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, Koordinasyon Heyetinin yeni kararlan 

Çi~tçiye yardım için 
bir milyon lira daha 

Devlet dairelerinin arttırma ve 1 

eksiltme işlerine dair bir karar 
Ankara : 10 (Radyo Gazetesi) - Yarın (Bugün) bazı 

yeni koordinaıyon kaf'arlam çıkacaktır. Muhtaç Çiftçiye 

ödüne tohum verilmesi icin Ziraat Vekaletine iki milyon 
600,0oo liraya ilaveten cİaha bir milyon lira tahsis olun-

muıtur. 
Baıha bir karara göre, devlet daireleri alım satımmda 

arttırma ve ekıiltme meıelesi ele alınmıf ve bazı 

lıall•r de hükumete arttırma ve ekıiltme yapmak VPya yaf1· 
mamalı ıalahiyeti verilmiflİr. 

1 Sovyetcephe~ l 

Ruslar Kerçte 
tutunmakta 
Büyük taarruz 
ıçın hazırlık 

Lond ra : 10 (tebliğ) - Sov
yet cephesinde harek'at şidd etl e 
devam ediyor. Fakat muhim bir 
de~işielik yoktur. iki tarafda ge
lecek büyük taarruzlar için hızla 
hazırlık yapmaktadır. 

.......................... 
: . . . : 
i SINAN GUHU i 
: . : 
ı Edirne: 10 ( A. A. } - ı 

ı Büyük Mimar Sinan günü mü-ı 
ı nasebetile burada bir tören ı 
ı yapılmıştır . ı 

ı ı .. ...................... .. 

Ruılar hala Kerç yarım ada · 
ıınrla tutunmakta devam ediyor. 

Berlin : (a.a.) - limen böl-
2esinde Alman tayyareleri Rus 
..evı.ilerini şiddetle. bombalamıştır 

Hemanlher:cephede 'iddetli hava alıınları oluyor. Resmmiz 
müttefiklerin :bir hava taraısut nokta ını gö6lermektedir. 

Kuibifek : 10 (a .a.) - Yeni 
Amerika elçisi ğazetecilere, Rus
yanın başlıca cephe olduğunu, 

Rnsyaya elden gelen her türlü 
yardımın yapılmasına devam edi · 
leccğini müttefiklerin bir tek he· 
definin harbi lo.azanmak olduğunu 
aöylemiştir. 

Moıkova : 10 (a.a.) - Kırım 
cephuinin bir kesiminde Sovyet 
Bahriye silah endaıları bazı mev
kileri ele geçirmiltir. 

iBerlin : lOf(a.a.) Kıtıtlarımız 
Kerç'de sovyet hücumlarına hr
şı koymaktadır. 54 Sovyet • tankı 
tahrip edilmiştir. 

Moskova : ıo (a.a .) - Rus 
cephesinde 600 Alman imha edil
miştir. Tahkim edilmiş bir mevzi 
ıe alınmıştır. Alman akınları ge
ri püskürtülmüştür. Asker yüklü 
bir Alman treni tahrib edilmiştir. 

............... 
• • ı Almanyaya ı • • ! Garptan bir ! 
! akm plam i 
• • Ankara: 10 (Radyo Gazetesl) -
Amerika erkanı harbiyei umumiye 

reisi reneral Marşa! ile Hapkinsin 
lngiltereye gelişi, şimdiden Al
manyaya bir taarruzla alakadardır 
denilmektedir. 

Almanya müttefiklerin büyük 
mikyasta bir ihr&ç hareketinden 
endişe ediyor. 

lsveçe ablan bombalar 
Londra : 10 (a.a .) - Meçhul 

bir tayyare lsveç üzerine bomba· 
lar atmıştır. Almanlar bunun Sov· 
yet tayyaresi olduğunu söylemek· 
ledir. Fıkat bu bber yılandır. 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

Ankara : 10 (a.a ) - Büyük 
millet meclisi bugün" Ü toplantısın · 

da köy okulları ve enstitüle~i ttş
kilatlandırılması ve taze ekmek 

satılıp satılmllması hakkındalci takrir 
konuşulmuştur. 

Tarih Kurumu içtimaı 
Ankara: 10 (a. a. ) - Türk 

Tarih Kurumu 12 ci ilmi toplan
tısını 11 Nisanda Dil, Tarih 
fakültesinde yapılacaktır . 

Projeksionlu bir konferans 
verilecektir . 

Edenin Norveç 
Ddlletlae meıaıı 

Londra : 10 (a.a.) - İşgalin 
yıldönümü münasebetiyle Eden 
Norveç milletine lngiliz milletinin 
ıaygılar ını bildiren bir mesaj 
neşremiştir. 

Ankara : 30 (Radyo Oazetesl) 
Krips'in Hindıstan görüşmeleri 
sona ermek üaeredir. Krips bu 
aktım veyuhut yarın matbuata 
beyanatta bulunabileceğini söyle-

: miştir. İki güne kaLar görüşme · 
)er iyi bir mahiyette yürümüyor
du . Fakat iki gundenberi siyaıt 

mahfiller imser görünmeğe başla· 
mıştır. Müslümanlar cAyrı bir 
Müslbman Hindistanı > : projt-sınde 

israr göstermektedir . • : Nehru hu · 
gün demeçte bulunarak, Hınd 

topraklarının Japo nlara karşı mü
rlafaa edil eceğini ve Hindlilerin 
İngilizler yaııında çarpışacatını 
söylamiştir. 

Alman silahlanma 
endüstrisinin himayesi 

BİTLERiN EMBI 
Bertin : 10 (a.a .) - Hitler, 

silah istihsalinin artması için •İ· 

lahlanma endüstrisinin him~ esi 
hakkında bir emirname neşret· 

miştir. 

Bulgarlar 
ve Sırblıtaa 

LondrA : 10 (a .a .) - Son 
iÜn;erde Bkliar kıt tarının Sırbis-

tan huducluna doğru harekete 
geçıiği iÖrülmektedir. Bundan 

anlaşılıhorki bütün Sırbistanın as
keri idaresi Buli'!lrlara bırakıla· 
calıctır. 

Hind işinde 
anlaşma 

olacak gibi 
B. Krips eyiniser 
halde bulunuyor 

Mlıllmanlar 

ne · l1U1or 'I 

luzakşark cephesi 1 

Japonlar 
Yangsuya 
vardılar 

Ankara : 10 (Rady o Gazetesl)
Japonya işgal ettiği toprakların 

iktisadi planlarını hazırlamakla 

meşguldur . Nazırlar 10 yıllık bir 
plan kabul etmişlerdir . 

Vaşington : 10 ( A. A. ) -
Mımdalay hemen tamamen harap 
bir hale gelmiştir . Bir çek ölü 
ve: yaralı olduğu sanılıyor • Du
rum pelıc vahimdir . 

Tokyo : 10 ( A . A. ) - Ba
taan müdafaası artık son .. ulmuş 
bulunuyor . Buraya hücumc 
200.000 Japon askeri iştirik et
miştir . 

9 Ni!anda Scyland sahili 
boyunca bir lngiliz uçak gemiıi, 
bir kruvazörü , iki lıcarakol ge
misi batırılmıştır . 

Tokyo : 10 { A. A. ) -
Balınga cephesinde Japon kuv
vetleri ileri harek<" ti devam et
mektedir . 

Nevyork : 10 ( A. A. ) -
Japonlar Manilla boyunu bir üs 
olaı"ak kullanmağa muvaffak o la
mamıştır . Müttefikler yıpratma 

harbine devam•etmektedir . 
Tokyo : 10 ( A. A. ) -

Japon kuvvetleri Yangııi şehrine 
varmıştır . liinlerce Çinli öldü
rülmüş ve teslim alınmııtır . 

Sid ney : 10 ( A. A. ) -
Rabon l imanında bulunan gemi· 
ler 1iddetle bombalanmıştır . 

rınıandlya ile 
P.apabk mlnaıebatı 

Roma : 10 (A. A .) - Fin
Papalılıc arasında münasebetler 
tesis için görüşmelere devam edi 
liyor . 

İngiltereye 
yapılan akın 

Lendra : 10 ( A. A. ) -
Dıln münferid tayyareler tarafın 

dan lngilterenin baıı yerlerıine 
bir kaç bomba atılmıştır . Hasar 
yoktur . 

Babrılan Mihver 
levazım gemileri 
Londra : 10 ( Tebliğ ) -

Akdenizde bir lngili:r: denizaltı..aı 
ilıci mihver levaıım 1remisini_ba
tırmııtır . 

Vişi - Amerika 
munasebetleri 

Ankara: 10 (Radyo gazetesl)
Amerika, Dögol emrindeki bir 
bölgeye elçi gönderdifinden Vişi 

ile Amerikanın arası ıene gergin
leşmiş gibi görülüyor. Vişi bu 
vaziyeti protesto etmiştir. 

Japonyanın Ankara 

ve Bertin elçileri 

Sofya : 10 (a .a .) - Japon · 
yanın Ankara ve Bertin elçileri 
burada dört gün kalacaktır. 

Aindiıtan için ~apon tehlike
si çok artmış bulunuyor ve Japon 

deniz «uvvetleri bunun için Ben · 
~ele ve Bir.mınyeda üyük faali
yet göstermeatedir. 

Söylendiğine göre, Birmanya 
dan yürümek suretiyle Japanlar 

Aindistana bir şey yapmıyacak

lerdır. Fakat deni:r: tş raf ından teh
like çok. büyüktür. 

Yenidelhi : 10 (a.a.)- Dün 
agşam Krips ile kongre aresında 

bir anlaşmaya varilacakı ümitleri 
belirm iştir. Yalnız Müslüman bir· 

li~i yeni yeni teklifler ileri ıür
me1'.tedir. 

Terim Komisy onu 
çalışmaları 

Ankara : 10 ( A.A.) - Terimlerle uittafOn uzmanlar 
lıomi•yonu dun tarih lcurumunda bir toplantı etmiıtir. Bir 
kaç ıaat çalı,ılmııtır. Komi•yon 14 Martta talrrar topla• 
nacaktır. 

ASKERi VAZIYETiN TETKiKi 

Mihverin Bahar 
akını ve Türkiye 

ı .......... ~ .......... 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ALMANYA, AVBUPADA VE 
ADALARDA TfJBIUYEYE BARIJI 

YENi BIB CEPBI AÇMAK 
GiBi GAFLET G6STEREMEZ ı 

ı ............ 
Kıt batındAnberi iki tarafın 

da başlıca meselcıi , yaz ayların 
da telıcrar. başlıyacak olan ! hare
ket ve imha harbiliçin yeni yar
dımlar temin etmekti . Bu alan
daki iki taraf da harıl harıl pre
pagandaya giriştiler . Bitaraf 
memleketlerde çalışan istihbarat 
ve propaganda bürolariyle lıılil

haua Türkiyeyi ilrilcndiren türlü 
türlü halıerler yaydılar . Bahar 
yaklaşınca , bu propaaanda taar-

ruıları ortmıya bafladı . 
Artık mihverin Rusyada, ce

nubi Doğu Avrupada . Egedeki 
adalarda • Ubyada ve Orta şark 
ta bahar taarruı.larından bahse
d iliyer . Almad taarruı.u , sinir 
harbi;yapan proparında_alanında 
dal budak saldı . Askeri ıartlar, 
ı.aman , mekin ve kuvvet mef
humlıııırı ölçü olmaktan çıktı . Al
man ha:r:ırlı~ı büyütüldü de bü
yütüldü . Bakınız , bu propaıan
da ile yürütülen ihtimallere göre 
yakında neler oluak : 

1 - Berlinde Bulgariıtanla 

Türkiye arasındaki münasebetleri 
ve bu iki dşvletin mihverle olan 
minasebetlcri tayin ve teabit cdi-
ccekmif ? 

2 - Almanya Bulgaristan ile 
beraber Cenup doğu cAvrupada 
Türkiyeye karşı bir harekette bu 
lunacakmış ? 

3 - Almanlar adalara yığ· 

dıkları kuvvetlerle yine rürkiyc 
ye karşı bir taarruza girifecek· 
miş ? 

4 - Almanlar Mısıra ve Or
ta şar.ka yürüyeccklerm~ ? 

S - Almanlar Sovyet Rusya
ya ikinci büyük sefere lıtaı lıyıuk 

iarmış ? 
Kendi hesabıma bunlardan 

baıtan dördüncüye kadar olanla
rın üzerinden bir ıiinger geçiririp 
ıildim . Beıincisinde zaten <iur

mıya bile deimez ; bunu bütiin 
dünya kıı beıındanberi biliyer 
ve meraklı bekliyor . 

Dört tanesinin üzerinden niçin 
süng-er reçirditime ırelince, Halep 
orada ise arşın buradadır: 

1 - Bulgaristanla Türkiye a
rasında ve bu iki devletin mihver 
arasındaki münasebetlerde tayin 

ve tesbit edilmemiJ tek bir nokta 
bile yoktur. Bulgaristan _geçen yaz 
5~ferine scy1rci kalm14hr. 

Bu dafa kan ver,.isi ödemek 
üzere, Sovyet harbine iştirak ede
cektir. Almanya ile komıuları Ro
manya ve Macaristan buna mec· 
buriyct duymuşlardır. 

2 - Alman yanın Bulıaristan • 
la beraber Türkiyeye karşı bir 
harekette bulunması, İngiltere ve 
ve Rusyanın işine yarar. Fakat 

ne Almanyaya ve ne de Bulraris
tana zerre kadar fay.da v•rmez, 
aksine olarak harbi kaybetmeleri· 
ne sebep .olacak ıkaıll.r büyük :ıa· 
narlar verir. 

........... 
3 - Almanların adalara yıt

thkları kuvvetlerle yine Türkiyc)'9 
karş ı bir taa rruza girişmesi, stra-
teji ile ve bugünkü askeri durum
la telifi kabil olmıyan bir hay.a 
ve propaganda mahsulüdür. 

4 - Almanlar, Mısıra ve Or• 
taşarka yürüyebilirler, amma Ruı• 
yada kat'i netice alındıktan sonra... 

Almanlar, Libyada:~gösteriş ve 
lesbit taarruzları yapabilirler; bÖJ• 
le hareketlerde' ,U:ıak doğuda Ja• 
porıyanın ve nihayet Kafkasyaya 

ulaştıktan sonra Almanyanın iti• 
ne yarıyabilir: Yani Almanya Ru• 
yaya taarruz ederken Ortaıırkta• 

ki (ve Mısırdaki lngiliz kuvvetleri-. 
ni önce kendi hesaltına ve dola· 

yısiyle Japonya lehine tesbit et• 
miye calışacaktır. Daha büyük it· 
ler görebilmesi için Almanya G~ 
neral Rommele :büyük kuvvetler 
ayıracak durumda detildir. 

Almanya, bütün guvvctlerioi 
Sovyet capheıi üz.erinde topl•m• 
ı..orundadır: kat' i netice, Sovyot 
vüsatini ve Sovyet ordularını ye 

( Gerisl 2 ncl aartada \ 

İsveç müdafaası 
kuvvetlenecek 

Stolcholm : 10 ( A. A . ) 

İsveç hükümeti müdafaa tctkil& 

tını kuvvetlendirecek tedbirler ·~ 
maktadır . 

Maltaya· hücum 

Berlin : 10 (a .a.) - Alin 
lar Mıltaya durmadan tidd 
akınlar yapıyor . Doklar hua 
utratılmıştır. 

Filibe Fuarındaki 

Türkiye 

Filibe : 10 (Anadolu ajan 

buhabirinden) - Filibe fuaruı 

ki Türk ıpa~y,onu çek l'>üyük r 

bet görmektecfü . Bütün Bula 

matbuatı Türk pavyonundan ha 

ranlı1da bahıııetmektedir. 

Bırvat ıealllf 

Ankara: 8 (Radyo Gazel_.) 

Zajr.ep'te 

yapılml.f, Hırvat askerleri 

geçidde alk11lanmıştır. , 

bqv:ekili de Hitlerle 

devleti kurulUJ yıldönüJllÜ • 

ıebetile telıraf taati etmiftir. 



Nebatlar 

Asmaların 
ağlaması 

B
at ve asmalann budama zama
nı gelmiştir. Bazı bölgelerde 
havaların dahıt erken ısınmağa 

baılamış olması, budamanın daha 
erken yapılmasını iGabettirir. lstan
bulda asmalar artık budanabilir. 
Bazı bahçelerde• bir hafta, hatta 
on gün evvel asmaların budandıtJ 
rörülmektedir. Buralarda biraz a
cele edilmiş olmakla beraber, fi. 
danların kuruyacağ'ı veya donaca
tı ihtimalinden endişe edilmeme
lidir. lğer budanan kısımlann ya· 
raları üzerine her hangi bir ma
cun veya killi toprakla veya lüle
ci kili ile yapılmış bir çamur sü
rilmüş ise, mesele yok... Şayet 
bu tedbir alınmamış ise bile ge
ne endişeye sebep yoktur. 

Asmaların budanmasında kai
de, tomurcuk veya gözlerin fazla 
kabarmış olmasına meydan ver
meden budamaktır. Gözlerin ka
barması için havanın en az 15- 18 
derece sıcak olması lazımdır. Çün
kü asma hem güç ;sürer, hem de 
topraQ'ın sıcaklıQ'ının da 5 - Ci 
derecenin üstünde bulunması li · 
zımdır. 

Gözleri kabarmamış asmaların 
erken budanmasından büyük bir 
&arar melhuz .. değildir. Asmaların 
en büyük zararı onları fazla ve 
devamlı ağlatmaktan ileri g-elebilir. 
Ceç budanan ve birçok yerlerin
deki dalları budanan asmalar at· 
)arlar. Yani gözyaşı döküyormuş 
fibi öz suyunu akıtırlar. Fidanın 
(ilerinde ne kadar fazla yara olur· 
aa asma o kadar fazla atlar. As
manın atlaması, fidana bol su 
ylrüdüQ'ü zaman daha çok sürer. 
Yarayı killi bir toprakla kapaya• 
rak çok :atlamanın önüne geçile· 
bilir. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 
Cumartesi - 11.4.1!)42 

7.30 Program ve memleket saat 

ayan 
7.33 Müzik : Hafif Program 

( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleri 

8.00/ 
8.15 Mllıik : Senfonik prog

ram (Pi) 

22.41/ 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Milıik : 

Ajans Haberleri 

Müzik : Riyaseti Cümhur 
bandoıu 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Radyo Çocuk kulübü 

Ziraat takvimi 
Müzik : Radyo Dans Or· 
kestrasının Her Telden 
programı 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

Serbest 10 dakika 

Müzik : 
Radyo Gaı.eteıi 
Müı.ik : 

Konufmı 

Müzik : Dinleyici iıtckleri 

Konuıma 

Müzik : Radyo Salon Or

kestraaı ( Vıoloniıt Necip 
Atkın ) ' 
Memleket Saat Ayarı ajanı 
Haberleri ve Borsalar 

11.SO Yannki Prorram ve 
Kapanıı 

...................... , 
latdlll llal i 

iC · HABERLER 
Sadeyağ Vesikaya 

tabi olmayacak 
Zeytin yağında olduğu gibi, 

hükumet sadeyağı satış ve istih
lak iılerini de bir dü:aene bağla· 
mık için tetkikler yapmaktadır. 

Öğrendiğimize köre sadeyağ tek 
tipe inhisar ettirilerek vesika ile 
tevzi edileceği hakkında ortaya 
atılan ıayialar hakikata uygun de
ğildir. iaşe müsteşarlığı halkın bu 
gıda maddesini kolaylıkla ve ucu
za mal ed~bilmesi için alınması 

icap eden tedbirleri tetkik et
mektedir. Bundan baıka sadeyağ 
fiatlarındalıd normal yü .. sekliklerin 
de önüne geçmek için tetkikler 
yapmakta ve buna cesaret ederı
lerin tecziyesi için icap eden ted
birler alınmaktadır. B• yeni fiat 
tesbit edilirken ne müstahsilin ve 
ne de halkın zarar görmemesi 
esası göz önünde tutulacaktır. 

Şehir Meclisi 
Şehir Meclisi 13 nisan saat 

15 de toplanacaktır . Bu toplan 
tıdı bütçe meselesi ve vakıflarla 
münazaalı itlere dair konuımalar 
olacaktır . 

Araba Tarifesi 
değiştirildi 

Belediye araba tar ifesıni de
ğiflirmıştir. Şehir dahili 30, istas· 
yon 40 kuruı olmuştur . 

Lig. maçı 
Buıün Şehir Stadında Mual-

1 im mektebi ile Erkek Liıeıi ta 
kımları araaında fudbol lig maç
larına devam edilecektir . 

Büyük Atletizm 

müsabakaları 
Yarın Şehir Stadında Hat 

den itibaren atletizm müsabaka· 
ları yapılacaktır . Bu müsabaka 
lara kızlarda iıtirik~edecektir . 

ihraç maddeleri 
hakkında emir 

Küçük baf hayvan derileriyle 
yağlı tohumlardan keten, kendir, 
haıhaı, ayçiçeği- susam, yer fıs
tıtı tohumlarının ve ıoya fasulya
aının muhtelif anlaşmalarla vaki 
taahhütl~rimiz baki kalmak üzere 
yalnız dıı ticaret dairetinin 21 sa
yılı sirgülerindeki kayıtlar ve şart
ıar dahilinde memleketimizin muh · 
taç oldutu maddelerin ithali mu· 
kabilinde ve takaı yoliyle ihraç 
edilmesi ticaret vekaletinden şeh
rimizdeki alakadarlara bildirmittir. 

Bisiklet yarışı 
Beden Terbiyesi Seyhan böl

gesi bisiklet ajanlığı siyasetinde 
bu halta Pazar günü (altmış) kilo
metrelik bir bisiklet yarışı yapıla
caktır. Bisikletçiler Halkevi önwn· 
de toplanarak Kurltepeye üç de· 
fa ıidip geleceklerdir. 

Ceyhandaki 
Spor faaliyeti 

Ceyhan Kazası İstişare Heyeti 
toplanacak y~ni mali yılda yapı· 

lacak işleri tesbit etmiştir. 
Bölıemiz Beden terbiyesi mü· 

dürü de bu toplantı da bulunmuş 
ve Ceyhan Gençlık teşkilatını tef· 
tiş ederek ıehrimize dönmüttür. 

Milli Mensucat 
Adana Gençlik maçı 

Yarın şehir stadında Adana 
gençlik kulübü ile Milli Mensucat 
kulübü arasında bir hususi fudbol 
maçı yapılacaktır . 

'·············· 
: SEHiRU ! f 

I • 

• • f Bahçene yenecek f 
f mahsullerin tohum· f 
f larını atmayı ihmal f 
ı ~mel f ................ 

Hava gedikli okulu 
talebe alacak 

Hava Gedikli hazırlama yuva
sına 1942 senesi için talebe kayıd 
ve kabulüne başlanması :hususun
da Türk Hava Kurumu Umumi 
merke1inden şehrimiz ~ubesine emir 
gelmiştir. Bu yıl da yuvaya fazla 
miktarda talebe 'alınacaktır. 924, 
925 ve 926 doğu~lu Orta okul 
mezunları gençler Haziran sonuna 
kadar kayıdlarını yaptırabilecek · 
lerdir. Bu gençler, sa~lık durum
ları gözönünde tutularak pilot mo
tör makinisti, telsizci, silahcı ola· 
rak ayrılacaklar ve o kısımda mü
tehassıs olarak yetiştirileceklerdir. 

Mihverin 1 

bahar 
akını ve 

Türkiye 
( B•s• 1 iaci H7lada ) 

mektir. Böyle uzun bir harbe gi· · 
ritilirken Almanya, batı Avrupa 
sahillerinde de kuvvetli buluna 
caktır. Yeni bir cephe açılma

ıına meydan vermemek için ted
bir alan Almanyanın cenup doğu 
Avrupada ve adalarda Türkiyeye 
kartı yeni bir cephe açmak gaf
letine düşeceği, ancak muzır istih · 
barat yuvalarından beklenebilir. 

Hitler, kış batındald demeci .• -
de yalnız Ruı seferinin tekrar edi
leceğinden bahsetmiş ve ıon nut
kunda da bunu teyid ederek : 
cBolıevik sürülerinin yaı ayların 

da imha edileceğini ı söylemiştir. 

Hitl~ri Rusyada harp cereyan e· 
derken baıka bir r.ephede büyük 
c lçüde hareketler yapmıya imkan 
olmadığını pek ala biliyor ve 
Rusya harbine yeniden Re lı:adar 

büyüs önem verdiği de eıki Baş
kumandan Fon Brauçiçi ve ordu 
kumandıtnlarından Fon Rundstedi 
lt.krar vazifeye çağırmaaiyle daha 
iyi anlatılmaktadır. 

Eğer lngilizler, Almanların 
Mısıra ve Ortaşarka da taarruz 
edeceklerine ihtimal vererek Kaf· 
kasya ıimalinde ve Don havıasın · 
da Almanlara karıı harp için 
Rusyaya askeri yardımda bulun
mayı doğru bulmuyorsa, o halde 
yapı!an dropagandaya bizzat ken· 
dileri kapılmıtlar demektir. Al
manların istediği de nten budur. 

ADADA ELEKTRİK TORK 
ANONİM SiRKETİNDEN 
Kullanılmış muhtelif san· 

dalya, mışa,büfe gibi eşya ile 
':> aded manyetolu telefon açık 
arttırma ile 16 Nisan 1942 
p~rşembe günü saat 14 de sa· 
tılacaktır. 

• 

iplik dağıtma 
meselesi 

Pamuk ipliklerini datıtma va· 
zifesiyle mükellef olan iktisat Vc
kileti bu iplikleri en iyi bir şekil
de tezgah sahiplerine dajıtmak 

maksadiyle yeni bazı kararlar a· 
lınmıştır. Bu kararlar cümlesinden 
olmak üzere el tezgahı dokumacı
larının kooperatifleştirilmesi, doku· 
macılara verilen ipliklerin behe· 
mehal yerine sarfedilmeıi. bu ip 
liklerle yapılan dokumaların koo
peratifler tarafından geri alınarak 
tek elden satıılarının temini "e 
bu teşkilattan istifade eden doku
macıların en çok beş tezgih sa
hibi olmaları esası kabul edilmiş· 
tir. 

Bu suretle :yepılacak iplik da
tıtımından dokumacılıjı bizz~ mes
lek edinmiş olan sanayi erbabının 
istifade ettirilmesi ve fuzuli muta
vassıtların ortadan kaldırılması 

mümkün olacaktır. 

Bugünki Atıcılık 
müsabakaları 

Bugün Beden terbiyesi poli
gonunda Atıcılık müsabakaları 
yapılacaktır. Müsabakalar 14 30 da 
başlıyacaktır. 

i 1 an 
Adana AlllJ•'\ Tica
ret bAIEl•Ulladıa : 

Esas: 50 
lstanbul Galatada A11iko· 

razion han No. 30 da Mah
mud Hayri Paıa vekili Avu· 
kat lzodor Kohen tarafından 
Adanada hali tasfiyede istik
bal Pamuk Anonim Şirketi 

tasfiye memurlutu aleyhine 
Adana Asliye Ticaret Mahke
mesine açtığı davada : Tar af
lar arasında 10-6-928 .tari-
hinde akdedilen mütekabil 
teahhüdü havi nakli deyin mu· 
kaveleıi hükümlerini müddeia· 
leyh şirket ihlal etmiı oldu
ğundan muddeinin bilcümle 
hukuku mahfuz kalmak ,üzere 
mukavelenin feshine ve müd
deinin Ceyhanda kain çiflik , 
arazi ve binalardaki hissesi 
üzerine mevzu ihtiyati haczin 
fekkine ve icra takibinin tehi· 
rine karar verilmesini istemiş 
ve yapılan duruşması sırasın· 
da davacı vekili Avukat lıido 
run ölmüş ve davacı asil Mah 
mud Hayri Paşanın mahalli 
ikameti meçhul olduğu na· 
mına yazılan davetiye arka
sına memuru tarafından veri· 
len şerhden anlaşılmış olmaltla 
davetiyenin kendisine ilanen 
tebliğine ve muhakemenin 18 
mayıa 942 Pazartesi günü sa
at 9 talikına karar verildiğin· 
den yevmi mezkurda davacı 
Mahmud Hayri Paşanın biz· 
zat Adana Asliye Ticaret 
mahkemesinde hazır bulunma· 
sı veya kanuni bir vekil gön· 
dermesi aksi takdirde ııya· 
bında muhakemenin icra edi
leceği malum olmak üzere key 
fi yet ilin olunur. 14051 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---~ . 
• . • Satlık Bağ 
i Yılanlı mevkiinde Mersin 

Yılanlı mezraasında .6 J 
dönüm bir yerde ve hır ı ------------· 
çardağı havi .bir bağ satı· ı 

Aynca yeni halde bulgur 
ve susam değirmenleri de satı· 
lacaktır. Almak isteyenlerin 
muayyen gün ve saatte Demir 
köprü civarındaki Elektrik fab· 

i tertibi iki oda ve üzerinde yaz
i lık çardak, 12 metre yükıekli
i tinde iki. kat taht, istirahat i
! çin büyük bir" kameriye ile su ! 
1 tulumbası, üzüm ve bir çok ! 
! meyve ataçlarını havi bat sa· ! 
1 tılıktır. Görmek ve daha fazla ! 
i tafsilat almak için Ulucami ci· ! 
! vannda şekerci Ahmet Durana ! 
1 müracaat edilmesi. ! 

hkhr . lstiyenlerin Y enibe· ı 
deıtende manifaturacı Ah- ı 
dullah Akdenize müraca· ı 
atlan . 14025 4-6 G. ı 

ı .................... 

Nöbetçi eczane 

f Ul T · ECZlHHAESI 
Yeni poetane yanı rikasında bulunmaları rica olu-

14052 

i 7- 10 14026 • 
• • 

.L .... ~·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ! 

ı .. "" ...... "" .. " ...... " .... "" .............. ı 

İ MENDE İ 
1 Almaa BadJolanam 1942 Modıllırllll İ 
ı geUp glrlrıeDlz Badıo laUballıada İ 
J artık tereddlt etmeıılalz ı 
ı ı 

J Mağazamızda yeni sistem makinelerle f 
J bozuk radyolar garanti olarak tamir edilir J 
ı . ı 

ı ••••• ZIYA IŞIKMAN ..... ı 
ı f Abidinpaıa caddesi Vakıflar apartmanı karşısında fı ı 
ı • No. 82 1 - 7 14048 • : .................... " ........ " .............. " .. : 
........................ 

BUamam Ç119I ve Malılaı Saldplerlaı 
MGınıı ... 

1DEMIRIŞAÇILDI1 
e Her nevi alab zirai.ye imal ve t~miri, 

1
• 

bütün makinelere yedek parça, pık ve 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, • 
her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iı-1 

e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • 
ADJfES: E.lıi l•ta•yon lıaralıola lıarıı•ıntl fhmir lı 1 
Telgraf AtlrHİ: Atlana Demir lı Telefon 313 .......................... 

iLAN • 

İskenderun Askeri Sabn Alma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - Adana fabrikalarında üçyüz elti ton but4'ay pazarlık· 
la kırdırılacaktır . 

2 - Muhammen bedeli ondört bin yediyüz lira olup mu· 
vakkat teminatı bin yüz iki lira elli kuruştur . 

3 - ihalesi 13 - 4-942 Pazartesi günü saat 15 de isken· 
4erun Satın Alma Komiayonunda yapılacaktır . 

4 - Sartnamesi komi.yonda rörülebilir. ı o - ı ı 14049 

iLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı işletme 

Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 
Muhammen bedeli 24990 Lira tutan muhtelif eb'adda 250 

m/3 Çam kereste şartnamesi veçhile 25/Nisan/942 Cumartesi 
günü Saat 12. de kapalı zarf usulile Adanada 6.ncı işletme 
Müdürlüğü binasında satın alınacaktır • 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilir • 
Bu ite girmek istiyenlerin 1874,25 liralık muvakllat 

teminat akçaları veya teminat mektupları, kanuni ikametgah 
veıikalan, nüfus cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalarile 
yukarıda tayin edilen günde 2-490 No. lu kanunun emrettiti 
şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evvel Adanada Devlet Dedliryollan 6.ncı 
işletme Müdürlüğü binasında toplanan Arttırma, Eksiltme 
Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur. 

7-11-15-21 14039 

• 
T. l ş Bankası 
&l9b taıarral benplan 

iMi lllramlJ8 pll•ı 
KEŞi DELER : 2 Şubat, 4 Ma1ı•, 3 Aflı•lo•, 

2 /lcincitepin tarihlerinde yapılır 

1141 IUamlJelerl 
1 Actet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 •• ~ 3,000 .. 
2 .. 750 .. = 1,500 .. 
3 .. ~ .. = 1,500 .. 

11 .. 250 
" = 2,500 " 

40 ,. 100 
" == 4,080 .. 

50 .. 50 . ' = 2,SOO ., 
200 .. 25 .. = S,000 •• 
200 " 

1( .. = 2,000 .. 
TUrklye 1, Bank•e1ne per• r•tırm•kla yelnız 

p•r• blrlktlrml• v• l•lz almıf olmaz, •ynl 
zamand• talllnlzl d• deneml• olureunuz 

Umumi Netriyat Müdürü : Macit •1'ü 
ludtlıia yer : Tir IİNIÜ Mat-.. 


