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Vaıiortoo 27 ( •.a ]- Amerika Bıb 
r iya Nuırhtınıo bir tebliiine rö,e, 7 
ilklıtioon 1941 deoberi Mnttefilder 152 
l'•mi kaybetmişlerdir. 

Halk Ve Müesseseler 
Dağıtma Birlikleri 

Talimatn·ame Sirenayka'
neşrolundu da hava 
Birlikler nasıl kurulacak, 
hangi işleri görecek ? 

Ankara 27 ( Hususi ) - Halk 
Vtt Müesseseler Birlikleri talimat 
na11teıl çıkmıştır. Talimatnameye 
ıöre, Halk ve Mii useseler Dağıt
ma Birlikleri töyle olacaktır. 

cot bulanan yerlerde bu koopsra· 
liflere dabil azalar daj'ıtmaya dair 
vazif elerioi bulundukları koopera· 
lifler wasıtaıile yapar. 

Birlikleri ı v ızif el eri şu ol ardır: 

harekatı 
K11hire 27 (ı .... )- Orta Şark 

tebliiiı 2S ni•aoda Sirenaykada 
avcılarımız Tobruk bö'g••lnde 
bir rlüşman tPşkilinin yolan k•se 
rek 3 tayyare düıürmiiş ve bıı,ka
larını hasara uğratmıştır. Diğer 
av tayyarelerimiz de taarruz ma. 

1- Her 2SO evlik, yabot 1000 
olUuala bir halk lı.ütlesi bir halk 
daiıt .. blrl·ii teşkil eder. 

aoka~ - Halit daiıtma birlikleri 
"'•Ja mahalle d 

HükQmet tarıf ıncian kart usulile 
tevziine kırar verilmiş maddelerin 
kartlaranı daiıtmak; dopudan doğ• 
ruya mü.tehlike daiıtılacak mad· 
delerin dığıhlma11nı temin etmek; 
birliie ait ailelerin ölüm, doium, 
nakil vukuatını takibederek fazla 
kart tevziioe mini olma~: nü fos 
tabavvllllerinden en l'eç üç rün 
zarfında alikala makamlara haber· 
dar etmek; perakendeci esnaf ve.
aıtaıile yapılacak tevziattan baogi 
bakkal ve ""aftan neler alanabilece• 
iine birlik .basını malOmattar et· 
m"ek; fula kart veya fazla oilfuı 
fOltereııleri _iqe mii .... 11illiiioe ha• 
ber vermek; mahallelerde yapılacak 
arama ve taramalarda mümesıil I· 
fatile uadaa birini balondvmak; 
iqe t91ldlltde temas haUnde balo· 
nuak hlkGmetia were'9if diter 
•nifeleri 7apmak. 

blyetinJe f aallvette bulunmuşlar 
ve kamyon kafilelerine ve asker 
toplululı:larıla iubet kaydetmiş. 
lerdir. Libga'da Mih11er Gskeri hedeflerine gopılan hava hücumu 

caldardar. a ını taşıya· 

3 - Bu aahalle veya .;,k 
ta birden fazla halk da· t ak;. 
l.;;.. 1_ •

1 
ıı naa bir. 

lgt tetıu ohaoarsa bu L• l'Ll , • uar ıa er 
aynı mahalle veya soka .... adanı nu 
ıaara ııras ile taşırlar. 

4 - Mahı.lle Düfoıunun bütün 
mevcudu 250 den aıaiı olarsa da. 
~~ .baolar müstakil bir daillma bir. 
lıgı leş\:il eder. 

, 5. - Halle daiı~ma birlikleri 
b~r reıs ve dört iıadan mürekktp 
bı.r. h~yeli idare seçerler, idare i 
ınıraoın lüzum rörecekleıi yerlerde 
~dar• heyetl•i doirudan doğruya 
ıdare laitleri tarafından tayin 0 
luıuır. 

lıJ.,. heyetleri kendi blrliiinfl 
dahil vatandaşların bir dafıtma 
defterlni ha:ıırlarlar. Bu defterler 
reisin meıoliyeti altında mahafua 
olonor, 

6 - Oltul, çocuk yuvası, baı· 
tane ribi iıtihlik yapan yatılı mü

uaeaeler batlı başına birer dıiıt· 
mı birlitl teşkil ederler. 

7 - Kanılmq ve kurulacak 
esnaf CemİJ•tleri, tarım sataı ko 
operatifleri ve birlikleri ve diler 
it~litçı, toptancı, yarı toptancı 
tacarler ve eaoayi •rbabı birlikleri 
kendi atatlllerine röre faaliyetl•i
Q e devam ederler. 

8 - P•ralr.endeci tacirler ve 
aanayi erbabı da birlikler teıldl 

ederler. Ba nevi perakendeci ta. 

cirlerle Hoayi erbabı birliklerir::io 
t9'1r.Uinden maktat, Milli Korunma 

kanununa uyroıı olarak verilecek 

di,ektifler dahilinde fa.sliyıtte bu 
lonmak ve hüllOaıetçe dığ tılacak 
veya kendilerinde mevcut bulanan 

maddeleri hükametio tooııibedeceii 
::~: ;•1ı_tartl~r dahilinde aatıt yo 

a u darıtınaktı ... 
Bo birJikl d b' ere a d olmayanlar 

devlet t f d 
la ara ın an yapılacak dafıt 

illa rdao lııtifade edemezler. 

g -lıtıbl&k kOQperatifleri mev 
"9!9~-~ ..... ~~111!!!!!!!!'1!1!'!!!~~ 

Zegti~iağ .. 
satışa 

f..~~~~~~ gor 
yıphtı blr taaaiıaı. 1

' villyetlere 
tabi talalan ve •at' b.Jaaoa11a-e 
b 1 •tı ... -ı 
u anan Y•••klik zeytloy,. etledilaaif 

bfaoı serbest bıraktar- ilana sa 
t• Ş h •ru bilctL 
ır. e rlmiz fiyat mllrak b "'•İt· 
• • e ko 

m11yonu, zeytioyaiının Ad 
t f ' aoadald 1~ 11 ıyatlarını tesbit etmittir. T 

sıllt 4 üncü 1abif em izdeki fiyat ;~ 
rakabe llioıadadır. 

ÖRFi iDARE KANUNUND 
Değişiklik yapılıyor Münakala 

Örfi idare bölgelerinde tedbirlere aykırı ·sıe ·mı·z 
hareket edenler şiddetle cezalandırılacak 1 n 

x Ankara 27 (Ha. 
ıuıi)- Ôrft idare 
kaownıoun 7 loci 
•addesinde d8ii· 

B. M. Meclisine yeni bir 
lerioe g öre zararlı 
r örülürse, o yer· 
de, yabat valilik 
ıınm içinde ka1-

k a nun projesi verildi 
10 - Her köy bir daiıtma 

birli;tdir. Köy mnhtara " bilkGmetçe 
taylo edilecek dört iza köy deiıt· 
ma birlitioin idare heyetini lefkil 
eder. 

Köı daillma blrliklerioİD va
zifeleri, birlik iz.asının defterini 
tatmak, ve alikadarlara tevzi ede· 
rek imzala tevzi pusl41arını Nt.blye 
MüdürlOj-ll ile laıe Müdllrlüğllne bil· 
dirmek, köyün iıtiheal maddelerini 
ookean11z olarak tespit etmek ve 
lqe teşlıtilibna bildirmek, bülaQ. 
metçe el koaacak maddeleri köy. 
lerde lyi muhafaza etmek, bük O metin 
müıaade etmediii m ı d d e le r in 
rizli aatalmaıına mlai olmak, her 
nevi mahsalnn b&kOm•tia müaaade 
ıi ol1aadıkça İ•tıhaal yerinden kö· 
ye ta,ınma11na müNade etm•mek. 

Birlik idare Heyetleri, Birlik 
Reiılerinio i' için boldaia Halkev· 
leri, Halkodaları r·bl yerlerde top· 
lanacakttr. 

Yeni Kaledonya 
Amerikan asker
leri tarafından iş-

tiklik yap1lmuaoa dalr Milli Mü:l•faa ve Oo1billye 
VekillilderlDce bulrlaaaa bir kanan projesi Bilyllk 
MiJlet MecU.loe weriJmlttir. Mılli Müdafaa, Dahiliye 
ve Adliye eacl•eDlerinio tetldkiaden &'eçm:ı ol:ın 
ba proJ• ile. askeri idarenin tedbirlerine ae emir· 
lerin• itaat röaterlaiyenler hakkında yeni bazı mil 
eyyideler konmaktedır. 

Bana röre, örfi idare altına ahoao yerlerde 
askeri idare tarafıadın ittihaz edilen tedbirlere kartı 
hareket edenler ve emirlere itctatsizlik l'Österenlerle 
hllviyetlerine dair doira olmayan söz ıöyUyenler 
Türk ceza kaoonuoao 526 ve 528 inci maddesinde 
yazıla cezaların üç kere fazlasını riyeceklerdir. 

Baadan bqka, örfi idare bölt"eslnden çıkarılan 
lardan ba bölreye iziaııiı t"ireoler de bir yıldan üç 
yıla kadar sürfÜo cezuı alacıklardtr. Ôı fi idare 
bö'gesl dlfında çıkarılanlano oturma yeri olarak ka· 
bal ettikleri ıthir veya kuabalar. çıkarılma 1ebep 

150 Sovret" harp 
... ,, kaçtı 

Stokbolm 27 (a.a) - Ofi bil· 

diriyor: 
lsveç b11ınınıo bildirdiğine gö. 

r~. 150 Sovyet harp esiri Norv:çte 

Galbaear kampından kıç11111ttr. Po

lisin tahminine ıöre b• t ıirler bo· 

radak.i halkın evlerind• saklanmak· 

tadtr. Ba bölr• tamamiyle kordon 

altına alınm11tır. 
-·---~·-----~· gal edildi -z-ır_h_i_ıo-ın-b-ir_t_e_ti-ti-n-de_Y_e_o_i -K-a-le--

Va,inrton 27 (a.a,) - Harbi. donyaya Amerika lut'ılannao rel 
ye nezareti, cenab batı Puifilıte dikleri bildirilmekte ve mahalli reı 
bir F raa11ı müttemlekeai olan Ka mi makamların taavibl ile l'Önd• 

ledonya adasına, barlhı. Amerikan rllen ba kıt'aların ada mOdafaasın· 
aslterlerkin çılc.hklarmı bildirmiştir. da lşblrliii yapacaklara lliv• edil· 
Ada:ıın mlldafaqına yırdım ede· mektedir. 

cek olan bu kuvvetler maballi ida V.ı.tanlarına kerşı iıyın ~deo 
re ile mutabık kalındıktan sonra bazı Fransızların 1940 eylOliıtıde 
rö:ıderllırıiştir. K l , 

Vaıinrton 27 ( a a. ) _ Yeni Yeni a edonya yı ele geçirmiş 
Kaledonyaciaki serbeıt Fran1tz fi. olmaları keyfiyeti Amerikalılara o 
lota Hrbeıt Franıız Usleriodea raya aıker ihraç etmek selihiyetinl 

maları Dabalıye Vekilliii 
cektir. 

karariyle meoolaoabile· 

Böylece Dahiliye VekiUiii karariyle valilik sıoı· 
nodao dııara çıkarılanlar, ayni yere iıinıiz rirdikleri 
talrdirde bir seneye kadar aOr.rOo ceza11 alacaklard :-. 

TJrlt ceza kaounanoo 526 ıncı maddeai; aalihi· 
yetli makamların nldıiı tedbirlere ve emirlere uymı 
yanların bir aya ksdar hapit, fapka riyilıoesi ve 
Türk harfleri kullamlmaaı hakkındaki kanun hüküm· 
lerine riayet etmiyenlere de (10) liradan (200) liraya 
kadar para Ye üç aya kadar hapis cez:aaı verilec~ii 
baklundadır. 

Avni kaoaaao 528 inci maddesinde de; varife 
halinde bulooan memara doira olarak hüviyetini söy. 
lemekteo çekioenlere (30) liraya kadar hafif para 
cezası ve eğer hakikat d11ıoda ıöz ıöylerae ayraca 
bir aya kadar da bapiı ceza11 verileceti bildiri!· 
mektedir. 

ftlmanya'da 
temizleme 

·:ı hareketi mi 
. başlıyacak ? 

Hitler, istediği 
adamı idam 
ettire bilecek 

Nutuk lnıilter•, Am.rika 
VI! Rusgada 11a•ıl /ttuıılandı 
. ; da 1tonat0 olarak h•ne p~opa ao 1 kollanmak 1.,,.tın• ka~ırmam:ş ar· 

istifade eden Amerikan fılosile it· verrmez. 
birliii yapmaktadır. Amerikalılar De Gaalle veya memnsilleri 
l ç i n • n k ı y metli ıltatejik Fransa namına söz ıöylemek için 
ilılerden biri yeni K:ıledonyanın aafata sahip değillerdir. Fran11z 

B. Hitler RagştolJa 
nutuk söglerken 

d B• f .,.;Jiz razete•ıoe i'Ore , 
ar. " o. 

R- •aa kat/iadenberi Ravnıhg bu 
om b' k ' 

d ce mOhim ır arar vermemıı-
ere H' I ti. Blllndij'i ribi, ıt er, Röm'ü 

••rkezi Nam•ş'dir. bükOmetl Vaılogtondakl Fransız 
V'tl 27 ( a.a. ) - Ai•iıdaki elçiıi M. Henry Haye'e Amerikan 

reı11ai teblit ""fredilmiıtir: bnkOmeti oezdlnd• protestoda bu· 
•Birl8fik Amerika Hatbiy• u laa•k llıere tıliaat v.,.fttlr,• 

Ankara 27 (Radyo gazeteıi)
Güolin en önemli olayı, olatanüıtü 
blr toplantı yıpao Rantaa-'ta H t· 
ler tarafından ıöylenilen nutaktar. 

laıfHuer, nvtka,AlrPDy• ıl•y· 

kendi emrile öldürtmüştü, 
Dıyli eklpres razeteal, Hitle

rln Rayıt•r'dan fevkalide ıelahiyet· 
ler ılıtıoı Almaoya içiode r•oi bir 

Ankara: 27 [Hotuti moba 
mizden) - Müoak.alit Vekili 
ral F abri E.ııgıa, V ekileti liri 
diren mtaeleler etraf ıoda fG 
meçle bulunmuştur: 

c - Devlet demiryollan 
deoiz yollarının ihtiyacı olan 
zem• ve aletleri tedarik imklo 
oı tedkik etmek üzere Almany 
göndermİf oldoiomoz heyet tet 
J, rioe devam e t m e k t e 
ıip~1riıi mOmldlo olan malzt1m 
fooni şartnamelerini ve maka 
prt ielerini süratle ikmal et 
meşgul bulonmaktadır, 

MıtlOm oluuğu veçbile ıon 
ne zarfında yoku nalı.liyatı r 
demiryolları ve gerekse deniz 
ları vasıtalarınrfa illİnci plloa 
k ılmı,tı~, H · r iki idare de, ı 
en milbııa meseluini te~kll 
kö oür, hububat ve m, z ·me 
lıyatıle me• goldor. liü ün nık 
prorramlar ı 1D1z, çolt ziyade ar 
olan bu nakliyatı ka•şılıyacak 
kilde taozim edilmiı ba aoma 
dır. Ei: r es 'f iden oldoğu gibi 
cu ncak. lı y atını birirı ci pıina ala 
olqreak •JY4 nakliyatını ba,•ra 
nıak vaziydinde kalaca;ız. Bu 
h~pt'n deniıde ve karada y 
nakliyatını aı t ıran teozilli ve 
tarifelerini mu vakkaten tatbiıc; 
kiinden k ııldırmak mecbarı)•t 
kaldık, 
Ardıı ve Meriç köprülerioia ia 

p rogram mu cı b nce cıevaıa et 
tedır. Bu ı'arıo H.uiran bidıye 
kadar İ kmal edile•ek Avrupa 
müoakalitın baı ıya.bılme~i kav 
le ürnit ed• lm,.lıte · ır. 

aemı:aıewe hareketıne batlaa.l'j 
Jilı.ki ediyor. 

Londra radyoaa baa-iinkG 
,arca oOfrİyatında, Hıtlerio n 
etraf.oda ıa tefsirlerde bahın 
tarı 

« Rantar Hitlere sorı111z 
Jibiyetlor verınittir. Ba .. 'ibi 
ler gır ıırince, HitJer i ·tediti 
mı idem edebilt' cek, kanan a 
hiçbir 'Cf di lemiyecektir.»

1 

Am~·ikan rad yo~a şöyle di 
« Haı ler bug-llnkil nutkilo 

harp hakkında. bır ıey söyle 
Hitler dııhi Rasyanıo bu sene 
lap e<lilebilec~ğini kati bir li 
temin edemiyor.• 

Ras radyosu ise şu 
yürütmüşlür: 

«Almar> ya ilkbahar taarra 
başlamısbr. Fakat bu taarraz 
ler tarafınıian Alman haUıına 
açılmak tadar. 

Hltlerla Htl"ı dJt•r altmllan-1111 



2 BUGÜN 28 Niaan 1942 

ASKERLiK-----
.RUS HAREKATIN• 
DA SDVARILER 

• ilindiii üıere Almanlar, eski 1 ket kabiliyeti dolayısile kih şura· 
t sllvarı ıımfıoın gördüiil bü- da ve lrih burada. ~örünerek ve 
hizmeti canlandırmak üzere arkasına kendisine yetişınesi milm· 

cevap veremeyiz. 500 kilometre 

üzerinde değılmış, evvelden bfçbir 

hazırlık yapmamış, mevzi kaımamıı 
tl!hkimat yapmaa111 Alman müda· 

faası deliksiz bir sistem değildi. 

'iaşe müsteşarı Sökmen
süer Ankaraga döndü 

ız bir süvari tugayı bırakarak kün olmıyao bir sürü takip kıtala· 
r kıtaların hepsini zırhlı bir· rı takarak l'eoiş mikyasta tici:ıler 
ıre çevirmişlerdir. Zırhı birlik- ve tahripler yaphktan sonra boı 

1 b h · b. d L Ptıklli şurasından, bıarasından ri· bem sürat ve hem de ateş kı mış er angı ır ge İden sıvı-
b k t Ü - 1 rilebiliyordu. 

•eti bakımından e!ıki süvariyi şarak are e ssune döoebi il'di. 

b d k 8 h f"f Netek.im bazı Sovyet unıurlart kat geçtiği için u eiişi liği a, a ı süvarinin eskiden· 
aakta Almanlar tereddüdetme· beri bilinen en lclisik bir da burıdan İıtifade ederek bu mev· 
•. Bo seneki kış harbine ka· vazifesi, akıncılıkhr. Biz bu hare· zii bir dantela halin~ retirmişl.,rdl. 
da bunu yapmakla bir hataya keti lıtiklil ;1avaşı eınasmda ce- Ancık Sovyet ıüvarisi de insan 
ilkleri "öylenemez. nup cephemizde, şimali Soriyede ve beyrir ribi iki unla onıurdan 

n~:~ıto~:::e~ A vrupanın belli baŞiı son süvari kit~sfni ;.~ekvkeep ~·::.:; 
ıleketin yol teşkil eden kazak kolorduları, kurulmaların- da bütüa iyi ka 
tkeai itibarile k biliyetlerine rai· 
>I Ayropaya da ki ma sadı bugüne kadar jf 8 edemem İŞ bu- men,tabiatio esiri 

zememeıiuden lunuyorlar. Bunların da Alman süvarisi gibi baıandokıar•n· 
ıırbh kıt~ların zırhlı birliklere çevrilmesi geç olmasa gerek. da?• ümidedilen 
apamad gı re· - - ~ ~ -- - ~- ~ ~ şeyı baıaramaddar. 
ormanlı ve bataklıl, daha şar· çok ufak kıtalarla Franıızlara karşı Bıı suretle de Aarupanın bellibaşlı 
ridilirse dağhk ve irızalı mm tatbik ettik ve umulmadık netice· ıon ıUvari kütlesini teşkil edeıı 
ıları ihti"a etmuinden, sllvari ler aldık. Öyle zamanlar oldu ki kazak kolorduları kurulmalarındaki 
Jarını litvetmemiıti. DOnyaya bir kaç ufak mllfrezemlz yüzünden. maksadı barllııe kadar ifa edeme· 
ıalmış kaz•k kıtalerı boglln da Şimali Suriyedekl biltüo Franıız mlş bulooayorlar. Bunların ~· Al 
aevcuttur. Vakıa 1941 yaz mu guoi:ıonları hareket haline ıeçtiler mao sOvarisi ribi zuhh birliklere 
ıbeleriode bu büyilk süvari küt· ve fatı:at akıncıların işlerini rörme· ç~vrilmeıi reç olmasa reırek. 
oio rıdını va iş yaptığını pak lerine eorel olamadılar. Halli bu 
ieittik. Alman zırhlı orduları fazla yorl'anlak yüzlloden dir ki 
silindir ribi her tarafı silip ın Franııı:lar bizimle sll•atle anlaşarak 
Up ilerlerken bu süvari kiltle- bir an evvel ıülı.Qoa k11v111maya 
ndtn pek iıtifade edilem-di. can attılaı. 
ade gibi süvari de taokıo aiır lıte Sovyet ıll11ariıiodeo bu 
,. ıilihı ve kal·n olan zırhlı ker· kış Almanlara karfı bövle bir ha 
oda iciz kıılmıştır. K-za maki· reket beklenebilirdi. Vakaa ıarada 

tilf ek ve hafıf top arla teçlıiz bar ada, Riev hizasında ve Harkof 
lm•ı piyade karıısında da süva· dolaylıırında arada ıuada süvari 
bllyli" mikyasta it yapamaz. hareketlerinden bahsedilmedi deiil. 
tti uzak keşif için dahi ıüratı Hatti bir ara Londra haberleri Al 
i deiildir. Ba vazifeyi ancak manların bu silvariden mahrum 
ıdiıine katalmış zırhlı otomobil olma keyfiyetini büyük bir mahzur 
Jkleri varsa görebilmektedir. nyarak, ya Almanların yeniden 

A ocak 1941-42 k şanda· süvari teş~ilitı yapmaia mecbur 

dır ki Sovyet silvariıi· kalacıığını, aksi halde Sovyet ıilva 
, 1 başarılarından fazlaca bahse- riıioin Alman mevzilerinin l'erlıini 
aei'• başlandı. Çüokü Ruıyada· altillt edecetinden sık sık bahsetti. 

kalın kar tabakaları ve sıfırın Sovyet rHmi teblirleri de bir 
ında 40-45 dereceye kadar va· iki defa Sovyet sllvariıinin başa· 

t ı müıhit ıoiuk, Almanların zırh· rmnı kRydetti. Fakat bizim yuİta· 
vasıta ve l::.irlilı.leı ini harelı.etten nda tasvir ettiğimiz tic"z hl\reketi 
koyuyordu. Haıbulr.i bu kar ve meydana gelmediii ribi. kış esna· 

: derece soiok altında dahi, Rus· sında Sovretlerin birkaç yerdeki 
1110 soiaiunda büyümüş kazak mevzii muvaffaluyeti (Rostof, Viaz· 
arı ptkiıi h•reket edebilir ve ma, Staray Rol!la movaffakıyrtlerl) 
fÖrebılır. esnatında Sovyet süvarisinin büyük 

Bu hayvanları yakinen görüp rolü olup olmadıfı bildirilmedi. 
11ıyan bir zat, ınrııhi~ ıoiuk al- Artık ilkbahar gelmiş boluodoruna 

da uzun hareket yapan ve ter· ıöre, yeni muvaffakıyetler bekle• 
ID at arın açık huada istirahat mek de dofnı olamaı. 

ura a aıaer i akımın an 1 aesi lizımıeldiı" i valı.;t kazak bu· 8 d '- ı k b d 
ı kırarak bir kova ıu alır ve mühim olan mesele şudar: 
1 yvaoının üstüne atar, diyordu. Sovyet snvarisinin kııın ve adeta 
t rhal mfıthı~ ıoi'aion tesirıle buz serbest bir vaziyette kaldıiı halde, 
'balı.Hı halıne gelen bu 90 bır beklenen büyük mikraataki hare 
1 aoto ıibi hayvanı harici ıoiuk keti ıösterememesi, Alman müda· 
1 o ve daha doirD1u hararetiuin faasının çok mlllı.emmel oluşundan 
1 fia (radyaıyon) suretile kaçıp mı, yoksa fazla Rus kışının bizzat 
1 tmeıinden .konır ve saatlerce kazakları da durduracak derecede 
ık h•vada ve mii•h:ı soğak al· mühim bir iD'il olmaıındao mı 
ıda kalabilir, diyordu.. ileri reliyor. . 

ı Keza karda yilrümek itibarile Biz birinci ıüale pek mlSsbet 
1 bu hayvanlarda müthiş bir alış 

: nhk ve kabiliyet vardır. Pek az 

Cerh•nd• at, blelklet 
ve yaya ko,ular1 
Ceyhan (Haıuıı) - Kaza C. 

H.P. çıkarına tertip edilen koıala· 
ra bugün saat 15 de başlamlmıştır. 

8. biıikletcinin iştirakiyle yapı· 

lan 1000 metrelik mukavemet ya· 
rışmı, Osmaoiyeden LOtf i Kılıç 
birinci, Ceyhandan Kadir ikinci, 
Otmıoiyeden Ôıtkit Toprak üçün· 
cü olarak bitirmi4tir. 

1000 metre mesafeli yaya mu· 
kavemet koşusunu, Nedim Kutlay 
4.15 dakikada birincilikle bitirmiş, 
Hüseyin Ayıül ikioci, Kudret Arı· 
kan da üçüncü olınoştar. 

Bundan aoora, ıüoiln on he· 
yecaalı yarışı olan, Taylara mahsus 
1000 metrelik sür'at koşusu yapılmış· 
tır. iddialı devrelerden ıonra, Hü
seyin Tuğ'un Ceylanı birinci, Ali 
Derenin alceylanı ikinci, Süleyman 
Oiuzun Şahini de üçiiocü olmuş 
tardır. Bu yarışta muhakkak iyi bir 
netice alacağı aaıulan ve cidden 
kıymetli bir at olan Oıman Balcı
oğlıınun Uçarı, ilk viralı dönerken 
nha dışına çıkmış, kapaklanmış, bu 
yüzden reri kalmııtır. 

ikinci tecrübe koşuıunda, Ali 
Canbazın Ceylanteki birinci, lbra
him Korulduözün Uçarı ikinci ve 
Mahmodua Yıldırımı üçüncü olmuı· 
tur. Mesafe 2.200. Metre idi. 

3. üncü ve son mukavemet ya· 
rışıoda, İbrahim Korukluözün bu. 
dakı, diğerlerinden çok farklı bir 
muafe ile birinci retmiş ve Mah · 
mut Gülerin Y eneri ikinci, Mu~ta· 
fa Yılmazın Alaşı da üçüncü ol· 
muştur. 

Yarışlar yüzlerce helk tarafın· 
dan çok heyecanla takip edilmiştir. 

··-
Mü s t e, arın beyanatı 

(Hükômetimiz ı tlfıJD!J]Jf]JJ)J{/g:;.ı 
1 

çil tçiye güveniyor ) 
Şotırimlzde, cenup bölresi valilerini yanına çaiırarak İaşe ve mah· 

sül durumunu görllşen, ehemmiyetli kararlar alan; Yüreiir ovaıı· 
oı, Mersini, Ceyhanı dolaşan iaşe Müsteşarı paur rünü Ankaraya dön· 

müştür. 

B. Şükrü Sökmenıüer, Meraiı_ıi ziyareti sırasında, Tüccar kulübün 
de şerefine verilen ziyafette ithalitcılarl~ hasbıhalde bulunarak de· 
miştir lı.i: 

«- HükOmetin ana prensıpı 

idhalitc azami şekilde kolaylaştır• 
maktır. Bunda en yüksek, en bil· 
yUk faydayı görüyoruz. 

ldhal edilen malların tevziin· 
de prensibimiz, bo malların mem 
leketin her köşeıine ihtiyaç nlsbotin 
de dağ tılmasıdır. Bu daiılış oiı· 
bet dahilinde olmazsa fiat yük5el 
mesine seb"P olur. Bu da paramı· 
zıo iştira kabiliyetini azaltır. 

Biz Türk parasının iştira ka· 
biliyetioi asla düşiirmiyeceğiz ve 
her ne pahasıya olarsa olıan bu· 
nun kıymetini mobafaza edectğiz. 

Hiç bir ithalitçı tüccarın en 
ufak bir nrara maraz kalmaıını 
iıtemivoruz. 

Tüccarlarımızın azami bir şe· 
kilde mal idbal et ınetini iıteyorıız. 

Tek hedefimiz harpten evvel 

olduiu gibi şimdi de hayalin nor· 
mal devam etmeıidlr. 

Direktif şudu!: 

Birimiz hepimiz için, hepimiz 
birimiz için. Buou kafamııa koy· 
doiumuz vakıt her vatandaş saa
dete kavllfacakbr.» 

Müıte,ar, Merslo çlfçUeriyle 
kooaşarkeo de kendisine şunlara 
söylemiftir: 

c- 1942 yıla büyük Türk mil 
leli için imtihan 1enesidir. Sizin 
Milli Mücadelede büyük kahraman 
lıklarıoız vard11. Mahsul idrakinde 
hükümetteo bir tek tane saklamak 
bu memtekete, bu hilkOmete hiya· 
net etmektir. HükOmet çiftçiye gii· 
veoiyor. Milli miJcadelede nasal fe· 
raratle çahıtıysak, ıulb nimeti için· 
de de aynı şekilda çalııecağız.• 

Kadıköy Biçki-dikiş 
sergisi Q.ç-,.ldı 
Seyhan vilayeti sın1rları içinde, 

köy biç~i • dikiş gezici korsa, 
ikinci defa olarak mezunlarını 
verdi. Pazar günü Kadıköy oka
hmda çok samimi bir törenle açı· 

lan serride, ikioci biçki • dikit kur 
sunun altı ay içinde vücude getir· 

diii eaerleri gördük. itiraf edelim 
ki, okulun en büyük salonunu dol· 

duran biçki ve dikiş eeerleri, zara· 
fet ve incelik bakımından umdu· 
ğumozun üıtllndeydi. 

Kadıköylü kızlarımızın maha· 
retini öv~rken, ontara kısı bir za· 
manda yetiıtiren biçki dikiş öiret· 
m.,ni Bayan Sobihayı içten tebrik · 
etmeyi unutamayız. 

Sergiyi açmağa giden maarif 
menıapları ve sergiyi yeni bir köy 
gezisine vesile yapan Halkevl köy
cülük kolu üyeleri ribl, Kadıköyü· 
nün misafir canhıı, kadir bilir hal· 
kı da yavr11larıoıo eserlerine hay· 
randı. Gönlümüz iıtiyor ki, ali ka· 

darlar, Kadıköy kıılarıoın bo ioco 
işlerini bütün Adana halkına fÖI· 
termek lmkin~arını arasınlar. Ayol 
serl'iyi Halkeaimizin bir salonunda 
bir m6ddet için Adanalılara açmak, 
yapılmuı fÜÇ bir iş otmau rerek. 

Sırriyi açtıktan ve &'ezdikten 
sonra H alkevl reiıimiz Doktor izzet 
Bilrer, bir Doktor arkadaıiyle bir· 
likte, yllzden fazla trahomlu, ııt · 
malı ve sair hastalıklı köylilyil 
muayene etti. Onları lliç1ar daiıttı. 

Halkevl köycillük kolu baıkanı 
8. Memduh, memleket mamulitanı 
ihtiva eden bir seyyar sergiyi köy. 
lüye rötterdi ve liizımrelen lza· 
hata verdi. 

Misafinever KadıköyUUer, şe. 
birden gelen vatandqlarana mü · 
kellef bir de ziyafet çektiler. 

Ôileden sonra, okal bahçe· 
sinde, kadın erlı.ek yüzlerce Kadı
köylllo6o araaaoda, Halkevi müzik 
kolu taraf ıodaa milli tllrklller söy. 
leoildl; mahalli oyanla~ oynandı. 

• Yllrın Ankarada Alman 
bilyllk elçilijinde merasimle bir 
(Von der Goltz) müzesi açılacaktır. 

Müzede Goltz'un resimleri ile 
diier hatıraları teşhir ohıoacaktar. 
Ba müoaaebetle Umumi harpte 
Kafkaı cephesinde bulanmaı ve 
şimdi emekli olan Alman generali 
Kur Aokaraya gelecektir. 

Korl'ttoeral Von der Goltr, 
1883 te Osmaah lmparatorluio 
hizmetine girerek Türk ordu10nan 
teoslkine çalışmış ve riitbeıi müşür• 
ın;e kadar yükaelmiıti. Biriaci omu· 
mi harpte birinci ve altıncı Oıman 
lı orduları komındanlıiıoı yapan 
paşa, 1916 da vdat etmiştir •. 

• Yeni mahsulde çeltik abm 
ve ıatımı ile pirinç ticaretfolo Hr• 
best bırakılmall münasip rörülmüş· 
tllr. 

• lobisarlar idaresi tarafın· 
dan satılmasına karar verilen kah· 
ve çayın sabş şekli teıbit edil• 
miştir.. Çayların kapalı paket için· 
de, kahvenin de kavrulmıış ve çe· 
kilmif olarak kapalı cam ı:şeler 

içinde ublma11 kararlaştırılmıttır. 

811 kutu ve şişeler mühürlenmif ve 
üzerinde inhisarlar idareıinin etiket· 
leri bulonacaztır. 

Pazar gUnkU çocuk 
balosu 

Çocuk haftası münasebetiyle 
pazar rünü saat 18 de Ordu evin· 

de bir (ç9cuk baloıa) verilmiştir. 

Baloda vilayet ve parti ileri 

relenleri, ile yü~lerce çocuk bola· 

nuyorda. Törene çocukların hep 

bir ajızdan ıöylodikleri (23 nisan 
marşı) ile başlandı. 

Halkevi bandosanan ittirakiyl• 
çocuklar şo hareketleri yaptılar. 

Dans, yıldız (Bor oyono), danı 
Romen dansı, kazaska, menekşeler 
(Milli oyun), Hanil, Kadril. 

Çocuklar oyunlarmda muvaffak 
olmuflar, bilhassa kazaıkayı oynı• 
yan lıtiklll ilk okulundan Gülseli 
Ôral aeyircilerio takdirini kazan· 
m13 ve dakikalarca alkışlanmqtır. 

Çocuklara hazırlanan büf ed• 
limonata ikram edilmiştir. 

TUrklJ• eerbeet gUr•t 
lklnclllll Adana'da 
lıtnnbal'da yapılan «Tilrkiy• 

Serbest Güreı birincllikl~riıo ıoo• 
ermiftir. 

Müıabakalara ittirik eden eki· 
bimizden 61 kiloda Ahmet Akaof 
Türkiye ikincisi olmuştur • . 

ı (im hay"anıoın alııt•ğı bu mezi. 11 T •hA R 221 
•ıtler dolayısiyle bu luı Sovyet arJ J Oman : 
ı varisit.io Almanlara büyük Jar. . 

ZINDIKLAR 
Semih U ggur =:• 

ller v11rma11 veya hiç deiilıe bir. •============================================= 
Gk yerlerde Alman mevzileri I• Allahın kudretine böyle mi inanıyonno? roı sahilini kaplamııtı. Uzaktan bu sisi•· 

ÇEViREN ı 
- Oraya ritmek çok kolayd11. Fakat 

1 ı Ua Omode birdenbire ciddileşti. Hatta rin ara11odan bir a-eyik tekesinin böafütüsü 
ıioe dliferek ınuvasa a yo rını b' d 6 • 

, ıru a yaptıfı işten utanarak yükaeldi.- Hafif bir riiıgiir esiyordu. Biraz 
't1meleri ve .. ·n ıeri oakliyatı tich - Efendim • dedi · papas hi ,.. bir 

' ... sonra ufuktan kı:ırın bir demiı e beoziyen 
ımiryollardalr.i mühi01 ııuai t~~ vaklt Serozad'ın Hçıoı kesemiyecektir. Bi- giloeşin ilk ışıkları gÖrllndü. nıadeflİ bir 
ıta berhava etmeleri beklenebılır· ze raıtgelecek olan ilk Beıenyö kıtuı Ç . 1 d • çan sesi duyuldu. iğlı saı ı~ tan yüzlerce 
'. Sovyet Roıyaoın hali ve oraıiıi •runizdeo yay kirişi yapacaktır .. 

Fınn b b 1es boa~ cevap verdi . Uyanan knrbai11· 
ıaaa çok müsait ıörllnüyordu. MP a a niyaz~ur bir lisanla 

- 0ırikler ıizi öldilrseler dahi bu tek• ların ıeai bütüa ovayı istila etti. Bulutbr 

A imanlar ba çı•it hare· lifi redd•tıae 0 • ı öı· · h öLd ,_ k '-1 l ı· d .. • g •m. ursnnız 'U anoz g " e aocaman pamu ya•ııa .. arı ıa ın e 
kttleri ne ile önliyebilir· doır~ca cennetiilaya gidecektir. Bütün 

b • t 1 ı yükaeliyordu. Bunların arkasmda eaklanan 
trdi? Süvarileri yokta. Olsa dahi ıras ıyan ar 1 &ln böyle kahramanca ölü· 
Jime aymak bakımından bunlarla ıOnllze gıpt!' edeceklerdir. lfÜnoıteo fışluran ışıklar keskin çizıiler 
ayulanamaıdı. Tank ve zırhlı oto· - Pokall b•bacıtım! Madamki pap11 halinde ovayı yer yer aydınlattı. · 
tobWerUe baoları takibedemezler. bu işi yapmaktan çekinmiyor. Beo de Haraorod'a dofra iki atla yol alıyor· 
1 ondan aıı0ı olmadıt••• \abat ederim. 
.. • l t M du. Bunlardan biriıi Marton dlteri ise Als,am o moı o. aroı kaluinin ku-

Çaokü bu vasıtalar hem bu ka. leri güoe~irı 900 ışıklarıyla kızarmıştı. 
ar fazla ıojukta çal•ıamıyorlar Kale dcvarıoda\i rıöbetçiler kırda parlak 
• hemde bu kadar kalın kar ta· bir nokta gibi rörünen ışıklara dildutle 
akalarında hareket edemiyorlardı. bakıyorlardı. Bıı ıönfi!c nolrtacıklar Karlar 
:endiler\cıe lıı.arda yol açmak .için kadınının hadud muhafızlarının Aleti ldl. 
ıit çesit •aldaeler kallaomek il· J 

ımıeliyorda, Pi1ade c1e hiçbir va kinci kitap 
:ıt ye hiçbir şerait alt.ada alvarl· - 1 -
l 'tıkibedemeı. SOnrl fazla 'bare· Sababıo ıllleri ince bir t6l ribl Mı· 

Omr:>de idi. Sonsa:ı ova içeriıiode kendi· 

lerioi bir böcek kadar küçlik histediyorlardı. 
Omode 

- Ne tarafa l'idecetfz efendim • di· 
ye sordıı? · 

Marton 

- Serııııd'ın ordoribıoa diye cevap 
verdi. 

· reri dönmek biraz rüç. Mademki yedi 
başh ejderhaya miufirliie ridiyoruı. o 

halde yılanlarla kabvealtı etmekte hiç 
bir mioa yok. 

0111oıle1nin yılandan mahıaıh ka1d4 
l'eıinen Beşenyölerdi. Oolara tesadüf. 
edip de bu belaya.-·l'irmck iıtemiyordu. 

Yolu deiiıtlrdi. Atını •azlar" ara11na 
ıilrdü. Eski haydut kaçak yolları Ç'>k iyi 

biliyordu. Bo yol meşakkatlı idi. Fakat 

yavrusanıı emziren bir kortdan •• topr•· 

i• buraolanyla kar .. taran birkaç domuz· 
dan baıb kimeılen teıadOf etmediler. 

O:nodenin altındı Bizebqb'a vardı. 
Haydodlok ettiil zamanlar ba on~n kıy• 
metli atıydı. kili1enin hizmetine atayla bir· 
likte girmişti. Sahibi ona ne kadar öter• 
H öiıün bo hayvan bir k11rak dö!üoden 

ziyade yabani domuza benziyordu. Ufak 

tefek kısa boyoolu biin bak~lı bir hay· 
vandı. Teperdi, ısmrdı. Palluia koımak 
istediler çekmedi. Her ~damı da yaaıaı 

yaklaştırmıyordu. Boodan dolayı atı ıla 

tabibi ribi kalede herkesten ayrı rahl\t 
bir hayat ıürfiyordn. Yerler, . içerler az 
~h~ırlardı. 

Marton'ut.ı altında rüclü hu"vetli 
güzel bir al vnrdı . Bunu kilisenin tavla· 
ıandaıt ııeçmi,lerdi. 

. OGıodo sM>ahaleylo erkenden hayvanı 
eterlerkeo mütemadiyen ıı_çnyan lı.işniyen 
bıı uyrıra bakarak 

- Papaslara liiyık bir at drğil 1 • Jj. 
ye alay etmişti. 

Yola koyaldakları ·zaman Marton'uo 
atına binişini onu idare edişini ıörGnce 
fikrini dejiştirmişti. At mahir blofclıl al· 
boda bir kazaya dönmiiftü. 

Bq papuın emri i1zerino Martoo ıİ• 
vil fiylomlşti. Üzerinde bir zamanki me\f· 
kilne uygun rüıel fakat basit deri blt 
elbise vardı. O zamanın beyleri çelik zırh• 
larıo altından daima böyle deri bir elbi .. 
se giyerlerdi. Boynunda kıldan yapıJmıf 

ve rllmOşle tezyin edilmiş bir ~.,.. 

- Devamı y.,. -
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14~1·:~~.~.::~;~; Yazan zzeuuın a ış ar .::1:·;::.;:::~. ;~, 
büyüle. outkn ile, E M E K L 1 o R G E N E R A L dükten ıonra tü 

millete söyledi ve 1ım----------------------~!llllllli __ _. meo büyük kısmı· 
anlattı; herkesin ba nutku multad· Hesaptız bilyük mermiler Türk oı ll"gılizlerin sağ (gün"y) kanadı· 
des kitap gibi tekrar tekrnr oku • askerini denize yakla,tırmamak için oa tevdb etti ve yı 1dırım çabuk-
aıası da milli bir borçtur. Ancak kadarmaşçasına ıaldmyorda. Bir laiile Kocıçimeo•deo Kabatepe ta 
lıtilc.liH mücadelesinden evvelki ha- merminin açtığı kova bir bölüiil rafına ulaştı. 
yatını da tellı.ik ederek büyük İs· RÖmece\.: kadar renİ$ti. Saat 10 a 77 nci alaya logilizterio tünoy 
tifadeler eldo etmek gerektir. Beo doiru 57 nci alay kolbaşasile Ko· kaoadıllı sarmak üzere Şehitlerle· 
burada Atatürk.ün 25 nisan güoü caçimeo dııiının ceoubnodak.i Ap peti - Y eşiltarla hatbna kadar 
tüıncın komutanı olarak düşmanın talbaymna gelmişti ki bızı pora· varmış olan düşmana taarrn:ı em• 
lllt çı&ı.nrtmııaında iöıterdiii aııkeri koode erlerimiz Artburnuodan Conk rini verdi. 72 ocl alayı dn Kanlı-
kodreti ve ı_ d • f • '- b d • kl' '-t A t• hü tl' d" 
h ı.azan ıırı za erı a:ııcı" ayırına oıru çe ıme" e ve sır a· cum e ır ı. 
atırlatm yı b . • 

d" - • • u tarıhı güoün yıl· vustralyalılar tarafındın takibQ!nn· Tümenin diğer manteli ve ça· 
on;~un~o faydalı bulurnm. makta idi. Müfrezenin ileriıinde yü· buk eteşli dar ve sabra batarya· 

do • 
0

8
1

~anl 915 pın:.ar 2Ünü May- • M t f K 1 1 • ü larını kendı" canlı ndile oıo"bret bul. s uo ıga 1 köyünde y . . ruyeo os a a ema , a ayın onc v ., 
meni düı.l"ğ- d '- eldeıır- tabura Cookbayırı•na rolinceye ka- muş, sonraları muharebe idare yeri 

u uo e ll&rargihını kuran 
19 unca türaen komuta y dar bn perakende erlere yüz reri olan Kemalyeri ıırtlarıoda mevzi 
M m arbay l nıtnfa Kemal bad~m 

8
• 1 ettirdi. a dırdı. 
ıraç arı •· 

rıısında bulunan radırıcda t- Bn küçük ateş kuvvetile ka 19 uncu tümen alay!arıoın hü· 
• Y umen d 

?mır subayı süvarı teimeni Vahit•. zan ıiı zaman içinde öocü tabura cumla'l,,a ve merkezde 27 oci a· 
ın f{etirdiii bir raporla uyandı. Bn Conkbarırıoa vardı ve tümen k.o- layıo kahramanca mukabelesine nğ 
r por Seddülbablr ve Arıbuma 

18 
ınutanlığınıo emrile hemen taarruz rıyan düşman Arıburnu ıahil ke 

hil bölgelerinde düşman çıkartma · için açılarak ilerledi. narlarıua ukıştırıldı. 
ına '- Tabur komutanı yüzbn•ı Zeki General Birdwood•un Aozak ~ rşı toıtiplenen 9 uncu pi. (G v 
y~de tümeni koınutanı Albay Sa. eoeral zeL:.i Soydemir) ileri atı· kolordusu denize döıtülemomi~ ise, 
mıde t 5 0 laralı: tümen komntanıoın emrini koca bir itilaf donanmD11nı'l çok 
S 

n saa ,l da yazılmıştı. Rapor 1 k 
edd.ülbahir ve Arıburnn !labilleri. par a surette icra etti vo yaralan- üstün topçu ateşlerile koruomapın:ı, 

ne b k d dı. Ôocü taburunu takibeden iht- askerimizin gündüzün deniz maile 
l
. ır ço üşmao harp ve nak· 
ıyo ge ·ı . . teimon Fothi.nin dai bataryasına rine yayıtmak imkin11zlıj'ıoa ve era 

k mı erıoın Y nııştıiını ve çı· Saterazlsi sırtında mevzi aldırarak zinin çok foodalılc.lı ve derin yar• 

b~rt.mıı hareketine başladıklarını 
ıldırmekte idi. ale§ açtırdı ve AvuJtralyalılarıo larla mücehhez olmasına medyun· 

R ilerleyişlerini durdurttu. dur. 
apor okunurken uzaktııo top Biraz sonra elayıo ikinci tabu· Muıtafa Kemal, bütiln güo sai 

ve tüfek ı . d 
D 105 erı e daynlnyorda. ra da taarruza kalıştı ve bıı taar· da, merkezde, ıolda alayların mu 

urum ciddi idi. Yatağında öcüne ruz .. 57 nci alay komutaoı moh· harebelerinde bnlundoktaa sonra 
nçılnn haritaya bal.arak parmai1nı terem şehit bioba§ı Avoa'nin emir gece birinci lıat'arda askerin doru 
Kocnçiıncın dağına bastı ve derhal ve kumandasına veriltrek 'iddetll muno yakından görmek içio lıiçbir 
bütün tümen birliklerine silah başı bir muharebe başladı. yerde durmadı ve istirahat etme· 
emri verdi ve tümen süvari bölü Erler ve subaylar büyük bir di; rene Conlı.bayırı•na ulaştı. ya 
~li~ü Turşun köyü illikametinde hamasetle ve kahramanlık.la savaş· ya olarak hattı biliyı takiben Dii:z 
ılerı sürdü. Bir keşif kolunu Aon tılar; yüz geri etmiyon Avustralyı.· tepo•yo geçti. Burası biribirleriyle 
far talara ve bir diğerini Kabatope . lılar yere serildi, alayın saldırışına temas edercesine CHetlerle dolu 
ye ilerletti. dayanamıyıınlar sahillere doiru dÖ idi. Cesetler ara11nda şehitlerimiz 

Maıtafa Kemat•in 19 uncu tü· küldOler. de yatıyordu. Alay ve tümen tes· 
meni Bigatı ltöyü ve Maltepe do cDüitepe> cesetlerle dola idi. kereciluini çalıştırarak bunları kal 
laylamıda bulunuyordu Tü 
Gelibolu yarımadasının be b me~ Ceaaret tepesine kadar varan ve dırttı. 
bir sahiline ve Anadolu .. ~il ~nö~ı bu tepoyi parlak cesareti ile vaaıf· Mustafa Keraal ihtiyatta bulııoın 
ge ine yap ılacak düşman çıkart· laodıran bu tcarruzda erlerin mu bir bölüjilo yanına vardı, askerle 
mal rıoa karşı ordu ihtiyatı olarak harebe ıe"k ve heyecanı o derece ve subaylarla konuşt,u. Avcı batla-
kall•mılmak üzere vazife almıştı. yüksekti ki bir çok erler çok sarp rı da pek yakın idi. Düşmanla o 

Ç ve korkunç Korku dereıioln içine lan ·ara o kadar kısa İdi ki, ufak ıkartmaoın başladıiı ubah 
atılarak kayboldular. f111ltalar bile duyuluyordu. Heyecan 

saat 4 ten beri dakikalar ve aaatler 
• Arazi &rızalı ve çok kesif fun· da bulunan Jnıilizler bu sesler ü· 

geçıyor, fakat ordudao yeni bir d l 
1 1 a ıldı idi, yol namilo bir iz bile zerine hemen ıürekli ateş açıyor 

em r a malc müaılcüo olmuyordu. ._ tardı. 
Tn yodu, Bu hal hareketin çabuklu· 

meoin bir tarafla doüro telefon - Karanlıktı,· ne avcı hatlarının 1 fb • ıuou aıaltıyor ve hava kararıyor-
r 1 atı yoktu. Yalnız Maydoı•ta 9 d G durumunu, ne de kar!llı tarafın ha-n. ece baatıiı zaman bütün 1rün ıı 
~~cu tümenle bir telefonla ba1.lı k 1 1 lini oörmek mümkün olamıyordu. 
ıd & çı arma ari e kuvvetlenen lnarilizler • 1 

• Cesaret tepesinden sonraki arazi· Ba ıırada bir tabur imamıoıo 
b 1 d

Bu lolcf ondnn sırc. alıp Geli· refaketinde üç Avustralyalı esir 
o u ak" L 1 de tutunabitdiler ve bütiio Çanak 

l• 1 •
1 

1 llO ord11 ve ordu komu- subay tümen komutanına getirildi. 
.. n arı cı 0 - ~ k kale sef t rl boyunca orada kaldı· M 1 b h d' d 

du S 1 .1 •b
0!uşma kabil olamıyor· nıtafa koma a e ıve en se· 

b 
' Ha 11, ol2c:sioio kofAlataoı Al lar. vıodi, bunlarla ~pey ıörllştü, ıiıa· 
Y 11 S Şimdi bir ıürü lnrili.z abide- 1 ı· 1 k ,_ a ı aıni Arıburııu sahilleri ra ikram etti. ngi ızce an aşma 

oa ıı;ar;ı 21 n , l Jeti ııraıında tek mütevazı bir Türk kabil olmadıjından esir subaylar· 
dl • . . cı ııyını bırakarak " b t Gb"d s· . n til d t C . g· 

r•r bırlıklerile Scddülbahir'c ya ve · ı e ını s n e aşıyan o- dan çok ıeyler öjrenilemedı. o 
oaıtı 27 • l aaret tepesine İnl"ili:ıler çok kıı:ı· lilklerin bir kısmı maktul, bir k11· 
nıası~ı ı.8,;1~

1 
a a~ ~ıbamo çıkart· yorlardı. Çnnkü tefer milddetince mı kaybolarak elden çıktıimı vo 

b d . aına ıçın Maydos gar· çok def_a yaptık!arı hücumlar bu kendileri de çekilemeylp esir düş 
ın n Zeytinlikt l' Ç • 

led; B en "'ocaderoye iler. tepede Mohmet avuı un siperleri tCiklerini, Arıburno çıkartmasında 
' u alayın b" L b l' · (2 ) b h redeu 4.(u ır tavuru Aiıldc adile anılan tiperler önünde kırılı· eş ıvanıo yacı O ta uran ta • 

aahil ı.-- 1 ~.tepeye kadar uzun bir yordu. sis olundotanu ıöylediler. Moatafa 
~"":'f111~ d- K 1 57 , vetlerile '\: '" uşıı:ıan üstün kov· Hattil loıilizler Çaoakkalcdeo oma nci alayı rördüUeo, as-

M i-•llma\a idi d keri tebrik ve hcıçi ettikten ıoıı· UJtaf• 1< 
1 

• kaçarkco haftalarca yor altın a v 

muharebeye ın~~\ kendiliiindeo hazırladıkları lajımlarla Cesaret ra merkeıde 27 nci alaya ritıuek 
rar verdi .. Ateştin ille etıııeğe ka. tepesini berhava ederek kaçmı,lar üzere yoluna devam etti. Sqyatağ'ı 
seri bir hamle ile ~utu ve dehası dı. l,te Çaoalckalode Mustafa Ke. civarında alaydan gelen bir emir 
la ordayn bir Ulf er Aka baılanrıç- oıal'in ilk darbesine karşı 100 in. atlısına rulamıştı. Bu emir atlı11 
oou scvketmi~ti. itilaf aı.ıuıdır~ata riliz intikamı hu oldu. keodiıini kıta yoldan alaya rötü 
Gelibolu yarımııdasıoıo 02'~ıılarını0 Tü ı. M robileceğıni söyleyince sevindi. E· 

... men .ıomotaoı ast.fa Ke· 
siminde ba1ı. 1n 'ıle b·ır ,.. 

0

1
key ke. 1 f b 1 k d k 1 mir atlııının kılavuzloiile karanlık-~ w ına , 1e er er i için e uru an bir 

yaparak. ve 0 zaman en lcu::t:~ liklerino 3 _ 4 ay içinde bu yük- ta Uzunderenin içinden bir mOd 
ola.o Borazın Rumelı' ıahı'I tabk'ı· •ek aı h b k bil' . • k det rittiktoo sonra bir ateşle kar· d u are e a ıyetıcı azan· 
matını ele ıeçirorek Boiazı açmak ırmak için çok çalışarak onları şılandı. Kurounlar etrafına dilşü-

Y•tlftirıni•tl H . _ . d . yordu. 
• • arıtı uzerın • arazı· Avaıtralyaldırıo içioı dalda 

Berlin 27 (a.a) - Alman Füh . 
rer•i dün Reichtog'da bir outalc 
söylemiştir. 

Hitler, 17 ilkldiııun 194 l de 
Reichhrda söylediii nutukta olay 
fa•ıo evvelki senelerdeki a-elişi 

mini aolattıiını hatırladıktan son. 
ra lngilterooio Avrupa kıtau :tiyase 
tini tahlil etmiş bu siyasetin kıt'. 
adııki milletleri biribirlne düşür 

mık 've kendiıi asa-ari kan kay 
b~tınelc pahasına dünya imparator. 
luğunu kurmak oldoğunu söylemiş· 
tir. 

Hanedan men f aatlerinio hakim 
ba1undoju devirlerde tatbikı niı · 
bcten kolay olan bu ıiyas•tin ha 
neddolar kalktıkça ve millerltr 
uyandıkça siyasetin esasen nsırJar 
ca oldoiu gibi <levamınn da im 
kio Lııluomadıiını belirten Führeı 

' son asır ın bir tarihçesini çizmiş 
ve clşt., bunun içindir ki bu yeni 
harb lngiltere için ancak f eliktıtlo 
bitebilir» demiştir. 

Hitler )ahudilere şiddetle hü· 
cum ederek dünyanın bütün fıli. 
kellerinden onları mea•uı göster-
miş, bolş~viklikten, faşiıtlikteo, nas. 
yooal sosvalistlikten bahsetmiş, bu 
harbin muhtelif aafhalllrına temas 
ederek Alınanyanın başarılarile kar· 
$ı taraf arasında bir muknyeıe yap· 
mış ye alay etm:ş ve doiu cepbe· 
tindeki kış harbine temu ederek 
demiştir kl: 

«- Son defa söz alıtıak lıte . 

diğim zaman doğa çevresinde Av· 
rupıının 40 yıldaoberi bu lıölg~ler
de rörmediii bir kı7 büküm ıürü· 
yordn. Bir kaç güo içinde termo• 
metre 9 doreceden 47 dereceye 
düıtü. 4 hafta önce, harekatın bü
tün tahminlerden evvel durdurul
ması gorekeceği düıünüldüğü 2a· 

--

ğıoı anladı, emir altısı da yanıldı 
ğını itiraf edince, gene Su yatağı•. 
na döomelc. :ı:orağmda kaldı ve Ke 
malyeri sırtlarından ilulımeğe çıt· 
lıştı. Hafıf yaimur da yağıyor. ay. 

dınlık bir türlü sö~"nüyordu. Yarı· 
madanıu bir haritası yokta, 25 bin, 
50 bin mikyaslı haritalnr daha çok 
eoora relmi~ti. 200 bin mikyaalı 
harita üzerinde belirtilecek blr l:z 
ve yol da yoktu. Çanakkale har• 
bine barita11z başladığımızı hayret 
le hatırlıyalım. 

Kesif fondalıkt.r içinde yürü· 
mekte çok zorluk çekiyordu. Ken 
diıino, mevsim itibarile geceler kı. 
ın olduğundıuı, şaf alc tÖlr.ünceyo 
kadar bır iki saat bulunulan yerde 
kalınması telr.lif edildi. Dı;er alay· 
larıoın y a o 1 n a v a r m a k az. 
minde balunnn komutıın bıı teklıfi 
reddetti. cDıırmak iyi deiildir, yü· 
rümek ve mesafe almak daha fay· 
dalıdır• dedi. Atatürk'ü eo çok 
fikren meşğul eden cihet saatler· 
ce ıol kanattaki alaylardan babcır 

alnmaması idi. Ôoüne ne g.bi ma· 
nalar çıktı ite, fundalık, kayalık, 

sarp dereler, ııu hepııoi iktıham 

ederek aştı, yürüdü; Ôrtardı deresine 
gf çebildi. Şafakta ııöıı.meğe ba~la 
mıştı... Bu ışık Atatüılcün azmini 
kuvvetlendirdi, Kocacıere köyünde 
elini, yüzücü yıkayabildl ve Çanak 
kalenin en bohraolı günü olan 26 
ni1an rüoüoün i,ıerıoi görmcie 
bıJladı. 

Zafer arayan ve büyük bir ko 
mutan olmak istiyeo asker için 
Muıtnf a Kem•l'in kıta baımda ve 
muharebe içindeki çnbalayışları , 
çalıımaları bir Öroek olmalıdır. Ça 
oakkale zaforioin temelini kuran 
25 niaao mubarebcıinde Moıtafa 
Kemml'in yaloız lnisyativi ile baro· 
keti detll, ayni zamanda şahıi bü· 
yük himmet ve gayreti vo kahra 
maolığıdır ki üıtüo düşmanı yendi 
ve kendisi milletin göz bobeji ol. 
du. Çımakkalo gibi düşınaıı taar 
razunun beklendiji mühim bir ıa· 
biJ bölgesinde harituı, tahkimatı 
yollan, arazili, telef..>o irtibatları 
batta Ufi harb mıılzemeıi huırla~ 
mamış oldaiu halde hirikalar ya. 
ratarnk .zafer kazaoıı.o Türk orda· 
ıunun, icaboden bütün sahil mıo
takalarmda ve ınnırlıırda hazırlan· 
dığı Cumhuriyet devrinde vatan n 

müdafaası daha t:zici ııilihlar önüo 
do de yeni Ma1taf a Kemal'Jeri ile, 
grno zaferle so~liyecetioe imanı· 

mız vardır. 
-Alltaııa'daa-

Bitler·~ 

Rayştag' dan ............ ~------------
geniş saıa-
hiyetler aldı 
.. --------··---·---Vazifesini yapma· 

dığına hUkmettlğl 
herkes azledilecek 

Rus devi yıkı-
lıncıya kadar 

mücadele! 
HitleN Alman ordusu 

dalıa igi teçhiz edildi, 
diyor 

man, cephe hattında ileri hareket 
halinr1e idik 

c .. phe ne dalga hıılindo geri 
alın"bilir, ne de o anda bulundu· 
ğu bııtta bırakılabilirdi. Bu Sf!btp· 
le Taraoro(dan Ladoğa ıö'üne 
kadar uzanan devamlı bir batta 
doiru çekilme hareketi yapıldı. 

Buırün dly•bilirim ki, bu, başml· 
masa olahnüdQ ıor bir hareketti. 
Ôyle dakikalar • oldu ki inıan ve 
malcineler donmak ve durmak teh · 
lilce•i karşısında idiler. 

Doğa bölresinin ucıoz bucak
sı:r.lıtıoı görenler 1812 de Fransız 
ordal"rını yokeden ruhi sebebi an· 
hyabilirler. Savaşın bnşlıca arırlıiı 
'>rdunun ve müttefık yabancı teş. 
killerin omuzlarına yükleniyordu. 

811 sebepledir ki, ndımı ordu · 
nnn mukadderntına beğlamağı bir 
ödev bildim. Bir asker olarak ken 
dimi bn mGcadeleoin durumundan 
o derece mesai adde iiyornm ki, 
mukadderatın bize hazırlar görün· 
dOğü her şeyin karşısına phsen 
çıkmağı, bu nıızik ll"lda müdnha 
edilmez bir hareket olarak teJikki 
ederim. 

Bizi tahdid eden f etiketin ta• 
mamile Önüce reçilebilmesini sade· 
ce kahraman erleıiıııizin işitilmemiş 

sadılc.lık ve fedakarlıklarına borç. 
!oyum. 

Kaolı saflarla üzerimize saldır· 
mnğıı başlıyan düşmana kıırşı bir 
cephe tutmak İmklnını bana yal· 
nız bu erler sağlamı~tır. Aylerca 
ve aylarca, iç Asya veya Kaf us. 
ya eoarinlilderinden gelen insan küt. 
leleri bilhaua geceleri hatlar.mıza 
saldırıyor ve bu hatlar ancık des 
tek noktaları sıstemiıe tutulabılıyor 
Eğer Sovyotlor pek az tc&bkim e
dılmiş yerlere ıı:r.nb ı lınış ve devam• 
lı dala-alar halınde ıeçebilmişlerşo 
buna ancu yüz bınlorce kışi feda 
etmek ıuretlylo muvaffak o!mu~
lardır. 

Fakat bu ııralnrda Öoilmüu 
çıkan mesele iaşe mcseloıi idı. Çün 
k.ü ne Alman aıkori, ne Alman 
tankı, ne de malcsof Alman loko. 
motıfi bu kııdar ıoioia töre ba. 
:llrlanmış deiıldi. Bununla betaber 
ordunun yışama11 iaşotinio temi· 
nice bailı bulunuyorau. Bundan 
dolayı, 18 L2 do N•polyon orduları 
Mos!(.ovadan çekilmeto b 4şladılda· 
rı ve nihayet yok edılditdoıi :ıamao 
termometre 25 dereceden a~•i1 

düşmodıği baldo bu sefer sıfırın al· 

d k konulaıa· 
tın a 52 derııcode arşı b" d 

• - h 1 1 u• olan ır o· sına ımkan aıı o ın .. 1 
1. bir azıınle karjı a· 

rumu çe ıkten . d ti' tedoir!e· 
mak içio aldııh· ım :ı~p:u:z taııvip 
ri takdır vo ıç .. 
edersınız.. 

Hıtler biltüo ~imarı ve. miltt~ 
"k !terlerini ve bılhassa pıyadeyı 

fı 48 ·11 • ü'- b'l " d .. lr.ttrı ve ıııı otın ş aranıoı ı 
ov u ~ 1 • -
dirdik teo ıonra ıoz erıno şo ıle de· 
dalll etm ştir: 

«- Bu muazzam ve tarihi mu 

vaff aldyetleri elde etmımiı tçio 

b:ız:.ı mü"'ferid valt'atarda 
le etıne'll lium r.-ldi. Yaln·z •İ 
lerin dayannmarlııl'ı. itaatin 'u 
düştüğü, vuif 9 ifa•ında mes•u iv 
h •sti eksikliğinin meydana çıkt 
verlerde şidrletli kararlar aldı 
bunda bana bu mak!adla Alın 
mill .. tinden ıılınış oldoiuı'll hü~üco 
lık hııkıoda dayandığ mı santyora 

Bundan 130 yıl öıı ce başlca 
mukadderatı kırmı, olan bir akı 
ti kıırşıladılc, Bu kışın c•pheye 
memlekete geçirttiği imtihanlar 
ni zamanda herkes için bir d 
olmalıdır. 

Teşkilat bakımından bu du 
~~n tekerrür etmesinden sakıom 
ıçıo gereken tedbirleri aldım. 
lecelt kış Alman trenleri nere 
ohına. olsua vazifelerini daha 
yapabıJeceklerdir. Lokomotift 
başlıyarak lanltını, traktörüne k 
yonlnrınn lcadar, ordu reçirditi 

roma bonıer bir daruaıuo teker 
etmemesi için daha iyi teçhiz 
mio bolonacnktır. e 

Bununla beraber miUeti~ ba 
mevcudiyetimizin bağlı boland 
yüksek hizmet ve gayretler b: 
mevzuu olduğa ber yerde it 
edilmesi ve ona röre b.,eıcet e 
meıi için müdahale halr.lt101 v 

mesioi bekliyorum. Cepbe, vat 
taşın. hOkQ:not ve adliye bir t 
fikre itaat etmelidir: Zafer. 

Bundan dolayı, herkesten 
zifeıirıi yap ~asını lstemeie ve 
urlu bir tetkh ten sonra vazifcs 
yapmadığına hükmedecek oldu 
kimıelerl, kazanılmış hakları 
olursa ohun,... şerefinden e m 
ruaı etmenio ve yahud İ$ind 
azletmenin kanuni hakkım oldu 
ou sarih bir surette teyid etmu 
meclisten rica ediyorum. Buna 
yonlar arasıoda bir kaç unıur i 
iatiyorom. Aylardanberl ceph 
kimıeye mezuniyet vermediğim 
devrede hiçbir kimlO haktan b 
ıuıdemeı. Bizzat ben 1933 ten b 
3 rün mezuniyet almadım. Al 

bakimi, milletin kecdisino de 
keodisioin millete mensup oldu; 
nnlam lıdır. 

Hakimler on bialerce ce 
Almııoın, memleketin bolşeviım 
rafından yok edilmesine eogel 

malt için ölmek :zoronda kald 
bir anda en alçak caniler hakk 
da aoorınal bir ıurette merham 
kararlar veri.,.orlu. Bundan bö 
ya,adıj'ımı:ı dakikanın roreldf" 
lııkdir etmiyen hiklmleıi azlede 
iim. Alman ukerıoio, Alman i 
ıinio, köylüailn ve kadınlarımı 
tehirlerde ve köylerde, bir 
düsüncaden, :zafer düşilnceıin 
mülhem olarak yaptıkları fcdak 
laklar, monf an ti erini temıil i 
bizzat milleti tarafından memur 
mi~ olıın kimselerden de ayni 
rekt!tİ istilzam eder. 

Mü•hiş bir kış harbi Y"P 
bulu"uyoruz. Ct"phelerln ılh6n" 
Ç kacağ'ı saat gelecektir. O za 
kışın kimin mhğ)llp olduğunu ta 
ıöyliyecok tir : 

l'lua t;ütlelerini ftoda eden 
dırgan mı, yoksa mevziini tutm 
la iktıfa eden ruüdafı mi ? 

M Hıtler M. Çö•çilio 
mayı11nd ı bu hısrbe bnşlacfığıoı 
ay kendisine ihtarlarda bulnna 
boklediiini, ıonra h.ırekete grç 
zorunda k ldığıoı, bu b ırpten 
ıol olan tek kişinin o zomıın i 
je başJ.ıdı;ını, şimdi de belde 
nin zifınJan olmadıiını, bundan 

le ba cani devrilerek eıeri yıkıl 
cıya kadar darbeye darbeyle 
1ı:abele edece;ini bildirmiş, Al 
denizaltılarının sayıcı mfitcmad 
arttıklırı gibi fııaliyctleri de ar 
ğıoı vo artacıtınt ve Rus devi 
kılıncıva kadar bolşeviltligio 
vülcccğini, hakkın Almanlar 
milttef ıkleri tarııf ında olduğunu 
hakkın galcbo çalacağını ıöylı 
rek nutkuna bıtirmiştir. 

Borlio 27 (a.ıı) - M. Hitl 
den sonra ıöz alan M ueşal H 
manın Göri g, mec\ si Füf or ta 
fıo~an istenılen hak ve ıtlibiy 
lerın kabulüne çaiıran bir ou 
söylem•t ve meclııin ba hakları 
tıfalda kabul etti;ioi mn,.bad• 
teapit oylomiıtir. 
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28 Niaan 1942 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
ilin 

1- Adana ko~u yerinde yapılacak 900 liralık padok tami· 
rile yatla boya işleri açık eksiltmeye lı:onulmuttur. 

2- Eksiltme 30/4/942 tarihine müsadif Perşembe gllnü sa· 
at 10 da VilAyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler mukavelename ve keıif evrakını ıörmek üıe
re. Veteriner Müdürlüğüne müracaat edebilirler • 

Sinema tarihinin asli etini gtirm•dlll bir gUzelllk .• YUksek san'at ... l16hi kudret kaynaıı 

OURENCE OLIVIER - JOAN FONTAINE'in bütünkudretleriyle ya,attıkları 

. 4- latekliler 67 lira 50 kuruş muvakkat teminat verme· 
lerı ve bu miktar Nalla işlerini yaptıklarını gösterir bonaeniı· 
lerile iki fotoir.f (38) kuruıluk birde (8) kuruşluk bir maktu 
pul ve bir lı:ul'Qftuk uçak pulunu dilekçelerine batlamak sureti· 
le ihaleden üç gün evvel Villyete müracaatlari lizımdır. R•E•B•E•K•A 1896 14 . 19 • 23 -28 

Bütün düryada şöhret tufanları yaratmış. romanı milyonlarck basılmış ve memleketimizde ilk defa sayın Bayan 
ezzan Emin Yalman tarafmdan Türkçeye çevrilm~ modern dünyanın en büyük ve en edebi şahes"ri lskenderôn Dz. Komutanlığından: 

ilaveten : Renkli Miki Mavz Hatay havalisinde cem'an 35 kilometrelik telefon havai 
hat te•iaatı yapılacaktır. 

Dikkat: Localar satılmaktadır. istical ediniz. 
Bu inşaatı l\zerine alacak isteklilerin gereken izahatı al· 

mak üzere lskenderun deniz komutanbtına müracaatlan, 
1920 23- 2S- 28 

il8n 
elediye Riyasetinden : · 
l- Belediye temizlik işleri hayvanatı için satın alınacak 

000 kilo yeıil ota talip çıkmadığından ihale müddeti on 
uzatılmııtır. 

2- Beher kilo yeşil otun muhammen bedeli üç kuruıtur. 
3- Muvakkat teminatı 74,'lS liradır. 
4- ihalesi Mayısın 8 inci Cuma KÜnü tut on beıte 
ediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Talıplilerin ıartnameıini görmek üzere her gün Bele· 
e Yazı itleri bürosuna ve ihale günü belli ıaatte muvak· 

teminat makbuzlarile Belediye encümenine baş vurmaları 
olunur. 1930 

iLAN 
evlet Demiryolları 6. ncı 
İşletme Arttırma, Eksiltme 

Komisyonu Reisliğinden: 
Mobamm~n b"'deli 8400 Lira tutan 70.000 adet Parke taıı ıartoa. 

i vıçbile 29/Niıan/942 Çarşamba günll ıaat 11. de kapalı zarf asa· 
Adanada 6. ncı işletme MüdDrlüğQ bioaaında aahn alınacaktır. 

ke ta,ları Topraklrale -Er.ıio iıtaayonları arasında kilometre 100+ 5 
ve hat kf'narında testim edilece~tir. 
Ba İ$C rirmek iıteyenlerio 630 liralık muvakkat teminat akçaları 

a temirıat mektupları , kanoot ikametrth ve5lkalıtr1, nUfoı cüzdan 
ve Tıcaret odası V<?sikalariJe yo~drda tayin edilen fünde 2490 

• la kanuoun emrettiii ştkilde bazırlamı~ oMuklan teklif mektaplarını 
iltme saatinJeu b ir ıaat evvel Adaoada Devlrt Demiryollan 6. ncı 
tme Müdllrlüğü binasında toplanan Arttırma, Eksiltme komiıyonu 
ııirine tevdi etmeleri li:nmdır. 
Şartoaaıe-ler komiıyooa müracaatla J'ÖrOlebilir. 

1898 14 - 19 - 24 - 28 

kenderun Dz. Komutanlığından: 
lskenderun deniz komutanlığına 3 - 8 •ınıf bir muamele 

muru ile 50- 8S lira ücretli ve 40-50 lira ücretli iki an
r mtmuru ve 40- 50 lira ücretli bir ifci alınacaktır. 
Gereken şeraiti haiz isteklilerin lıkenderun deniz Komu· 

nlığına müracaatları. 2.s.28.30 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi 

iskenderun 
Nakliyatta sür'atle ' 'yapar. Komi&· 
onda her,eyi yerine satar. 

Telgraf ı Do6u AMBARI 
Tel ton: 218 1876 

ADANALI DOKTOR 

Zekeriya özveren 
dres : Kuruk6prü Trahom Dlspan· 

•eri Karıı•ında Hane No. 21 

Bilaistisna Bütün Seyredenleri ağlatan ve 
Alsarag ve TAN Sinemalarında 

Bu Mevsimin En Büyük Muvaffakiyeti Olarak Emsalsıı Bir Ratbctle Gösterilmekte Olan Türkçe Sözlü ve 
Şarkılı Acıkh Fılmlerin En Güzeli 

ZEHiRLi ÇiÇEK 

Şaheserlerin Şaheseri Şehrin Her Semtinden Koşup Gelen Yüzlerce Halkın Sonsuz AIAka ve Raibeti Karııs1nda 
Birkaç Gün Daha Temdit Etmek Mecburiyeti Hasıl Olmuştur. 

Atlatan Bir Mevzu • ibret Alınacak Sahneler - Zavallı Bir Gencin Hazin Hayatı . . . Baıından Nihayetine Kadar 
Seyirciyi Heyecana Vf' Teessüre Düşüren Mlistesna Bir Film •. 

Alsaray'da : ilaveten 
Bir yenilik olmak üzere bllyilk artist CONRAD 

VElDT'in yarattığı merakla ve heyecanla casusluk filmi 

Londra uyumuyor 
Pek Yakında •• 

T AN'da : ilaveten 
Macera filmlerinin en güzeli .. İki saat daimi &e· 

yccan kaynağı 

Silihtorlar Yarıtlarda 
BOB LIVlllGSTOll tarafından 

Pek Yakında ••• 
Büyük ve Şahane Ylldız ZARAA LEANDR 

KADIN SEViNCE şaheserinde 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELERı 

Z Şubat, 4Magu.3Aiııstos,2/ldnciteı,in tarilılerinde gapılır. 

1------1942IKRAMIYELERI------. 
1 Adet 2000 Liralık 2000. 

3000. 
Un 

3 .. 1000 
" " 2 ti 750 ;ı - 1500. •• 

3 ., soo .. - ısoo •• 
10 .. 2SO " - 2SOO • .. 
40 

" 
100 .. - 4000. " so il 50 •t 2500. •• 

200 n 25 ,. - 5000. " 200 . , 10 .. - 2000. " 
TUrklJ• 1, Bankasına para rat1rmald• J•I· 

naz para blrlktlrmlt ve . faiz almı, olmaz, aw111 
••manda talllnlzl de d•n••le oluraunuz. 377 

.......................... 
Dr. Abdullah· Erbark 

Her gün hastalarını kabul eder.Sah 
ve cuma günleri saat 16 den 16 ya 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsa•• 
kar,ısı Çocuk Oyun Alanı BitltiAi 
No. 44 1902 1-15 ........................... 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

8aıuld1ğı yer ı BUGÜN Matbaa11 

U. Neşriy.t Mndnrü : Avuht Rrfat 

YA VER<Xil..U 

Fiyat MDrakabe Ko· 
ımisyo~.u Reisliğinden: 

1- Beyana tibı tutulan ve toptan satışları menedilen 
Zeytin, Prina, Rafine ve pamuk yatlarının fiatları qatıd• 
gösterilen şekilde Komisyonumuzca te•bit edilmiştir. 

Edremit ve Ayvalık Kiliı menıeli 
menteli toptan perakende 

toptan perakende Kr. Kr. 
Zeytinyatı Kr. Kr. 
1,S uitli ek•tr• ekıtra 123 135 12l 133 
2.S » » 119 130 117,S 128 
3,S » birinci nevi ııs 126 113 124 
4,S > ikinci » kokulu 110 121 109 120 

2- Mevzu fiatlar dahilinde topta• ve parekende aatıf• 
lar aerbelttir • 

3- Ecnebi maddeıi ylzde yirmiyi ıcçmeyen Lempant 
veya yüzde bet uidi ve azami yüzde bir ecnebi maddeli 
birinci ııra malı yüzde beıten fazla di§'er zeytin yağlar yüı• 
de sekiz aıitli sabunluk yatlar refina yağları Pamuk ve Pri· 
na yatlarmıD yeni bir ~blii alınıncaya kaclrr toptan ve pe· 
rakeode ıat1Şları m ·mnudur. Keyfiyet illn olunur. 1927 

Ceyhan· sulh hukuk Mahkemesinden: 
Müdd~i ceybaoıa a.ml• köynndon dede Oilo Hasan taraf andan Mad· 

deaaleyhler Ceyhan baalnei Maliyesi Ye Soyıalh köyOnd~n rumanya r3' 
menleriotlon Rasim ve Çerkez Ah~et Aleyhlerine Sulh hukuk mabk•· 
meıiae llıame eylediği Tescil davaaınııı ııeticeıi Mubakeme~iod~ M11ddeioiıl 
iddiasından tabot bulan 80 YC•}J dönum t:ırlaların maddei namİne T~f 
ciliao ~addeaaleybleria Madahalelerinln Menine dair Sadır olan 27 / U/941 
Tarih&. karar moddeaaleyhlerdon Raıim ve Ahmedia rıyaplarıoda Veril• 
yapalao ihbara raimeo Muddeaaleyh Çerkez Ahaıedio mahalli' ikameti..,., 
meçhul balaodaia ınlaıtlmakla bu kak aıalu Mabakemeleri Kahunooao. 141• 
ve • 142 . oci Maddel~e Tevfıkao ke1fiyetten Sahille Çerkez A't.Jf 
ilanen tebligat lcraııoa karar verilmif oldaiaodao milddei namına Tet" 
c:liae karar verilen kör veli deresi Mevkinde kain . 80 ve 17- döotlllll' 
tarlaların tesciline ve 5578· KU. Masanfı Mnbakemıtuin MOdd•aai•1b· 
lıre tabmilloe dair olan lfba hükOm hüli11sıoıo ilanen tarihi Teblijiod.,, 
itibaren bir haftıa içlado Temyiz olunmadıiı takdirde bükmila kad1" 
kesp edeceji ilin olanar. 1929 


