ti mu- 1.iib'de li~c tsh~ılırıi hitırrligiııc 

kavcmete. dt-vam r.diyur . Japon· ı!,w diolu:ıı:.ıliı vaıdıı . 

lar hava ~uvvdleıiııclrıı illıfade Yaıııııda ııumare.sı ~iliııııı i ş bir 
ederek baıı' y~r ı~rd~ il..rlt.ıılt'~e u~ tabanco hflot&lta i•li. Ü:ıkıib 
muvaffak olmu~lı:ır<lır. tle koıniııı:ot 0İd11kta11 ı.onı a 

Cavadaki erı sorı lıavıs ı.·aı J.>IŞ 6 _ ıu _ t 9-W tarihinde 't ur<lıı. 

malarına ait Ptk az haber vır- lllULI ııelmif, C'Ctıt'lıi ofar~k İi~ 
dır. Japonlar Subısn'a çarşamba t .ınbul Hukuk fıt~lilt~sine kay do· 
ııünü girmi~le'rdir . Bu şehrin rıı· Juıınıuş ve ~ - 0 - 194 ı tari-
ı ıı.ı halihazırda müttefıklrr ctiıı· lıindc dr. muha<'irler hakkıı.daki 
dedir. Pegü bölğ~sinclf: J11ponlar umumi lıülümlerdeıı istifade r.d~ · 
büyük :ıayioi. Vf'rmiştir. Fılipinler- rel vatandatlığımııa girmiştir. 
de Bataaıı }&rımaduıııdıki dur. Aılı Omer Tokad'dır. Üsküb'de 
guoluk devam etmektedir · muallim Halid l~iç'iıı o~ludur. 

Berlin halkı 
son durumdan 
hiç memnun 
görünmüyor 

- Sulh için -

Çok 
bir 

fldlletU 
arza war 

Ankara : 5 (R. G. } - Al
n•anyadan ııelen haberler , bu 
memleketteki haleti ruhiye hak
kında parlak bir tablo rösterme
mektedir . Baıı haberlere töre , 
Almanyada hir kuım halk pa<tar· 
lık yııli:,;I~ ııulh yıpılnıaı.ı ısrıu· 

sundadır . 

Loııılı ıı : 5 ( ıı . u . ) - Al
maııyatln buluıııuı biı~·uk Cenubi 
Anıerilnı teLııası Almıuıvayı terh 
başlıını ıştır . Hunlar çult şıı; 11111 · 
dik icat Şe) leı ırnlatnııtldii ve orta 
milli Berliıılilcriıı AlnııuıJ ıııın har
bi byheclecc-fi ıniltal«!lhllH.lı ul· 
du~uııu söy lcmeltt c ve birçok 
Alnı arıların paz.arlıldı bir ••lh y•· 
J.lılmaeı taraftarı bulundui!unu ilS· 
ve ctmd..tcdirlr.r. 

lnglltenala 
yır albadald 
labrllıalan 

Dün şimali Avuı.tralyaya ya· Memleketteki adı Omer Halido· Londra : 5 (8.8.C. Sa. 18,45) 
pıtan Japon akuıı avcı tayyardc- viç lsiç'dir. 1917 do~umludur. lnıiltcrede yeraltı tayyare 
rile olmuştur. Ba:u h11ar yıptlmıf 2 - lnfillik neticeıinde par· fııbrik•larıııdarı en büyil2ünün in-
fakıt lfı}'İat yuktut. Cenubi Çin çalanan bu udamın ve yokın ar- şaatı bitmiftir. Bu fabrika da bu-
aahilinde Japonların karaya aı.kcr kadaflarının hüviyetleri iki gün ıünlerde imallta başlayacaktır. 
çıkarma tf'$ebbüsihıe Çinliler ma· :ıarfında teıbit edilmiş ve arka· Burada 8500 İfÇİ yalıııı irıfaatla 
ni olmuşlardır · dftfları yakalanmışlardır. Bunlar metııul olmuıtur. 

Londra : 5 ( a. a . ) - Fele- 6ıla Yugoılavya'da dojtmuş, bü- 1· l d 1 
menle. ku\iVetleıi Başkumandanı nın ifadelerine ~öre, Ankara ve da tahkikat yapılmaktadır. r an aya gc en 
dcQ'iştirilmiştir. Butüıı kumandan- yümüı, oralarda komünist olmuş lstanbulda hüviyetleri tesbit edi- 4 - Ankaradaki suyikasdın Amerikan askeri 
lara sonuna kadar döğüşmek em· ve son senelerde muhacir sıfatı len bazı ecnebilerin bunları Y"ban- Almanya büyük elçisi Fon Papene 

ile yurdumuıa gelib vatandaşlı· cı bir d~vlet~ mensup iki zata müteveccih olduiu anlaşılmaktadır. Londra : 5 (a.a.) - Bir fi · ri verilmiştir. 
iımııa girmif kimıelerdir. karşı su\_•ik&~<I haıırladıkları öğre· 5 - Tahkikata devam olun mali lı landa limanına yeni Ame-Bınkuıır : 5 ( a. a. ) - Hol· J 

ıoerlal 2 ocı aayfadal 3 - Yakalanan suç ortakları- nilmiştir. Bu ecnebiler hakkında- maktadır. rikan kıtalaıı ıclmiıtir. 
--~~~:...:::::::~--_:_--=---~--~:____~---~...:__---------~~--~~-----~~----~---

M. T. A. nın araştırma faaliyeti 

Boksit cevheri 
-------· -------

11\'BAN B0LGBllNDllll MADENLERiN 
İILETILMBSI OECIKMIYECEKTIB 

Aliminyüm istihsalinde ve bu 

Vişi'nin 
Amerikayı 

i* ....................... ~ 

1 Paris civarma 1 
i yapılan hücum i 
ı ı 

: Paris halkı i 
: ı • bundan memnun 
: Ç" k"' : • - un u - ı • • J Almanya hesabına i 

Atatürk'ün anıt 
kabir projeleri 

Hakem hey'efine 29 proje verildi 
Ankaı a : 5 (Türksöı.ü muha

birinden ) - Ebtdt Şef Atıtür

kün anıt lcabrine ait projelerin 
kabul müddeti buıün bitmiştir. 
Yalnız ecmebi memleketlerden 
gelecek projeln için kısa bir 
İnüddet daha belıdenccektir. 

( 
Bugün öQ'Jeye kadar teılim 

edilen projelerin mikdarı 29 ta· 
nedir. Hakem htyeti bütün pro· 
jeler teslim edilir edilmez faali· 
yete geç"oeJ.:tir. 

Strayusa' da 
Almanların 
imhası işi 

devam ediyor 
- Lenin~radda -

Alman hatlarında 
gedUder açıldı 

Orelde de iki Alınan 
fırkası çember içinde 

. 
Sovyet kumandanı 
Almanların teslim 
olmalarını istedi 
Ankara : 5 ( R. G. )- Sovyet 

cephesinden if'lcn haberlere gö
re . oııbeş günden beri Stra} usa 
da cereyan eden meydan muha· 
rebeıi henüz ıon bulmamıştır . 
Burada 16 ncı Alman ordusu hala 
çember içindedir . Eğ'er bu kuv.
vetler tamamen imha edilirse 
Lenin2rad artık kurtulacaktır. 

Ord bölieıinde de iki Alman 
fırkası kuıatılmıştır . Alman fırka
larının tc1;limi iıtr:ıımiş ve fakat 
Alman ~omutanı bu teklifi red
detmiştir. 

Londra : 5 ( Tcbli~ ) - Rua 
tebli~ine göre , Rus'ar daha bir
çok mt:ıkun yerler iuaı etmiştir. 
Ruı1 ileri hareketi ıuıudane de

v11m ediyor . 
Sivıutoµul civarıııdıtki Almıtıı 

mevıil criıır: '.26 lıücuın ) apılJı . 
Ruslı.r düıoıarıı birinci ve ilciııci 
ıµer hatlarındun Ktri almışlaıı..lır. 

.Strayusada ıuuılı ulıırı 16 ııcı Al
man urduıuııurı iınlıluııııa devam 
cdilİ}Oı. Almanlar Luı aılılıi or
duyu havadan beııleml'~e çalıf· 
maktadı r . Si düıınaıı teyyart!oıi 

tahrip edilmiıtir. ı.~ııingrad c~p
heı1iode Alınan hatları iki ycrcleıı 
) ımlmı~ ve de\ildt'r geniflctilıne~e 
bıılanmıştır. Smolerıık ct:plıt>ıı;İn· 

de de mulııHcbelcı şiddl'lle de· 
vaoı ediyor. 

Lon<ira : 5 ('fc:bli~) - l~uı · 
lllr Doneh ceplıuinde faaliyet 
ıröwtermekte ve ilerlem""lıtedir. 
Simo!erıık ceıtht:ııindc de Rusiar 
ilerliyor . Strayruu 'Jal.:i büyük 
muharebe devanı ediyor. Almııı· 
lar burada bet altı ~ün yiyecek· 
siz k"lmıtlardır. 

Moıkova : 5 (a.a.) - Dirı
ycper bölgeıinde Timoçenko Or· 
duları bir çok yerleri geri almıf · 
tardır. 

Berlin : 5 ( a.ı. } - Donetı 

çevresinde dütmanın tanklarla 
yaptı~ı . hücumlar püskürtülmüı
tür. Düıman kanlı kayıplara uQ'
ramıftır. Ruılar koıııtad mevıile

rini bembalamışlard1r. 

Duk Dausta'nın 
yazdığı mektuplar 

Roma : 5 ( a. a. ) - Dük 
Dauıta ölümünden bir müddet 
evvel krala ve aile efradına bir 
çok mektuplar yazmıştır • 

lıveç İfÇİ rei•İ 
Londraya eelJi 

Londra : S ( a. a. ) - lıveç 
işçi federasyonu reisi ve umumi 
katibi lngiltereye ielnı İ$tir. Misa
firler lngiliz f abrikalannı 2eıerek· 
tir . 

Protestosu 
Vifi : 5 ( a. a. ) - Vişi hil· 

kumeti, Amerikanın yeni Kale

dunyadaki Fran11z lsilerile ve 

vali. ile müzakereye ıririşmeıini 

protl'sto etmiotir. 

suretle uçak imalinıie çok önemli 
roller oynadıiı kesin olarak an
laşılan •Boksit,, maden cevherinin 
uzun aramalardan sonra Toros sil
silesinin Adanll'ya çok yakın bu· 
lunan yamaçlarında çağfar bir hal
de oldutunu yazmıştık. 

Türk madencilerini bugün say
ğ'ı ve sevgiyle selamlarız. Bu ko-
nu üzerinde muhabirimize bila-i 
veren ilgili zevat arkada~ımıza şu 
sözleri ·5Öylemiştir : 

"-Bizden önce, yüksek mü 
hcndis Morice M. Blumenthal'in 
yaptığı aramalar ve incelemelerle 
de sabit oldu~u gibi güney Ana
dolu Torosları üzerinde Bolkar· 
da~ silsilesinin gün~y yamaçların· 
da bulunan "Boksit,. maden cev
herinin hacmi çok büyüktür. Bok
sit bilhassa uçak imalinde fevk•· 
IAde önemi olan bir maden cev
heridir. Madenin işletilmesi herhal
de ıecikmiyecektir . Bundan son
ra Türk havacılı~ı kısa bir zaman· 

ı çalışan yerler ı 
i bombalanmakta J 
ı Atılan beyannameler ı 
: ı ..... . ...... 

Londra 5 ( a. a. ) - lngiliz 
tayyarelerinin Paris bölgesinde 
fabrikalara yaptığı ıarnr pek bü· 
yüktür. Yüzd~n faıla yangın çı

karıldı . Yangınlar hala devam 
ediyor . Amerikada bu , meşru 
bir hareket olarak telakki edil
miştir. Çünkü hura<laki fabrika-

Hakf'm heyeti, bua-ün tehri· 
miLe gelen Alman mimarı pro· 
fctiÖr Pol Bonat'tan başka, tanm· 
mış Macar mimarlarından Vıyin· 
ıer ve lıveç mimarlarından Kent 
Bacm'den maada Nafia ve Maa
rif Vekiletlerinden üç aıadan 

10.000.000 luk daha 
tahvil çıkarıyoruz 

Darlan Vieiye döner dönnıeı 

Peten tarafından kabul edılmiştir. 

Libya harekab 
Kahire : 3 (Tebli~) - Bu· 

tün nefredilen tcbli~e gört"f Mih· 

ver devriyeleri hücumlar netic~ıi 

teri çekilmeQ'e mecbur kalmış. 

tardır. Fena havaya ratınen ln

ıiliı hava kuvvetleri faal hare· 

kette bulunmuıtıaı dır . 

larda Almanlar için imalat yapı· 
lıyordu. Parise beyannameler de 
atıldı . Bunda bombardıman için 
tekrar gelineceği de bildiriliyor-

du. Münferiden uçan düşman tay
yareleri de cenubu2arbi lniilte
reye Luwbalar atmışlardır. 

l 6itel'W '1 DCI .. ,rua) 

mürekkeptir. 
Heyet riyasetini, çele muh· 

tcmd olarak Başvekil Dr. Refik 
Saydamın veya kendilerinin inha 
edcce~i bir zatııı işi•I edcce~i 
umulmaktadır . 

Riyom mahkemesi 
Berlin : 5 ( a. a. )- Alman 

gazetelerinin Riyom mahkemesine 
karşı bir cephe aldıi[ı malumdur. 
Bu hususta Alman siyaıi mahfil
leri fikrini açıkça ıöyle-mcmekte

diı. 

lll••cl tertip dellllryoıa tallvlUerı 
yedi Martta plyaıaya çıkarıbyor 

Ankara : 5 ( a. a.) - Maliye · Vakti/etinden tehUl edilmi~tiı 
2-6-941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına selcihiye 
'1erilen yüzde yedi faizli demiryolu tahflillerinden 10,000,000 luk ikin 
el tertihi 7 Marttan 15 Mart akıamına kadar satılacaktır. 20 liralı) 
tahviller 19 lira, 500 liralıklar 475 lira, 1000 liralıklar 950 liradır 
Bu tahuiller resmi müesıeselerde, müzayede v~ münakasalarda depor., 

olarak kaimi edilecektir. Bu tahoiller lrütün Milli bankalarda satılacaktır 



Halkevi gençlerinin 
verdiği konferanslar 

ağıtma otisi 
işe başlıyor 
Ankara : 5 ( Türksözü mu

habirinden ) - Da~ıtma Ofisi 
projesi tamamlanmış ve tasdilc 
edilmek ü1.ere BaşvekAlete gön
derilm iştir . Haber veri ldiğine 

göre , memleketin bütün ihtiyaç · 
lannı temin edecek olon bu ofis 
Ticaret Vekaletine bağlı bir 
umum müdürlük halind~ çalışa
caktır . Umum müd ürün bir hç 
muavini olacak ve yapacağ ı işler 
için emrine 10 milyon lira hhsis 
edilecektir . 

Diğer taraftan İdŞ C müsteşar-
lığının ye ni şekli etrafınd aki tet
kikler de hemen hemen bitmiş 
tir • la~e müsteşarlığında , ev 
velce bildirdiğimden baıka iki 
müsteşar muavinliği ihdeıs edile
cektir . Müıteşarlıklardan biri ik
tisadi , diğeri de idart işlerle 
mefiUl olacaktır . 

Bu muavinliklere Şevket Sü
reyya Aydemirle Tokat Valisi 
lızettin Salparın tayin edilmeleri 
muhtemeldir . 

Valimiz rahatsız 
Valimiz Bay Faik Üstün ra

hatsızlanarak dün vilayete gele
memiştir . Sağlık ve tez şi falar 

dileriz. 
M· T. A. rıın ara,tırma 

faaliyeti 
IBA!ffaran Birloridel 

da büyük sür' :ı tle yükselecek, bir 
"Türk Hava Endii~ t risi., bizde de 
kurulabilecektir. 

Adana arazi~ind e lslahi ye ve 
Paya c;'d a da Boksitli tabakala te
u d üf edildiğini yazabilirsiniz.,, 

Şehrimize gelen 
başatıcılar 

Beden t erbiyesi Umum mü
dürlüğünce , Adana bölgesi genç
lik kulüb ve gruplarında Aza bu· 
lunan a-ençlerimize atıcılık Öğ· 
retmek için gönderilen başatıcı 

Halid Denli ve lsmail Ak dün 
ıehrimize gelerek ~bölg~miz B.T . 
müdüründen gerekli direktifler 
almışlardır. Bu iki değerli atıcı· 

başı yarın poligon'da kız ve er· 
kek talebeler arasında yapıl Qoak 
olan atış müsabakalaıını idare 
ettikten sonra yanlanna verilecek 
yardımcılarla tren yolu üzerinde 
bulunan kaza ve köylere giderek 

buralardaki elemanlarla lay meşgul 
olacaklardır. 

Uzak şarkta 
(Ba$larafı Birincide) 

landa makamları malların emir 

almadan tahrip edilmemesini hal
ka bildirmiştit. 

Kambera : 5 ( a . a . )- Dün 
Darvine yapılan hücumda yalnız 
havıı meydanları bombalanmıştır. 

Londra : 5 ( Tebliğ ) - Ca
vada vaıiyet mühimdir • Japon• 
!arın bazı takviyeler ihracına muvaf 
fak olduklarını bildirmektedirler. 
Japonlar Königiyati tayyare mey 
danını ve Soerekarta şehrini zapt 
etmişlerdir . Bu vaziyet böyle 
devam ederse Japonlar adayı 

ilci}'e ayırmaga muvaffak olabile
ceklerdir . Rangun Şimali şarki · 
sinde de savaş devam ediyor ~ 

Birmanyadaki en çetin muharebe 
Sidan nehri civarındadır . 

Çunking : 5 ( Tebliğ' ) -
Çank·Kay. Şelc ve kamı hükum et 
merkezine avd et etmiştir . 

Parlı civarına yapı

ıaz blcum 
( Jiaşı 1 inci say/ada ) 

İngiliz hava nazırı yakında Al
man ya üıerıne büyük hücumlar 
yapılacağını söylem iştir . 
Dığer taraftan Londraya veri . 

1 len malümata gö re , Paris halkı 
Paris bö lgesine yapılan bombar
dımanı memnuniyetle kar~ılamak· 
tadır. Çünkü Par is halkı · bu bom
bardımanlarlct Almanya hesabına 
yapılan imalatın mehvedilmekte 
eldu~unu bitmektedir . 

Yazlık ekim, ürünün iki kata 
çıkıırılması ve ziraat bankasının 

açtığı geniş para yardımından 

çiftçilerimizin faydalanması ko
nusu üzerinde Halkevimizin ter· 
tib ettiği konferanslar g :!rçekten 
faydalı tesirler uyandırmı~tır. 

Şehri beş bölgeye bölen 
Halkevimiz her bölgeye bir kon
feransçı göndermiş ve buralarda· 
ki hhvehanelerde Vehbi E.vinç, 
Osmaıı Sümer • Memduh Pek· 
bilgen , Naci Kum ve Yusuf Ay
han tarafından miiteaddit konfe
ranslar verilmiştir. 

Bu çeşid çalışmaların deva
mını görmek, hatta mümkiiııse 

kazalara, Nahiye merkcılerine 

kadar genişlemesini dileriz. 

Yapılacak ağaç 
bayramı 

Dün vilayette vali muavını 

Ali Rıza Tarhan'ın re isliğinde bir 
komisyon toplanmış, bu komisyo 
na Ziraat müdürü Nuri Avcı, Or
man müdürü Kadri Ölçer, Beden 
Terbiyesi müdürü Rıza Salih Saray, 
Maarif müdürü Ekrem Gürsel işti 

r~k etmiştir. 

Komisyfim 21 Mart Cumarte· 
si g-ününü Ağaç Bayramı olarak 
kararlaştırmış ve bir program yap· 
mıştır. Bu programa göre Ağaç 

bayramını kutlama töreni İsmet 

İnönü okulu bahçesinde yapılacak 
ve ogün bu okul bahçesine 300 
aded O kaliptüs, Mazı, Japon ka
va~ı ve G:ızorina fidanı ekilecek· 
tir. Ayrıca, Orman kanununun 85 
iuci m -ıddesi 2'ercgince şehirli, ka· 
saha lı , köylü, herkesin avlusuna, 
bahçc:sine, yol kenarına, tarla sı · 

nırına bir ağaç fidanı ekmesi ge 
rekmt:ktedir. 

Okullar Arası 
Fadbol maçları 
Okullar Arası lig maçlarına 

yarın da devam cdı!erek Stad
yomda öğretmen ole.ulu takımiyle 
Ticaret Lisesi fudbolcuları karşı· 

lacacaklardır . 

Okul Md. ınuavinleri 
dün toplandı 

Orta okullarda ve liselerde 
oyun yuvalarının çalışmalarını art
tırmak ve okul Spor yurdları ara
sında yapılan Voleybol ve futbol 
maçları konusu üzerinde konuşub 
değişmez kararlar vermek üzere 
Maarif müdürü Ekrem Gürsel'in 
başkanlığında maarif dairesinde 
d ün saat 17 d e okul müdür mu· 
avinleri ve beden terbiyesi ö~ret 
menleri bir toplantı yllpmışlardır. 

Bu toplantıda orta okullaı m ve 
liselerin birbirleriyle Voleybol maç
ları yapmaları işini üzerine alacak 
birlik hey'eti seçilmiş ve bu maç · 
ların hangi alanlarda yapılacağı 

tesbit edilerek talebelerin hariç 
kulüb takımlarında da oynamama· 
ları, aykırı hareket ed ecek talebe 
!erin ağır cezalara çıtptırılması 

onaylanmıştır. 

Dul ve yetiın . 
maaşları veriliyor 
Askeri mütekaid, dul ve ye· 

timlerin maaşlımnın verilmesine 
dün başlanmıştır. Bu maaşların ve
rilmesine bugün öğleye kadar de
vam edilecektir. 

Mülki mütekaid, dul ve yetim· 
!erin maaşlarının verilmesine de 
bugün başlanacak ve yarın saat 
13 e kadar maaş tevzii sona er
miş olacaktır. 

Pazartesinden itibaren de her 
kısım ınütekaid maaşının karışık 

olarak verilmesine başlanacak ve 
24 Martn kadar tevziatın arkası 

alınmış olacaktır. 

Mart - Mayıs maaşlarını ban
kadan skonto ettirmiş o1anlar Şu
bat - Mayıs dört aylık fevkalade 
zam maaşlarım muhasebe müdür· 

lüiü v.::ıne ıi:ıden alacıat<\ardtc. 

ADANA ElEKTRIK TÜRK ANONİM ~İRKETİNDEN 
. Adana Elektrik T. A. Ş. hissedarları Umumi Heyeti, 

Tıcaret kanununun 361 ve esas mukavelenamenin 52 ve 53 
üncü maddeleri mucibince 25. Mart 1942 çarşamba günü 
sa<ıt 10 da alelade içtimaını aktedmek üzere Adana 'da Şirke
tin merkez binasında toplanıp aşağıdaki ruznamede yazılı iş
leri görüşeceğinden hissedarların Şirket esas mukavelenamesi 
ve Ticaret kanunu hükümlerine göre sahibi bulundukları 
hisseleri muayyen vakıtte Adana Belediyesine veya bir Ban· 
kaya makbuz mukabilinde teslim etmeleri ve o gün Şirkr-t 

merkez bürosunda hazır bulunmaları rica olunur 

MÜZAKERE RUZNAMESi 

l - 194 t yılı bilançosu 
Meclisi mürakib raporlarının 
Meclisinin ibrası . 

ile karuzarar hesabının ve idare 
heyete arzı ve tasdiki , idare 

2 - İdare Meclisi azaları huzur hakl , rı ve mürakıb ai· 
dalının tesbiti . 

4 - Mürakıb intihabı. 

5 - Ticaret Vekaletinin tamimile Şirketimiz esas muka
velenamesine ilavesi emrolunan 8 madde. 13955 

. Tarsaı Raslmbey Fabrikası Kollektll 
işletme Şirketi MldlrUlilladea : 

1 - işletmemiz ihtiyacı için aşa~ıda yazılı gıda maddeleri birden 
veya iki üç ddada teslim edilmek şartiyle ve pazarlıkla satın :.ılına

cakdır. 
2 - Tekliflerin, bütün kalemler için yapılması şart de~ildir. Her 

madde için yapılacak ayrı teklifler kabul edilir. 
3 -· Mal bedeli teslimini mütakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin tO gün zarfında Fabrika Müdürlüğüne biual ve · 

ya yaıiyle mürc.callaıı. 
5 Ton Kuru fasulya 
5 ,, ,, Nohut 
5 

10 
3 

1000 
1000 

,, Piıinç 

,, 8ulgur 
,, Mercimek 

Kt. Sade Yağ 
• Zeytin Yağ 

TÜRKiYE Rad_qosu 

ANKARA Radyosu 

Cuma - 6..3.1942 

3-10 13948 

i ~ ....... ._..~· ııe·~ · .... ·~·~·~ · .... .. 
• • • • i c. •. • i 
i Kayalıbağ Ocağı ! 
i çıkarına i 
i ---- .· i 29 Mart 942 Pazaa• gUnU ! 

ayarı i saat 14 de Ad:-na kofu : 

7.~3 Müzik : Hafif Parçalar ! alanında ! 
7.30 Program ve memleket saat 

7.45 ~~~ns Haberlcı i ; YAYA' BiSIKlET Y[ i 
8 00 l~rü~;.) ' Senfonik parça- ! MUH TEllf AT KO~UlARI ! 
8.15/ • ! 
8 .30 Evin saati : Bu k~fuda kazancın· : 

12.30 Program ve Memleket saat i lara bol ikramiye oer il'-· i 
Ayarı • i cek.tir. Tav•ilat el ilanla· i 

12.33 Müzik : Karışık şatkı ve i rındadır. i 
türküler ! S. C. 5- 10 13913 i 

12.45 Ajans Haberleri • i . ............. ~ ............ ._. . ~·~ ·~ ·~ · · 

13.00/ 

13.30 Müı.ik : ~arkı ve ve tü~-

küler programının <levamı 

18.00 P ;ogram ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti 

18.45 Ziraat takvimi 

18.55 

19.30 

19.45 

20.15 

20.45 

Müzik : Oda musikisi 

Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri 

Müzik : Klasik Türk. mu

sikisi programı 

Radyo Gazet esi 

Müzik : şarkılar 

21.00 Konuşma 

21.15 

22.00 

Temsil 

Müzik : Radyo salon Or
kestrası ( Violoniıt Necip 
Aşkın ) 

22.30 Memleket Saet Ayarı ajans 

Haberleri v~ Borsalar 

22.45/ 

22.50 Yannki Program ve 

Kapanış 

ADANA C. MÜOOEIUMUMİ
lİGİNDEN : 

Adananın çınarlı mahallesin · 
de oturur ve kolordu caddesinde 
dükkanda kepek satıcısı Abdul
lah oğlu 300 doğumlu Hüseyin 
Şifanın : 

Nlbetçl eczane 

TAHSİN ECZAHAHESİ 
Yeni otel yanında 

Seyhan 
Mahallesi Mevkii 

Kurtuluş Yeni istasyon 
> > 
> , 
> > 

> > 
, 
> > 

~ > 

> > 

> > 

> ; 

> > 
) > 

> > 

> .> 

> > 

> > 

> > 

.. " .. . 
Katlioku Eskiçarşı 

Mi cnandar köyü Köy içi 

6 Mart 1942 

·~···~~················· ...... 
'!! ASRİ SİNEMADA ı: 
ıı Suvar< Suvare •I 

il B,RAşlo n~z;TiYATROSÜ
45 

I' 
1ii Sanatkar Halide Pişkin birlikte fi 

DÖRDÜNCÜ TEMSiL i' 
f! ASiLZADELER \i! 
t Komedi (3) perde f 
f Dikkat : Yerler numaralıdır. Kişe her f 
• k •

• 
zaman açı tır. Mahdut yerler kalmıştır. i istical edilmesi. ı 

t TELEFON : 250 ı 
ı .................................................. . 
• • • • ı 9 Mart Pazartesi akşamı ı 

i O GECE İ 
i __ ~-? Btlylk racıa l 
·~···~~··~~~·~~··· ............ ~~-

ilan 
SEYHAN HAf IA MOOORlOGOHOEN : 

1 - Adana Ticarat lisesi ihata <livarı inşaatı ( 16234) lira 
(90) kuruşla kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

·2 - Eksiltme 14/31942 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat onbirde Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - is teyenler bu işe ait keşifname ve mukavelename 
proiesini ve şartnamelerini görm ek isteyenler Nafia müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (1217) lira (62) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu işe benzer on 
bin liralık iş yaptıkiarına dair bonservisleriyle iki fotoğraf, 
otuz sekiz kuruşluk bir; sekiz kuruşluk bir damia Vf".. bir ku
ruşluk bir uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretiyle ihale
den üç gün evvel \ il&yete müracaat etnıel~ri lazımJı!. 

5 - Posta ile gönderilecek mek tuplarm dış zarfa mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacak g·ecikme ler ka-
bul edilmez. 20 - 25- J -6 J3Q15 

r:;;;-;;;·~~--~;;;·;~;;0~011 ı şaruarı GÜNDELiK ~E - AD-NA 1 

ı Sahi,, tıe Başmuharriri 
ı Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı 
ı T Aylı~ı . . . 125 • ı 
ı Umumi Neşriyat Müdürü ı · 
ı hAnlar için · ıd~reye MACiD GÜÇLÜ , 1 ' i müra caat etm•lldlr Bosı l d•CI • yer: ~ozo Ma•::_j _ ........ ~.... .. ................... ~-.. -.-.---......... , 

Detf Rrdarlığından 1 
1 

Vergi kaydına göre 

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

Arsa 545 7 625 125, 00 Temanıı 

> 548 l 14?.0 284, 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 I 

> 544 14 190 57, 00 > 

> 545 4 95 19, 00 

> 545 5 70 14, 00 ) 

> 553 7 :l40 72, 00 ') 

;; 551 10 420 126, 00 Yarısr 

> 562 2 125 62, 50 Temama 

> '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 27, 00 .. 
.. 195 11 75 75, 00 n 

Tarla Tapu Tarihi 2720 38, 08 
" 2 nci Kanun 

942, Tapu 
Numarası 17 

Fazla fiatla kepek sattığından 
Adana Asliye ikinci ecza mahke
mesinde yapılan duruşması sonun
da Milli korunma kanunun 31/3 
ve 59/3 maddelerine tevfikan 25 lira 
ağu para cezasiyle mahkumiyeti
ne, yedi iÜn müddetle dükkanının 
kapatılmasına ve suç mevzuu olan 
kepeğin mus:ıderesine ve katileş
mesini müteakip hükmün ilanına 

karar verilmiştir. Hüküm katileş-

Evsafı yukarıda yazılı g-ayri menkullerin mülkiyetleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık 
~rttırma ve peşin para ile on beş gün müddetle satışa çıkarılmıştı r. ihaleleri 16/3/942 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda icra edilecektir. T~ liplerin O/o 7,5 te'mi
natla riyle mezkur gün ve saatte hazır bulunmalan ve izahat almak isteyenlerin de her gün Milli Emlak 
d airesine müracaatları ilan olu:ıur. 3- 6- 10-16 13944 

ınckle ilin olunur. 13954 


