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1 Sovyetcepnesi l 

Ruslar hayret 
verici şekilde 
ilerlemekteler 

• 
Şimalde yalnız ka· 

rada değil, d•niz.l•r· 

de d• haPelıd soiulr 

ve kar yüzünden giif 

le~mittir. Yandaki 

resim ıimaJ denizin· 

de bir askeri ta,ıtın 
Smolensk çevresinde 

güverteainJe buz ta-
bir şehir alındı 

Cenup ı şimal ve nın temizlenmeaini 
merkez cephelerinde 

Sovyet kazancı · ~öneriyor· 
büyüktür 

Aır"8ra : 6 (R. G ) - Stra· 
Yarusa bölg~si ırnvışlırı hakkıııda 
henüz t'eni malumat yoktur. Ce· 
tıup C{" plıes i nde ç ok kanlı hadi · 
seter olduğu haber veri18lekte-

• 
Maarifte dün yapılan toplantı 

ı __ u_z_•k şark_t• __ ı 

Rangun şehri 
kuşatılıyor 

Cıvada Japoa 
ıelil,ıemeıı 

48V811J ldlJOr 

/ıgal edilen yerler 

Batavya şehrini 

Japonlar işgal etti 

Veyvl ile mareşal 

Çang-Kay-Şek 

görüftü 

dir . 8urıunla ,. beraher Sovyet T ı b • d ,. t • 
~:~~~~:;;~d:1!~!~;tır~fV~~~~~~j~~r. a e enın ers vazıye ı 

Ankara : 6 (R. G.) - Uzak
dotudaki hareketler genişlemek· 
tedir. Cava taarruı:u da Japonlar 
lehinde inkişaftadır. Cavada ele 
geçerse Holanda Hindistanı mese
lesi tasfiye edilmiş olacaktır. 

Sidney : 6 (a .a.) - G eneral h kk d k ld 
Bcnet, Ja.pouların çok yakmda a ın a onuşu U 
J\vuıt:-.ı.lyaya hü cuın eıi c ceğini 
ve to pyt-kün mü dafaaya hazır· İlk o kullarda ol.uma ve ma· 
lıtnrnak lüzumunu bildiı mlctir. .,. ten•atik derslerinden daha iy i 

l.ondra : 6 (a a.) - 60 }8ŞI · FlllLANlllJA'YA 
ha kadar b ütün Avustralyalılar vrrim aluıması iç in incelemeler 
•skcrc çagrılacaktır. yapmak ve gereken tedbirl~r i - Bir gazetenin -

' aım~ üure dün Maarif Müdü· 
MO$kova : 6 ( a. a . ) - Beı 

~ rünüo baf)canl ı~mda müfett işler 111artta krtalarını ı ı taarruz hare. SD.L.B TEllJFI 
katına devam ctm iıiir . Almanlar ve ö~-retmenler bir toplantı yap 
büyük k.ayıphır v.,ererek çekilmek- mıılprdır · Beri in : 6 ( a. iJ. ) - Bir la-
\cdir. Smolonak çevre.ıinde Yuk- .Bu toplantı da öğrctmenlcrinr vcç ıaı.et~i Ftfıland,iyjlya Rusya 
l>ofu aldık. Birçok Alman tayya
releri tahrip edilm i ştir. Diğer ta
r~ftaıı Alnıuııla rdan nıalıeme de 
•lırımıştır . 

Bir köyü almık için yapılan 
ıavaşlarda Almanların 51 ve 21 
nci tümenle. inHı baıı kolları bo· 
l.!Jlnıuş ve imha cdilmittir. eurp 
-.hası Alman ceıeOeriLc doludur. , 
~~er bir kısımda da 800 Alman 

~!dürülmüştür. Cenup cephesinde 
ile AJman.lAc geriletilmiş ve üç 
trı esktio } er alınmıştır . 

Alman kıtaları Lenirıgrad ve 
,Kronştad '<la bazı hedefle ri bom
, lıardıman etmiştir. 

Londra : 6 ( Teb!iğ ) - Ruı · 
laı ın son giinlercJe ilerlcyiıi hay
rt:t verici bir mahiyettedir. Çar
~•mba g ünü 4'l Alman tayyaresi 
ırıılıa eğild i. Mart-fal Timoçenko· 
hun ordulari Dinp·per nehrine 
doğ ru ilcrlcmektc<lir. Mo~kovanın 
3tM) 1'ilonıetre cenubunda büyük 

• bir muharebe iııkiıaf etmektedir. 
llrnerı gölü civarında Sovyet çen
~tirı i yarma lıaı eketinde Al
lllarılar rııuvaff ak olamamıştır . 
Burada Almanlar her gün büyük 
1 •yiat vermektedir . Dün akşam 
Moskova} a hücuma ~alkışan Al
~ao filoları dagıtılm~, ancak bir 
aç Alınan tayyaresi sızmağa mu 

"affak olarak şehre birkaç bomba 
•trnı~tır • 

Bcrlin : 6 (a .a.) - Moıkova 
Ve Siv•ılo1>9La hücumlar yıpıl
rn ı~tır . DitN cephelerdeki hare
~ata da ittir.ak edilmiıtir. 
. . Muskova : 6 (a.a.) - Üç ay 
ıçındc So vyetlerin 1000 den fazla 
tayar"i dfişOr illdü. 

Londra : 6 (a .a .) - Strayu
•ada 16 Alman ordusu hala mu
hasaradısdır. Bu o rdu 19 tümen · 
den ibarettir. 

tdaakova : 6 {a.a r) - Haw. 
ku"vcllerim i ı 482 kamyon , 37 
t?P tahrip etm~ştir. 55 ve 21 in · 
cı Almın piyade alaylarını bot· 
&una ufrattık . 

~ ................. , 
i llVIÇlflDI ı 
l TIVBIF&2' f 

ı i Bern : 6 ( A. A. ) - ı 
l ~••yonet z..-une gaae- ı 

'••ine 41ir• ' ..Kcwn...._.- ı 
,ı 1•r ROIMtapından Bera- ı 
ı "• ve llller bazı lavlçre ı 
.ı tthlrlertnde taııklfat ya ı 

........... r . ı 
1 ı 

talebenin durumu hald.;ındald iza 

hatı d inlenmif ve istişııreleıde 
bulunul.arak kararla r alınmıftır • 

Kuvvetli 
;; 

ile sulh yapmaamı teklif etmek

tedir. Bu makale Almanyacia bü 

yük alika uy andırmıştır. 

gençliğin 
... 

bir töreni var 
~-,-,---..:-1'14-•--·-491-- ------

Güreş kursu kapandı. Onbir ~ölg~r.ain 
gençleri yarın stadda güreşler ve 
A'tatürk anıtında bir tör.en yapacak 

İki Alman ıçın 
yiiz Polonyalı 

dün idaın edildi 
Londra : 6 ( a . a. ) - Var

~ovadaki Alman hükumeti , iki 
Alman polisine yapılan suikast 
üıeriııe yüı Polonyalıyı idam et
miftir . 

Yunanistan' a 
1talyan yardımı 
Atina : 6 ( a . a . ) - D. N . 

R. : Yunanistana ltalyadan yiye· 
cck geldi. Ekmek tevıiatına bat · 
lannıııtır • 

4fransayı 1ngiltere 
aleyhine çevirme 
politikası peşinde 
Ankara : 6 (R. G.) - Pnris 

yakınındaki Reyno otomabil f1tbri
kasmın lngilizler tarafından bom· 
balanmasını Almanlar elde ve dil
de ktıllanmakta ve Fıanswarı ln
grlltere aleyhine te~vik ~ekte· 
dir. Darlanda bu vaziy,~ti takbih 
etmiştir. 

Şehrimi~d :, Boden Terbiyesi 
binasında açılan Türkiye Güreş 
Rehberleri kur.sunun buiÜn sona 
ermesi münasebetiyle onbir böl
a-cyi temsil eden ~öreş rehberleri 
yarın Atatürk anıtına çicek koya
caklardır. Bundan •onıa Şehir Stad-
yomuna gidilecek ve ısttal 13 de 
büyük serbest ve alafranga güreş 
müsabakalarına başlanacaktır. Bu 
çetin 2üreşlere her istekli girebi
lecektir. Güreşler niı.ami şekilde 
idare edilecek, galiblere madalya 
lar verilecektir. 

Gür".-lled her.keşin i(Örebilmesi 
için duhuliye 10 . kur~$ olarak ka
bul edilmiştir. 

İsveçliler Alman 
hareketlerini h°" 

rkarşılamıy,or 
Anhra : 6 ( R. G. ) - Gelen 

haberlere göre , lsveç halkmın 
sempatisi Almanlar lehine değil
dir. lıveçliler Alm.-nların Avru
padaki hare1'ellerini hoş karııla· 

mamaktadır. Mamafih 11\·eçin bt · 
taraflık arıusu çok kuvvetlidir . 
Nitekim ,bir lıvcç ıaıeteıi Fin
landiyanın Rusya ile sµlh akdet· 
me~ini tavsiye etmiıtir . Alman· 
lar bu makaleyi iyi karıılamamıf · 
lardır . 

Ağır işçilerin 
ekmek için bir 

listesi 'hazırlanıyor 
Anlcora : 6 (Türluöa muhabiPinJen ) - Ticaret Ve· 

ltal.ıi, alır iıçil•rin •eçi/m••İ etrafındaki incelemel•rin• 
lkvam etmeltt.eJir. Bu incelemeler aorıunda ( oiır İffİ) ek· 
melr lrcar.lınr leimlerin alahilec~ği bir liate halinJ• te.bit olu
nacolrtır. Liıte dııırıda Jıalar: lar < _: r.. İft;İ sa)ılmıyaca k -

~ ....................... . ' lc.rJır. 

Hollanda Hindistanında çok 
fena bir müstemleke politikası ta· 
kib edilmiştir. Yerli Halk bir kö 
le halinde kalmıştı. Ve Hollanda
lılar buradan kazandıklarını zevk 
ve safaya "Sarfetmişlerdir. 

Hollanda Hi(\distanında 7-0 mil
yon nüfus vardır. Bu büyük k~le 
birkaç yüz bin insanın emrinde 
.yıllarca yaşapı_ak zorunda kalmış 
ve bua-ün japo~•nın emri altına 
geçmek durumuna girmiftir. 

Cava ad asında buhranlı bir 
vaziyet vard ı r . Cavanın merkez 
şehri'le şimd i Japonlar elindedir. 

Londra : 6 ( ı . a. )- Birman· 
manyıt - Siyl\m huduılunda muh· 
telif noktah1rda JaRon kuvv-ıtle
rile Çinliler il8<Jotli HVA§lttr Y1'P · 
PJ!ltır. ~a_ponlar birço1' ölü ,ver
m:ıtir . 

Sayıon : 6 ( a. a. ) - Ofi : 
Cavada ml\vz)i hart-kat devam 
ediyor . ~pqnl~rın her tarafta 
genişlemekte oldutu bildirilmek
tedir . Bunlara karıı ~ır topçu 
A>irıey yapamamaktadır. Doiuda 
Tuvanaalo da itaal edilmiftir . 
8irmanya cephcaindeki muhare
beler StanJı civarında devam eqi
yur. Japonlar Rangunu kuıatma1' 
Ü•ereılir. 

Tokyo : 6 (a. a) - Botavya 
dün ~k1-1m ifpl edilmiştir. 

Londra : 6 (a. a .) - General 
V cyvl ile Mareşal Çan kay Şek 
tekrar buluşmuşlardır. 

Nevyork : ,6 (a. a .)- Hollan
da kttaları liatavyayı boşaltmıttır. 
Hükumet merkeziyle irtibat keıil
miştir. 

Bertin : 6 (a. a .) - Amerika· 
nın Pasifikte elli kadar sarnıç .i'e-

<Gerlal Z net UJfada) 
?C! ; ., " 

Bir daf i bataryası 

Alrllladalll 
.llava barallltı 

Ankara : 6 ( R. G. ) - Ge· 
Jen haberlere röre , AımınJar 
Maaır topraklaraoa yeni hücumlar 
yapm'tt ve 1nıWı. üalerine bom
bardıman etmııtir. Diğer taraftan 
Maltııya olan , ekııılar da d~vam 

, ı~ınşlı ı . L•b)ada lıavct lı n rı~ at ı 
Cl"ft) ,uı t '411l Ş '>C dt' 1.. fi ı ıtdıt hiç 
bir '1t"t Jil.I L. u:ııı.: 11 111 1 1•. 

ZİRAi PLAN 
Vilô.gette gapıla11, 

dünkü toplantı 
OKUL EKiM iŞLERİ GÖRÜŞÜLDÜ 
ilk ve orta, im~ ve erkek 

okullıriyle liseler, san'at okulu, 
ötretmen elindeki bahçe , tarla 
ve arsayı bölgemiz şartlarına gö 

re verimli bir ıekilde işleyib bu 
.toprallaıdan beain mad~eri j s · 

tihsul t-dilmcsi Maarif Vekilliiie· 

ce her bajlımdın faydalı görül
m(iş ve eu okullarda birer cOkul 
Ekim işl eri Komisyonu > .kurul-

muıoa karar ver iJmiıtir. 

iu konu üıerinde dün VilA· 
yette bir to~nu yapılmıı, bJJ 
toplantıya u1aarif müdürü E.krem 
Gürsel, ıiraat müdürü Nuri A~cı, 
kıı liseai öğretmenlerinden Meh· 
met Altıok, geıici baıö~retmen 
Şükrü Er.et.em iftirik etmiştir. iu 
toplantıda verilen kararlnr maarif 
Yelcilli4'inin yayın ve direktifleri· 
ne ur.ırun oJarak okul toprakla
rının iılenib d~ilme.si, üı Cinlerin 
yetiftirilib toplanma,11 ve hasad 
edilme~i işlerinde müdürler. ~ mü-

dür aıuavinleri, bq9tr~enler, 
~.ret menler, ea-itmcnler, gezici 
batöğretmenlcr, idare ve pansi
yon memurları. talebeler ve ha
demeler aralarında if bölümü 
yaparak clbirlii' iyle çahıacak
lardır. 

Bu işler için ~r.e.ldi kyma, 
kürek, bel, Çl'pa, oralc, tırpan 
gibi Aletler okul idart~l'i .ıtarafın

dan cullaMJ. .yetecelı: miktarda 
temin edilemcdiQ-i taktirde; İf ı.hi

tince aahiblerine geri verilmek 
Üıt:rc talcltcler evlerinden getire· 
eeklerdir • · 

Yine .bu işln için &erekli 
tohum, fide g;bi maddelcrın okul 

idarelerince temini mümkün ol· 
~aı'il ~ul koo~ıtifleri vaaıta

ıiylc \\cya ödünç ahnıny ~uretile 
tedarik edilecektir. Bu huauata 

talebe teşkillerinden , himaye 
hey'etlerinden de istifade edile
cektir. 

Bu topraklarda patates, mı· 

.sır, fasulya, bakla, k.abık, d_o ma

te.s , i.panak, lahana, hıyar, pıra· 

sa, ıalgam, yerelması, yerfııtıtı, 

havıç. turp, kavun, karpaı ribi 

bitkiler yctiftirileoeUir. 

Milli ..Pıiyango 
Milli Piyanro burün Ankara 

da çekilecektir. 

ı ........................ .. ' . ı i B~y Ruzvelt dün ı 
ı askeri şeflerle ! 
ı .. d bl d: ı ıstışare e u , ~n u ı 
ı : 

V•finaton : 6 ( a. a. )- Ruz
veH dün harbiye .nazırını ve ;di
tcr ,ctskerl şefleri kabul ederek 
ıörüımüıUir . Bun<Jan ,sonra y~
pllan ikinci görüşmelere ~nBiliz. 
askeıt şefleri de iştirak etmi§tir. . 

Benzin tahdidi 
temdit edikli 
Ankara : 6 (a. a .) - Benzin 

tahdidatı 9 Haziran 942 tarihine 
kadar temdit edilmiştir. 

Sıhhat Vekili 
Antalya' da 

Antalya : 6 (a. a.) - Sıhhat 
Vekili Alataş buraya gelmiş, tet
kiklere baıtamıştır. 

Amerikada inşa 
edilen huriy~t iem_ileri 

Va~ington : 6 (a. a.) - Ame
rikada a-emi inşaatı artmaktadır. 
Bu yeni taııtlara "'Hürriyet gemi
leri,. adı verilmektedir. 

Manş sahilindeki 
Alman hatları 

Bcrlin : 6 ( a. a. ) - Manı 
nhilindeki 220 kilometrelik Al· 
man hattının inıaatı neticelenmif· 
tir • 

.ııııııuıııııuıı.ııııııtı:: 

Bttlgaristada 
seyl.ap ı acias1 
Londra: 6 ( 8. 8. C. t 4, t 5)

Bulgarlat•n da buzların ~rl
meat netlcealnde bUyUk 
••Yllp vukua gelmlftlr. YI· 
din ••hrlnd• to,ôoo ki.fi 
seller •lllnda kalmlflır. Su· 
lar glttllu;a JllkM\Pl•k~lr. 

ııııııııııııııı:ııııııııcıı 

1 ASl:(ERi VA?iYEToiN TE1'~ 

Binde akın! 
' 

Japonların ıimdilik Hindistana taar.ruz cetme~i 

ı~enemez - Çavad~ki vaziyete 'oplu b~ıı 

C 
avada bulunan Müttefik kuıtfJeiler kumandanı Gl. Vat1ell , son 
hadiseler üzerine kumandan/ılı Hollandalılara bırakmıı ve Hin· 
disJ.ana kaı.f_/cet etmiltir • 

Vavell Hindistanın .müdafaası hazırlı/..:larile menul olacaktır . ln-
6il.Ukr , }aponla~uı Cmıa adasını ele ftçirdikten sonra Avustralyayı 
bir tarafa 6ırakarıık H/11.Jisf!lna saldırmalarından korkuyorlar . Bu 
korku .versiz Jelildir . Fakat bugün için Hindistana bir Japon taar· 
ruzu Wlenel[lez • 

Geı.n haberlere .töu Japonlar Avustralya,ga hava taarruzla· 
rını arttu:mışlardır . E!J!Je/ce J,apon tayyareleri Avustralyanın şima· 
linde m/ibim bir 1'.eniz ve ha!Ja ü' sü Q/an Port Darvin'e iki defa ta• 
arruz .etmiılerdi • Şimdi At1ustralyanın ıarbımla Broon vt Vyndham' a 
taarruz ehnillerdir • 

)fpon tagyareltri V911c/Jıamda alçaktan uçarak hotıa me1ıdanlacını 
'Vt şehirdel.. i bQzı hedefini miırnl!Jöz olt"~İM tulm•ışlor rlır • H•<'om'a 
hıırı! bal•ı r afı/m ı::tır i ki şr:,lıiıı!c de miilıim lııısar ı•o rı!ır . 

IJu • ,./ıir/rr }upo;ılm ı •ı i~grı l etli/.. /eri 7 in.or r.dc; • mııı ı.p ·~ ~r.ı.lu. st 
,/u/11/11 1 J~ ulJıı 1 lıll ııuluıı tuuı ı ıız lu ı ı ı ı trl.ı t1ı /ı; 1 1 11.,.~, ,/ıtiıı ulı ı u i Ju. 



Kız, erkek 
talebelerin 

-ATIŞ-

müsabakaları 
Kıı ve erle ek talebeler aı a · 

sında Poligon'da bugün saat 14 
de atıf teşvik müsabakaları ya 
pılacaktır. Beden terbiyesi atıcı· 
baılarındon Halid Drnli ve İsmail 
Ak'ın nezaret edecekleri bu Ö· 

nemli atış1arın dün yapılan sına

maları büyük bir başarı göster
miftir. Bugünkü atışlara öğretmen 
okulu kız talebeleriyle luz lisesi 
ve kıı. ıan'at enstitüsü talebele · 
ri de airıcektir. 

Orta okullarla liıelerin orta 
kısımlarından ve erkek, ziraat, 
t caret lıst>leriyle öğretm .. n oku 
lundan alı$ vapacak gençler tes· 
b ıt c 1ıım ıtır . 8eden terbıyt>si 

mudürü gereklı hazırlıkları ta 
mamıatını~tır. 

Bugün yapılacak 
a ı..1 .... ol ıniısabakası 

Sı <h 0111d11 bugiiıı sa rıt 14 
ıt e Ô~rclmı rı okuıu fu ı..lbolcula
rıy ıe Tıcarct Lıst:ıı fudbo cı.ıları 
01.uıııtr Arası ilklerine devam 
ederek bir maç yapacaklardır . 

l~Iadagaskara Japon 
heyeti gelmiş değil 

Vişi : 6 ( a. a. ) - Mesul 
makamlar Madagaskara biJ Japon 
beydi geldiğini telczip etmiştir . 

İsveç · Fin ticaret 
müzakeratı 

Londra: 6 ( il. a. ) - lsveç
fjn tıcaret görüşmeleri kesilmiş · 
tir. Fın ticarr.t heyeti Hclsinkiye 
dönmüştür. 

TÜRKiYE RadyoJu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi - 7.3.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müıik : Hafif Program 

(Pi) 

7.45 Ajanı Haberleıi 

8.00/ 
8.30 Müıik : Senfonık prog-

ram lPI) 

13.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

13.33 Müzik : şarkı ve Tür· 

kül er 

13.45 Ajans Haberleri 

14.00/ 
14 3l Müıik : Riyaseti Cümhur 

bandoıu 

15.30 Müı.ik : Riyaseti Cümhur 
Fılarmonik Orkestrası Kon· 
ıerinin Devlet Kon"erva
tuarı Salonlarından Naklen 
neşri 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Radyo çocuk lculübü 
18.45 Ziraat takvimi 

18.55 Müzik : Radyo Dans Or· 
keıtraıı 

19.30 Memleket Saat Ayarı ye 

Ajans Haberleri 
19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müzık : Karışık Şarkılar 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Saz eıerleri ve 

oyun havaları 
21.00 Konuşma 

21. 15 Müı.ik : Dinleyici istek
leri 

21.45 Konutma 
22.l:O Müı.ık : Radyo salon Or 

kt:slraıı ( Vıolonist Necip 
Aıl.ın ) 

22.3o Memlt:kc:t Saat Ayarı ajanı 
Haberleri ve Borular 

22 45/ 
22 50 Program ve 

Uzakşarkta 
( llışı 1 inci sı7/1dı ) 

misi batırılmıştır. 

: Stadgomda yapılan 
hoparlör tesisatı 

Lon<lra : 6 (a .a.) - Birman
ya - Siyam ıınırında Japonlarla 
müttef ık kuvvetleri arssmda mu· 
harcbeler olmuştur. 

Sofyada kararlar 
Sofyo : 6 ( A. A . ) - Sof. 

ya askert mahkemesi iki talebeyi 
boıgunculuk suçiyle idama mah· 
kum etm iştir . 

Tesisat pek mlkemmeı oldu . C(8Elİ8(8(KET SULH 
•••••••••••••• 
f SEHiRLi ! f 
• • f Havalar ısındı. Top- • 
f r..1jia ne eksen biter. f 
• Bahçene yiyecek tohu- • 
f mu ek. Ve birkaç mah· f 
t sul al. • • • •••••••••••••• 

YAli İYİLEŞTİ 
Evvelki a-üo biraz rahatsı~ 

bulun~n Valimiz B. Fak Üstün 
ıyilt>şnek dün Vilayete gt>lm ış 

ve iflı-rıyle mt>şgul olmuştur. 

<Geçmiş olsun> deriz. 

Deri hırsızları 
Köy IÜ<~ğ'lu köyüne ba~lı 

Kamberağa ç ıf t lıği ııahibi "-am 
ber oglu İımail Ôzkut'un çiftli · 
~inden çiftçıbaşı lbrah im Öcal 
ve çiftlik işçilerinden Mehmet 
Kanlı, İbrahim Pehlivan, Musta· 
fa Çakmak aözbirlia-i ederek 22 
adet sı~ır derisi çalarak Karayu · 
auflu köyünden Salih Şatmaz ve 
Hasan Avcıya ııattıkları tesbit 
erlilerek yakalanını$lardır . Çalınan 

derilerle birlikte Adliyeye verilen 
suçlular tevkif edilmişlerdir. 

Seyhan Kadastro mi· 
dtlrHlltlnden : 

Hürriyet Mahallesinde Haşi

be sokaiında 13-15 kapı No 
lu ev ve avlu ıenebiı. olarak Yu 
ıuf o~lu Hasandan vereıelerine 

intikal eden ve vereıeler beynin
de adiyen ve haricen 330 . lira 
mukabilinde vereseden Hasan o~ 
lu Süleyman Tapta~a sıahlan ve 
Kadastroca da Süleyman T dptık 
namını 30 ada 14 parsel No sı 

ile tesbit edilmiş olan iıbu gay· 
riınenkule müıkiyet veya mülki· 
yetin gayri ayni hak olmasında 

bulunanların Kadastro kanununun 
42 inci maddesi mucibince iki 
•y müddetle takdimen ilan edil 
mış ve bu müddet zarfında id
diası olanların Kadastro Müdür
IÜ~Üne müracaat etmeleri ilin 
olunur . 6.3.942 13957 . 

Seyban Kadastro mi· 
dtlrltlltlnden : 

Hürriyet Mahallesinin Zincirli 
Kuyu soka~ında 11 numarat <ıj 

ve 86-88 veri'i umum No lu 
ev ve aslan senetsiz olarak Yu
ıuf o~Ju Numan İbrahimden müs
tckillcn ve beynelverese taksimen 
İbrahim kııı Şerife Biçere ve 
meıbureden de adiyen ve haricen 
betyüz lira mukabilinde Şaban 
o~lu Haaana aatılan ve Kadast 
roca Hasan namına 30 ada 19 
parselde tcsbit edilmiş olan ha
neye müllciyet v~ mülkiyetin 
gayri ayni hak olmasından bulu
nanların Karlastro kanununun 42 
inci maddesi mucibince ilci ay 
müddetle takdimen ilAn r:d ilmif 
ve bu müddet zarfında bir iddi
ası olanların Kadastro Müdürlü
küne müracaat etmeleri ilan 
olunur • 6.3.942 13958 

Adana 3 lncfl icra 
ve lllaı memurla· 
tandan: 

Adana Ticaret mahkemesinin 
'ZS/3}941 tarih ve 37 No. lu kara· 
riyle iflıisıncs hükmedilen Adananın 
Ocak mahallesinde 4 üncü Seyhan 
geçıdinde 2ö No. lu evde oturan 
Mustafa Ertekin hakkındaki ifıb 
kararının refine dair ayni mahke
meden sadır olan 5ı2/9U tarih 
ve 40 t>sas sayılı hüküm, icra ve 
if ıls k. 166 ı -: cı maddcs"ne tevti 

13960 

Şehir stadında _hoparlör te
ı isat ı yapılac1tkını ve bu işin de· 
~erli bir mütehassısa verildiğfoi 

yazmış !ık. Aldığ"ım11. malumata 
göre, Staddaki bu tesi•at tamam 
lanmış ve yapılan tecrübeler ne
t ictsi pek mükemmel olduğu ııö · 

rülmüşlür. 

Hindistan meselesi 
ve İngiltere 

Londra : 6 ( a. a. ) :- Tay
mis gazeteıinin Parlamento mu 
harriri Hindistan hakkında yaz
dığı yaııda , bu husuıta önümüz.
deki hafta karar verileceğini ve 
bu kararın ilan edileceğini yaz
maktadır . 

Romanyada bulunan 
yabancı sermayeler 

Bükreş : 6 ( a. a. ) - lskaıı 
miistc-şarı gazetecilere , yabancı 
sermayesile işleyen müesseselerin 
devlet kontrolüne konulduğunu 

söylem i ştir. 

Tahviller bugün 
satışa çıkıyor 

Ankara : 6 ( A . A. ) -
10.000 milyonluk Demiryolu Talı 
villeri yarın satışa çıkarılacaktır . 
Satış 14 Mart akıamına 1'ad11r 
devam edecektir • 

A merik a har biye 
nazınnın beyanatı 

Vaşington : 6 ( A. A. ) -
Harbiye nazırı, Amerikan ordusu 
nun yenidfn teşkilatlandırılması 
işi nde hava kuvvetlerine layik 
olan önemin verilt>ce~irıi söyle
miı ve <harekete geçmek ıamanı 
gelmiştir . > demiştir . 

HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
Sayı 942/20 

Davacı fakı uşağı köyün
den Halil oğlu Hacı Ökkeş ta
rafından müddeialeyh Ceyha
mn Hamdilli köyünden olup 
yeri belli olmayan aydınlı aşi
retinden Baliç Osmandan se· 
netli 100 lira alacağının tahsi
li için dava ikame ederek Ce
beliberek~t Sulh Hukuk mah· 
kemesinde cereyan eden duruş
mada davacı iddiasını ısbattan 
izhari acz ederek dava olunan 
Osmana yemin davetiyesi teb
liğine 20/21942 tarihinde ka
rar verilmiş olmasına binaen 
dava olunan Osmanın duruş· 
ma günü olan 13/31942 tarihi
ne raslayan Cuma günü saat 
9 da yemin için mahkemeye 
gelmesi aksi takdirde yemin· 
den imtina etmiş sayılacağı 
ilan olunur. J 3~ 61 

ı ........................ ı 
i Bir maballp f 
ı aranı1or ı 
ı · Ticaret mektebi veya li· ı 
ı se nıeıunu muhaseb~ işlerin · ı 
ı de çalışmış bir muhasib ah · ı 
ı nacol.:tır. Askerliğini yapmış ı 
ı olmast ~artt ır. Arı.u edenler i 
ı pazardan başka hergün sut ı 
ı sekiı.den on yediye kadar 
ı Dc!mir lşe müracaat etsinler. ı 
1 t."$k/ lsta~!Joncla ı 
ı Demir iş ı 

1 ı ........................ ı 

TİCARET YE SANAYİ OOASINDAN · · 
Sicil ticaretin 69 numarasmda kayıtlı Gülek Limited Şirketinin 

esas mukavelenamesine ilave olunan ve Ticaret Vekileti yüksek ma
kamınca muvafık görülerek ta sdik kılınan 34, 35, 36; 37, 38, 39, ve 
40 ıncı maddeler Ticaret Kanununun 26 ıncı maddesine tevfikan tcs· 
cil ve aşağıya çıkarılarak ilin olunur. 

Mukavele sureti 
Gülelı Limited Şirketinin e•a• mulıavelenamuin• 

34, 3 5, 36, 37, 38, 39, ve 40 ıncı maddelerin 
ilave.ine dair tadil layiha•ıdır. 

MADDE: 
34 - Şirket, fi at tesbit edilmemiş malların satış f iatlarını ve fi at· 

lara esas olan maliyet ve kar fiatlarını, bu fiatlar tahtında satışa baş· 
lamaıdan evvel veyahut başlad ık tan sonra ve· en geç bir hafta zar
fında Ticaret Veknletine bildirir ve müşarünil.:yh vekalet tarafından 
vaki olacak teklifleri hüsnüniyetle telakkiye amAde bulunur. 

35 - Şirket, her altı aylık blançosunu taallük ctti~i devrenin 
hitamından en geç on beş gün zarhnda Ticaret Vekalt tine gönderir. 

36 - Şirket, Ticaret Vek'1eti tarafından her talep vaki old ukça 
muıımelatı hakkında da malumat vermc~e mecburdur. 

37 -- Şirket, sermayesine tesisten sonra iştirAk cd~cek olan ec: 
nebilerin, bu iştirakini kabul etmezden evvel Ticaret Vekaletinden 
müsaade istihsal elmeğe mecburdur. 

38 - Teessüsten sonra Şirket sermayesine iştirak etmesi talep 
edil~n ecnebi s::rm ıyeııin yekunu, Türkiye Cumhuriyeti tabaasına· ait 
yekunun üçte birini hiç bir za:n ın tecavüz etmiyecektir. 

39 - Şirket, statüde yazılı muhtelif mevzulardan herharııi biri
siyle iştigale başlamazdarı evvel keyfiyeti, Ticaret Vekaletine bild ir
meie ve Vekaletin müiaadesini alma~a mecburdur. 

40 - Statünün herhangi bir ınaddesine muhalif hareket, Şirketin 
feshini mucip olacaktır. 13959 

Tarsaı Baılmbey Fabrikası Bollelltll 
İşletme Şirketi Mldlrltllllnden : 

1 -- işletmemiz ihtiyacı için aşa~ıda yazılı gıda maddeleri b irden 
veya iki üç defada teslim e dilmek şartiyle ve pazarlıkla satın alına

cakdır. 
2 - Tekliflerin, bütün kalemler için yapılması şart değildir. Her 

madde i9in yapılacak ayrı teklifler kab ul edilir. 
3 - Mal bedeli teslimini mütakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika Müdürlük üne bizzat ve-

ya yaziyle müracatları. 
5 Ton Kuru fasulya 
5 ,, ,, Nohut 
5 ,, Pirinç 

10 ,, Bulgur 
3 " Meıcimek 

1000 Ka-. Sade Ya~ 
1000 • Zcyt ın Yat 

·~·······················= 
l!j ASRİ SİNEMADA :' 
~ ~ 
•ı Suoare B Ak Suoare •

1 

ili B.RAşlo nıiA TiYA rnosU
4

s i1 

:!: Sanatkar Halide Pişkin birlikte i 
• . . i • 
f BEŞiNCi TEMS L f 

l!i Yataklı VagonlarKontrölörü !ı 
:•I Komedi (3) perde ,•~ 
ıı! Dikkat : Yerler numaralıdır. Kişe her Jıl 
ı•; ~aman açıktır. Mahdut yerler kalmıştır. it; 
ı:ı istical edilmesi. :ı · 
ı:ı TELEFON : 250 : 
~"""""""""""""""""""""""""• 

~ ~ t 9 Mart Pazartesi akşamı tı • •ı 
:ı O GECE :: 
~ı • 
I• Blylk Facia • 
ı~ ı 
f Bu gün g ündüz matinda sinama ,f . ~ 

ıı! Çam sakızı Casus avcısı !• ..... -....... ...... -..--.-.. ~······ 
l
••• w + w w wwww•• • v+w• n •• ••ı r .. ~ek Çorap Meraklısı .... ! 

ı Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ı ı 
ı ipek ve Yal çoraplar1nızdan kaçan aaplerı ı 

ı Fransa 'dan henüı getirtmiş oldu~um Vilos Otomatik : 

ıı çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı ıı 
tamamen eski halin~ koyarak teslim ederiz . f Artık giyilmez diye bir kenara attığıııız çorabınızı bize f 

ı getir in , kullanılabil~cek bir halde size iaJ e ed~lim , ı 

i Hüsnü Ergüven i J Modo Tuhafiye Pazarı ve Yeni J, ıı 
ı Tuhafiye Mağaza•ında 

ı S . . k b o ı ıparış a ul lunur ı 

: 5-15 13934 ı 
: .............. """""" .................. " .... : 

• 
T. I Ş Bankası 
&içik tasarruf beıapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•to•, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 " 1000 

" 3,000 .. 
2 

" 750 
" 1,500 

" 3 
" 500 

" = 1,500 
" 10 .. 250 .. 2,500 
" 40 

" 
100 

" = 4,000 .. 
50 .. 50 .. 2,500 ., 

200 
" 25 •• - 5,000 ,, 

200 
" 

ıc .. 2,000 
" 

TUrklye ı, Banka•ına para yatırmakla yalnaz 
para blrl~tlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda lalllnlzl de denemlf oluraunuz 

~ıcıız:: =~21eu #;: u #AA#._.'* A # W A~z::a:::ıac::S.:R 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bergin baıtaıarını maayeaılla

aıllnde kabal eder. 

ıi~;;.~ .. ;.-.;; .. i; .. ü;:;sQ~Pı 
ı prOarı GÜNDELiK ~e - A D ANA ·S 
'ı Sahi;l oe Baımuharriri f 

Sene/ili • · • 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN • 
ı 1 Aylıfı • • . 125 • 
ı Umumi Neırigat MıJdilrd 

ı

1 
lılnlar için ld•reye MACiD GUÇLU i mUr•c:aat etmelldlr BosıldıOt ye r: TURKSO ZO Motboo" 

_ .................. ~1..!....~ ..... .=...:ı~=~ 


