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iDARi! YERi : Yeni 
lstaeyon caddnl Adana 
Telefon ısa · Po•h I< 48 

Abone ı Yıllttı l<I, Aiti 
aytıtı 7, ayıttı 125 Kr. --

ba~iin Mazhar Germen'in reiılii od• top· 
lanmıştır. Mecliı beıapları tetkik eactl· 
meninin birincikinuo ve lkincikloaa ayları 
hesabı hakkındaki mazbatası okaaduktao 
ıonra pazartui içtima edilmek üıere 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

y llln ,artları idare 11• 
d : 2 Nr • 482 kararl•ttırıltr. 

P 1 y • 1: ı (5) K u r u ot u r .,J SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE ~------------------

Hafif işçilere 
Gr. ekmek verilecek 

Büyüklere verilmekte ~lan 300 
gram ekmeğe devam edilecek 

K ile dağıtılan elr.melr. 
Ankara 27 (Hıısusi muhabirimizden ) - ~roel 1 sona ermek 

d b . lan ınce eme er 
mile.darları üzerinde bir müıi etten erı yapı bü üklere 300 ağır işçi · 
üzeredir. Bilindiği üzere bugün çocuklara 150, Y 1 

lere 750 gram ekmek verilmektedir. • - -l Ü d • l 
. • 'hf cı kar~ılamadıgı goru m ş, agıtı an 

Bu katagorının mevcut ı ıya '- l l B 
. . b' ta.ıoife tabi tutulması ~arar aştırı mıştır. u 

ekmek mılr.tarmın ye'lt ır 'l 300 • 
lı .1 IQmata göre büyüklere verı erı gram ekmege 

usu ita verı en ma • • '--r· l dl" · l l · 'l 
d l k ba miktar ekmegın ~a ı ge me gı an aşı an ışçı ere 

evam o unaca ' ·ı . A' . ·ı ' l ._ 1 750 füodo 500 ırram ekmek ve;ı ecedır. gır ışçı ere verı meıde o an 
-kaae\c ın=ktarı da yıne aynı kalacaktır. rram ç • • ,_ • 

Maden i~lerinde çalışan işçilere günde 1000 gram ekme" verılece&.tır. 

. " 

Z•raat müdürlüiO, ıon yajmur ve do· 
nun Adana ziraatioe yaptıiı zararlara da• 
ir bir rapor hazırlamıştır. 

(Tafsilit iltinci aayfamızdadır.) 

• Berlin 27 (ıı. a.) - Şimal Afrikada 
Tobrok limanı bombalanmış ve ıimali Mı 
sır demiryola tam isabetlerle bir çok nok· 
hdao kesilaıiı ve bir ln~iliz treni tab· 
rip olanmoıtar. Savaı tayyarelerimiz Mal 
taya hücuınlarıoa devam tlaıiı ve Lava· 
letta lcoyonda bir kruvazörle 5 bOyQk ti. 
c~re.t gemisin-, tam isabetler kaydeyle· 
mııtır. 

Ankara 27 ( Radyo 1"o1zeteıi ) _ Mib· 
ver tayyareleri tarafından Maltaya yeni· 
den çok büyük bava taarrazlars yapalmlf 
tır. Mihver kaynaklar1na l'Öre, limanda 
bulanan hir loriliz kruvaaör(l h11ara at· 
rat ılmıştır. Liman tesiıleri taoıamile tah 
rip edilmiştir. 

(Resimde Libya'da bareklt yapaa la. 
gillz tankları görülOyor.) • Yeni hazırlatıınakta oJan kari!rnameye göre, işçi tarifi daha çok 

1amüllendirilmclde ve 300 gram ekmekle doymay.rn ve ağır işçi olma· 
yan işçiler için de yeni bir formül bulnnmuş olmaktadır. -- Tilrkiye-Bulgaristanticare 

an·laşması imzalandı 
Ankara 27 (a.a.) Bir müddettenberi tibi birinci muaoini birinci sınıf orta •lı 

Bulgaristan' da ·ı Ankarada müzakere edilmekte olan Tür· çi Cevad Açıkalın w Ticaret Vei•l 
müster:ar vekili Cahit Zaın1111ıil ile B 

O l •t• k kiye - Bulgaristan ticaret anlaşması ba· r 2 PO 1 1 a garistan namına Bulıaristan mas 
gün Hariciye Vekaletinde Türkiye Cum· ıüzarı Mösyö Van~/ N ticanl h 

adam 1 tev• huriyeti namına Türk heg'eti murahha· reisi Bulıar Millr Bankası miitliirlerlndı 
sası reisi Hariciye Vekaleti Umumi Ka· Mösyö Toşe/ arasında İm%a etlilmlıtlr. 

1 
MM. Maiskg, Çörçil, Eden ve General Sikorski 1 kif edildi ı==~========~=R==========ş=======-==ı==-~ 

Leh - Sovget paktını imz11larlarken Hükumet partisi mensupla;ı arsus • ozanlı osesı 
dün mühim bir toplantı 

~~~!~'.~~:i;.: c o R c 1 L ;i~~~~;;~7~: KrR~uasiceepıh~eası·~neisas- MahkuA mlar Şekersı· z kalmıyaca ~ 
çil, diieri Rosya· melde, Rusların i 

:~ e~çoi:~rMao-~yü~ •ıdd•ıa edı•yor :içn;~k ::re~;:~:r k il ..., An\ara 27 [a.a.]- Şeker fabri"aları Anonim b.yeti, tirket lo 
, e r yo amaga T f d toplanmıştır. Şirketin 1941 bilinçosn röden ~eçirilmit. , ..... idare 
M.o-ayilıe"knietnaraifkı'nı dnann· dyeıaırineistegdeitkilremr~ki k . ara 1 n an 1 k • h' bl L-L. _ .. arar vermış t ti meclis.i _seçilmlşti~.Topl~ntıda, meme etıo ıç r ıarette .. " __ 

---- maması ıçıo gereklı tedbırler alınmııtır. 
tak, dünyanın ea "Müttefikler zaferi istemişlerdi. Ruslar Ankara 27 (Radyo gazeteii)- 1941 de 556190 ton p~ncar elde edllmlı, dört ' fabrikada 87 

Önemli ıiyasi ola · kazanacaklardır/,, ise bıı cephenin Gelen haberlere ıöre, Bulgaristan Yapılacak tonşşelteir myapılmaıştırl. de yını teş"kil ediyor. Malski'ye göre: Avrapada açıla · 1 Ru cephesioe asker yollamağa 
Çörçil bo nutka R ..., J "' ca\ı cephe kadar karar vermiştir. Ancak gönderile· 
muhafazakir par usya m a g u p faydalı olamaya- cek askerin miktarı hakkında ma· 

tiıi kurullarının f "l cağını daima id· IOmat verilmemektedir. 
yıllık toplantısın· O 1 Ur S a ngı tere dia etmişlerdir. Bulgar radyosunnn bildirdiği Ankara 27 (Hususi) - Adliye g e D j Ş ö 1 ÇÜ de 
da ıöylemiş, müt · k J· • • • f 1 ;' d Bazı lngilizler ne gö•e, ek~eriyet rrupuoa, ya ve N "fia Vekiletleri arasında ha· 
tefiklerin zııferi en ısını ıs ı a an lngilterenin ilk. oi bükQmet parti, ine mensup me · zırlanan müşterek bir proj'!I moci . s o v y e t 
kaza nıcaklr.rını k kl baharda Avrupa· boslar bugnn saat 11 den 14 e bince mahkOrnların yol inşaatında 
iddia etmiştir. in- urlaramıyaca ı~ ya asker ç ıkarma· kadar süren bir toplantı yapmış· çalıştırıldıkları malOmdar. Ôanndi 

giliz Başvekiline göre, müttefikler 'sı;;;ı taraftardırlar. Rıs idiiası lırdır. ğime röre, Gelıbolu şosasının inşa·ı taarruzu 
harbi ancak kendi hataları yüzün · şudur: Toplantıda Başvekil Filof ve sında çalıştırılan 300 mahkOmdao 
den ve çıkacak fırsatları ihmal et Harp 1942 ilkbaharında ve ya· nazırlar da hazır bulunmuşlardır. iyi neticeler alınmıştır. ikinci bir ----
mekle kaybedebilirler. Eier bata zmda en had safhasına girecek, Grup reisi içtimaı müteakip bir mahkllmlar ekibinin de Pozantı - Çenber İçindeki 16 
işlemezler ve çıkacak fırsatlardan Almanya doiuda harbi tasfiye için demeçt' bulunmuş, bn toplantıda Tarsuı şosesinde çalıştırılma.,!ı için ncı Alman ordusu 
istifade ederlerse, harbi mutlaka bütün kuvvetile teşebbü!e geçe · 

1 
parlamentodan süratle geçmesi hazırlıklar yapılmaktadır. da büyük bir muka-

knanacaldardır. cektir. Rusya mağlOp olursa lngil- g3relr.en bazı kanunlarm görüşül- Al d t•f e• 
Uzun bir harbi göze alan Mis· tere kendisini istiladan kurtıtra· dügünü, içtimaın yarıo da devam manya a l US bil taarruza geçti 

ter Çörçil'le, harbin 194~ sene · mıyacaktır. edeceiini, Başvekilin ve bazı na· } k 
•iade ıona ereceiini söyleyen ikinci bir cephe açıldıiı tak· zırların söz aldıklarını, yarın da Sa gını ÇJ mamış 
Möıyö Maiılci'nin görüşü arasında dirde Almanya yeoilecek ve harp (yani bugün) harbiye, dahiliye, Bertin 27 (a a:) _ Sıhhiye re· 
bir çapraşma vardır. bitecektir. harı'cı'ye nazırlarının söz alacakla· 

isi, Almanyada tifü! salgını çıktıiı Rnıyanın Londra büyük elçisi, lnriltere şimdiye kadar buna rını so-ylemictir. h ._,_ d ._. b ı ., a .... ın a .. ı ya ancı yayın arı ya· 
Vqinrton büyüle elçiıi Litvinof'on yanaşmamıştır. lnrilizier harbin Bu toplantıdan soora, Bulgar lanlamış ve lıudud boyunca birçok 
sözlerini tekrarlamıı, Angfo • Sak- bsşındanberi uzun bir mücade· parlimentoıunda mühim kararlar bitten temizlenme iıtl\ıyonları ku· 
sonları ikinci bir cephe açmağa leyi ıöze almış bulunuyorlar • verileceği tahmin olunuyor. rnlduğonu, her idasyonda günde 
davet etmiştir. Onlara göre• demokrat cephesi Bulrarca neşriyat yapan gfa · 3000 aıkerin t emi:zlendiiini ve bu 

Mıiıki'ye göre, l.ıarp 1942 de gittikçe kuvvetlenaıekte, Mihver li bir radyo istasyona, Bulrar hal · gibi tedbirlerle htbik edUen işler · 
en rergin safhasına girmiş ola- :zayıflamaktadır. Son darbeyi in- kını K'al Borise ve hükQmetine den sonra tifüs vakalarının pek 
caktır. Anglo • Saksoolar'ın bütü.1 dirme zamanı gelinceye kadar yıp karşı kışkırtacak sözler söylemiştir. çok azaldığını söylemiştir. 
hazırlıklarının neticesini bekleme· ratma harbioi devam ettirmek Londra radyosuna göre, Bul 
leri hatalı olur. Eldeki kuvvetlerle daha doirudur. garistan<ia ve Romanya-la yeni 
derhal taarroza geçmelidirler. Alman gazetelerine göre, Ruı· den tevkifler yapılmıştır. Tevkif 

Avropada ikinci bir cephe aç· ya, lngilteredeo yardım gelmeye· edilenler arasında 2o politik" ada 
nıak meslesi Rasya ile lngiltere cek olursa harbi kaybedeceğini mı ve eslti dahiliye nazırı Kolef 
•raaında ötedenberi mevzobahis şimdiden anlamıştır. de bulunmaktadır. Romaoyada 

--:-----------------------------------
Uçuruma 
doğru! 

Musolini mühinı bir 
~-

demeçte bulundu 

Ankara: 27 [ Radyo gazetesi )-
ltalyan Başvekili Mösyö Mu

ıolini Venedik sarayında İtalyan 

Bankaları lda'e Meclisi Reisini ka· 

bul etmiş ve bu münasebetle bir 
de•eçte bulunmuştur. 

.. ıw, fiattarıo devamlı ıu· 

varacağını söylemiş, «uçuruma gi· 

den yolda bir metre daha ilerle· 

mek lazımdır.» Demiş, tasarrufun 

lüzumundan bahsetmiştir. 

Başvekilin bu demeci, ltalya'oın 

iç durumu lııtkkmda gelen diter 

haberleri sailamaktadır. 

Bu haberlere göre, köylü küt· 

lesi umumi darum1an ve para kıy· 

nıetinin düşme•inden dolayı sızlan
mnlttadır. 

Musolini, köylünün durumuna 
temasla demiştir ki : 

« Köylünün gerçek menfaati 

fiatların yükıelme.iyle deiil, taıar-

ise yüı:e yakın kimse teviı.if olun· 
muştur. 

Mandalay yakınlar1nda 

Büyük bir mey
dan muharebesi 

Ankara 27 [Radyo gazeteııi]
J a pon tayyareleri Filipi~lerde Anıe· 

r..rilcan tahkimatıoıı karşı ağır [ taar. 
ruzlarda bıılunmuşlardır. Avustra1· 
yaya, Y enigineye, Salomoo ve ci 
varındaki adalara yeniden hava 
hücumları yapı'ınış, askeri tesisler 
tahrip olunmuştur. 

Ankara 27 (Radyo razeteıi)
Birmanyanın merkez şehri Manda-

Krips, Gandi 
ile görüştü 

Ankara 27 [Radyo gazetesi)::
Hindistaoda bulu ımakta olan lngi. 
liz nazırı Krip! bugün Gandi ile 
ikisaat süren bir görüşme yapmış, 
müteakiberı prensler meclisinin re. 
isini, yüksek okullar müneuillerlni 

işçileri~ d,~\ere.lerioi kabol etmişti;, 
· Krıp) ıo Hındistaoda her sınıf 
halk mümessillerile temasta bulan· 
maia karar verdiği anlaşılmaktadır. 

şiddetlenmiş, bu şehre 300 kilo
metre mesafede Çio ve Japon kuv· 
vetleri araıında büyük bir meydan 
muharebe1i başlamıştır. d 

Çin kuvvetlerinin 2 kolor u· 

dao mürekkep olduğa saaılıyor .. 
Diğer taraf tan, Şsog eya~etı?· 

den hareket edeo iki ku,vvet~ı S:10 

kola Siyam'a girmiş, baş ıca ıkı ıs· 
tikametten ilerlemiştir. Bu Çin kuv
vetleri, büyOk meydan muharebe-. . 

Stokholm: 37 [ a . a. ] - Sov· 
yet knvvetleri Murmansk ceph~sin

de ilkbahar taarrnıu hazırlıklarını 
geciktirmek için ieniş ölçüde bir 
taarruz yapmıştır. 

Boz denizinden Alman gerile. 
rine Rus kıtaları çıkarılmış ve düı· 
mana kayıplar verdirilmiştir. Bn 
çarpışmalarda 13 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Staraya Ru!Sa istikametinde 
kütle halinde hücuma geçen Kızıl· 
ordu, şehrin şimal kapılarıoa da· 
yanmıştır. 

Ankara: 27 [ Radyo gazetesi J
lıınen gölünün cenubunda Staraya 
R " ' · · deki assa bo\gesinde çeober ıç.a 

t kuv· 16 ncı Alman ordusu, Sovy• L biJ 
k bi maa.a veHerine karşı büyü r 

taarruza geçmiıtir. K 
da ve •rım 

Donetz havzaııa d k ·ı 
1 ar ı e11 

d S t taarruz arı 
a ovye d' etmekte ır. 

meden d~v;; (Radyo razeteıi] -
Ankara. .• . - Al 

. d bildirildıgıoe rorto, . 
Berlın ea . 1 S . . 

t Yareler• 1 ovyet treoını 
msn ay . 1 l . d 

h • etmiılerdır. ç erıo e cephata rıp 

e yüldü olan bid havaya uçmuş. n . 
tor. 

Berlin: 27 [ a. a. J - Teblii: 
K~rç'te düşmanın dalgalar ha· 

linde yeptıiı taarruz, kıtalarımız 
tarafından 'püskürtülmüş ve 12 
tank tahrip edilmiştir. 

Taıanror doiaıaoda ehemmi
yetli Sovyet kuvvetleri bir 

Kral Bori 
boyune 

Bulgaristan, Rus 
ile münasebetleri 

kesmek üzere 
Londra 27 (a.•) - l 

bir kayna"ktan öğrenildifine 
Bulgar Krala Boriı Hitlerln a 
karargihına yaptıiı ziyaretten 
ya'ya dönmek üzere yola çı 
tır. Alman guetelerinln ancak 
güo bahsettikleri ba ziyaret, 
dan bir kaç hafta evvel 7a,.a. 
tı. Balrar kaynaklanndaa 
haberlere bakıhrN ba ziyaret. 
Boriı tayyareyle yola çıkmak 
mediiinden ve bilbUN Tua 
rinin tq11N•ı trea yolcalatu 
rüçleıtirditl lçia reclkmiftir. 

Alman - Ball'ar ba11n1, 
şılıkh Utifalarla dolap 
Her hsld• mOttefikler verU• 
rarlart tabmlo haıaıanda ı 
bıralufmak lıteniliyor. 

fakat Berlinde tahmin 
fia• röre, Kral Borla Uk d 
Jarak Alman iıtekleri önilacle 
yan ermiştir. . 

Ve So•ptler birli;iyle 
sebetlerloi k .. mek Gzeredlr. 
garistanda RU1Ja aleyhinde 
itinalarla nümayişler 

mııtır. Raı cepbıs'nde Uıp 
me\t üzere gönüllü to 
için de reniı bir propoiuacla 
lamııtır. 

kez ve şimal keıimlerinde 
fakiyelllz taarruzlarını y 
düşman ağır zayi~t vermiftir. 
zii taarruılarımız mavaff a 
neticelenmiıtir. 

V eıtfalye piyade til•eal 
tatarca süren ve tanklarla 

lenen 120 Sovyet •--
kOrtmilf •• dllf••"• 
kgmıaı ~ ........ 

... .,. ka 



ASKERLiK -------------------------~---

~~ YIPRATICI· 
!~ SAVAŞ 
·!1 ~~~i~_lehine, kimin - ~e.!~k~~~!y .. 

Amerika keşfi
nin 450 nci yılı 1 

S o ifil y a ğ lfifil lYI rr 

Adana ziraatine 
yapt ığ ı zararlar aocak yirmi 

, ilndo gelebilen 
r 1.viçro g-aze 

1lk ıi. Gözüm yirmi 

Bu çeşit mücadele Alman· rinde duran mü· 

ların pek lehine olamaz. dafiden daha faz 

Meocadu nisbeten az tuta· la maruz kaldığı 
için daha ziyade 

ispanya krallıjı coğrafya ce· 
miyıti, Amerikanın koşfodildiğinin 
450 nci yıldönümünüo bütün ls 
paoyada parlak bir sure tte ltut 
lanmasını kararlaştırmıştır . Bu 
münasebetle şimdiden hazırlıklara 
başlanmıştır. 

1 

Ziraat Müdürlüğü 
bir rappr hazırladı 

ı in evvelki Al· 

ök l ao tebliğine iJi. 

larak iş görme kudreti da· zayiat verir.Sonra 

ç•i yor, Şark cep· 
ha ziyade süratine dayanan 
bu ordu, böyle fasılasız 

B 'si için ıöyle 
Gr yor: cKerç ya· mevzi harpleriyle yıpranma 
,jlr • ınadasıoda tank· işine gelemez. 

evveli müdafaada 
kalıp düşmana 
aiır zayiat verdir 
dikten soora ta
arruza geçmenin 
de belli başlı bir 

Ayni zamanda Madridde bir 
cojrafya konırosi toplanacak ve 
İspanyolların Amerikanın keşfinde 
rolü ve iştiraki hakkında bir Str· 

ıi açılacaktır. Sorri, ispanyanın 
barünkü Amerikan medeniyetinin 
kurucusu olduğunu gösterecektir. 

• Ankaradan bildirildiiioo 
fÖre, Teşkilatı E,asiye kaoononnn 

n < nn da yardımile 

ıd ~>yyot piyadeıinio yaptığı şiddetli 
r.ı • ıcumlar püskürtülmü~tür. Doneç· 

tile t ve Har kof bölgesinde Sovyet· 
'aıÇı r neticeıiz taarruzda bulundular .. 

r. ı ,. . 

ın iaı# Buıüokü Alman tebliğlerini 
,(fa hı, ıoız. Aşaiı yakarı aynı ibareler· 
'l.J ı del aynı harp hareketlerini okuya

• ıh, kımız . Bunlar 1914 • 18 hır
ıa: ve ıdeki yüzbiolorio ölümünü «Garp 

m 1 lbo pbesiodo yeni bir şey yoktur» 
ü k ilmi mlesiyle ifadeleri hatırlatmıyor 

Dl V allt ı.ı? 
i.._, uı 1 Fılbakika bu harpler do o zı

i bi imh ankiler kadar kanlı ve o kadar 
a4't1 datf ınndırıcı ridiyor. 1939/41 harp· 
uıım ün .ı ;oio oo bariz tarafı yıldırım tar: 
. l'tm .. ıda oluşu idi. Polonya seferi 14 
de anlı,f odo bitti. Dunkerquo bozıunu 

hıı\ dahil, bütün Hollanda, Belçika, 
aldı (ve· lanaa'oın işgali bir buçuk ay ka· 
. ı 111 rek .r ıürdü. 1941 Balkan seferi de 
11
8 

nekt aym içine 11ğdırılabildi; batti 
z .r 01'1 ~en seneki Rusya sof eri bile iki 
YJr' di ıla 'bir:sürü meydan muharebeleri 
0

...,..,. r b rdi ve Rusya içerisinde 1500 
c ra :>metro kadar yol aldı. 
ıh~ fl2' 1 . b' 
' ,: B Bu harpler adeta mahır ır 

M dı ~ 1~oetçioio el çabulduiile yaptıiı 
le 

0

1° ~ eliyat gibi hemencecik bitiyor 
Y ~o arı f 'l b' L. -Oİl:G , etra takı ere lh•Ç guo ıonra 

clli T 
1

1~ 1 )!du da bitti maşaaltah > do 
ız ı . 

b 
1 

1kten başlta yapacak bırşoy kal· 
ye 'arıı / '-' ·he H fordu. Ancak 1941 42 ltışıdır .. ı 
lı ' 1 

· - h - lı:c d •io.:.mal kaıdeyı altust ettı ve a • a 
ye .1 m ~yanın karla Ö ı tülü ovalarında 

d 
•• 

1 dı ;ou Cıhao harbinin Som veya me .. 
iDi • rndr mubarebeierıoı, taarruz; ve 
kı eyı ~ fi taarruzlarla iki taraf ordusu· 

I l ~ ı yıpratan meni harplerini hatır· ' .. . 
'1ı ı ~ Q lD ıooıuz savaşlar halinde de-

} • o ediyor. Bundan ıonra da bu 
auııt te 1 böylece uzayıp gidecek raliba. 
1 

."•
11111Kimin lehine 

bı• l ça 1 ' 
a ,ındü Kimin aleyhine? 

csoe1ce a ı ------
"'ddüt Oa yıpratıcı 11vaı kimi nlehino 
• alma1 C>vo kimin aleyhinedir? Burası· ' . 

aıJOa aıı .ıa lresip atmak kolay ve doiıu 
e tl•lo tıildir. Bir defa bu çetin müca· 
pul ıterilı •ı Almanların pek lehine ola· 
nepı'Hn ~ c. Mevcuda nisbeten az tutula-
.. r. ı t netic iı ıörıne kudreti daha ziyade 
•at jmiz t atine dayanan bu ordunun böy
cabit• atıı a11lasız mevzi ~barploriyle yıp· 
ba "-diiini ma iıioe:ıelomez. O; roçoo yaz 
•lar bitmi ıonbaharda rördüiümüz gibi, 
;i J• far iatelıf cephe parçalarını iki yan · 
.me• dıd.', aarhh vaııtalarla kuşatmak ve 
melreler ııda kalan ordu parçalarını yok 

" rlar. .,.. preaıibine dayanan hareket 
~ g. ile, 'pleri yapmak iıter. .Cepheler 
~ 3 · 1 ıp müdafaa veya vaziyetini ıılah 

Jrla•ltle.' cepheden karşı hücumlar yap :f1ada t çok kana mal olur. Bondan 
~I ~"rr, ko'ıanlar daima ıaJuomak isterler, 

tabiye kaidoıi olduğunu urıutmı
yalım. Bu ıobeptoo devam eden 
kanlı 11vaşların ln11n zayiatı ba· 
kamından ıu veya bonon lehinde 
oldoiaoa dair çabuk hüküm ver· 
mok doira olmaz. Bu, daha ziyade 
ilkbahar hareketleri (Roıyada bu, 
yaza doğrudur) başladığı vakit 
belli olacaktır. Ancak o vakit bn 
devam eden saldırımların geçen 
harbin Broıilof taarruzları gibi pek 
az yere karşılık Sovyot ordusunda 
sebep olduğu büyük zayiat dolayı· 
ıilo pek az randımanlı bir hareket 
mi, yoksa Alman ordosunu yıprat
muı dolayısile Ruıya harbini 
1914/18 in Şimali Fransadaki mevzi 
harbioo benzer bir duruma sokan 
verimli bir hareket mi olduğunu 

anlıyacaiız. 

Şimdiden görülen manura iki 
tarafın da canlı başla, zayiata bak· 
madao kendilerini bu harbe vermiş 
bulunduklarıdır. Bu çeşit harplerde 
zaferler de kolay kazanılmaz., ha· 
roketler ne do olsa süratle inkişaf 
etmez, Geçen yazda Almanların 

kazandıkları büyük zaferlere rai 
men kati neticeler elde edeme · 
meleri gibi. 

Arazi kaybımn 
neticeye tesiri 

'1 8 ahara doğı il rittilcço şiddo~
leoen şark cephesiodek i har

bin karektorini bu ıuretle hulisa 
ettik teo sonra an zl ka:ıancı bakı· 

mıodao işi incoliyebil riz: 
Bugün için odioecejimiz ilk 

intiba üç aylık Sovyet saldırımlırı. 
nın Alman ordusunu harbe icbar 
dolayısilo yıpratma tesiri meşkQk 
of sa bile orazi bakımından elde 
ottiii oeticooio pek övünülecek 
derecede olmadıjıdır. Alman mev· 
ziinin iki ucu (Lonioırad ve Ta. 
raoror) ile ortası ( Rijev ) henüz 
Almanların elindedir. Bunlardan bir 
veya ikisi Sovyotlerio eline düşse 

bile cephedeki doruma kökünden 
değiştirecek bir şey olamaz. Nasıl 

iki Almanlar bu kadar yor işgal ot· 
miş olmalarına rağmen henüz neti
ceye varmaktan uzaktırlar. Sovyet· 
ler do bunlardan bir kısmını ele 
geçirirlerse pek ehemmiyetli birşey 
olamn. Keldı ki aylardır devam 
eden propağaodalara rajmon henüz 
belli başlı bir mevki Sovyotlorin 
eline reçmomiştir. En çok daha bir 
ay devam edecek olan Sovyetlero 
müsait bava vaziyetinin do pek faz· 
la değişiklik rotireceii kolaylıkla 
tahmin olunamıyor. Taarruz ıırHı 
ondan sonra Almaolardadır ve ne
tice do, yakarıda izah ettiğimiz 

(Devamı iiçüncUde) 

• 
NeJJyork'ta GoçtJo J ı l 
boşanmaların Nevyork' ta bo-

b b 
, şaoma sebeple· 

s e e ı . . " t b. 
rını gos eren ır 

istatistik çıkmıştır. Bu istatistiğe 
röro boşanma sebepleri üç kümeye 
ayrılıyor: Birinci kümeyi ciddi ae 
boplerlo boşananlar, ikinci kümeyi 
f'hemmiyetaiz sebeplerle boşanan· 
la, üçüncü kümeyi do gülünç se· 
btplerlo boşananlar meydana ge· 
tirmoktodir. 

Gülünç sebeplerle boşananlar· 
dan üç çiftin ayrılmalarına sebep 
erkeğin karısına « pont :ıo don.ın 

Amerikan oyununu öğretmemosidir. 
Elli altı ailenin ayrılması, do

ğan çocuklarına, kadın ile erkek 
ayn ayn ad koması yüzündendir . 

Sekiz yüz altmış beş çiftin 
ayrılmalarına ıobep, karılarınm 
hazırladı(ı yemeii kocalar1nın ye
memesidir. 

On dokuz aile do, kadın baş 
ka yemek, erkek bı şlta yemek 
seçiyor diye boşanmıştır. 

Üç çiftin boşanması sebebi 
daha gülünçtür: erkek hergün 
çocukların oyııncP ğı ile oynıysrak 
evde kavga çıkmasına sebep olu 
yormıış. 

N ıhayet, elli çiftten üç tane 
otkok, ve kırk yedi tane kadın 

da evleomedtn Önce yaşlarını 
sa kladıldarı için boıanmıılardır. ·-
Şehrimizde blslklet 
koşusu yapllacak 
Beden terbiyesi umum müdür· 

lltünco tayin edilen birinci ıınıf 

bölgelerde yapılacak b:ııildet koşu . 

!arına 5 niıandao itibaren başlana 

caktır. 

Ayrılan bölgeler arasında Sey. 

hın bölıeıide bulun dua ondan 5 
oiaan pazar günü şehrimizde 50 
kilometrelik bisiklet koşusu yapıla· 
cakbr. 

K1rmıt'hlar da at19 tallml 
yapmak latlyo rlar 

Ceyhan ( Hususi ) - Kazanın 

Kırmıt nahiyesinde, iakerlik hizmo· 

tini çavuıhıkla bitiren bir muallimin 

idaroaiode gençlik, beden terbeyesi 

kanununun icabettirdiği şekilde ça

lışmaktadır. Ancak; Ankaradan gön · 

derilen ataş muallimlerinin nezareti 

altında Miıis, incirlik ve diğer ba. 
zı köylere atış yaptırılırken onların 
da ihmal odilmrmoıioi bölg-e'den 

l rica etmektedirler. 

---- Nehir 
gören 

tatmasından çok zarar 
Ceyhan çiftçisi mU9kUI 

duruma dUştU 
6 Metro 10 santime kadar yükselerek 100 bin dekar araziyi ıa 

altında bırakmış olan Ceyhan nehri tabii seviyesine düşmüş bulunmak· 
tadır. Fakat bu mmtaka ol'an su altındadır. 

Bilhassa Büyüle Maogıt, Küçük Mangıt gibi bazı köyler arazisi mez
ruatı, nehrin gotirdiii kumların altında kalmıştır. 

Adana Ziraat Müdürlüğünün hazırladığı rapora göre, şiddetli yai· 
morları müteakip 0100 şimal rüzgirlarınm tesirile huıolo srolon don, 
henüz su altında bulanan tarlalardaki ekilmiş ilkbahar ürünlerine Çok 
ziyan yapmıştır. Pamuk, fasulya, ml!llr ve kumdarı g-ibi mahsuller en çok 
müteo11lr olanlardar. 

Donun tesiri bilhaua Adana, Kozan, Osmaniye ve Ceybaoda hiHe· 
dilmiştir. Adana'da yazlık zoriyat, pamuk, sebze, meyve ve bailar; Coy
banda yazlık zeriyat ve pamuk, Osmaoiyo Vf'l Kozan'da meyveler yüzde 
30 ile yüzde 80 arasmda zarar rörmüştür. 

Diior taraftan öğrendiğimize göre, bükQmetco Ceyhan kazasıoa 

tohumluk olarak verilen 15 ton mmr ve 42 ton kumdarı çok: zarar gör 
dü(ünden Ceyhan çiftçisi müşkül bir doruma düşmüştür. 

Bu vaziyeti fırsat bilen tüccarlar komdarı fiyatını birdenbire yük. 

ıeltaıişlerdir. Çiiit üzerinde do fiyat yükselişi vana da eken az olduiu 
için ziyan derecesi de oiıbidir. 

Çiftçi, daha ziyade kumdarı üHrindeki fiyat yükıolişindon şikayet

çidir. Kumdarm1n kilosunu 35 kuruşa satanlar vardır ki, bu malı aynı 
tüccarlar köylerden 8 kuruşa almışlardı. 

Alikadarlarm süratle tedbir düşünecekleri muhakkaktır. 

Bir k a d ı n boğ u ı d u 
Ôirendiğimizo göre, Bahçe 

kazasının Haroniyo nahiyesine bağ· 

lı Kurtlar köyünden Mehmet km 
35 yaşlarında Zeynep Yeşil, Kurt· 

Yarınki 
Yarın saat 10 da ismet İnönü 

kız sanat enstitüsü, kız lisesi ve 
öirotmeo okula kız talebeleri ara· 
sıoda yeni istasyondan başlayıp 
halkevi önünde bitecek olan 1000 
metrelik cloönü• koşusu yıpılacalc• 
tar. 

Saat 11 de do yine istasyon
dan başlayıp asfalt yolu takiben 

lar köyü ile Hıcllar köyü arasında
ki Kmlca çayından geçerken çayın 
akıntııına kapılarak borulmuştor. 

Hiiiaeoio kaza olduju tesbit 
edilmiştir. 

koşular 
yeni otel, belediye Önü, kundura· 

cılar arastaaı, Abidin pa,a caddesi 

taş köprü, Sophi paşa konağı, tü· 

men önü, dörtyol ağzını geçerek 

halkovi önünde bitecek olan 3000 
metrelik claönü» koşusuna okul ve 
gençlik kulüpleri atletleri iştirik 

edecektir. 

Dün geceki müsame
re çok güzel oldu 

1 uğreştıkları01n yeni bir bürbanı idi. 
Müsamereye iıtiklil marşile 

başlaomıştıı Programın birinci k11-
mıoda, ııraailo, şunları rördük ve 
dinledi le: 

Tuna (Vals), arabamın atları 

türkçoleştirilmo heyeti bu huıusta 

hazırladıiı iki projeyi çoğaltarak 

kanunun aslilo birlikte mütehassıs 

bir çok zatlara göndermiş ve on 
gün içinde inceleyerek bu basos-

taki mütalaalarını veya karşılıklı 
tekliflerini bildirmelerini iıtemiştir. 

Heyet gelecek mütalaaları tas. 
oif ederek türkçeleştirilmiş bir tet· 

kilib E!asiye kanunu proiosi 
yapacaktır. 

• Haber verildiğine göre, Ro· 
ma büyük elçimiz Hüseyin Ragıp 

Targu, öoümüzdoki günlerde me· 
zunen memleketimize relecektir. 

Büyük elçi, burada kısa bir müd· 
det kalacak ve Aokarada bültumot 

erkanı ile temaslarda bulunduktan 
•Onra tekrar vazif-i bafına döne· 
c~ktir. 

• B. M. Meclisi Bütçe Eocü· 
meni önümüzdeki rünlerdo azaıı 

arasından raportörler seçerek 1942 
mali yıla masraf biltçesiodo teklit 
edilmiş olan tahsisat dolay11ile her 
vekalette ayrı ayrı tetkikler yap-

tıracaktır. Bu tetkikler neticesinde 
hazırlanacak raporlarm bastarıl· 

masıoa karar verilmiştir. 

Bütçe Encümeni Ve kaletlerde 

yaphracayı tetkiklerden soora umu

mi heyet halinde 1942 mali yılı 
bütçesini müzakereye başlıyacaktır. 

Bütçe malam olduğu üzere, içinde 

bulunduiumuz; mali yıl bütçesine 
nazaran 74 milyon 29 bin küsur 

lira fazlalıkla Meclise sevkodilmişti 

ve artan masraf kısımlarını karşı· 

layıcı tedbirlerle varidat k11mı bu 
miktar üzerinden tahmin edilmişti. 

Bu kısmı alakadar eden kanun 
layihaları da Meclise röndorilmiş 
ve Bütçe Encümenine 1evkedil
miştir. 

• lzmir'de Karşıyaka'da Şe. 
mikler köyü ile Çiili köyü arasın· 
da Şerif kızı 23 yaşında Perihan 
Tekirdailı ile kız kardtşi 20 ya· 
şıoda Sadiyeyi kirletmek istiyen 
Çiğlili Hasan Tomruk, Raşit Be
riktaş ve Mehmet Ômür tutulmuş, 
rasbettiklori 84 lira kıymetinde 
bilezik ve '25 lira para alınmış, ıa· 
hiplerioe verilmistir. 

Suçlular adliyeye sovkedilmiş 
lerdir. 

lık olı.ullar merkez koruma bir
lii'i tarafındı o günlerdeober i hazır· 
laodığı malQm bulunan müsamere 
dün gece Asri sinamada çok kala· 
balık bir davetli huzurunda verildi 
ve yavrularımızın 11nat kı.biliyetlo· 
rini ıörmek, alkışlamak için bir 
vesile teşkil etti. 

(halk türküıü), köylü dansı, k.rizao· __ .....,!!ll!!!!!!!!ll!'!!!!!...,!!ll!!!!!!!!ll!!!!!!!!!"!!'_....,.....,.!!11!!!!!!~ 

Dekorlar, kıyafetlerin mevzu. 
atlarla imtizacı, milli oyunlarımızın 
takdire değer tarzda oynanışı, yav· 
rutarımızın yetiştirilişinde ilk okul 
öiretmeolerioin nasıl canla başla 

tem (root), Sille türküıü, ıafak 
(Vals), yıldız (milli oyun), kırmızı 

beyaz (ront), rüzrir (Valı) ve bir 
perdelik «atak Ali> tomıili ... 

ikinci kııımda da şanlar: 
Başak (ront), fazorum oyu"la-

(Devamı üçllnctlde) 

Aiaç bayramı bugUn 
kutlanacak 

Ha vanan fenalığı yüzünden go · 
ri bırakılan araç bayramı bugün 
saat 15 de lsmtt lnönü ilk okulun· 
da kutlanacaktır . tar •rlerde •tbeden harp ve cepheden bü

nn),ba11 IJa bir yerin düşürülmesi maaz e=========================================================================ıe• 

~:.::!;·~ m~ı;/:!:z:,~uzda veya sırtta 111 H n k a '° e 1 Kunduracı 
.,. adan t Halbuki yandan çevirme bu ______ YI _ __. 

rlN'di melidi il maoiveli vaııtasilo kaldırmayı • • 
n b ıhireni arır. 
İa 1 oıı. F• Ordular modernleşip teknikleri 
t•an lÇ (ÜC. vktloodikçe hamal ribi sutla 
ravı f 'b' ' tJGo ar il, yetişmiş, usta bir işçi gı ı 

1 iıiftup f ' iveli veya makine ile işlerini 
~Orİoüz d trmek isterler. 
,. 1 ıdan Y1 Btı ıc beplerle Sovyetlerio Al· 
'"ılar~ından ~lan icbar ettikleri bu luş harp· 

ede 1 ıı da 4 Alman ordusu için hakikaten 
: çafibi mdarzo edilmiyen ve fakat kaçı 
Jk lelecok ıuı da mümkün olmıyan bir 
;ımı1a böy ,lir. 

t • fi 1 birlii Kış taarruzları da 
1
tJ&D ıdar. ay 
pdaraaua, 1 yıprallcıdır 
ri p ;ojal•'' - --.-. 
arın ıırlar. )iter taraftan iyi müdafaa edilen 
11adtlur olıı mevzilere lr.arıı (Almanların bu 
ıa tler yalı lafaayı da iyi yaptık.larına şüp · 
~•nİ ün me kalmamıştır) kıı taarruzları yap· 
telle:ü11 Tüı ;;. da az yıpratıcı bir ıey de
yur'zıman ıJir. Müdafi taraf yeri ve ılperi 
ba :laya v.tı oldoiu, hücu~ eden . • ~ar~f'.o 

• p "batday
1 

• a ateşini üzerıoo çekt•rı ıçıo 
.Jaw. el•r t verirse, hücum eden taraf 

• ~9ıkta taarruza kalktJjı içio 

Müşteri yerden kalktı ve seHizce çiz
meleri ölçmeğe başladı. Feodor, ona yar· 
d~m etmek arzusiyle, yere diz çöktü ve 
ç.ızmeyi çekip çıkardı, fakat o anda ye 
rın~eo farl~dı ve dehşet içinde kapıya 
do~ru geraledi. , Müşterinin ayarı ayak 
doııl at brnaiı idi. 

Feodor : 

" Bak •en 1 diye du"•ü dü M • . -s o • ogor ış · 

içinde İş varmış I" 

Bu gibi hallerde ilk. iş olarak yapıl· 
matı icabeden şey : Haç çıkarmak, sonra 
hor şeyi bırakıp kaçmak; fakat 0 haya· 

tında ilk ve, belki, son defa şeytanla 
karşılaşmış olduiuou ve fırsattan iıtifade 
etmozao bunun budalalık olduğuna derbal 
kavradı. Zorlayarak talilni df'loomeie ka. 
rar verdi. Haç çıkarmamak için ellerini 
arkaııoa bıtladı, hürmetle öksürdü ve 
söıe başladı : 

- Dünyada şeytandan deha murdar 
ve daha kötü hiç bir şey bulunmadığı 
rivayet olunur, benao, beyefendi, öyle an· 
lıyorum ki, ıeytan rayet ilim bir kimle 
dir. Şeytanın, affedersiniz, ayak yerine at 
tıroaj'ı ve arkas nda kuyraia varu da 

v e Şeytan A. 
Memnun olan müşteri : 
- Bu sözlerin hoşuma ritti, dedi. 

Ttşekkür ederim, kunduracı peki ne iı. 

tiyoraun ? 
Ve kunduracı, bir saniye kaybetme· 

don şikiyet etmtğe başladı. Çocukluğuo
Janberi zenginlere gıpta ettiiinden bah
setti. Bütün insanların ayn1 şekilde büyük 
evlerde yaşamadıkları ve cinı atlara 11-
hip olmadıkları daima gücüne gitmişti. 

Neden, sorarım size, o fakirdi ? Kendi 
evi olan ve karısı şapka giyen Varşoveh 
Kazma Lebyodkioden neresi eksikti ? 
Onun da burnu, elleri, ayakları, başı, sır· 

tı zenrinlerinkiodoo fark11z olduğu halde 
neden başkaları g-ezip eğlenirken o ça. 
lışmak mecburiyetinde idi ? Niçin lavan· 
ta kokan bir bayanla deril do Mariya ile 

evliydi. Gerçi zengin müşterilerin evlerin
de güzel hanım kızlara sık sık tesadüf 
ediyordu, onlar kendisine hiç ehemmiyet 
vermiyor ve .ncalc, bazan, gülüyor ve 
fısıldaııyorlardı : " Bu kunduracının bur
na ne kadar kırmm 1 " Filhakilca Marı· 
yada iyi merhametli, çalııkın bir kadındı. 
Fakat ne yazıl-. ki, cahil eli çok atar ve 

don bahıotmok icabottiği zaman ıöze ka
rışıyor ve dehşetli saçmalıyor. 

Milşteri onun ıözüoü kesti : 
- Peki oo iıtiyorauo ? 
- Benim arzum. iblis oilu ieytan 

beyefendi, lütfuna imkio var~a zengin ol 
maktır. 

- Buyur. Ancak buna mukabil bana 
robunu yermeğe mecbur olacaiıoı da 
unutma 1 Henüz horozlar ötmomişkeo gel 
ve, robunu bana teslim ottiiioe dair, iş · 
to bu kiğıda imza at. 

F eodor nezaketle : 
- Beyefendi 1 dedi. Bana çizmeleri 

sipariş ettiğiniz zaman sizden peşin para 
almadım . Evveli ılparişi yapmak sonra 

1da para istemek icabeder. 

Müşteri razı oldu : 

- Haydi öyle olsun 1 
Havada, birdenbire, vözalıcı bir alev 

parladı, odayı bulut halinde peobe bir 
daman kapladı ve yanmış tüy ve kükürt 
koktu. Duman daiılınca Foodor rözlorini 
oğuşturdu ve ıördü ki, o artık ne Feo 
dor ve ne do kunduracı deiildi, yelek 

otaloola bam· 

Çehof 'tan ==• Uşaklar önüne ytmokleri getiriyor, hür
metle eğiliyor ve : 

- Afiyetler olsun, beyefendi hazret 
leri 1 diyorlardı. 

Ne zooriolik 1 Uşaklar büyük bir 
parça kızarmış koyuo eti ile bavyrr dolu 
kileyi önüne koydular, ıonra tavada kı
zarmış bir kaz getirdiler, biraz sonra do· 
muz haılaması ile hardal kökü salatası 
geldi. Ve bütün bunlar ne kadar asiline, 
politik şeylerdi Feodor yiyor ve her yeoi 
yemekten avvel, tıpkı bir general yahut 
yahut kont gibi, en nefis votkadan bir 
kadeh yuvarlıyordu. Domuz başlamasın· 
dan sonra Önüne kız yağına pilav, ıoora 
domuz yağma da kızarmış omlet ve cİ· 
j-or kebabı konuldu, ve o hep yiyor ve 
hayran oluyordo. Fakat daha ne var ? 
Daha soğanla börekle çavdar ekmeği şı· 
rası ve başlanmış şalgam vardı. Foodor 
" Zeng'n'er bövle yemeklerden nuıl çat• 
lamıyorlar anlamıyoı um 1 " diye düşündü . 
Son olarak büyük bir çömlek bal gelcii, 
Yemekten sonra mavi ırö1lüklü şeytan 
arzı endam etti ve, yerlere kadar f'ğilo· 
rek sordu 

- Ô le yeme · inden mamnuo 



y A Z A N Sevilen, beie· 
nilen ve övü

N em ed din len insanların 
S 8 d 8 k rahatı yoktur, 

meraklı gözlerin dikizi altındadır 
lar iyi kötü hep onlardan konu· 
ıol~r, adları sık sık geçer. Millet
ler için de böyledir. Kıyamet or
tasında herkes kendi derdini nnu
tur, onun ne yapacağını düşünür, 
ona ne edileceğinden kaygıya dü 
ıer. Türkiye, böyleoce, dillere deı
tan olan bir memlekettir. 

. l "b' milletler Gözde ınsan ar gı 1• 

. . d d •anı uoutulmaktansa, 
ıçın e a ı . k 
. b' d ana ister bıze arşı 11ter ız en Y ' 
_ _ lenuıesi ve haber yayılması 

ıoz •oY 
daha iyi görülürse, son zamanlar-
da Tütkiyenin hiç hatırdan çıka
rılmamaıına sevinmek gerektir. Zi
ra gün geçmiyor ki olana ve ola 
cağa Türkiyenin adı karıştırılmasın. 

Dünkü gazetelerde bizimle il 
ıili gene birçok telgraflar okuduk. 
Bunlardan birinde, Türkiyenin -
Bulıariıtanla beraber - Mihverle 
münaaebetlerinin " pek yakında ,, 
tayin edileceii bildiriliyor.Bir baş 
kasında, Ege adalarındaki hazırlı 
jm Türkiyeye karşı olasılığı ileri 
aürülüyor. Üçüncü bir haberde de 
Almanyamo, Türlı.iyeden geçerek 
yürümek isterse Bulgar ordularını 

kendi emrirıde görmeyi dilediği açı
ja vuruluyor. 

Savaşan iki taraf ıo olanca ltız 

larile yaz harbine hazırlandıkları 
bir ıırada, yangının tam ortasında 
bili dokunulmaz kalmıt bir mem· 
leketin merak uyandırmasına şaş

mamak lazımdır. Dört tarafımız 
ateş ve yıkım içindedir. Önümüz
deki yaz, sarımla öbür sınırlarımı· 
za da dayanacaktır. Gittikçe ge· 
nişliyen ve bize yaklaşan kargaşa
lık, Türkiyeye bulaşmadan mı at· 
lıyacaldır ? Bilmeceyi çözemiyen· 
lerin zihnini bu sorgunun kurcala ... 
maıı kadar tabii bir şey olamaz. 
Bundan dolayıdır ki bu merakın 
tesiri altında türlü kaynaklardan 
relen bq gazete h"aberlerinden hiç 
birine ehemmiyet vermediğimizi 
hemen söylemek isteriz. Bunlar 
sajlam hıQlele dayanan görüş ve 
bilişlerden ziyade, gazeteci haya· 
linden dozma iğreti yapılardır. 

Fakat öyle bir devirde yaşı 
yoruz ki uzun zamanları kestirme· 
ye imkan yoktur. Harbin, şu veya 
bu taraf için ne gibi zorlqklar mey
dana g'tireceği, şu veya bu tara· 
fıo harbi kazanmak için kendisioe 
hangi yeni ve umulmaz planları 

gerekli bulacağı şimdiden topye· 
kOn bilinemez. Doğru düşüncenin 
ilk şarta her ihtimali olur saymak.tar. 

Bundan başka, her devletin 
politika11 ve istekleri azçok belli 
olmamakla beraber, şu eşsiz savaş 
içinde söze ve anda bağlılığıo, an
cak menfaat ıınırlarile ölçüldüğü
nü, akıldan çıkarmamdc, olar ka· 
dar olmaza da inanmak, devlet 

tedbirlerinin başında gelir. Burün· 
k6 ıe5siz v~ güvenli durumun ya· 
ranki yenmeler ve yenilmeler ıo

nunda değişebileceğini hiç unut 

muyoruz. 

Bu iki pürüz kaydını sai'lam· 
ladıktan sonra diyebiliriz ki bu gi· 
bi telgraf haberlerinin Ö1Je sürmek 
iıtedikleri tehlike yakan aylar için 
boştur. Milli Ş•f, lzmir nutkunda 
ba rüveni açıkça belirtmişti. Ônü
ID6tdeki aylar için Türkiye bakı 
mından herhangi bir tehlike akla 
gelemez. 

Tllrkiyeni M"b _ • n ı verle munase-
betlerı çoktan ben· 1 B 1 o muştur. u 
münasebetler Almany .1 . l 

• • ı e ımza a· 
dıgımız doııtluk anla"- d 

y-as•na aya
nır. Bu anlaşmama da e 

ı l"'- 1• l n zor ve 
~n te ı ı111.e ı. sa~•. an bir .z•11ıanda, 
ıki tarafın ıstegıle ne gıbi Şartla 
içinde imzalandığı meydandadı:. 
Bunda değişmiş bir şey yoktur, 
artmış ve kuvvetlenmiş bir insan 
vardır. Diyebiliriz ki Almanya, 
8 il 1 k a n durumunda bu gün 
bu doıtluğa ve Türklyenin dürüst· 
UliGne güveniyor. 

L-_ Ege adalarında hazırlık varsa, 
.,,.... harp bakımıadan ite yara-

Son moda keli
melerden biri : 

Dalga 
Y A ZA N Bugünlerde yİ· 

ne bir soiuk 
R E F İ_ K dalgası geçiri
H A L 1 D 'yormuşuz ... 
cDıılra» kelimesinin dilimizde 

h tlmızda aldıiı Öneme dik-ve aya • 
kat ettiniz mi? Mesela «A.1Jkara 
radyosunun kısa dalgası lstanbulda 
dinlenemiyor», «Tayyareler dalga
lar halinde Malta adasma bir gün· 
de beş akın yapmış>; «Cenap A· 
merikasmda şiddetli sıcak dalgası 

hüküm sürmektedir>; •Sark cep 
besinde düşmanm birbiri arkasın
dan dalga'8r halinde ilerliyen kıta
lera yok edilmiş» gibi, gerçek 
dalga ile ilişiği olmıyan bir sürü 
dalgalı eümlelerl Bunlara bir tane 
de ben ekliyeceğim: « Şu sırada 
lran bir propaganda dalgasına uğ· 

ratılmıştır. > 
Zira propagandalar dahi dalga

laştmlmıştır; arka arkaya memleket 
kıyılarma çarpmakta, gümbiirtüsü 
baş şişirmek tedirl 

Radyonun icadiyle yayılmıya 

başlayan «dalga> kelimesini ikinci 
dünya harbi büsbütün dil pelesen
gi yaptı; meteoroloji de !!ıcak ve 
soğuk dalgalariyle bu işe zaten 
yardım etmişti. Artık içinde çeşit, 
çeşit manalarda «Dalga> sözü bu
hınmayan gazete say111 yok ... Bu 
dalra ya hava boşluğunda, göze 
görünmez, fakat lı.ulağa giren bir 
şeydir; ya gökte uçak şeklindedir; 
ya yerde ordu halindedir; yahut 
arzm aşırı soğukluğuna, sıcaklıi'ıoa 
işarettir. 

Eskiden iki türlü «Dalga:. bi· 
lirdik: Birincisi basbayağı su dal· 
gası ... lkinci~i afyon yutanlarla es
rar çekenlerin geçirdikleri bileti 
Bu, son manadan alarak bir de 
dalgınlığı, dikkatsizliği gösteren 
«Dalga geçiyorsun> tabirini çıkar
mışız. 

isim değil da mastar ve fiil 
olarak bayrak için «D.ılgalanmak» 
mastarı da kullanılırdı; sooraluı 

bir kısım kadınların salıntılı yürü
yüşüne de •Dalgalı» sıfatı verildi. 
Amma tek başına «Dalga» kelime
si yalnız suyun yükselen haşarı k11-
m101 anlatırdı. 

Şimdi ayrı ayrı manaya gelen 
«Dalga» larla dolu şöyle bir cüm 
le kurmak elimizdedir: cŞiddetli 
soğuk dalgasa hüküm sürdüğü bu· 
rünlerde radyoda orta dalgayı aç
tım,da1galar halinde gelip bir şeh
ri bombalayan veya yine dalgalar 
halinde biribirleriyle çatışan uçak 
ve ordu teş11kkülleri, hele dalga 
lar arasında, röz açıp kapayınca
ya kadar ~ kaybolan koca koca 
ıemiler hakkında aldıiım korkunç 
haberler beni bir -düşünce dalga· 
sına kaptırdı, hali kendime gele
medim!> 

Bir İtalyan 
amiralının isteği 

YAZAN Geçenlerde, 
· bir ltalyan ami· 

A B 1 D 1 N ralı, son zaferi 
DA VER kazanmak için, 

Demokrasileri denizlerde yeomek 
tezini ileri sürdü. Bu tez doğrudur. 
Çünkü Demokrasi cephesini teşkil 
eden devletler, birbirlerinden, hatta 
kendi topraklarmdan bile denizler
le ayrılmışlardır. Mihver devletleri, 
deniderde muzl\ff er olurlarsa, tam 
bir abluka altına alınacak olan Bri 
tanya adaları, asker çıkarmağa da· 
hi lüzum kalmadan teslim olur. 
Akdenizde, Mısır - Filistin - Sn 
riye cephesi sükOt eder. Arkasın

dan Irak, lran, Kafkasya, hatti 
Hindistan çorap söküğü gibi gider. 
Afrikadaki lngiliz müstemlekeleri, 
cenubi Afrika dominyooa, Avust· 
ralya ve Yeni Zelanda, harbe de
vam imkanını bulamazlar. Amerika, 

kendi kıt' asında, kendi kuvvet kaymak 
larile harbedebilirse de, bu ümüt· 
siz bir mücadele olur. Yardımsız 
kalacak olan, Sovyetler Birliği de 
Çia de ayni ümitsiz vaziyete dü
şerler. Böylece ikinci dünya harbi 
de, Üçlü Pakt devletlerinin kat'i 
zaferile neticelenir. F alcat ... 

Evet, ltalyan amiralının yaptı
ğı bu güzel bülyanm arkasından 
pek Önemli bir fakat gelir ki o da 
şudur: Fak at, lngiltere ile Ameri 
kayı denizde nasıl yıonmeli? Aoglo 
- Sıkıonlar, denizde, hHımlarm
dan kuvvetçe üstündürler. Bu üs
tünlüğü artırmak için, lnıriliz ve 
Amerikan tersaneleri, adeta insan 
kuvvetinin üstünde bir gayretle 
çalışıyorlar. lngiliz donanması, oğ· 
radığı kayıplara rağmen, bugün 
gene harbin başındaki kadar kuv
vetlidir. Amerika, Japon baskınile 
ujndığı kayıpları telifi etmek Ü· 

zeredir. 1942 de 40.000 tonluk ol
mak üzere, 4 logiliz zırhlısı biz. 

"mete girecektir. Amerika da, önce 
43 de hizmete girmeleri mukarrer 
olan iki zırhlıyı bu sene bitirmete 
çalıımaktadır. Buna muvaffak olur 
sa o da, 1942 de donanmasına 4 
zırhlı ilhak edecektir. 

Almanya ile Joponyanın tersa
ne ve tezgablara kaim bir esrar 
perdesile örtülü olmakla berabea;, 
1942 de bu iki devlet, 8 zırhlı ya• 
p&mazlar. Unutmamalı ki İogiltere
nin harp başındanberi geçen 31 
ay içinde, yeni gemi bakımından 

neler yaptığı gizli tutulmaktadır. 

MalOm olan 1942 ıonunda ve 1943 
başında bitmek üzere 2 tane 
40,0•10 tonluk zırhlının daha yapıl
dığıdır. Amerikanın da 1942 sonun• 
da bitirilecek 45,000 tonluk iki 
zırhlm lcızaktadır. Daha ilerisi için 
bu de\'letin yapmağa başladıiı 1 

A:Nf i ULOPE Oi 
Bulgaristan'a dair 

rakamlar ' 
Ruıya'ya karşı yapıldığı söyle 

nileo ilkbahar hazırlığı tamamlan· 
mık üzeredir. Bulgaristan kralı 
Boris'in ansızın Almanyay9' yaph 
- ı son seyahat, bu hazırlılda il 
fili görünmektedir. Dobruca'yı il-
g - Bl "t' hak etmeden once u garıs an ın 

söylenirse de bunlardan yumuşak 
kömürden bışkası işlenmez. Bu da 
tamamiyle devlet elindedir. 

19l6 da çıkarılan kömürler 
1,114,000 tona varmakta idi ki bu 
nun 147,500 tonu hususi maden
lerden çıkmıştır. Ba kömür, mem. 
leketin içindeki ihtiyaçları karşılar 
ve ancak fiyatlıır elverişli olduğu 

zaman ufak bir k11mı ihraç edilir. 
Bundan başka Bulgaristanda bakır 
ve kurşun da çılcar. 

üzölçümil 40.000 mil murabbaı 
~tarak hesaplanıyordu. Nüfusu da 
altı milyoı::dur. Bulgaristanın smır
larından bir kısmı 1878 Berlin, bir 
kıamı da 1919 Neuilly muahedele· 
riyle çizilmiştir. -

Bulraristan nüfus kesafeti ba
kımından Balkan yarımadasında 

başta gelir. Bu harbin başmdaki 
istatiıtiklere göre Bulguistan' da 
mil murabbaı başına 153 kişi düşer. 

Bulgaristan topraklarının yüz· 
de 36 sı ekilmiş bir haldedir; yüz· 
de 28 i de ormanlıktır. 

Bulgar nüfusunun, 11şağı yulca
rı, yüzde 81 i Bulgar ırkmdandır. 
1920 de yapılan bir istatistiğe gö 
re nüfusun yüıde 11 ini de Tü•k· 
ler teşkil ediyordu. Slavların, yahu 
dilerin vesair yabancıların oisbeti 
küçüktür. 

Bulgariıtan'da endüstri pek 
fazla gelişmemiştir. Yalnız tütün 
yaprağı işlenmesi, rülyağcılığı ve 
dejirmencilik bundan müstesnadır. 

1926 da Bulgaristan tütüncü
lükle, gülyaicıhiı ziraate aid şey
ler sayıp öteki endüstrisinde bir 
hamle yapmak istemiş ve bu işe 
4 milyon İngiliz lirası tahsis temişti. 

Bununla beraber köylüler üs
lerini, başlarını kendileri dokuduk· 
lara gibi ayakkabı ve papuçlarını 
da kendileri yaparlar. 

Her n e kadar memleketin 
maden bakımından zengin olduiu 

korkunç bir armada vardır ki onu 
hesaba katmıyoruz. 

Bugün için, Üçlü Pakt dt.v· 
Jetlerinin donanmaları, İtalyan ami
ralinin hülyasını tahakkuk ettirecek 
yani Anglo Saksonlara denizlerde 

yenebilecek kudrette dejildirler. 
Yaran için iae, harbin süprizlerini, 
bilinmiyen ve umolmıyan hadisele
rini keıfetmek mümkün olamamak 
la beraber, kigıt üıtündeki hesap· 
lar ,onların daha ziyade aleyhine
dir. 

Eğer, Mihver devletleri 1942 de 
müşterek kara, hava ve deniz taar. 
ruzlarile lna-iliz donanmaama • çün 
kü Amerikan donanması bugünkü 
tedafüi vaziyetini muhafaza ettikçe 
oonu vurmak mümkün değildir -
ajır bir darbe indirmezlers~, · ki 
böyle bir darbenin indirilebileceği 

yer de, Akdenizdir - istikbalde 
bunu yapmanm imkanı, büsbütün 
azalacaktır. 

Şaraıı da bir kakikattir ki in· 
giliz donanması, bu harpde, gerek 
gemi, gerekse aevkulceyş bakım

larmdan, 1 numarala dünya harbine 
nazaran, çok daha sıkışık ve güç 
durumdadır. 

( Cumhurlyet'ten ) 

Yıpratıcı sava, 
- Battarafı ikincide -

gibi, iki tarafın bu kış harplerinde· 
ki yıpranma derec6lerile ıerilerde 
yaptıkları hazırlıklara bağlıdır. 

Birincisi için meşkOk dedik. 
Hazırlık meselesinde bilhassa sana
yi itibarile Almenların daha üstün 
vaziyette olduklarına şüphe yoktur. 
Bilhassa Japon taarruza dolıyııile 
İngiltere ve Amerikanm bu kış 
Sovyetlere yaptıkları yardımlar pek 
az olduiu için, büyük sanayi mm· 
takalarını elden çıkaran Sovyetle
rin bütün Avrupa sanayiini ele ge · 
çirmesi olan Almanlardan daha az 
istihsal yapacaklara aşikardır. Bıın·ı 
da belki Almanların \islerinden faz. 
la uzaklaşmış olmalarından ileri ge 
len zayıflama ile karşılaşacaldardır. 

Hüliisa iki tarafın da muzaffer 
olmak için varını yoğunu, maddi 
ve manevi bütün kuvvetlerini or
taya dökmesi, şiddeti daha şimdi
den insana ürküden kanla bir harp 
sahnesi meydana getirmiştir. Bu 
şiddet yaza doğru gittikçe artac1lc 
ve bir tarafın yıkılıp «pes> deme· 
sire kadar böylece devam edecek
tir. Dünya savaşının hakiki safhası 
Rusyada ve şark cephesinde geçi
yor. Neticeyi tayin edecek de ha· 
dar. 

Dün geceki müsa· 
mere çok güzel oldu 

( Baıtarafı ikincide ) 

rı, Genç Osman ( halk türküsü ), 
Turan (ront), menekşe (milli oyun) 
bahar (ront), Kafkas dansı, Uşaklı 
(Milli oyun), ka ı dere (Milii oyun) 
harmandalı, final ıarkısı. 

Müsamere sona erip de salon. 
dan çıkarken, .herkes gibi biz de 
düşünüyorduk: 

ilkokullar Merkez Koruma Bir
liği, bize aık sık, yavrularımızm 
hünerlerini, zekalarını ve öğret

menlerinin başarılarını alkışlamak 

fırsatını hazırlasa~ H 'ç deiilse dün 
geceki müsamereyi bir iki hafta 
daha tekrarlasa .. 

Davetlilerine çok güzel bir 
gece geçirten ve onlara fakir, 
kim9esiz yavrularımızın ihtiyaçları

nı düşünmek imkanını veren de
ğerli doktor Bahaeddin Yengini, 
Cumhuriyet ilkokulunun deierli 
öjretmeuini, ve müsamereyi bazır
lıyan diğer öğretmenleri hararetle 
tebrik ediyoruz. 

28 Mart Crımd'rtesi 
Tllrklye Radyodlfllıyon poıtalan 

Tllrklye radyotu, Ankara Rady 

7,30 Prorram ve Memlek 

saat ayarı. 

(PJ.) 

7,33 Müzik. Maf1lar (pi.) 
7,45 Aian• haberleri. 
8,00 -
8,30 MOzik: Senfonik prorra 

13,30 Program 
Hat aJ'&rl, 

13,33 Müzik: Karışık 
hıvaları. 

13,45 Ajanı haberleri. 
14,00 -
14,30 Müzik : Riyaseticamb 

Bandoıa. (Şef: Ihsan Künçer.) 
Milli Martlar: Mehmed 

min Y •la-ın, Ulvi Cemal Erkin, 
Necil Kizım Akaeı E • Cenkmea, 
ve Ahmet Yekta'daa. 

18,00 Prol'ram ve memlek 
aaat ayar., 

18,03 Radyo Çocuk klllbll. 
18,45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Müzik: Radyo danı 

kestrasının Her Telden pro2'ra 
19,30 Memleket aaat ayan 

Ajanı Haberleri. 

il ar. 

19,45 Kahramanlık Deıtaa 
19,55 Müzik: Rumeli Türlı:QJ 
21,45 Radyo &'azeteıi. 
20,45 Müzik: Kotma ve 

21,00 Konuıma ( Tayyar 
konuşuyor). 

21,15 Müzik: Dinleyici iıt 
1 . • 
erı. 

20,15 Konuşma (Kabram 
menkibeleri) 

22,00 Müzik: Radyo Salon 
kestratı. (Violoniat Necip Atkın 

l . Rei11iger: T q 
men'den Uvertür 

2 · Scbabert: Üç Mart 
3 • Stelnbeclc: Marı 
4 • Lope: Marş 
5 - Leuıchner: Marı. 

22,30 Memleket Saat Ay 
Ajanı Haberleri ve Boraalar. 

22,45 -
22,50 Y anaki Prorrım 

kapanış 

28 Mart 1942 
CUMARTESi 

YILıtM2 - A Yı 3 Güa: 87 Kum 
Rumi JS58- Man 
Hicri 1561- Rebllllevvel 

Bu 
Gece 

istikamet eczane 
( HükOmet yananda ) 

Dllblllk - gramer 
1 1 

Mllelllfleri ı M. Bakıı - Vehbi E 
Flatı: 25 kurut 

Evvelce birinci kısmın la 
nı bildirmit oldurumuz ( Dill-W 
gramer) in Hntakı babiıleriai 
olan ikinci kitabıda neıredil • 

Türkçe sentaksın modern 
ye uygun ilk eaeri olan ve E 
dilek, Horozoilu, Arynva kita 
lerinde ıatııa çıkaral•m ba fa 
kitabı okurlarımıza hararetle t 
ye ederiz. .,======================================================= 

TETKiK Hindistan' da 6 9 o Hükômet Var ! 
( Tan'dan ) 

!!!!!!'!!!~~~~~~--•=========================================================== 
miş olmaları, gitmek istedikleri ' ye
re Türkiyeden başka bir yol tut. 
mak içindir. 

• • 

Almanaknın Türkiyeden reç· 
mek ve bunun için de Bulgar or
dusunu emrinde bulundurmak is
temesine gelince, böyle bir dü
şünce bugünkü orduları ve coi'
rafyayı hiç bilmiyenlerin zihninde 

yer bulabilir. Çünkü herkes bilir 
ki Bu1gar ordusu ile Türkiyeden 

geçilmez. 

Alman ordusu da Türkiyeden 

geçmek istemekte hiç bir fayda 
göremez. Hem nereye gitmek içln 

Türkiyeyi zorlayacaklar? iki bışh· 
ca hedef Kafkasya ile Mısır ise, 
1 ürkiye ile dövüşüp geçit aramak
tansa, Almanların bugün Rusyada 
ve Libyada bulundukları yerler 
oralara varmak için daha yakın 
ve daha kolaydır. 

Sonra da, civarımızda bu gibi 
~aberleri sağlamlıyacak biç bir a
lanıet yoktur. 

. Türkiye, herşey olacakmış gi. 
bı hazırdır. Ne olabileceğini de 
herkesten İyi bilir. Propagandalar 
bizi ne teliıa dOtürür, ne kıtkır-

Ingiliz nazırlarından sir Stafford Cripps , 
Hintlilerle bir anlaşma yapmak üzere Hin· 

distana gitti ve görüşmelere başladı. Bu gö 
rüşmelerin nasıl bir netice vereceji şimdiden 
tahmin edilemez. 

Çünkü Hindistan, birbirine zıt fikirler bes-
liyen yüz milyonlarca insanlarm oturdugu bir 
memlekettir. Bu zıt fikirleri birleştirmek kolay 
bir iş deiildir. Maamafih Japon işgali teblikeıl 
karşısında herkesin fedakarlık yapması, bu ıu · 
retle bir anlaşmaya varılması muhtemeldir. 

Hindistan 4,735,756 kilometre kare renit· 
liğinde büyük bir memlekettiı. Nüfusu 380 
milyondur. Bu nüfusun 330 milyonu ayni ırka 
mensup olduiu halde, din ve sınıf farkı bun
lara bir birine düşman kısımlara ayırmaktadır. 
Hiadistanın bir kasma doğrudan doğruya lngil 

tere tarafından idare edilir. Bir kısmı ise İn· 
giltereye bağlı, az çok müstakil 690 hükfimete 
tabidir. Bu hükfimetlerden 560 ınan başmda 
mihrace, yahut raca denilen birer prens bulu· 

nur. Bu muhtelıf halk arasında 606 lisan ko· 
nuşulnr. 

Hindiıtanda halkın 25~ milyonu Hindu de · 
nilen mecusi, 80 mılyonu müılümandır. 

Geriye kalanlar muhtelif dinlere menınptarlar. 
Müslümanlarla mecuıiler arasında çok derin ay· 
rılaklar vardır~ Bu ayrılıkların batında inek ge· 
lir. Hindular ineji mukaddeı ıayarlar. 

Halbaki mtıılOmaol., iaeji kurbaa diye 

böyle fark olmamasıdır. 
Hindular bsşlıca 4 sınıfa ayrılırlar: 1 -

Rahipler, 2 - Muharipler , 3 - Çifçiler ve 
sanatkarlar, 4 - Avcılar.Bu dört sınıfın hari
cinde bir de Paria'lar vardır. Paria sınıf dışı 
demektir. Bunlar dini, içtimai her haktan mab. 
rumdurlar. Köy, şehir dışınd\l yaşarlar. Bir me
cusi Paria'larla ne görüşür, ne de birlikte ye 
mek yer. 

Hindistanda 606 lisan konuşulduğunu söy
lemiştik. Bunun 225 i çok kullanılır. Diğer li
sanlara konuşanlar azdır. 225 lisan ~raımda 
başta 71 milyonuô konuştuiu Hinduca ıonra 
53 m~lyonu? konuştu(u Bengali, bundan ıonra 
da Hıntçenın lehçesi olan Hindiıtaoi veya. 0~
du lisanı gelir. Bu lisanda Fariıl ve Arabı bır 
çok kelimeler vardır. K 

Hindistanda 4 siyasi grup vard;r: ;:: Hi::.i 
gre grupu, 2- Müslümanla 'ı Bir za· 

H ' ti" reoı er. 
mubasaba frUpU, 4 - ID I pk kuvvetli idi. 
manlar müslümanlar grupn ço dahildi. Grup 

Müslüman Hintliler de b~f~rt?.:.r bakim oldu-
li d"lk ıoora ı ra Y 

evve mute 1 en a.Jllaaanlar ayrılmış İslim 
tondan, 1936 d; :.; lılim birli(i Hikistan 
birlitini kurlDllf ar 

1
• d 

. j batı ır. adla bar pro eye . . " . 
B ropan bedefı ayrı bır Muılüman Hın· 

diıtan °d!vteti kurmaktır. Müslümanlar, bu ol· 
muaa ve Mecuıiler hakim olacaklarsa iıtlkli
lin aleyhindedirler. 

nin başka baıka düıüoceıi yardır. Bani 
bir kısmının idareıi altında rnif memleke 
vardır. Meıeli Haydarlbad nlz:a~ıoın te 
15 milyondur. Bu preoslitln aenehk. varidatı 

·1 1 .1. l"raıından fazladır. Hınt p mı yon ogı ı:ıı: ı . • 
• 1 daki ibtlıam ıle şobret ıalm 

rı yaşayış arın 

d B 1 bllyllk bir lı:ıımı burüolı:ll ar. ao aran 
Ll' • devamını ister. 

şe .. IDID 

H. d lardao çoj'u iıtiklile taraftardır. Fa 
•:.:tediller logiltere ile milnaaebetin d 
iıtedikleri halde, milfritler tam iıli 

IDIDI l M- 111 1 'l • 
r ediyor ar. uı man ar, mecu11 erıa i 11ra 

· tamamen ellerine almalarını iıtemedlklerl 
~;, Paria'lar da mecaıiler her şeye hikim 
lana, kendilerinin tamamen esir anaamelul 
18elerioden korkarlar. 

Hindiıtao prenıleriain lhtiıa .. ı yanında 
km dörtte üçü pek baıit yafar, Giydikleri 
entariden ibarettir. Hindistaoın ba~lıca zl 
pirinçtir. 

Bundan sonra buiday, mısır, biber, 
kamışı, pamuk, kendir, afyon, tütün, çay 
Ormanlar boldur. Memlekette çok hayvan 
yetiıir. Hindiıtanda maden de boldur. K 
demir, elmas madenleri vardır. 
Hindi9tanda Bombay, Kalküta .. bJ al 

birer buçuk milyoaa balmq ~ 
dar. Madraı'ın nllnaa 600 W.. Y• 
400 bindir. 200 w.lea ~ ...... 
daa fasla. 



Tan Sineması · 
BU AKŞAM 

Macera ve Heyecanlar filmi yaratmakda rakipsiz olan 
genç, cevval ve ateşli Artist 

George Obrien 
Tarafından Büyük bir kudretle yaratılan 1941 ve 1942 
enelcrinin en Heyecanlı ve en büyük sergüzeştler filmi 

Kanunsuzlar geliyor 
1 Büyük serüvenler filmini sunuyor. Macera ve Heyecanlı 

9 
filimler sevenlere bu fevkalide filmi tavıiye ederiz. 

). /iioeten: Kolılcaha Kralları iki sevimli arkadaş 

a Lorel ve Hardy'nin 
~: 

1 

ç·: 
:bJıı 
hı 1 

1 

de 
ılı, t • 

YI l 

lbe J 
Lim 1 

alıtlı1 

Yarattıkları Mevsimin en t•n ve en gUzel 
Komedisi 

Acemi Aşıklar 
TÜRKÇE 

Umumi istek üzerine bu proğramla da 
devam edecektir. 

iki Buyuk ve mükemmel film Birden 
uı 113 .. . uıun 2,30 da : Kanunsuzlar geliyor ve Acemi işıklar 
ımı: , dal,·_. .. _._. ................................ ... 
on ı 1 ~ek Yakında 

::.~~ Çin Batakhaneleri 
b11t

1 

r~: ~ Esrar ve korku filmi 
ıek ........................................... ... 

~i;·.~eghan Orman Çevirge 
r 

r,.~.~ I Müdürlüğünden : 
1

~·0~~ Orman Emvali Satış ilanı 
,ula~' Milcdarı Metre mikibınm 

1111~ Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiab 
'ız ı .1~ M3 D3 Lira kuruş 
darı .. ayın kereste 193 00 2 50 , 

•• H 1 - Seyhan viliyeHnin Osmaniye kazası dalıilinde Kurt 
. ma l.ıtu ormanında çürük dahil 193 M3 Kayın kerestelik eş
il m· 

d ;r satışa ç k&rılmıştır. 
me ı• 2 - Satıf 31 - 3 • 942 salı gUnü saat lS de Seyhan 

•• eyr 'r. Ç. Md. dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

Ö
• 3 - Beher mr:tre mikibınm muhammen fiyatı 2 lira 

' ' k J uruştur. 

te 4 - Şartname ve mukavelename proieleri Ankara Or. 
ma11'~ Müd. . Seyhan Or. Ç. Miidürlüillnde Osmaniye, Orman 
l ça 1Jlıe Şefliğinden alınır. 
,indi~ 5 - Muvakkat teminat 36 lira 19 kuruıtur.· 
1ce 1 6 "-- Satıı umumidir. 
•alddü f 7 - Orman 15-3-942 tarihinden itibaren ıatışa çıkanl-

m'l 
•1' , ... tır. 
l•le ~ 8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bedeli dört 
ıteril bitte ödenecektir. 
, .. n 'ı 9 - Taliplerin Ticaret odası vesikalarile birlikte belli 
1 D~tiı ilen gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları ( Bu 
!_";t, 11İka köylülerden istenmez.) 1810 15-20-24-28 

diiin 
bitm ı 

49 fartı iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

i~e: ~ (Nisan ekmek kartları tevzi edilecek) 
eltl.. 1 - Nisan ekmek kartlarıoıo tevziıoe 28 Mart 942 Cumartesi rn-

• pden itibaren batlanacık ve 1 Nisan 942 Çarıımba g6oiioe kadar 
vam edilecektir. 

\ot, k< • 2 - Tevziat furunlarda ve Ziraat Bankası ark&1ıadaki ekmek Hhf 
lrlerdı.,rfnde her gün ıaat 7 den 18 e kadar yapıtacaktır. 
;~ball ,, 3 - Ek.aek kartının alınabilmesi için Mart ayı kartlarının yazılı 
~lbuı llDIDID nüfaı kiğıdı veya nüfus müdürlüiündeo alınan müracaat ki 
' ine ~1j1 ile birlikte memurlara ibraza liz mdır. 
adanJ 4 - Aiır işçi kartlarının daiıtılma11 Belediyedeki büro tarafından 

. melid fpalacaktır. Ba ribilerio maamel~erioin ikmali için ıimdideo btiroya 
ıbireo '1acaatlar1. 
n11• fi 5 - Ahnacak ekmek kartlarına kaybedenlere yeofıi verilemiyece-
ıç rü •den bundan ıonra kartların iyice muhafaza edilmHİ ve kuponların 
rae fat -'1mek ıuretile ekmek ahnmııı ıayıa halluauaa illo olaoar. . 
tap a 1841 27-28 

DÜZ C 

.:~.1~ - Bayanları-----
•.: da fcaz ku111aş, terzi elinde kıymetini çok yük1eltir. 

~~~c:: TERZi MAKBULE NiL 
a böıJ 
J birli --ı dar. el. 

asri Sinema caddesi, Cıımlııırigel oku
lu karşısında Dispanser sokak 

... ~ ...... - -· 

ALSARAY SINEMASI 
BU AKŞAM 

1941 Venedik film müsabakasında en büyük sanat mükafatını 
kazanmış olan ve A vrupanın yeni ve cazip yıldııı 

[Assıa Norris] ile sanatkar artist(Gıno Cervı) 
tarafından bir sureti fevkalô.dede yaratılan, bütün kalp• 
leri en derin yerinden kanatan. . Bütün gözleri en sı
cak yaşlarla yıkayan... Bütün göniille'e aşkı, iztirahı 

fJe saadeti dolduran eşsiz film 

Aşk Uyanırken 
Şaheserini Takdim Ediyor 

Bir göz yaşı ... Ebedi bir aşk romanı olan bu 
fevkalade film sizi celp ve teshir edecektir. 
ILA YETEN: Sonsuz istek üzerine Al
man sinemacıhğının bir harikası olan 

Arab'acının Kızı 

DUNYAŞKA 
Ba proğramlada devam edecek.tir. 

DIKKA T: izdihama meydan verilmemeıi için biletlerinizi ı üodüz. 
den aldmnız. Numaralı ltoltuklar satılayor. 

Telefon 212 
Bugün 2,30 da : Aşk uyanırken ve sonsuz arzu 
rine Arabacının kızı 

Pek Yakında 
ABDULV AHAP'ın 

3 Senede hazarladıiı en güzel ve en acıklı filmi . 

üze-

MES'UT GONLER 
Türkçe sözlü - Arapç" şukılı 

! Çukurova ----, 
1 Gişesi 

Necip Ozyazgan 
Taliinizi bir kere de A•falt Cadde 

Dörtyol ağzında Necip Özyazgan'ın 
açtığı ÇUKUROVA Mlllt Piyango gife· 
sinden deneyiniz. 

Bu uğurlu piyango gi,esinden bir 
piyango bileti almak·la taliinizi dörtyol 
ağzında bulacaksınız. 1843 

Adana.Asliye2. Hukuk 
Mahkemesinden : 

No. 
Esas : 28 
Karar: 154 

Devlet Demiryolları istasyon Şeflerinden Adana Garında 
Nusret Ôzaltayın Ankarada Yenişehirde Demirtepe Orinç 
Sokağı 12 No.da Leman aleyhine açtığı ihtar davasının icra 
kılınan duruımaıı neticesinde davalı Lemanın ikametgahı 
meçhul olduğundan ilinen davetiye ve gıyap kararı tebliği· 
ne rağmen mahkemeye gelmediği gibi bir ay zarfında da
vacı kocasının evine dönmediği için ilanen yapılan ihtara 
rağmen de evine avdet etmediğinden vaki ihtarın tesciline 
ve masarifi muhakemenin uhdesine tahmiline kabili temyiz 
olmak üzere 19/3/942 tarihinde karar verilmiş olmakla teb
liğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur, 1844 

Beden Terbiyesi Serhan Bölgesi 
BafkanhAından : 

1- 28 ve 29 mart 1942 cumarteıi ve pazar günleri (Adana Geoç· 
lilt Kulübü) mükellefleri ve üyeleri ara11nda milkifatla atış müsabakaları 
yapılacaktır. Beden Terbiyesi mükelleflerinin iştiraki mecburidir. 

2- Askerlik hizmetine çairıla~ 338 doiomlulardan Beden Terbi. 
yeti mükellefiyet elbiıeıioi henüz ellerinde talanlar Adana Gençlik ku . 
lübüoe iade etmeleri ilin olaour. 1845 

ASRI SINltJl!\Dl\ 

BU AKŞAM 
Hazin bir aşk faciası 

Suoar.e 
8,45 

1914 te başlar 1938 de hitam bulur 
iki büyük cihan harbini en müthiş 

sahnelerle birbirine bağlayan 
ilihi bir gönül macerası 

Türkçe SOzlU 

Vaterlo Köprüsü 
Yaratanlar: 

Robert Taylor - Vivien Leıgh 
Sevişen iki kalp .. Çılgın bir macera . Ulvi bir aşk 

Genç bir kızın hayati 
25 senede bir tene çıkan film 

Buglln gündüz matinada : 

Ölüm ağacı - Mavi kuş 
Dikkat : Bu fllmln birinci, ikinci ve UçUncU 

aktamlara için mahdut loca kelmıf
tlr. latlcal ediniz. 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 

Büyllk artist SPENCER TRACY 
Kara GUneş 

Şaheserinde 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

l942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

Z Şubat, 4Magıs,JAlastos.2/lcinciteırin tarihlerinde yapılır. 

--- 1942 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 

3 .. 
2 ,, 

2000 
1000 

750 

Uralık 

.. 
" 

2000. 
3000. 
1500. 

Ura 

" 
" 

3 .. soo .. - ısoo ., 
10 .. 250 .. - 2500. t• 

40 tt 100 .. - 4000. ., 
50 ,, 50 " - 2500. il 

200 " 25 i l - 5000. ,, 
200 " 10 il - 2000. " 

TUrklye it Bankaeına pare yat1rmakla yal· 
nız pare blrlktlrmlt ve faiz elmıf olmaz, aynı 
••manda talllnlzl de deneml• olureunuz. 377 

BllOmaam Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi alltı ziraiye imal ve tamiri , bUtün makine· 

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
demir işleri, her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

ADRES : Eski istasyon karakolu karıııında DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

lmtlyu Sahibi ı CaYlt ORAL 
u. Nqrlyat MOdOrtl ı AYUkat 
lllfat YA. VBROiıLU 

Ta bela -Kristal 
Lastik mühür 

Dikkat: 
Uzunzamandan· 

beri lstanbul, An· 
kara ve lzmirde
çahşmıt olan de 
ğerli sanatkar 

Faik Gülenay 
atölyemizde ite 
batladığını bildiririz 

Baaıldıtı Yer ı ( BUGON ) 

.......... - A..t ••• ••il•, 1 
•oralaı ............................................. ~ ...................................................................................................... .. 

~~:: GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
ııa Ta ' Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 

ertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
~n Dikkatini Celbederiz. 


