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1 Sovyet cephesi 

HU ce~hesimle 
- Almanlar'ın -

kirpi midaf aası 
Sovyetler, yeni bazı 

bölgeler aldılar 
.Moslrnva : 7 (u.a .) - Son 

it tünde 10 meıHın ) e.r ged 
alınmıştır . .Siva topol'ılaki lıtırat 
ftrUarırıa ıaid bir mulıabir şi)yle 

dtyor: < - Buıada a~lıtr<laııbe
ri hummalı bir f uli) et vıu ciır. 
lşçil~r = mityuıılarca elhumbaın 
yapmaktadır. liuıılar holftbarılı · 
manlat altındıt çah~maktıHlır., 

St-ükholm : 7 ( a.a. ) - Le
rıingr..t 'daki Rus kıtaliltı Alman 
mev~iteıine hiicum dmc:kt"cfü. 
Lıdoae aölü i'llikaruetiııde lıüyük 
ınikyaatu ıııalıcnıe t1141ma fauliye · 
ti vaı;dır. 

Londra : 7 (Tebli~) - Hes· 
mi teb'tite görf", Rtitıtftr veniıt~n 

but 111eH:iın llhUU\Uer i ıaj}d~tmiş 
tir. Almanlar aıeıi ~·el&ilıııelerioi 
<Kirpi> a<iııu vcrclllderi bir mü. 
dafu ·olarak aulalmMktacJırlar. 

Kırımda Sivastopolıla } apılen a . 
~ır Rus lhücuııılaı ı devanı etmek
tedir. 

Taynais bir ınakalcsindl". Rus· 
yanın nıab.enıcclcn lıaşka lııgilte· 
rt!drtt ve Amerikadan daha h1111 
feylcr iıtcditini ya:ımalctadır. 

Beılin : 7 ( A.A. ) - Düu 
Sııv)'etlcr 31 tısyy ıtıe lı.ısvbetmiş 

lrı dir . 
Bcı tin : 7 ( A .A. ) - Alman 

lı•va kuvvctleı i Alm*'l taarnu. 
tcteb.b.iMlcriııi dcstekleı~ ve 
Ruslar• büyült zayiat vt"rılir · 

miştir , 
Lomlra : 7 ( A. A . ) -

Tısymiı diyor lı.i : 
Sovyct Şefleri c l lıtkr taar

ruzunun asıl yüLunii Ruıya çek
mektedir . Möttcfilı.\t-r Ruayaya 
yeter yardım yapmıyor > kanaa
tindedir . 

Şunu belirlmek geı· eldirki ln
&jltcte için okluğu iibi Amcri1'a 
içinCle l.arbi kaunmatc ve umu· 
mi}'ctli bir ıulh 1.uratak hususun· 
da Rusya roiMluebatının hayati 
önemi varılır. Rusya müttefıkle
rindtn nl" isli) or'? yardımın de
vamını mı? İngiltere daha fazla 
Önt"m vcrt"rck bu iıteti yerine 
ıetirmekte tereddüt etmiytcek· 
tir. Fakat LRusya bundan daha 
fulasıuı istiyor. lnıtltere ve A. 
merika 2elccckteld emniyetleri 
için uğraşacaktır. 

Stalin, Rusyanın hedefinin Al· 
•anları kendi toprakl11rından çı· 

karmak olduğunu !Öylemiş ve Sov· 
yet zaferinin Avrupada bir em· 
peryalizm kurulacaiına dair endi· 
şeleri ortadan kaldırmak istemiş

tir. Artık anlaşılıyo ki RuRYanın 
'mniyetini tcı;is etmedikçe Avrupa 
tmniyetini de- ,kurmak kabil ola
mıy41caklır. 

Gelen Mebuslar 
Parti Müfettişimiz. Bay Halid 

Onaran v~ lçel Mebuııı Refik 
Karaltan ve Mel>uıumuz Damar 
Arıko~lu dünlıfi ekspresle Anka· 
radan şehrimize gelmişlerdir . 

Talldlraame aıaa 
ııretmeaıer 

Maarif vekilliği ulus olıulla· 

rında parasıı çalışmıı olr:ın Mui· 
la valiliQindtn 49, Mardinden 14 
Çorum'dan 25. Ssmsuıı'dıın 4, 
F.dlrnt:'drn 1 , Ayrlından 1, Ha· 
tayden 2 ille <Jkul ö~retnıeni 

takdirııaaıe ile taUif edilmişt i r. 

Hind yurduna 
dominy,on idaresi 

verilece~ söyleniyor 
Ankara : T (R.G.) - Lond· 

tadım LitdirildiRine aöre Hııı<liı· 
lanı dominyon •(la• eci verilecek· 

-- ---~- ~ı 

Avrupa ile 1 Uz~k şarkta. 1 

ticaretimiz Cava da vazıyet 
çok· tenalaştı 

NakUrat ı,ıerı 

Anhra : 7 (Türksözü muha· 
bitinden ) - Karadeniz yoliyle 
Avrupa ile yapılan nakliyatı dü
zenltmek maksadiyle bir teflcilit 
vücucie getirilmittir . 

Akdeniz. ) olunun kapanmuı 
ve kısra yolivle Mklivat yapılma
ınaııı üıeriııc Hurguı. limanı bü
yük bir t-heınmiyel ktsbetnı i ş , 
ithalat ve ihracaı bu yolla va . 
pılma}a başlamıştır . Kurulan nak
li) at müre~aat hürosu hu limana 

nı cmlekt-tinıiı. için gelen malların 
miktarını bilıliı mt:kte , ona göre 
rıakil vasıııuı gaııde r ı lnı<· ktedir. 

Ayni sureti,. buradan yapılan ih 

rac11tı da ihraç memleketlerine 
bildirilmekte, mallıııırı transit li · 
mantarında uıun nıü 1iılet hc-klt":ll · 
muinin ününe gı-ı;. ilmekkdir. 

Memlc·kt-timi:t. • ithal edilmek 
üıere Bnrgıııd11 1600 fon ınathaa 

kA~ıdı • çivi, tf'I , makine aksa
mı, asitler ve ldıııyevi maddeler 
v.rdır. Bunlıu en kısa bir :taman 

tanzim edlU1or i ~ Japonlar adayı 
:: iki_ kısma böldü 

merl.ıl 2 ilci saylat'lll Ormanlarda nalJiyatla çalıf'UI müttelilıler 
------- ------------- Kolombo : 7 ( A. A. ) -

Bölgede pamuk 
ekimi başladı 

ll~li U011l4-. öj,e11JiiilaN• ~. '{i/~iıniz• .J.t,jı· 
lılan bır milyon kilo Akala pamulı tohumunun tahdit edi· 
lnt ~•de eltilmeaine ba,lanmııtır. Düne kadar topraia 
ahlan tohum mikdarı 300 bin kilodan faz.la •atılmaktadır. 
Eltimin en kısa bir z.amanda ikmat edilme.ine çok ça· 
lııılıyor • 

ff •r ihtimal ııö.zönünde bulundarularalı 300bin kilo kadar 
tohum da ihtiyat olarak elde tutulmalttadır. Diğer taraf· 
tan ba.zı yerlerde de yaz.Irk ekime baılanmıı ve ilk tohum
lar toproia .. ,.pilmiıtir. 

Okullarımızda Mart 
sonu tatili haberi 
lngllterede 

pal mldalaa 
nlzamaameıı 

Londra : 7 ( Teblit ) - in · 
gilterede yeni bir müdafaa ni· 
zam namesi meriyete girmiştir. 

Buna göre, her sıhhatli kadın ve 
erkek icabında hllrp iıleriode ça · 
lıştırılacaktır. Bunlar siper kazma, 
posta işleri gibi vazifelerde kul· 
lanılacalchr. Diter taraftau lngil . 
terede mecburi ücretli iş mükel· 
lefiyeti de ihdas edilmektedir. 

Ankara : 7 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Bir kaç günden· 
beri okulların 31 martta tatil ya · 
parak talebelerin ziraat sahaları 

na sevkedi lccc~i hakkında bir 
takım rivayetler dönmektedir. 

Yaptıgım tahkikata nazaran 
bu rivayetlerin aslı ve esası yok
tur . Talebeler , her zamanki 
derslerini gürdükten ve imtihan· 
larını verdikten senra okulların 

bulundu~u mıntalcaların vaziyeti
ne 2öre ziraat sahalarında çalış· 

tırılmaları temin edilecektir • 

Seylan adas:na lngili~ takviye 
L:ıt'aları g~lmiştir . 

Va~inııton : 7 ( A. A. ) -
Torpillcncn iki Amerikım petrol 
gı· ıııisi bir Kanada limanınn git
me~~ muvuff ak olmuştur . 

Siııdııer : 7 ( A.A. ) - Cr.· 
nt:ral Benet , M:ıleıyu sd~rine 

dair beyanatında Avuııtralyalı 'la· 
r.ın Joporılart44ıı daha İ.) i asker 
olduldarıııı gösterdiğini bildirmiştir. 

Lorıdra : 7 ( T'bliğ' ) - Ca
va'da müttefikler müdafaa ve mu 
kavemete devam ediyor . Fakat 
Japon kuvvetleri azami tesirini 
yapmaktanır . Japonlar Cıvaya 

yeni<len büyük lı.uvvetler çıkar

mış ve adayı ikiye bölmüşlerdir. 

Birmanya cephesinde İngiliz 
tankları Japonlara lcaışı harekette 
bulı;nmaktadır . Birmanyanın şi

mal ctphesindtki durumda deği· 

şiklik yoktur . Japonların bu böl 
gede tankları olmadıtı anlaşı· 
lıyor . 

Vaşington : 7 ( A. A, ) -
Hindistan<lald lıaynalılarırı tam 
verimle ifletilmesi çarelerini ara

mak üı.erc bir Amerikan hey'eti 
Hindistana gidecektir • Hindliler 
böyle bir hey'eti memnuniyetle 
kabul edeceklerini bildirmi~lerdir. 

Londra : 7 (a .a.) - Şanside 

büyük muharebeler oluyor. 

Pegü bölgesi şiddetli muhare· 
beler sahne oldu. Düşmana ağ-ır 
kayıplar verdirildi. 

Düşman 6'> <lan fazla ölü 
verdi. Raııgunda .. vaziyet de~iş
m edi. 

Rangun : 7 (a.a.) - Rangun 
da kasden yangınlar çıkarılmıştır. 
Yağ"ma da olmuştur. Şehiı tahli
ye edilmekle beraber hayat nor-

<Gerlsl ~ ncl tayfada) 

Hükumetimizin aldığı tedbirler 
-----~ ...... " ...... ~- -- -

• 

MEŞRiJ KAR 
------·. -------

~ZAMi KAZANÇ HADDİ TESBİT EDİLDi 
t Ankara : 7 (Türksözü Muha 
birinden) -- Ticaret Vekaleti, bü
tün ithalatçı, topdancı ve peraken
decilerin meşrü kar hadlerini ye
niden tesbit etmiştir. 

Pamuklu mensucat (kaput bt:· 
1.i haı iç) ithalatçı karları akredi
tifli yü1de 'l5, akreditifsiı yiizJe 
20, lopıfancı yii1de 7 pernkeııde 
ci yiizde 15. 

Erkek ve kadın yünlüler. pa
muk iplikleri ve kaput be7.İ : ltha
lfıt karı akreditifli yüzde ,20, ak· 
reditif siz. yüzde 15, topdancı kar-

ları viizde :o, perakendeci yiizde . 
20, pamuk iplikleri, kaput bezi 
lopdancı kfı rları yünle 3, peraken· 
deci yiizde 1.5, yiin iplikleri top
danc ı katlan yliı.de 10, peraken· 
deci yüzde :ıo. 

Makaralnr: Topdancı kan yöz
de 3, perakendeci yüzde 15. 

Her nevi yaş ve kuru ham 
deriler ve yardımcı maddeler it· 
halfüçı kar hadleri akreditifli yüz-

de 20, akreditifsiz yüzde 15, işlen
miş deri ve köseleler akreditifli 
yüzde 30, akreditif siz yüzde 20. 

Kağıt, mukavva ve tatbikatı : 
Bilumum sargılık kağıtlar, gri, sa· 
rı mukavvalar ve s.?';11.ete kağıdı 

ithalat\:ı k5ı hadleri yiizde 20, top-

dancı yüzde &, perakt:ııdeci yiiı · 

de 20. Di~eı billımurn kağıtlar it
halatçı kar lıadJeri yüıde 25, lop 
dan"ı yüıde 15, pcı akendeci yüz· 
de 30. 

Çu11•l,dcanaıdçe ve jüt mamıi· 
litı : Bilumum maddeler ithalatı 

kiı ı mcnşeinden yüzde 26, ara 
memleketlerde yüzde 20, topdan· 
cı yüzde 5, perakendeci yüzde 15. 

Çay ve kahve : Çay, ithalat
çı kar hadleri menşeinde yüzde 
15, topdancı yüzde 6, perakende
ci yiizde 15. 

Kahve, ithalatçı kar hadleri 
yüzde 4, ara memleketlerde yüz· 
de 4, topdancı 5, perakendeci 8. 

İran kabinesi 
Tahran : 7 (a.a.) - lrandaki 

kabine buhranı sona ermek · üze· • 
redir; Fruhi hanın y·eni kabineyi 
buııün Mecliıe takdim etmesi 
muhtt:mel<lir. 

Biikreşte hapis 
kararları verildi 
Bükreş : 7 (a. a.) - Harp 

divanı bir üniversite talebesini 25, 
kız lisesinden dört talebeyi 20 
şer sene hapse mahkum etmiştir. 

Amerika'nın Elen 
milletine hediyesi 

Vaşington : 7 (a .a.) - Ame 
rilc.adan Yunanistana 2300 ton un 
gönderilmesi hakkında müsaad~ 
verilditi Hariciye Nezareti tara
fından bildirilmiştir. 

Koordinasyonun 
yeni kararlan 
Ankara : 7 (R. G.) - Yakın· 

da bazı Koor<linnsyoıı kararları 

çıkacaktır. Bunlardan biı isi katet 
istihlakinde tasarrufa aittir. 

Kararın di2'eri de kahve, !is
tik, şeker gıbi maddeleride çaht
ma çerçevesi içine alacllk olan ofi-

sin seı mayesinin 14,000,000 mil· 
yon liraya çıkarılmasıdır. Hükü· 

nıct çeltik ekimini de 25 Haziran 

olarak lcııbit etmiştir. Ekiın müsa
adesini almak için de müddet 25 
Marta kadar uzatılmıştır. 

Zirai istih alin arttırılması yo· 
!unda yapılacak lıükCıınet yardım· 

lan sermayesi de 1,5 milyon lira· 
ya çıkarılmıştır. 

Müstahsile verilecek avans 
tahsisatı da 2,5 milyon liraya art· 
tırılmıştır. 

Afrika faaliyeti 
Kahire : 7 (a .a.)- 4-5 Mart 

gecesi bomba uçaklarımız hava 
faaliyetinde bulunmuştur. Birkaç 
Alman tayyaresi düşüıülmüşlür. 
Beş Martta bir Yunker.s 88 tahrib 
edilmiştir. 

Kahire : 7 (a.a.) - Faaliyet 
yeniden keşif hareketlerine inhi· 
ıar e(mıŞtır :-Bir dGşman 111ev
zii ele geçirilmiştir. 

Berlin : 7 ( a .a . ) - Şimali 
Af rikada Almanlar bir kf'şif ha· 
reketinde bulunmuşlardır. Bu ha· 
reket muvaffıslcıyctle ııcticelen

miıtir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Pi gang o 
Numara Lir• 

367356 25.000 
262262 10.000 
268966 10.000 
328573 10.000 

5000 llra kazananlar 
068 043 128577 166573 175347 
293 149 

- Son beı rakam itibariyle -

2000 llra kazananlar 
30741 35024 53555 69362 74983 
75284 78547 79426 94543 99727 

- Son beı rakam itibariyle -

tOOO llra kazanantar 

02470 11789 12982 14257 19561 
232l6 23726 27402 34630 41225 
51817 55594 55749 55821 64791 
68135 78101 91502 95595 99477 
35843 Porttand üssünde 

tahribat olmadı 
Londra : 7 ( A. A. ) - Al · 

mantar Por tland deniz üssüne 
hücum ettiklerini ve bir çok yer· 
leri tahrip ettiklerini iddia edi· 
yorlar . Httlbuki dün yapılan hü 
cumda bombalar ıssız bir köye 
dütmÜflür . 

Sıhhat Vekili 
Denizliye geldi 

Denizli : 7 (a. a.) - Sıhhat 
Vekilimiz Denizliye gelmiş, tetkik· 
lere başlamıştır. 

Atıcılık müsabakaları • 
Son rakamları 9092, 8015 o· 

lan biletler 500 er, son rakamları 
560,938 olan biletler 100 er, son 
rakamları 245, 303 794 olan bi· 

Aınerika'nın 
umumi borçları 
Vaşington : 7 (a. <ı.) - Ma· 

liye naı.111, umumi bo:çların 65 
milyardan 125 nıilyaı a ~·ıkarıl ıt c<l · 

2'1111 ııüy lemiştir. 

Filistinde gıda 
maddesi tasarrufu 

Kudüs : 7 ( A. A . ) - Fi
liıtiıı hükümeti gıcla maddelerini 
aultın ı ıtıı . 1 lal~a lıı:flada 

.............. 
Milli Şefimiz 

Dil Kurumunda 
Aıı kara : 7 ( A . A. ) - Mıl · 

1i Şef bugün uat 10 da Türk 
Dil Kurun~unu fereflendirmişler , 
HaHn Ali- Yücel tarafından 

karşılanmış'ar ve 16 ya L:aJ ar 
ılıl işle ri iiu·•;wie ı,:ıılışm ış :ırd ır. 

Atıcılık müsabakaları dün .-ok hararetli ol ..... uştll B . d · ~ .... r . tına aır 

lafl)iıalı- diğer sahifede bu!e .:aksınız . Re31:ıimiz yeni Atış Poligo· 
numın dış l~ ısımnı gö .. lcrıuektcdir. 

letler 50 şer, son 
olan biletler 10 ar , ıon rakam· 
ları 1 ve ilci olan biletler 3 er 
lira alacaklardır. 

ı:ıııııııııııııııııııııııı 

Amerika Barıcııı v 
Barblfe Nazırları 
ııuıa edece1ım11 

Madrid : 7 ( A . A. ) -
Hal'irı \ akıı] rhı .. iıııtif" ,.n ... r,.~•nl'" 
dnır ŞJ \ , nl :u •,,· ş \Or. ilııl ı\ .• 

11 11 111111111 ıla 
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TÜRKSôZO Sayfa 2 

Verilecek 
konferans 

Yazlık ekiın n daha verirııli 
yapılması konusu üzerinde Raş
vcldlimiıiıı radyo ile ) splığı söy
levinden aonra çirçilerimiı.ın ten
vir edılmesi için CHP. Adana 
teşkilatını bir ya} ın la ödevleııdi

ren Psrti Genci Se!Het~rinıiz, ) ük
sek ziraat eııstit üsü Profr sörlc
rinden Kerim ÔmN Çağlar'ı da 
Adan;ı , Kc>7an , Kadirli ve Cey· 
han'da koııforanslar vermek üze
re bölg r miıe hareket etmesini 
emretmiştir • Sayın Profeıörüıı 
bugünlerde şehrimiıe gelmesi 
bekleıımt.kte.dir . 

Mılli istıhsalatırnııla çok önem 
li ilgisi olen bıı konferansları din 
lenıelerini çifçilerimize ve billıas 
ıa köy nıulıtarloriyle l..öy ilıti} ar 
he} 'etleri 81.alaı ıoa tavsi) e eder11 .• 

Yangın başlangıcı 
Mılll Mensucat Fabrıkasırıııı 

banko kırımında bir elektı ik ı..on

ta~ınd~n çıkan şc-raıeııirı pamuk 
clyııfırıa isısbct etmesi} le lıafıf 

bir yangın başlangıcı olml•şlur . 
Yaniıııın hiç bir :r.erara meydan 
verilmetlen fabril..ar.ııı /angın sön
dürme ekipleri lMaf ırıdan deı hıtl 

ıöndüı üldüğü memr.uni) etle lı.:.ber 

alınmıştır . 

Kaçak bisküvi 
satanlar tutuldu 
Ahmed Liilrli ve M~hmed 

Erdoğan adında iki kişi Koordi
nasyon hey'cti kararına aykırı o
larak bisküvi satarlarken 162 pa
ket bisküvi ile yak ılanmışlar, hak
larırıda gereken muilıncle yapıl· 

mışlır. 

Dünkü atış 
müsabakaları 
Müsabakalar çok 

hararetli oldu 
Kız ve Erkek tall"beler ara

sında dün Poligonda yupılan atış 
müsabakaları muvnffakiyetle sona 
ermiştir . Pulıgonda V alı , Be
den Terbiyesi Müdü•ü • Atıcılık 

Ajanı , Okullar Atıcılık Ôğret 
menleri , Beden Ter biyesi Atıcı
bıışıları , Maarif Müdürü de ha 
r.ır bulunmuş , saat 14.30 da 
başlıyan atışlar 16.30 da son 
bulmuştur . Gerçekten bü) ük bir 
batarı gösteren atışlar lm:lar ve 
erkekler arasıııda olarak ikiye 
bölürımü,tür • Birinci bö!ümcle 
kıılarımız atış'ara başlamışlar , 
her atıcı üç mermi yakmıştır . 

Kızlar arası puvan tasnifiude 
Kız Liscsinrlen Nezihe Ünsal üç 
atımda 25 puvanla birinci , Ne
riman Göktuç 22 puvanla ikinci , 
Edibe Demirural 20 puvaııla üçün 
cü olmuştur . 

Birirıciye çanta • ıkinciye 

makas , üçüncüye de elektrik 
crp feneri hediye edilmiştir . 

Erkek liseleri arası atı~ların

da io;e yine üç atımda ö~retmen 

okulundan Esad Taşdemir 25 pu 
vanla birinci , Mu!la Mazı 19 
puvaııla ikir ci , Kani Üsttanır 
18 puvanla üçüncülüğü kaz.anmış 
tır . Burılardan birinci traş takı . 

mı , ıkiııci Stilo , üçüncü port
föy almıştır . 

Orta Okullar arasındaki atış • 
ların hırıncısi 21 puvanla ikinci 
Or tatları Behıç Serçe , ikiı ci 22 
puvaıılıı Rırincı Ortadan Hüse} in 
Turan , üçüı.cü Eı kC"k Liııeıi Or
ta kısmından 22 puvanla Mehıned 
Aldatmaz'dır • 

O, ta Okullar birincisine de 
p er2cr takımı , ikinciye sulubo~· a 
takımı , üı;üııcüye çakı verıl 

m.ştir . 
Kıılar ve eı kekler ara"ı atış· 

larında lı.11larım11. , erkeklerıfrn 

dalııı ç<ık muvıdl ilk olıııuşııırdır . 
Tebıık c:dcriı. . 

NOltetçl eczane 
HAlK [C.ZAHANf Si 

B ugün yapılacak 
·güreş 1 .. 1üsabakalar 

--ı 
Ekmek kartı 

On bir bölgedtn st lıı im ize ge· 
len güre~ nıonilfüleriniıı güreş lıo
c:ısı Necati Tokbııdak'ın nezaıe· 

tinde şehrimizde açılan Tüıkiye 

Güreş Rehberleri kı;r.su'nu dün 
bitirdiklerini yazmıştık. Genç gü· 
reşçilerinıiz bugün törenle Atatürk 
;ınılına çelenk koyarak istiklal 
marşını !'Öylüyc:ctklcr, oradan da 
Stadyoına giderek giheşler }'apa
caklardır. Hu gÜrt'Şlt:re Adana gü
reş takınıı da giı ccektir. Dışardan 
güreşlere girmek isteyerılt>r de 
olursa istekini yf'rine getiı ilecek· 
tir. Güreş .Ajanımız Şeref Çetin'in 
idare edeceği ve çok çetin ola· 
cağı .sarıılan hu kaı~ıl:ışmaların en 
ııi11ı nıi hir ~ekılt.le Ceıt·yarı ede • 
bilmesi için Berlin Dünya ülimpİ· 
yadında kullanılan bl·ynelmile! lıa 

kenı küı.sii !e ı i ele lemin cılilıııiş 

ve st;ıdyonıda ı. uı ulmı:~tıır. l}'İ <lc:
rece nl:ıcak giin~c,:ileıc hiiıorıı ve 
~iiırıliş m:ıdalyahı r \ erilt>cektır. 

sahtekar lığı 
Salih Cnvlak arlıııda biri hem

şiresine nit nüfus cü1.danındaki 

Mart ayı ekmtk k:ırtı daıngıısını 

silerı k tt:krar ckn•ek kartı almak 
isterken yakalaıımışlır . 

Ceyhanda bugün 
yapılacak atışlar 

()üıı Poliğoıı'du \ tıpılan bit· 
yük atış ınÜ'il"IOEıkalarııııla bulu· 
ııısıı Beden teı biyesi a ııcı buşılıı· 

rıııdan Halid Denli ve lo;nıuıl Ak 
BfüRl'mlz ııta•ılık ajıtrıı du~ tor Ni
lıad Gür3n'ı,ı birlikılı· diin ııkşıım 

c ... ) lııııın gıtmişl<-rıliı. lfo~üıı 

Cc} lıaıı'da C-}lıaıı g l!ııçlık kıılii

hü nıfıkcllı:flcriıı i n } apııcakları 
atışlar tıu kı) mt"tlı ~ıemarılaıırı 

dir~ktıf ve rıeıaı etleri altııııla o 
lacaktır. 

A11rapa ile 
ticaretimiz 

( Başı 1 ıncı sayfada ) 

da ithal edilmektedir. Burgazda 

Oı ta Avrupa memlekttlt>ri için 

22CO ton mal vat"l ır. Bu limandan 

her giiıı ancak biı tn•ıı lalırik e

dilnıelct~ oldu~un:,'an , ilııaç mal 

lnrı Ja fııılıı beklemektedir. 

Diğer lıuaflan Kıırntlerıi:t. e 

çıkarı nıotiirlrrin .sigorta f>dilme

leri mecbuıi tutulmuş ve nakli

yatın kara"u~arımız dl'lıilirıde ) a 

pılması için tertıbaı alırımlş ol

du~uncien, kaı a yoli) le nakliyat 

başln}ıncı) a karlar deniz. yolu 

ehemmiyetini nıuhafnza erl"c<:k. 
lir. 

- ----------

Leğen hırsızı 
Kt:nHıl Çrl ıkkol'uıı evinden 

hir bakır lt-~en çnlaıı Selım Çok· 
severt'k tulul;ırak Adliyı-yt: veril
miştir. 

Cavada vaziyet 
çok lenalaştı 

(Ba~taratı Birlnridcl 
ınal olaı ak <ievam cdi) or. 

Tokyo : 7 (a. a.) - Şanghay· 
da bulunan 1600 Amerikalı mem· 
lekı:tlerine iade edilec~ktir. 

Tokyo : 7 (a. a ) - Bahriye 
naıırı, lmparatoıluk donanmasının, 
duruınun ileride al:ıbileceği her 
türlü şekillere karşı koyabilecek 
kabiliyclle olduğunu beliılıniştir. 

Tokyo : 7 (a. a) - Yrni 
Cine açıklaı ırıda Japon la} ya re
leri tarafından ağır hasara u~ratı· 
lan düşıııan tayyare gr.misi bat
nıışfır. Bu ta}Yaıe gemisi yeni tip · 
te idi. 

Rangun : 7 (a. a.) - Rangun 
ölü bir şehir haline geldi. Bütün 
mağazalarla şelırin e:;ki çar~ısı 
kapalıdır. 

Londra : 7 (.ı. a ) - Cava
da Bangolu dü5mek üzredir. J.t

ı ponlar koef,ırıgı d;ı iş~.11 ttli. 

•• ••••••••••• ••••• ••••••••• 

i Meraklı . ayanlara Müjde!... i • • ı Güzel Kuınıış , güzel biçim ve dikim ile keııd;sini_"gösterir. t 
t ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumlıuriyet Okulu : 

• Kıırşı.sında Göz Dişpanseri ~okağırıd:ı Terıi • 

: 8 - 8 M A KBULE NiL 13899 ı 

••••••••••••• •••••••••••••• 
:::::::::::::::::::::::::~ 

! N E Z L E = 
H K ırıklık,Baş, h 

: Diş ve adele = 
: ağrıl arı : 
R En ~eri \'e en kati şe M 
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M . Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri "--.. -~ 
A yormadan ıs tırapları dindirir. 
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TO t< KIY E Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Paıar - 8.3.1942 
8.30 Program ve mrmleket saat 

ayan 
8. )3 Müzik : l lafif Pı ~gram 

(Pi) 

8.45 Ajan" 1 laherleıi 
9.01) Müzik : H. fıf parçttlur ve 

m;ırş!ar Pi 
9.15/ 
9 30 Evin snati 

12.30 Program vı: Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müzik : Tek ve beraber 
türküler 

12 45 Ajan!I 1 labcıleıi 
1300 Mütik: Karışık şaıkılar 

13.30/ 

14 30 Mü11I.: : Radyo salon Or· 
kestr.ı~ı ( Vıolonist Necip 
Aşkın ) 

lö.00 Pro~ram ve l\lemleket saat 
A)srı 

ll:S.U'.i Mü:11k : Rıulyo D<ıtı~ Ur -
kest r ası 

18A5 1-:o:·uşına 

18.55 Mü11k : Fu5ıl hrydi 

14 30 Mt>nılı· kd Sual Ayısrı ve 

Ajıırıı; l lıtbrı ini 

19.45 Konuşma 

19.SS Müzik : 

W.15 Koııuşına 

20.30 Müzik : şarlı ve Tür · 
küler 

21 15 Temsil 

21 35 Müzik : Dans musikisi Pi. 

n.30 Memleket Sırnt Ayarı ajarıs 

Haberleri 

22.45/ 

22 50 Yarınki 

Kapanış 

Program ve 

ı ........................ ı 
! Bir mabaılp ! • • : aranıyor t ! Ticaret mckt,.bi veya lİ· : 

: se nıezunu muhaseb~ işlerin· ı• 
• de ç.'\f şmış bir muhasib alı· i nacaktır. Askerliğini yapmış i 
• olması şarttır. Arzu edt>nler ı 
•: pııı.ardan başka hergün saat : 

sekizden on yediye kadar i D.:mir iş..: ~ü.recaa t etsinler. i 
ı Eskı fsta.<ıyonda ı 

Demir /ş : ........................ : 

' 

CUKUROYA KAMYONCU-
iAR B~RliGİNOf H : 

Adanada Acem hanın

da bulunan Çukurova kam
yoncular birliğ'İne ait olan 
beş kamyonun dört adedi 
halı hazır lastikli ve yeni 
tamir edilmiş çalıştınlmak

tadır. Diğer biri de Fede· 
ral lastiksizlik yüzünden 
çalışdırılmamaktadır. Model
leler i: 2 aded 37 Ford bir 
aded 38 Şavro le, bir adet 
38 Opel diğeri de mazotla 
çalışır Federaldır.Talibi var
sa 20 Mart Cumartesi gü
nü satılacaktır. 

ı-7 13962 

C. H. P. S(YHAH YllAYET 
İDARE HEYETİNDEN: 
C. H. P. Binası inşaatın· 

dan artan bir emaye ile ter
müsifon bir miktar İspanyol 
üstübeci, dam kirt>nıidi mahye· 
si, karosinıan . lspaııyölet kolu 
demirlt:riyl~ baal>1:r, bir mik· 
tar kılık ve daha bir takım 

inşaiye malzemesi 12 3-942 

tarihinde saat on beşte Parti 

birıasıııda satı lacağ ı ilan olunur. 

8 Mart 1942 

·~·~·~~-~~~················ 't A • ı• ı 

:ı: ASRI SiNEMADA i 
ı:: Suvm Suvo.- ı 
ı•ı 8_45 Ba Akşam 8.45 • 

ıjj RAŞiD RIZA TiYATROSU l 
:ı: Sanatkar Halide Pişkin birlikte ıı 
1

:
1 

AL TiNCi TEMSİL :
1 

• • 
1
f Yeni Bobstiller 1

1

f; 
ı Komedi (3) perde 

1
: 

t Dikkat : Yerler numaralıdır. Gişe her ıı 
ı zaman açıktır. Mahdut yerler kalmıştır. ı1:1 t istical edilınesi. 

ı TELEFON : 250 ııı 
. .............. . ................................... 1:1 

• • : . l• 9 Mart Pazartesi akşaını •ı • • :: O GECE lı 
•ı ı• •ı Blylk Facia .• 
•ı ~ lfı .• ...... ~~·······~··-.··········· 
: .................................................. : 
f TABELA - KRİSTAL - AFiŞ t 
ı Resmi ve Hususi müesseseler için ı 

t LASTiK Mfı&t)R t 
ı p ı : ı 
: : 
ı p A K ı : ı 
ı K : : ı 
: ....... 1 ş : :.-- :: -: i 
f Adres : Doğruluk Fabrikası civara No: 59 ı 
ı ". yrıca : Taşradan da siparişler kabul olunur. ı • ı i 8-8 Telgraf : Pahiı Atelyeai ı 
: .................................................. : 

rH l!f: ç~~~i: ~e}~~~![ rHr 
i Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ı f 
ı ipek ve Yal çoraplarımzdan kaçan ••pları ı 

ı Fransıt'cian lıeııÜL gdirlıniş olduğum Vitoıs Otomatik ı 
ı çorap mal.:iııasiyle çekmekteyiz. Aı. hir ücretle çoraplarınııı ı 
ı tamamen eski halin~ koyarak tes!im ederiz . . , f l Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize : 
ı getirin , ku llanılabil~cek bir halde size iade edelim . ı 

i Hüsnü Ergüven i 
ı Moda Tuha fiye Pazarı ve l'cmi J, i f Tuhafiye Mağazasında ı 
ı Sipariş kabul Olunur ı 

ı 6-15 13934 : 
ı .... ~ ~•>+•• ...................................... : 

Tarsus Baslmb&J rabrlllaıı BollektU 
i,ıetme Şirketi Mldlrlllladea : 

1 -- i şletmemiz ihtiyacı için aşa~ıda yazılı gıda maddeleri birden 
veya iki üç defada teslim edilmek şartiylc ve pazarlıkla satın alına· 
cakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kale mler için yapılması ,art dcA"ildir. Her 
madde için yapılacak ayrı teklifler kabul edilir. 

3 -· Mial bedeli teslimini mütakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 ıcün zarfında Fabrika Müdürlü~·üne bizıat ve· 

ya yaziyle müracatları. 

5 Ton Koru fasulya 
5 H n Nohut 
5 ., Pirinç 

10 ., Bulgur 
3 ,, Meroimek 

1000 Kt. Sade Yaa-
1000 • Zeytin Y ıı~ ~-10 13948 

·~··• .. tt ... ................. ,. .. tt-ffffit~ .. ~~~ıı 

Jj Abone ve llAn "K"'(J ff~ K{:SÖZ i ) 
• 
i 
ı 

1 

,artları GllNDEUK GAZflE • AOANA 

Sene/ili . .. 1400 Kr. 
I Ay/ılı . . . I 25 • 

Sahi,• ve 8afmulıarriri 
Fl!RID CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat MıldüriJ 
MACiD G0ÇL0 

Bosıldıg• y~r: TURKSOZU Muıboosı 


