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[ S:vyet ceph~ 1 

Kalenin de 
Sovyetler 

ilerledi 
Merkez cephesinde 
Çetin muharebeler 

Ahkara: 19 (Radyo Gazete•l)
Smoıenık bölgeııindeki ıavaı Har
kof Önlindeki mulıarebe kadar 
fiddetlenmiştir. Kuşatılmış Alman 
0rduıurıuıı 1011 vazi}·etine dair 
lıcnüı malümat ) oktur. 

Londra : 19 ( ı. a. )- Sov· 
Yet Rusyada en çelin muharebe· 
ler hlerkeı. cephesinde cılmaUa· 
dır. Almanlar azami mukavemet 
IÖıtermcktcdir. Almanlar iki meı· 
kun }'erden daha atılmıştır · Ka
lenin cephesinde 1300 Alman öl· 
dilıülmüı ve bü> ükçe bir meskun 
Yer feri alınmıştır . . . 

Almanlar Ji~er bölgede ıkı 
Piyade taburile hücuma geçmif, 
faht bu akın aldm kalmıştır · 
Strayaru11ada sarılı Alman ordu
ıunun vaziyeti gittikçe fenalaş· 
Dıalatadır • 

So1a i1'i ıün zarfında cephe
lerde 44 Alman tayyaresi düşü· 
r&ı.nliıtür • 
Moıkova : 19 ( a . a. )- Sov

Yetler Viyazma - Lojoık demir
Y•lunu keımişlerdir. 

Moıkovı : 1 ~ ( a. • · )- Son 
IÜnl.erde batı cephesinde Ame· 
rillan uçaklarının sotuk havalarda 
1'ullınılmaaı meselesi etrafında 
teknik bir toplantı yapılmııtır. 

Berlin : 19 ( ı. a. ) - Sov· 
YetJer dün 34 uçak kaybetmiı· 
ferdir. 

Moıl"tvı: 19 ( a. ı. )- Dün 
aece ce~hede önemli defi~klik 
olmadı. 

Stokhelm : 19 ( ı. a. )- So\'• 
Yet birlikleri Viyaı.mı do~u şi· 
lllalinde Jaı.aaka girmiılerdir · 

merı.t z acı u:rfada) 

Britanya'nm 
harp gayreti 

· Ha lif aksın de meçi 

Mtıtteliltler ıimJi ilıi tonl111ı 
6om6a lıullanıyor 

Ankara: 19 (Radyo Gazete•l)
Lord Halifaks Mihverin propagan• 
dalarına cevap olarak ıöylediti 
nutukta lngilterenin öz evlatları· 
nm dıı cephelerde çalııtıA-ını ve 
lnailiz harp imalatının yüıde sek· 
teninin dıı cephelere gündeıildi· 
tini &öyltmiıtir. Bu dıme~te~ 
•nl_!iııldı~ına iöre lngiltere şımdı 
Amerikadan da verim beklemek· 
tedir. 

Vaıington : 19 (a.a.) - Lord 
Hali,faluı, dün gece Britanyanın 
harp rayreti hakkında beyanatta 
bulunarak Ortaıark cephesinin 
thenımiy;tinden bahsetmif, Bri · 

ıtınya kuvvetlerinin muvaffakıye• 
. tini ınlatmıı, ~uraya en aşatı 
~.000 kişi daha takviye gönde· 
rıtaıesi lüıu n una tema• etmittir · 
Halifıkı , Britanya ordulannın 
:~vqa iştirak etmedi~i hakkında· 

1 Mihver propagandasını cerh 
etnıittir, 

h E~çi di2'er taraftan tank ve 
arp ,nıılıemesi imalatının çok 

•ıttıtını, istihsalin büyük bir k11· 
~ının cephelere gönderilditini 

•11haısa kaydetmiştir. Halifaks 
flllJdi 200o kiloluk bombalar ya· 
Pıld1tın1 ve bunların lnriliıler ta· 
~afmdan kullanılmakta oldu~unu 

1 ıöylcınittir. 

Kanada hazırllQı 
di loncira : İ9 (a. a.) - Kana· 

tcli::-Ye.kili, 6ç baıkomutan ta~in 
0 ... _ .... linı, bunlara bölreler takstm 

""'1U11111ftu ltildirmiıtir. 

Küçük Sanatlar 
------·-------

Kanun 
meclise 

Ankara : 19 (Tüıksözü Mu -
. habiıinden) - Aldığım malC:ınnla 

göre, Küçük sanatlar kanun pı o· 
jesini Hükumet Büyük Millr.1 Mec· 
!isine sunmu~tur. Projenin mucip 
sebeplerinde ştt gayelerin hedef 
lululdufu bildirilmektedir: 

1 - Az sermaye ve faıla lı i l· 
gi ile çalışan müslttkil bir sanal 
'l.Üınresi yetiştirmek, 

Projesi 
verildi 

BOMEL'la BA' 
KlJMANDANI 

TAYiNi ROMA'DA 
iYi KAIUJiLANMADI 
Aıık:ıı a : 19 (Radyo Gazetesi)· 

Aınerikaya ait Uzakşark adalarından bir köşe 
2 ·- Memleketimizin ananevi 

bir mahiyet ve u1.viyel gösteren 
sanatlarını korumak ve geliştir
mek, 

Romeliıı Libva haş\.:ornutanlı · 
ğına tay in edild iği ve buııuıı lıal· 
reda iyi bir tesi r hasıl etıncdi~i 

bildiriliyor. 
Ankara: 19 (R•dyo Gazetesi)
Uzakdotu harekatında bir durak· 
lama olması, Anglo-Saksonları 
bu hareketin kesileceğine inandır 

mışlır. 
Filipinlerdeki hareket Mak Ar· 

thur ayrıldıktan sonrada devam el· 
mekte bulunuyor. 

Japonlar Sitan2' nehri boyun· 
cı tekrar ilerlemeğe başlamışlar-

~~ . 
Londra : 19 (a. a.) - Plaıda 

adasını Japonlar dün bombardıman 
etmiflerdir. Adaya 15 ~ada~ bom~ 
ba atılmıştır. Birmanya da şıddetlı 
muharebeler başlamıştır. 

Berlin : 19 (a. a.) - Mihver 
matbuatı, Mak Arturun Avustral· 
ya Başkumandanlıj'ına tayin edil· 
mesini Filipin meselesinin bitmiş 
olduğuna delil addetmektedir. 

Londra : 19 (Tebliği) - lngi· 
liz tayyareleri bir Japon kruvaı.ö 
ı iine tam bir isabet kaydetmeye 
muvafiak olmuşlardır. Müttefik lay· 

: ........................ : 
: UZAKŞARKTA ı 

ı 1 ı i ki Japon 1 
1 kruvazörüne 1 
1 tam isabet 1 
i Blrmaayada i 
f mubarelleler ı 
ı Avuıtralyada hazırhk ı 

f Japonlar Ruslara i 
ı hücum edecek mi? ıı 
ı.... . ... 

Amerika uçaklan 
M ihvet merkezlerini 
bombalıyacaklar 

yareleri Koytang bölgesine hücum 

•• •• ı 

ATATURKUN ANIT 
KABiR iNŞASI işi 

BAŞVEKiL JÜRi HEYETiNi DÜN 
KABUL EDEREK iZAHAT ALDILAR 

A ı. • 19 (a. a.) - Başvekil Doktor Refik Saydam Aİatürkün 
""ara . I J . h . . k b I t 

K b · ıi•/•rini lelkik etmekte o an ürı eyelını a u e · Anıt - o rı proJ"° "" 
mişlerdir. J ı • · 

BalfJekil bugiln AnaJo/11 kuliJhünde Anıt - Kulıir ıiri 11ey e/ıne 

bir öfle yemeli vermiştir. 

Toprak Bayramı 
Şehrimizde -

Yarın Katlanacak 
------------

Ruzveltin istediği 
yeni tahsisat 

Vaşington : 19 (a.a.). - R.uz· 
veJt kongreden yeni tahsısat ıı· 
temiıtir. Harp masraflarına. sar· 
fedilecek bu munzam kredı 17 
milyar 579 milyon dolardır. 

Filistin Suriye 
arasında yol 

Londra : 9 (S. 12,30) -Hay· 

fa limanını Berut ve Tr~blusşa'?1a 
k 'çin bir demıryolu ın· 

ba~lama 1 .• 
ıası hareketine geçilmıştır. 

Yarın milletler Rtası toprak 
\'~ a~aç bayramıdır. Bu nıünase · 
betle yarın şehrimizde ıle topralc 
ve ağaç ba~·ramı kutlanacalc, Is· 
met lnörıü okulunda güıel bir 

tören yapılacaktır. •Tören proi· 
rllmına göre okul bahçeainclc 
gürtıler olacıı" ve bir çok fi· 
danlar dikilecektir. Gerekli hazır· 

ltklar bitirilmiştir. 

Portekiz üslerinde 

Liıbon : 19 ( a.a. ) - Aser 
adasına g:decek yeni kıtaların 
sevkine başlanmıştır. 

• 
YAZLIK EKiM 
ÇALIŞMALARI 

K I ,, .ı0 11e köylerde önemle ele alınan 
h . · d 0~a o a 

Şe rımız e, 6 lı olacak bir 6ayret il• Jilıltotle 
11e Jifer b616eler~. rn• lıımaları her.ütt inkiıaf emektedir. 
ba lanan yaslılı e11ım ça 

f • • • öre Ceyhan Jıasa,.nca 12 bin 945 ki· 
ÔfrenJifımı:• ', .ıarilı edi/mİf Pli• yazlık elıim için 

h ı lı lıamaarı eaı 1· C 
lo lo a!" a . 30450 lira ıahıiıattan 3300 ıraıı ey· 
Adana ya 11erıl•n 
1.,,n •" ı6nJ•rilmiftİr• 

yapmışlardır . Bir tayyaremiz üssü · 
ne dönmemiştir. Diğer bazı Japon 
gemilerine de ağır darbeler indi· 
rilmiştir. Ufaklı büyüklü 23 Japon 
gemisine isabetler olmuştur. Ame
rikan tebliğine göre, batırılan Ja· 
pon kruvazörleri ikidir. Şimdi bü
tün Japon istila üsleri sıkı bir ne· 
zarcı altında tutulmaktadır. 

Melburn : 19 (a. a.) - Avust
ralya, yaklaştığı anlaşılan Japon 
taarruzunu kar~ılamak için büyük 
hazırlıklar yapıyor. Yeni Zelan
da başvekili bir nutuk :söyliyerek 
müttefiklerle yapılacak işbirliğin
den bahsetmiştir. 

Londra : 19 (a. a.) - Man
çuride Japon kurmay Şf'flerinin 

toplanması, Japonların Sovyet Rus· 
yaya hücum edeceği zannını uyan· 
dırınaktadır. 

Velington : 19 ( A. A . ) -
Başvekil , Japonlıırın Pıjiyc doğ· 
ru ilerlemesi tehlikesini mevzuu-

(Gerisi 2 nci sayta~al 

Ballara glrerllea 
Tlrlllr• 

Eskiden, insanlar baharı, renk, 
koku, aydınlık ve ferahlık /.:.ay
nalı olarak neşe ile beklerdi. 
Kışın sisli ve karanlık günlerin
de insanların içine dolan kasvet 
ilkbaharın parlak ve ılık güneşin· 
de _qıkanır, temizlenirdi. insanla· 
rın deliliği tabiatın çeşnisini ıle 

detiştirdi. 
Şimdi, bahar ameliyat masa· 

sına, •evkedilen ıığtr bir lrastaııın 
endişesi , qıirek çarpıntısı ile bek· 
/eniyor. Ölıim fırtınası lıangi ıli · 
.l/arın ıizerifltle esecek? Harp a· 
leşi lıangi memleketi kasıp kafıu· 
rarak? 

Birçok 1alımi11/n, birçok iJ. 
dial~r alabildiğine orla.ııa atılıyor. 
Söylenenlerin hepsi muhtemel .. 
Bugünkü harple olmayacak, bek· 
lenmiyecek lıiç bir Şl!.'f olamıya
caiını sayısız lecriibılerle öğren· 
dik . 

• 
Zalen Jünya.l/ı, eşi tarih bo· 

yunca geçmemiş bir cif el olarak 
sarmış olan bu lıarp yangınının 

dışında kalmıı kaç memleket kal· 
Jı ki? 

Büyıik bir talih veya büyük 
bir ki_qaset ve ak/ısı/im eseı i ola· 
rak fırtınanın tesirleri dııında 
kalmış olan memleketler arasında 
biz de varız. Bizim de mukadde· 
ratımız ıizerinde tahminler var . 
Bu tahminlere ~.ııersiz ve manasız 
gözüyle bakacak kadar saf yürek· 
li değiliz. Fakat hadiselerin yürü
yüşüne ve kendi niyetlerimizin 
i.11ilifine bakarak _qakın bir lehli· 
kenin bizi tehdit edemiyeceli ka · 
naatına varmakla da tehlikeli bir 
nikbinliğe düşmüş olmayız. 

Zaten böyle bir nikbin/ilin bi· 
zim için bir tehlike olmasına da 
imkan yoktur . Çoktan beri her ih-

timali her an mümkün giirerek ha· 
:zırlanmış , kararını vermiş , her 
türlü tedbirini almış bir uaziyet
teylz. Ne büyük nikbinlik/er bizi 
gevıetebllir, ne de en .ıJakın teh· 
like korkutabilir .. 

Milli Şefin lzmirden kendi 
milleti ile beraber bütün dünyaya 
bir kere Jaho lekror ıttlf i ıözltr 

3 -Genci yükselişlerden müm
kün olduku "adar az müteessir o · 
lan kuvvetli bir orta sanat taba · 

kasını, memleketin her tarafına 
yayılmış olarak, yaşatmak ve gc· 
liştirmek, 

4 - Kurulmakla olan büyük 
sanayiin tamamlayıcı olan hünerli 
sanatkarlarını yetiştirmek, 

5 - Sanayi alanında çalışan· 
ların, bilgi, istihsal ve çalışma ka· 
biliyet imkanlarını artırmak, halk 
tabakasının bilgi standardını yük
ıellmek, 

6 - Memleketimizin genel bün· 
yesine ve ekonomik durumuna 
uygun koruma ve yetiştirme ted
birleriyle küçük sanallarda çalışan 
veıtandaşların mali ve ekonomik 
durumlarını yükseltmek, 

7 - Küçük sıtnat müteşebbis· 
terini memleketin genel ekonomik 
ve sanayi prensip ve disiplinine 
uygun bir şekilde yetiştirmek. 

Berlin : 19 (a .a .) - Romel'in 
Libya kuvvetleri Başkomutanlığı

na tayin edilmesi ltalya'da iyi 
karşılanmamııtır. Bir çok ltalyaıı 
generalleri bundan müteessir gil. 
rünmek tedirler. 

Bern : 19 (a .a.) - Romelin 
birkaç gün evvel Berlinclc görül· 

dü~ü ve bilahare Lihyaya döndü· 

ğü söylenmektedir. 

Mareşal Göringin 
- Çifçilere -

Söylediği bir nutuk 
Berlin : 19 ( a . a . ) - Ma· 

reşal Göring köylülere hitap eden 
bir demeçte } iyecek hususunda 
gösterdi\deri çalışmadan dolayı 

kendilerine teşeHür etmiştir. 

Göring , harp esirlerinin de 
ziraat işlerinde çalıştırılacağını , · 
çiftçinin vazifesinin cephedeki as
kerin vazifesi "adar mühim oldu· 
ğuııu tebarüz ettirmiştir. 

1 Toprak meselelerimiz . ü~tünde 1 

Çifçinin ihtiyaçlan 
hakkında rapor 

Kerim Omer Çatıar•ıa Balkevlnile 
dla verdlll zirai koaleraaı 

Macar • Romen 6erıinliii 

Bomaayablar 
Traaıllvaararı 
talep ediyor 

Antoneskonun nutlıu 
Bültrek : 19 ( a. a. ) - An

tonrsko ilk defa olarak Tran~il
vanyaya ve Romanyanın Macar 
gazetelerinin hakaretine uğradığı 

meselesini öne sürmüştür . Bu 
nutku diııliycn Romenler • Tran
silvanyayı iıtteriz .. diye bağıra

rak nümayiı yapmışlardır. 
Antoncako, <l a i m a Hit· 

terin yanında ve Almanyanın 

hedefinde yürüyectğini de nut
kuna ilave etmiştir. 

durumumuzun , ümld ve nigetle- 1 
rimizin en açık ifadesidir . 

" Buıün bizi muharebe eden 
taraflarla çarpışmağa götürecek 
meselemiz yoktıır . Yakın ufku-
muzda bulutlar görünmüyor. Bu· 
nunla beraber bütün tahminleri· 
miı·i iht(11atlı yapmaktan ayrı/mı· 
yalım . ., 

"Harp dışında kalmala çalışa · 

cağız . Eler harpten kaçınmak 

mümkün olmazsa vatan borcumu
zu şerefle t•e hays(11ıile ödeyece· 1 

liz. Bahara güvenle , kuvuetli ol· 
1 

dufumuzu bilerek ve güzel hislerle 
çıkıyoruz • .. 1 

Kendimiz için emnfoet ve f e· 
rahlıkla bekledifimiz bu baharın 
insanlık için de kanlı ve f elôketli 
son ilkbahar olmasını dileriz • 

Fakal ne yazık ki , daha bir· 
kaç baharın çiçekleri kıpkızıl aça· 
cola benzigor •. 

Yaılık ekimin arttırılmıtsı ve 
en az iki kata çılrnrılması hak· 
kında Parli".niz Genel Sekreter
liğinin yurdda otuz vilayet mer
kezinde ve doksan ":ızada tef6 
tipledi~i korıf<-rtınslardan hiri de 
ılün saat 17 de Halkevi salonun
da verilmiştir . Ankara Yüksek 
/'.iraat Enstitüsn Profesörlerinden 
Bay Kerim Ömer Çağlar'ın ver· 
diği l>u Ş'\}'8fll istifade konf eranı, 
başta vali , vali muavini , parti 
müfettişi , parti , beleıliye ve 
çifçiler birl iğ i reisleri , r.iraat 
müdürü ve ziraat aites1ne dahil 
bir çok :ıevat olmak üıere yÜı.· 
lerce çifçi ve talebe tarafından 

büyük bir önem ve ilgiyle dinlen• 
miştir . Sayın profesör konferans 
vermek üzeı e gittiği Adana ka· 
ıalarında )'akından yaptığı tet· 
kiklerde gördü~ü ekinıdeki gcli· 
şimi < Bir hadise > oları" vasıf. 
landırmış ve-: c - Bu zirai ıe· 

f erberlikte .A.daııa ı: ifçisinin r•y· 
retli çalışmalarını şükranla karı•· 
larız .. > demiştir • 

Profesör bundan sonra yaz . 
lık ekimin get ireceği faydaları , 
geçrn yıllara naıaran bu yıl elde 
edilecek verimin hiç olmazsa ıki 
kat olmasındaki hükumetçe ve 
milletçe gösterilen arıunun mAn.a 
ve şümulünü selis bir dille anla
tarak misaller gctiı m iş , Adana 
ovalarındaki gö~üı kabartan ve 
rönül kapan hummalı faaliyetle
rinden dolayı ç ifçimir.i övmüştür. 

Profesör Bay Kerim Ömer 

Çağlar Ankarayı döndü2'iindc 
Adanı çifçisinin ihtiyaçlarını bir 
rapor halinde Partiye ve Veki· 
lete bildir~ceklir • 



• HiND MESELESi 

iLK HAR-----=-··..!·'""' -------=z:ıım: ____ Uillill_- ı K ri psl e görüşecek 
hey'et seçildi 

T AR Z Yenidelhi : 19 (a.a,) - Hind 
şefleri Gandi, Nelıru da dahil ol 
duğu halde har nrctli konuşmalar-

• • • 
Mihver 
hangi 

ve müttefik orduları nerelere, ve 
edebilirler maksatlarla taarruz 

................... 
: 1\1uhteınel 1\1ihver : 
f taarruzları • • • .................. 

6 - ISVEÇIN ISTILASI 

lsveç , meşhur Oslo paktını 
imıa edip lınrbin dışında kal • 
mış olan b.ricik memlekettir. Bu
gün ciddi bir tehdit altındadır . 
Almanya muhtelif sebeplerle bu 
memlekete el koymak nrıusun

dadır • 
lsveçe karşı taarruz - E~er 

vald olursa - bir Sovyet muvaf
f akıyctinin neticesi olacaktır. Eğer 
Sovyet kıtaları ilkbaharda Baltık 
memleketlerinde ilerliyebilir ve 
Finleri ric'ate mecbur ederlerse 
Almanya bir ric'at po1.hyonu elde 
etmek zorunrlıt kalocaktır. Alancl 
adaları GotUarıd , adn~ı gibi .. 
Hitıer için dfiva Bnltığın hakimi 
kalmaktır. 

Diğer bir fünil dalıa Alman
yayı lsver;e karşı harekete sev
kedelıilir . Şüphe götürmi} en bir 
vakia vardır ki, Almanlar Nor
veçin şimalinde Troncllıjc"m'ılen 

Tromsoe'e kadar hakimiyetlerini 
tamamile ksise muvdffak olama
mışlardır . Binncnale) h Norveçin 
ortasından Narvik tarafına kuvvet 
göndermeleri hemen hemen im. 
ldinsııdır. Bunun içindir ki, Al
maıılar şimali takviye hu<ıu<ıunda 

lsveç clemiıyollarırıdan fo)dalan 
mak ve Murmansk 'dan vaki ola
cak bir Sovyet tnarruıurıu önle
mek arzusundadırlar. Bundan bJŞ· 
ka Alman ~ıtalarının lsvu;te yer
leş:nec;İ kendilerine Kiruna demir 
madenler inin kontrolünü Mur -
manı.k'ın örıüııe takviye kuvvet
leri göndermelerini tcnıin edc'.Cck· 
tir . 

1 Müttefik taarruzları 1 

7 - NORVEÇIN lsrh. Ası 
MültefılcJerin Garp cı.>phcsinde 

büyük çapta haı eke ti ere girişe 
celdeıini hesaplamak lazımdır . 
Alman propağanda ı , lngiltereyi 
hazırlanmadan evvel harekete sevk 
etmek için mütemadiyen , lıkba 
harda başlıyacak bü} ük bir fo. 
giliı hareketinden bdhsediyor . 
Bu propağandanın ikin.ci bir he
defi de Nnrvikten Biuric.~e kadar 
olan salındaki Alman istilfı kuv. 
vetleriııi daimi bir uyanıklık ha 
Jinde tutmaktır. 

1942 yılırıın r ikinci derecede 
faşırlma taarruzları 1 ile gt'çmesi 
çok mümkündür • Binaenaleyh 
müttdıklerin Tronwıe, Trondhjen 
L:ısmına müteveccih olmak üzere 
Norveçe taarruz etmeleri de bu 
ikinci derecede şaşırtma hareket
lerinden biri olabilir. Müttefikler 
için bu taarruıun hedefi Alman· 
ların Norveçte gayrikafi bir şe
L:ilde muhafaza ettikleri vasi bir 
araziye el koymak olabilir • Fa
kat böyle bir hareketin asıl he· 
defi lngiltcreden MrJrmansk ve 
Arkhongelske giden .deııiz yolu
nun muhafaı.asırlır . Anlaşıldığına 
göre, Almanlar Norveç sularında 
deniz kuvvetleri tahşid arzusun
dadır . Helki de Scharııhorst ve 
Gneisenan ıır lılıları da bum ya 
2idecelttir . Almanların bu kuv. 
vetleri Ru ·yaya giden Anglo -
Sakson yardımına mani olmak 
niyetile topladıldarı muhakkaktır. 

Almanların lsveçe karşı yapa-

-2-
lıer lıalde daha akıllıca bir hare· 
ket olur. 

Geçeııleıde gi:di bir Alnınn 
reıl} osu Libyayı Alman ho: p kud
retini kemiren bir çıban ol:-ır;ık 

taı.•si( etmişti . Bu ~ış Alnıaıı~·n 

hava ~:ıı tlarının Rus ceplıt·sınde 
kollanmasına miirıi olduğu birçok 
tayyareleri Libyııya gönderebil
mişti. Fakat bu yaz burayn gön
daereği her tnyyare onu Rus 
ceph t siode biraz daha zayıflata
caktır . 

9 - GARPTE BiR CEPHE 
Rus Stfıri B. Litvinof Va . 

şinglonda garpte bir cephenin 
açılmasını açıkça talı: betti . Rus 
sefiri şöyle diyordu : 

" Hitler daima , iki cı-phede 
döğüş ııeltten veba kadar kork
muştur . On~ tek bir cephede 
dö~üşmek gibi UÜ} ük bir avan
tajı veı ıııiyelim • Zıunansıı. bir 
hareketin tehlikelerini çok iyi 
biliyoru:r. • Böyle bir trşebbüstc 
ne kadar rleğ"erli bir gençliğin 

lıayatn veda eckceğiııi ne muaz-

M .. ırdo Fransı:ıca olarıık ~·kan 

u IMAOES,, 
• ftf ecmuasındtın 

zam bir maile menin feda r dile· 
ceğirıi ve bir muvoff ıkiyets ' zliğirı 

ııilıat zaferi ne kadar g ... ciktiıecc· 
ğini çok iyi anlıyornı . Fdknt 
bütün bunlar hes1ba katıldıktan 
sorır;ı dahi bö} le bir hart'kd 
tecrübe) c değer fıkriııdcyiL . 
Böylo bir harekcti;ı muvaff uki} e

ti geniş ölçüde Alman işgali al
tında bulunan halkın hareketine 
bağlıdır . Alb:ıy llriltonun •·v .. 
ordu-;1.1 bu halk neıdinde yapılan 
bir sondajdan ba~ka biı ş~y de· 
~ildi . Acaba Avıupa , zincirleri
ni siıkmeyc hrıı.ırmı dır'? .. " 

Akclcrıiıde bir taarruz mev
ıuubohsolıınH z . Çürıkü bö) le bir 
harekete lüzıımlu olan bütün 
mı:ılıcme kap yolu ile gr.lmeğe 

mrcburdur • 

Sovyet cephesi 
(Baştamh Bir incide) 

Lorıdra: 19 (a.e.) - York
şııı post gaıdesi diyorki : Britan
ya, Cebellultarık , Mısır, ve Hin· 
diııtarı)a Mallarım akibeti Rusyau 
daki Alman l..uvvetlcrinin hıtpa
leıınıesına bağlıdır. Şimdi Smo · 
lenskte derin bir <'tP hasıl oldu. 
1 hılen Rus ilcrlerne!ii yıtvaşlamış
tır. Runun sebebi Almanların ih
tiyatl3rırıı cepheye getirmiş ve 
Sovycllerin ihtiynt tedbirleri al
mış olmasıdır. Almanlar N.sanda 
taarruza gcçemiyccektir. Çürıkü 

Almanlar yar<lını için Mılıver 
ortaklarına beş vuıu}Or ve Bul
garlarla lsp.anyolları tnzyık edi
yor. 

Berlin : 19 (an.) - SuV}'t'lltr 
dün 34 uçak kaybetmişlerdir. 

Uzak Şarkta 
(Ba~larah BirlnriJe) 

bahsederek ' teşt:l.büsü ele ar
mak için müttefıklerin muazzam 
gayret sarfı lüı.umunu anlatmıştır. 

Nevyork : 19 (a. a.) - Nev
york - Son ga7.etesi, Amerikan 
bomba uçaklaıının yakında Tok· 
yaya giderek akır darbeler indire
ceğini ve Berfin ile Romayı da 
ziyaret ederek Hitler ve Mussoli· 
ninin rahatlarını kaçıracağını yazı
yor. 

FJk ııt (;:ıı p cephesine gdiıı· 

ce ) eni bir fıkır do~nıtıştur . 
B. StııHoıd Gıipps v~ il . 

Andıibald Siııcla iı ııı nutukları 

bunu i1alıa kafı<lir . 

10 - ŞAAK ' P~USYA VE 
FINLANDAYA DOGRU 
Mo!>kôvada umumiyetle lıii 

kim olan hl.re göre l litlerin ltk
bolıarda Rusva\'U kcırşı yeniden 
lıüyük çııpta b:r tanı ruza geçe· 
bilecek kuvvdi mevcuttur • Da· 
ha yukarıda börlc bir tııarruwn 

hangi istikamctlcrcle vukun ı:ele· 

bileceğini görmüştük . Ruslar da 
ayni çcıptn bir mukabil tnuıru1. 

yapabilecek iın~anlara sahiptir· 
ler . Fakat ilk sekiz aylık h&ı bin 
tarihi bize Rusların prt>s~ i j dava
sına lıiç kulak asmadıklarını isbat 
etmiştir . Sovrı:ller , neticesiı. 
muharebelerle yıpraııınıyacaklar

dır . Drılıa Lıir çok ara>'.i ka) bd
me} e hazırdırlar . Hatta blrçok 
feclakiirlıklarla bu kış geri a!dık

ları topıakları bile terke heıır
dırlnr . Bunu Staı:n söylemiştir • 
" Gelecek Sonbahar l litleı için 
çok sert o acaktır . ,, 

Bu müddet 1.lıı f ınılıı Alnı aıı • 

lar en küçük bir hata hile yap· 
memak ıorundaclırlar . 

Ruslar Letonya l)uclu luııcla
dır!ar . Bu, Almanlar için valıim 

bir hadised:r . D,ıha yakııılurda 

Rus donanması Lenirıgraılın gar
biıırleki Alman müstahkem nıev · 

kiltriııi b.:ımbıırdıman c tti . 
l.hltık memleketlerirıdcrı Şnrki 

Prusyaya do1t ru bir Rus z.oı laın.a 

sı mümkündür . 
1940 du olduğu gibi 1942 de 

de en dar kıo;nııııdrırı Finlaııcliya · 

ya doğru bir Rus taarruzu Fin
landiya ınuhart·besine nilıayet 

vererek lrıgiliı.leı in de iştirakiyle 
Norveçin şimnl kısmını kurtara
bilir . Bu takdirde daha şimalde 

tecrid edilm;ş bir lıeldc kalacak 
olan Alınan kıtaları çok ıııüşkil 
bir vaz.iyete düşebilir lt'r . 

-SON -
İlıl mebusun 

teşrii masuniyeti 
Ankara : 19 ( rürksöıü Muha 

birinden) - Denizli mebusu 13ch· 
çet Uz ile Van mebusu lbı ahim 
Arvasın teşrii mesuııiyellcrinin ),al· 
dırılıııası lıaklmıdaki Başvek51et 

tezkeresi muhtelit encümene hava
le edilmiştir. 

Annesini döv e rek 

yaral ı yan ç o c u k 

Aırnesi Giflsüm Yücel'ı heıı
disine . istedigi fırçayı vermediği 

için sopa ile döğcrek yaralıyan 

13 yaşında N had Yücel tyakala
ııonık Adliyeye sevk :olunmuştur. 

T u tu la n h ırs ı z 
İbrahim Sapmaz isminde bir• 

yankesici Rifat Merdin'iıı dükka. 
nıadan 135 lirasını ccke-tinin ce
binden çekerek sıvışırken 135 
lira ile birlikte yakalanmış ve 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

Bıçaklama h adises i 
Haneden mahallesinde lbre

lıim Cingöz ve Mevlüd Cıngöz 

adında iki ,kardeş eski bir husu
met yü1.üıııleıı Mt"hmct oğlu 

Mehmet Yılmaı'ı b ıçakla önemli
ce yaralamıı\arclır. Yaınlı tedavi 
altına alınm ış, tııtu!an suçlular 
Adliyeye verilmiştir. 

cakları bir istilA hareketi lngiliz- A merikada harp 
lerin Norveçi işgali için giizel bir G l V l'" 
fırsat olacaktır. endüstrisinde enera eyv ın 

8 - LiBYA MUHAREBESi 8.000.000 yeni vazifesi 
Mısırda buluııduğ"umuz ve doğ'- • • l Londra : 19 ( A. A. ) 

rudaıı doğruya alakadar olduğu- ışçı ça ışıyor General Vc}Vl'in Hindistandan 

dan sonra çalışmalarını bitirmiş· 

!erdir. Krips ile göı üşecek lıey'et 

St:<;ilıniştir, 

Riom mahkemesi 

J.!ioııı : 1 CJ (a. a.) -- Dün ıııuh 
kemcııin ikind celse.sinde General 
Fraıı$uvn dinlenmiştir. General 
Jı ıu b esrıcısıncla brııı yerlerde Fran· 
s11. hava kuvvetlerinin ve uçaksa
vaı !arının kif :ıye lsizli~indcn bah
setmiştir. l<ıticvab edilen general 
Roykcıı cfo ayııi nıütaleada bulun· 
ınıışlur. 

GA i'DA l'INE 
NELER Y AZDJ ? 

Romn : 19 (/\ .A.) - Gayda 

bir } a11sıııda , Fransızların nıt1ğ'· 

h1biycti az g c 1 ııı iş gibi 

şimdide tam Lir si} ft!Sİ boıguııa 

uğradıklaı ını yazınnkta ve Fran· 

sız. suyikast emellerinden baluet
mt'ktcclir . 

9 yaşında batıp 
1 Iatiplık bir sanattır. Halk 

önünde iyi söz söylcmtk büyük 
muvaffakıyetler kaLandırır. Cı·p· 
helcı de taarıuıdan evvel askere 
iyi bir nutuk söy'emekle muzaf
fe.r olundu~u görülmüştür. Orğit 
yalnız harpte, ekonomik, kültürel 
ve içtimai sahada da bu büyle· 
c..lir. 

I btiplik in~aııın yaraıJılışıııda 

mevcuttur . . 
M<'sela e:;ki Roma hükümdarla· 

rından Kcıligula (çocukluğunda 16 

} a·şıııda ikerı, büyük ;ınnesi Livi. 
ya /\vgusta şerefine bir nutuk 
!:Üylemiştir. Gene Roma hüküm
darı Avgust de 12 yaşında iken 
öicn büyük annesi Yuliyaııııı ce
naze merıısınıinde bir nutuk söy
lem iştir. Diğer Roma hükümdarı 

Tıbeı iy de 9 yaşınd;ı , ölen baba 
sı için bir hi tabede bulunmu ş tur. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Raclyosu 

Cuma - 20.3. l942 

7.30 Progıam ve rneııılck~l saat 

ayarı 

7.:)3 Mü1.ik : Hafif Pat çalar 

(Pi) 

7.45 Ajarıs l Ialıerleı i 
8.00 Müzik : Senfonik 

çalar ( Pi ) 
8.15/ 
8.30 E.vin saatı 

par-

12.:m Program ve Memleket saat 

Avıııı 

Müzik : 12.33 

l'.l.'15 
13.00/ 
13 :~r, 

Ajans lfobcrleıi 

Müı.ik : 

18.00 Program ve Mı:ııılekct snııt 

Ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti 

18.45 Ziraat takvimi 

ıs.55 Müz.ik : Radyo Salon <ft. 
kestrası ( Vi<ıloniııt Ntcip 
Aşkın ) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Müzik : 

20.15 Radyo Gaz.desi 

20.45 Müzik : 

21.00 Konuşma 

21.15 Temsil 

22.00 Müz.Uik : Karış ık program 
( Pi ) 

22.30 Memleket Saot Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalar 

22 45/ 
22.50 Yaıınki Pıogram ve 

Kapanış 

..... 1-------------------· 
Nöbetçi eczane 

İSTİKAMET ECZAHANESİ 

------ --
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!fi ASRİ SİNEMAl?A ~ 
'•' I•: s~~;;e Bu Akşam s;,*e 1 

1~ l 
ı•ı Altın serisinden bir şaheser 1 

ı:!I SONYA HENNIE-RICHA RC GREENE 1 
ı•ı tarafından yaratılan I 

1fl KUTUP YILDIZI i 
~ j 

ı•ı Ci~z kaıııaşlırıcı Jekuılaı· içinde aşk ... Neşe... Muzik 
~ıı ... Buz üzerimde PatinCij gibi en kıyn\etli sporlarla süslen· 
ıfı mış büyük revüler... . j 

ıt: İlave ten: Umumi arzu üzerine j 
/•: TYRONE POVER - MİRNALOY'un •ı 
ııı Sekizinci Harikası ı 
ııı • • • 1 

ı HiNT RUY ASI ! • • ı ıı 

ı
i Pek Yakında ! .. Pek Yakında !... ıı 

V aterlo Köprüsü ı 
• • Bu Senenin En Muazzam Eseri 

1
• 

ıı --· • 
···~···········.-····--..-.-.-.. -~. -.......................... 1 
1 Bilumum Çitçi ve Makine Sablplerlne 

İ DEMiRiŞ
1

AÇ1LDI 1 
• Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, : 
1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri; • 
1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş
: leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. -
• A DRES: Eaki ldasyo karakolu korııı ınd Demir J, 
: Telgraf Adres i : A drıa Demir J, ........................... 

i LAN 
Devlet Demiryolları 6 ıncı İşletnıe A • E 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bed eli 2500 lira lutan 24, 26, 30 mim lik 5 ton 
yuvarlak demir şartnamesi veçlıile 30 - 3 - 942 pazartesi 
günü saat JO. da açık eksiltme usulilt A<l<uıa 'da 6 mcı işlet· 
me Müdürlüğü binasında satını alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 187.50 liralık 
nal akçaları ve k anuni vesikalarile birlikt~ 

zımdır . 

muvakkat temi· 
müraçaatları la• 

Şartnameler komisyon tarafıııdan bedelsiz olarak verilmek· 
tedir. Taliplerin muayyen gün vo. saatte l~letme komisyonuna 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 15 - 20 25 - 29 

S[YHAN ORMAN ~[VİHGE MÜDÜRlOGONOEH · 

Cinsi 

Orman Emvali Satı' llAnı 
Hacını 

M'3 013 
Mikdarı 
Kental Kilo 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuruş 

Çam Ankaz 5713 00 00 12 
O dunu 
1 - H atay Vılayetinin lskender un kazası dahilinde Hayma 

sekisi Z1pzıp Ormanından 5713 kental çam A n kaz odun satişa 
çıkarılmıştır. 

2 - Sltış 27/3'9H günü saat 14 de Seyhan O r. Çevirge 
müdürlüğünde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher Kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavel~r.ame projeleri s~yhan Or. Ç. 

Md. A nkara Or. Umum Müdürlüğünden İskenderun O r. Bölge 
şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 4 2 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Ornuıı 12 '3/942 Gününden itibaren 15 gün nıüd~t?e 

satışa çıkarıl mıştı r, 

8 - O rn11n bir sene müddetle verilecektir. ~K: 4 tak
sitte ödenecektir. 

9 - T a lipler Ticaret Odası vesikalariyle bir likte belli edi• 

len g ün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları ( Bu vesika 
köylülerde n istenmez). 12-16-20 - 24 13973 

mu z için birinci dtrecede ehem- Vaşington : 19 ( A. A . ) - Süveyşe kodıır olmak üzere yeni 
mtyct verdiğimiz _bu muhnrcbe)·i Amerikada harp endüstrisinde tesbit edilmiş bir bölge başltu- hUkOmet Yananda Umumi Neşriyat Müdürü : Maoit Güçlü 
bir " lkiııci ~derecede şaşırtm a çalışa n i şçi l erin ~ayıı ı 8 .000 000 mtındanlı~ına toy in edildiği bil· 
t aarruzu " mahiyetinde görmek u aeçmi~tir . dirilmektedi r , ·------------ Basıll4ığı yer : Türksüzü Matltaaaı -......l--~~-=-----...:~~_:_:___:_ __________________________________ llllliıl __ ........ 


