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Uzak şarkta 1 -- - / I Sovyet cephe~ lWilli korunma Avustralyaya 
hücum hazıtf ığı 

Darvin dün de 
şiddetle boıubalandı 

BIRMANYA'DA 
MUHAREBELER 

Yüz gemilik bir Japon 
filosu Avustralya'ya 

doğru gidiyor 
Loudrıı: 21 (a.a) - Birıuıııı 

)'•da fiddetli uıulıardıeler yine 
bitlamıftır. İngiliz kuvvetleri wü· 
dafaa halinde.lir. Kron yolu ke· 
•İwiııde Japonlar bazırlıklctr yap· 
aualı.tadırlar. 

Japonların ana kuvvetleriyle 
tenıasa geçebilweııi için en "'ağı 
100 kilowetrdik yol katetwek· 
tedir, 

Londra : 21 (a. a.) -- Mak 
Artur beyanatta bulunarak, ıno· 
dern harpte yalnız cesaret ve ka· 
labalıtın detil haıırlıjın da ınü · 
hiın rol oynadıj'ını söylemiştir. 
Çan - Kay - Şek ; Mak Artura 
bir tela-raf .ıöııdererek zafere o 
laıı itimadını tebarüz ettirmiştir: 

Londra : 21 ( Tebliğ ) - A· 
_yustralyanın şiuıaligarbi kısmına , __ 
Milas hadisesi 

Mila• kaymakamının 
6ÖnderJiği ınektup 

Arı~ora : 21 (Radyo Gazetesi)· 
Miliı kaymakamı Anlara Rad} o 

gaıctesine bir telgraf göndere
rek, Milaaın geçirdiği lcua kar-

~ısınıJa ünivcrı,itelilerden ve bir 

Çol.: vatandaşlardan gelen telııraf · 
laıa samimi ttşekkürkrinirı iblii· 

~ını istemiştir. 

Martinik adasındaki 
Alman denizaltısı 

Amerika • vı,ı 
arası lbtllalı 

Ar.kara: 2: (Radyo Gazetesi)-
~ Martinik adasına bir Alman deni

zaltısının girmesi Vişi ile Amerika 

arasında yeni bir ihtilaf çıkmasına 

sebeb olmuştur. Amerika bu vazi

Ycti Vişi'den sormuştur. 

Kars Meb'usu 
Hüsrev Sami 

Osmaniye'de öldü 
Tcescıürle öğrendiğimize göre 

Kars Meb'usu Bay Hüsrev Sami 
Osınaııiyt:'de vefat etmiş, cenaze 
~ün şehrimize getirilmiştir. De~er 
lı meb'usumu1. bugün saat 11 de 
cia~kcvirıden törenle kaldırılacaktır. 
. luyc tanrıdan rahmet, kederli a
ıle•ine <le l>aşsailı~ı dileriz. 

İzmirde zelzele 
b lzmir : 21 (a. a.) - Dün 
a~ 8 de iiç saniyelik hafif 

ıct ı 

Sa
bir 

Zc c oldu, hacıar yoktur. 

-----------~------------~ ............. 
lnglllz . Sovyet 
araıı vaziyeti 

~~kartı : 21 (Radyo Oazetesl)
trlantar, Rıısyıt ile lng-iltere ara-

~ııı·'~·kı· . 1 1 • "k ı. M , .. -... an ıtşma1 ığırı ırıttı ·çe uu-

Uzakşark şehi11lerinden güzel bir köşe 

yeniden hücumlar yapılmıştır. Bir 
~ivil öluıüşlür • Garbi Avustral
yada bulunan Darviııe yiııe hü· 
cuuılar olwuştur. Bir düşman tay-

yaresi limanda küçük bir geıniye 
hücum etnıi~ fakut hiçbir is&Let 
olmamıştır . 

İngiliz kıtaları Birwanya böl -
gesiııde hücumlarda kulunuıuştur. 
Japonlar 10 kişi zayiat verwif · 
tir. Müttefik kuvvetlerle Piu neh· 
ri civarında Japonlar arasında 

muharebeler olmuştur. Japonlara 
hayli zayiat verdirilmiştir • Çiıı
lilerin ı:ayiatı azdır. 

Seylan adasıııdaki yeııi baş 

kumandan Amiral rütbt'siııe terfi 
ettirilmiştir • 

Londra : 21 ( a. a. ] - Bir 
kaynaktan verilt'ıı haberlere gö· 

re, Japon taşıt kafileleri Avu:o· 
lralyaya doğru ilerlemektedir. 

Bir Japon kruvazörü yakılwış 
ve batırılmıştır • 

Roma : 21 [ a . a. ] - Ba.tı 
Avustralya sularmdaki Japon fi 
losu ilerlemeğe devam etwekte
lt'dir. Bu filo yÜ7. ıuulıtdif çapta 
gemidir • 

Loıı'1ra : 21 ( A. A. ) -
Müttefik layy;ıtdeı inin b.ombala· 
dığı Japon kruvazörünün batışı 
taryareciler tarafından müşahede 
rdilıniştir . 

Tokyo : 21 ( A.A. ) - Ja
pon kuvvtlleri Ldpalerıi işgal 
etmişler <lir . 

Yeni Delhi : 21 (a. a.) - Si· 
tang'da Çinliler Piu'nun cenubun
da han·kete gr.çnıi~tir. bir Çin su

<Grrisl 2 ncl saytacl•) 

Türkiye - I sviçre 
ticari konuşması 

, --------·· ...... ···------
M üzak ereler bi tt i . Tal i m at be k leniyor 

Ankarn : 21 ( T ü t1k•öz ü muhabirinden ) - l sviçre 
ticaret heyetile yapılmakta olan müzakereler nihayetlen· 
miıtir • Bildirildiğine göre, lsviçre hr.yeti , m uahedenin pa· 
rafe ve imza edilmesi icin memleketinden talimat bekle-

' 
m~ktedir . 

ı A s k eri v a>:iyetin tetki k i 1 

Avustralya çember 
içine ahnabilir mi? 

Avustralya etrafındaki Japon 
tehdidi hergün bir parça daha 
fazla beliriyor. Dün gelen habe~· 
tere göre , Yenigine adasının şı
maline çıkmış otan Japon ku..-. 
vetleri cenuba doğru ilerliyerek 
Moresby limanına yaklaşmışlar· 
dır . Moreıby Avustralyalılar ta-

Bladlitaada siyasi 
ıaaUyet 

Gripsin ge/ml'•ine intizar 
Ankara : 21 (Rad yo gazetesi) 
Krips'iıı Kahireye vardıtı ve 
ayııı 26nsıııda Hiııdistana uıuva · 
salat edt:ceği bildirilıuekteJir • 
Hiııdiııtıuıd'8 pınliler Kdpsle ya· 
p)lacllk kouuşıııaya lıu:ıırluııınak · 

tttdır. G . . 
B bay: 21 (a.a ) - rıpsın ow .. k 

Hindistaııa ıuuva:.alatı giiııu ~a • 

l.eştıkça Hiut parlilt'rimlt: fau.lıyet 
ıutuııaktadır. f • 

H b"tuM ıı parti şc: lerı 
eıueıı u 

rafından müdafaa edilmektedir • 
İlci taraf kuvvetlerinin harbe tu
tuştulclarına dair henüı haber 
yoksa da bunun gccilcmiytceği 
muhakkaktır • 

Diğer taraftan iki Japon fi
losu Avustralya etrafında hare· 
kete geçmiştir . Bu filoların baş
lıca hedefi Avustralyayı çember 
içine almak, Lura}'a yeni kuvvrt· 
ler ve harp malzemesi gelmesine 
meydan vermemektir . Amerika 
ve Avustralya şimdilik bu kuv· 
vetlere karşı kuyma~a çalışı}'or . 
Avustralya <.·trafınJaki muhare
bede hava kuvvetler iıı in çul.: bü· 
yük ıol uynıyacakları unlı.ışılıııak
tadır . 

BirmaııyaJa Jııponlaı iki kol
dan ilerlemekte devıını e<llror· 
lar. Baılıca ,hedefleı i Marıdalay· 
dır. Yenidelhi radyosu kısa bir 
duraklamadan ıınnr a: Bir ıııanyada 
şiddetli nıulıarebeleı in tdo ar baş 
ladığını bildirmiştir . 

Yeni Sovyet 
kazançlan mahkeme • 

1 

Bazı bölgeler 

daha alındı 

• 
ışe ·baş dı 

Cenupta büyük 
tank ınulıarebeleri 

ı~"kara: IY.(Radyo Gazeteal)
Mulı:u ebr:leı irı gelişııu•si lıakk ırıda 
bugün çok aı haber alırınıı.~tır . 
Cephelerde fevkalade hiçlıir de
~işiklik olmamıştır . 

Lorıdra : 21 ( Tebliğ )- Rus
lar Almanlara ıııır 1.ayiat verdir
mt:lctedir. Kalenın cephesinde üç 
meskun yer daha geri alınmıştır. 
Yedi Alman tayyaresi düşürül
müştür • Buı Alman tayyareleri 
Moskovap yaklaşırhn düşürül· 
müştür • 

Son 15 gün içinde Almanlar 
l9,000 kadar ıayiat vermiştir . 
Çarpışmalar hemen her cephede 
rittilcçe şiddetlenmiştir . 

Almanların müteaddit hücum. 
ları durdurulmuş ve mukabil hü
cumlara heçilmiştir , Str ayarussa 
gaı binde muharebe/er • şiddetle 
devam etmektedir. 

• Moskova : 21 ( a. a. )- Sov· 
yet kuvvetleri 16 martla 8 tıınlc, 
53 top , petrol } üklü vagonlar 
tahrip etm iştir. 

Berliıı : 21 ( A. A. ) -
Kerç yarım adasında düşman 
yeniden taaı ruılarına devam et
miş ve bu taaııuı\ar püskürtül
müş ve oııbeş tank tahrip edil· 
nıiştir . 

Moıılwv:ı : 21 ( A. A . ) -
Cenupta büyük tank mulıarebesi 
olmuş , Almanlar ağır kayıplara 
uğramıştır . Sovyetler Alınan ba
taryalarını tahrip etm ittir • 

Helsinld : 21 ( A. A. ) -
Düşman Am ıı; Berzah batısıııda 
bir akın teşebbüsünde bulunmuş
u da topçumuzuıı ateşiyle geri 
püskürtülmüştür . Hava kuvvetle
rimiı düşmanı i:ı'aç etıniı , bir 
mühimmat dep•suııa iııabet kay. 
dedilmiştir . 

ISTANBULDAKI 
Ankara : 21 

habirinden ) _ 
(Türksü1ü nıu

Milli lorunma 
kanununun tadil ediluıiş şekilde 
ıııeı iret nıevkiirıe ~iı ınt>si üıerirıe 
ha11 vilSJ etler meyarıııı<la l:otan-

bulda ıla biri Üııküdımia olmak 

Üzere üç ınalılcmc sçılmıısıııa 
lcarıır verilmişti. 

Üsküdardaki milli korunma 
malıkemesile lstaııbul<la ı ııunıa-
ralı milli J.:or uıımo ınnhkeınesiııin 
kadrosu dün Adliye Velatetincit•n 

nıüdddunıumiliğe gıirıderilmiştir. 
lstarıbul 1 numaralı milli koıun
ına mahkemesi lıakiınliğ'ine asliye 

ikinci ceıa hakimi B. Kemal Aş
kın • hakim muavio\i~ine lstanbut 

hakim muavinlerinden n. Nedim 
tayin edilmişlerdir. İstanbul Cüm 

huriyet müddeiumumisine milli 

korunma müddeiumumisi salahi· 
yeti de verilmiş ve num!lralı malı 

kemenin müddeiumumi muaviu
liklerine muaviııler<len B. Fethi 
Sezai ile B. Tal·sin tayin edil
mişlerdir . 

Üsküdar milli lwıuııma mah· 
kemesi lıakiınliğinc asliye ceıa 
hakimi B. Nuri , muavinliğine 
İstanbul hakim muavinlerinden 
B. Arif müddeiumumi muaviııli· 
ğirıe Üsküdar muavini B. Alıınr.t 
Uıtfi tayin edilmişlerdir. 

Kııdroııun t bliği ü:.ı:e:-ine ls. 
tanbul adliye encümeni dün top 
!anarak bu mahkemelerin başka

tip, katip, dakdilo ve mübaşir 

~adrolarırıı da tesbi t etmişlerdir. 
Usküdar ve 1-ıthnbul 1 numaralı 

milli korunma mahkemeleri bu
günden itibaren faa!iycte başla
mıştır. 

İstanbul ' malıkemeleri için 
iÜmrük binasında tahsis e<Ailen 

YENi TEŞKiLAT 

i •••••••••••••••••••••••• i 
f Mthvercller ! 
ı Akdenlzde : 
f hazırlanıyor ! 

• ı : 
ı Orta!fark taarruzu • 
ı ' i 
ı Moskova : 21 (a.a.)- ı 
ı Mlhverciler Akdenb:de : 
ı hazırlık faallyetinl arı- • 
ı tlrmıştır • Mlhvercllerln : 
ı maksadı Ortaşarkta bU i 
ı YUk bir taarruza geç- : 
ı mekth•. Bilhassa adalar· ı ! da büyük faall1et vardır.: 

:. ...................... .: 
Ruzveıt•ın demeci 

Altı Nisan topyekun harp 

günü kabul edileli 

Vaşington: 21 (a. a.) -
0

Ruz.

velt 6 Nisan gününün ordu güııü 
ilan edilmesi nıüııascbctiylc be

yaııattu buluııaruk, ordu gününün 

topyekün harp günü olduğunu, 

ve düşınaııın yenileceğiiıi söyli· 

yerek müttı•likleriıı haklı bir da· 

va için çorpıştıklarıııı bildirıııiı· 
tir 

Macar - Rumen 
gerglnllftl 

ROMANYA'OA GAlEYAN 
l3ükreş: 21 (Radyo Gazetesl)
Antonesko'nun Transitvanya hak
kında söylediği sözler bütiin Ro

manya 'da büyük heyecan uyandır
mıştır. Macatistan'a geçen toprak-Moslwva : 21 (a.a.) - Cep

helerde önemli bir değişiklik yok. 
tur. 20 mıtrtta bazı kesimlerde 

(Gerl5I 2 nl'I sa}'fadal 

dairelerin Luya işleri henüz ik

mal edilmediğinden 1 numaralı 
mahkeme şimdilik adliye bina

sında asliye ikinci ceza mahke 
mesi salonunda davalara bakacıık

tır. 2 numaralı mahkemenin kad. 
tosu henüz Vekaletten gelmedi. 
tinden faaliyete başlamamıştır. 
Bu mahkeme de teşkil edildikten 
sonra htr iki mahkeme gümrük 
binasmdaki dairelerine yerleşe· 
ccktir. 

' lar mes'el esi hütün Rumen milleti

nin kalbinde hfılii ynşamaktndır. 

Polonya milli meclisi 
kararları 

Londra: 21 (a.a.) - Polonya 
milli meclisi Skaskinin demecini 
tasdik etmiş ve hür bir Polonya
nm kurulması projesi yolundaki 
çalışmaları tasvib etmiştir. 

Na has Paşa 

Göbelsin 

yeni bir 
yazdığı 

makale 
Bertin : 2.1 ( a. a . ) - Göbels 

yazdığı bir makalede Alman mil
leti ve ordusunun kış ı nasıl ge
çirdiğini yaımakta ve geçen ay-

ların } ükleriııin Alnı arı~ a için bir 
luıtır adan ilıaret kalrlıgıııı ııö.~ !e
mektedir. 

Göbdıı Lu nıukulesiı.ıle Al
nıaııyaııın ) eııi ucıluı ~Örebilece

giııi ve fakat lıu MCılaıdaıı yt-ııi 

bir <ilem <lo~ııea~ıııı itfive etmiş. 
tir . 

Sovyet - Japon 

balıkavı anlaşması 

Loııdra 21 (A.A.) - Sovyc:t· 

lerle Japonlar arasındaki balıkavı 
muahedesini ULatan bir protokol 

ımza edilmiştir. 

İSVEÇTE KIŞ 
Stokholııı : 21 (ıı. a.) - İs· 

veçte büyük bir kış lıül üıu sür

ıuektedir. Heıneıı lıt"r tarAflo ıuü· 

ııııkale pek güçlükle temin edi. 
lebiliyor. 

İngiltereye hücum 
Loııdrll: 21 (Tebliğ) ..._ Dün 

iııg iltereııin eeııubi g·nrbisiııe tek 

bir Alıııuıı tayyareı;i bonıbıtlar 
atmıştır. F&knt lın.ı:ar yoktur. 

b 1 k üıe-
Griksle 26 uıurtla u uşıua .. 
re Javt:t edilmiştir. Gripslt: kdtort 

'l k ıuc:aca ır. 
veya ıtltı ıuümessı oı ., kt' 

.. " ~ce ır· 
Grips preııslerle de goruş.. . . -

1 . b ş g\lıı ıçııı 
Bu görüşme erın "ıı e 
de bitirileceği sanılıyor. 

Dün gcleıı hiı lıulıere göre , 
İngilizler, Bt:ngal kürfeıirıde Bir· 

' manya ıalıili uı;ıldarını.la huluııan 
Andaman adalar ındald icadın ve 
çocukları çıL.aımağ-a başlamışlar
dır. Hinılist anda Mud r:u şehı in~ 
bu 11dalur doıı lıir ~·ol.; ıııulııu•ir gel· 

Mısır başvekiline 
yapllan suykast 

Ziraat V ekileti Baş 
Müfettişi geldi 

-----
LİBYA HAREKATI 

ıniştir . • 
ZiRAi DURUM TETKİK EDİLiYOR 

A ) Si· 
Roma : 21 ( A. · - .. 

ruınekte oldutunu söylemektedir 
..,er. Rusya, Berlin'e iÖre, lniiltere 
S e Aınerika'dan kal'i teminat ve 
.... ovl Yet cephesinin yükünü hafiflet· 

"f .. f eıelerıııın ronayikte krşı mu r . . 
. . d etınıştır · 

Japonların Andanıan adala
rına yakında taarruzları belı:leni
yor. Japonlar bu adaları ele ge 
çirecek olurlarıa burada üslene· 
celc hava kuvvetlerile Bengal kör· 
fezirıiı: lıii}'Ük bir kısmına lı~kiuı 
olacsllıırdır. 

Roma : 21 ( a. a. ) - Gaı.e· 
telerin yazdı~ıııa göre, Nahaı pa
şaya bir suyhst yapılmııtır . Na • 
has paşa camiden çıkarken bir 
talebe kendisine tabanca sıkmış
tır. Kurşun Nahas paşanın ya
nındaki bir uta isabet eder ek 
bu ıah~ı }&rilamı~tıı • 

Çukuı·ova'nın zirai durumunu yakından ~örerek incele· 

":eler :apma~ üzere Ziraat Vekaleti Ba1müfetti1i B~y Sa
lı~ Ekım_ d~n ,ehrimize gelmiıti" . Sayın müfettiş bölge
mızde buyuk ~ayretlerltı yapılan ekim faaliyetlerini tetkik 
ed~rek ellid/,, ini V ekulete bildfrecektir . 

·••e c .. 
rını istemektedir. .............. mutad faalıyetı evanı . . 

Düşman 5 tayyare kaybetmıştır · 
. Al avcıları 

Bu tan·areleı ı rı~ırn 

dütüı müştür • 



t 
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Gazetecilere ok 

TOR!\ I YE Radııosı,ı 

ANKARA Rac~qosu 

Pazar - 22.3.1942 

8.30 Program ve memleket saat Seyhan, Ceyhan \ 
nehirleri vaziyeti' kolaylık gösterilecek 

ayan 
8.33 Müzik : 
8.4S Ajaııs llaberleı i 

9.00 Mü:t.ik: Maı şiar programı· 

nın devımıı ( Pı ) lki güııcJenberi yağışlarına 
devam eden yağmurlar St>yherı 

ve Ceyhan nehirlerinin yine yük· 
selmesinr. sebı-b olmu~tur . lrgili 
yerden aldı~ımız bilgiye güre 
Seyhan nelıri tabii seviyesinden 
1 metre 26 santim , Ceyhan neh· 
ri de 3 metre 84 santim yüksel 
miştir . 

Seyhan kıyılaıın<la hiç bir 
tarar yoktur • Yalnız: Taşçı ta· 
rafında Se}'han taşmak istidadı 

iÖstermi~tir . 25 bin lira sarfe· 
dilerek yaptırılan ve inşası ta
mamen sona eren sedler sayesin· 
de Yüre~ir Ova•nncla vukua ge
lebilecek sel tehlikesi önlen· 
mi~tir • 

Kayakçılarımız 

T oroslara çıktı 

Da~cılık ajanı Bayan Feha
met Taçkın'ın reisli~in<le Adaııa 

Kayakçıları dün Toroslara gitıni~· 
lerdir. Pozantı'ya kadar tıenle 

giden kafile oradan Bürücek'le 
Şıhll köyü bölgesinde karlı yer· 
lere çıkarak kayak yapJcaklardır. 

Kerim Ömer Çağlar 
Ankara'ya gitti 
Zirııi konferanslar vermek 

üzere bölgemize gelen ve değer
li konferanslaı• veren Ankara 
Yüksek Ziraat. Enstitüı-ü profesö · 
rü Bay Kerim - Ömer Çağlar bu· 
aün Aııkaraya dönecektir. Değer· 
li Profesöre iyi yolculuklar di 
leriz . 

Halkevi köycülük 
şubesinin çalışmaları 

incirlik ve Zeytinli kö} !erini 
ele alarak uzun zamarıclanberi 

etüd eden Halkevi Köycülük ŞU· 
besi komitesi bu ild kö~ ümüze 
500 fidan vermiştir . Köylerimizi 
ağaçlandırmak planının önemini 
takdireden lıalkevi kö) cülük .şubesi 
komitesini de biz takdir ederiz. 

Fudbol Şild maçı 

geri bırakıldı 
Havaların yağışlı gitmesinden 

Staddıı rahat ve aherıkli maç 
yapmak imkôııı kalmadı~• için 
bugün yapılması gerehn Şild 

Final maçı geri bıralolmıştır 

Ölüm 
Adananın tanınmıf vo sevilen 

simalarındnn B. Ka11m Önlenin 
rcfıkası kısa bir hastalığı rnüte8· 
ldp evvelisi gün vefat etmiştir . 

• Ölüye Tanrıdan rahmet ve arka· 
daşımıza baş sağlığını dileriz. 

Urfa Mebusu 
Refet Ülgen 
beraet etti 

Aııkara : 21 - Türk Maarif 
Cemiyeti merktzirıcJe ve bu ce· 
miyete bağlı Y cııitehir kollejindc 
bazı yolsuz uklar yapıldığı iddia· 
siyle bir müddettcııberi Ankara 
ığırceza mahkemeıin<le duruş · 

maları ılevam etmekte olan Urfa 
Mebusu B. Refet Ülieıı , k'>llej 
eski muhaıtebeci::.i B. Zeki Ülgen. 
in muhakemt:lerine dün de <le· 
vam edilmiotir. 

Duruşma aat 15 te hafla· 
mış , müdafaa vekili Fehmi Ku· 
rat ve suçlu sanılanların müda· 
f aaları dinlendikten sonra heyet 
kendi aralıırında korıuşmuya çe· 
kilmittir. 

Saat 18 de karar tebli~ olun
muştur • Bu karara göre, mevcut 
delill~r vicdani kanaati temine 
yeter görülmedi~inden B. Refet 
Ülgcn'in ve kollej muhasebecisi 
bulunduğu sıradaki muameleleri· 
ne dair ehli vukuf tarafından ya· 
p1lan tetkikler c;onunda:bir açığı 
bulunmodığı anlaşıldığından B. 
Zeki Ülgen'in beraetlerine karar 
verilmiı tir. 

------·. -------
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Eskişehir demir 
spor takımı 

Adanaya geliyor 
f\Hlli nıeıısucat gençlik kulü

bü reisi Bay Melımet Mulıaddis 

oğlu ve Demirspor baş kaptanı 

Bay Kenan :cülgün <lün Beden 
terbiyesi bina sınd a fu<lbol ajanı 
Bay Mahmud 1-faıı'ııı reisliğinde 

birJoplantı :;yap mışlardır. Beden 
terbiyesi müdürü Bay Rıza Salih 
Saray'ın da iştirak ettiği toplan· 
tıda Nisanın ilk haftasında iki 
maç yapmak üzere Eskişehir De· 
mirspor futbol .. _takıınının getiril 
mesine karar veı ilmiş ve h; fi yet 
Esk :şchire yazılmıştır. 

Erna Sak'ın Ankarada 
vereceği konser 

Ankuru: 21 (a. 11.)-Alwan nıu· 
gauniyesi Erna Suk'm~konseri saat 
21 den itibaren pazar akjawı 
radyo ile m:şn:dilecektir. 

Bir yaralama 

Kısl..ançlıkla lbıahim kızı Fe· 
ride Sarıhülbülü ça\-ıyla yoralı

yan Yaşar v~lu İsmail Türkücü· 
lcr tutularak Adliyeye verilm iştir. 

SOVYET CEPHESİ 
(Uaştarah Birlnı·ide) 

Alıııan ordularına karşı taarruıi 
harekata devaın edilerek düşma
na ağır kayıplar verdirilmiştir. 

19 rııartte 37 Alman uçağı iah
rib ettik. 14 uçak ka} bettik. 20 
martta Moskova önünde altı Al· 
man tayyaresi düşürdük. 19 mart· 
la 8 tank , 53 top, 12 uçaksa
var mevzii, 68 mayn atar asker 
ve mühimmat yüklü bir vagon, 
petrol } üklü bir snhrınç vagoı .u 

ve bir nıühimmnt deposu ber ha· 
va etmiştir . 

Berlin : 21 (a.a.) - Kerçte 
düşman neticesiz tatnruzlarına 

devam etti. Sivastopol Limanın· 
da bir petrol gemisini o kadar 
fena hasara uğratmıştırki bu ge· 
mi kaybolmuş sanılabilir. Depo
lara, santrallere bombalar düş· 

müştür. Tahribat ağırdır. Donet 
havı.asında, orta ve şimal hsi· 
minde Rusların yeni akınları püs· 
lı.iirlül<lil • Düşman çok yüksek 
kayıplar vermiftir. 

Uzak Şarkta 
CBıt1tıırMı Dirlncidt>) 

vari müfrezesi 400 piyade ;ve su 
vari ile üç zırhlı otoınabilden iba 
ret olan bir Japon kıtasına taarruz 
ve zırhlı otolar tahıip etmiştir. Diiş
man 100 ölü vermiştir.: 

Londra : 21 (a. a.)- Royter: 
Birmanyaııın Şimalinde Japon akı
nı kurumuş pirinç taılalanndan i· 
baret bir alanda ve yakıcı bir gÜ· 
ntş altında yeniden ba~lamışlır. 

Mclburn : 21 (a. a.) - Mak 
Artlıur demiştir ki : • Avııslıalya 
ordusu ile işbiıliğinde bulunaca~ın· 
dan memnunluk duyuyorum. Müş

terek davamızı kazanacağıınızdan 

çok eırıinim 1,, 

ADANA ASK[RlİK ~UBE
SİNOEH : 

338 do~umlu ve &unlarla 
muameleye tabi olan diğer do· 
ğumlu erlerin celp ve sevkleri 
için enir gelmiştir. Yerli ve ya
ban~• bu doğumlular namıııa da· 
vetiye çıkıııılmıştır. Bu doğumlu 
sevk edileceklerin toplanma gü· 
nü 26 - 3 - 942 perşembe gü· 
nü akşamına kadardır. Bundan 
sonra geleoek ve ele geçecek 
olanların hakkında bakııyalık su
çundan hııkkında kanuni muame
le yaı;>ılacağından her erin vakti 
zamanında şubede isbatı vücut 
etmesi il~n cılunur. 

Ankara : 21 ( füıksözü Muha 
birinden) - Mntbuat Umum mü
dürlüğü tıırofmrJcın Tiirk Basın 

Birliği ınensuphıı ıııa ınalıı.u.s (Ba
sın kaı lı)ııırı veı ilınrk şar llaı ı, me
ı iyct ıııiiıl<leti ve kaıtloıın hamili· 
ne temin edece~i ko'aylıklaıı gös· 
tcrt•n yeui bir ııizanıname hazır 

laıırıııştır. 

Yar ındaıı (l:>0giinderı) itibaren 
yiiıiiılüğe girecek olan bu nizam
nameye göre .sarı, yeşil ve mavi 
olınak Üt.ere ü~· kısma ayıılan ba· 
sın kartlarının lemin cdece~i ko· 
!aylıklar şunlardır : 

A ·- Basın karlı hamilleri, 
katlarını ibraz etmekle devlet ve· 
ya Belcdiyelcı cc veya bunlar adı 
na iş yapan müesseseler larnfın · 
dan gerek şehir dahilinde, gr:rek 
şehirler arasındl\ işletme irlareleri· 
nin haiz olduklJrı saltilıiyctc daya
ııaı ak tenzilatlı veya parasız ola· 
rak yapahilect:kleri s<"yahat kolay· 
lıklımııdan istifode ederler. 

B - Kaı t hamil!eıi, resmi 
ellerle idare edilip gidilıı.esi ücre
te bağlı bıılurıan konferans, miize, 
galeri, sergi, !ttadyoın ve lıipod· 
rorıılaı la bunlara benzer yeı lcıe 

parasız olaınk girerler. 
C - Kanunen veya idareten 

gizli hir tnlıkik veya munll!,eleye 
tabi olmıy:rn her türlü hadise ve 
toplantı yerlerine kart hamillerinin 
seıbcsçc girip çıknıalnrıııa ıııüsaa 
de edilir. 

Ç - Matbuat kanununun 21 
inci maddesinin di~er hükümleri 
nıalıruz olınakla beraber, basın kar· 
lt ha•nilin i, bu maddede 1.ikredilcn 
hüviyet varaka5ının taşının:ısından 
vareste kılar. 

D - Basın kartı hamilleri için 
bıı ııizamnarııc ile muayyen olan 
hususlarda hüviyet vArakası, hüs· 
nülıal ~ahadetnaınesi ve ikamet· 
gahı rnü:.bet vesika yerine kaim 
olur. 

E - Kart haıııilleıi, hususi 
mahiyeti haiı olmıy~n her türlü 
trenlere davetli 5ıfatiyle kabul olu· 
nuı iM. Va1ifelerini en kolay ifa 
cdebilecekkri yeti alırlar. Ancak 
alakalı chıiı e ve ınüı-s'ieseler, bu 
gibi trenler<le bııhınacak kart ha
millerini tahdit edebilirler. Daveti
ye g6ndeı ilmesi tahdidi tazammun 
eder. 

Basın Birliği azalaıına verile· 
cck sarı kart, hamillerine yukarı· 
da yazdı~ımız Lütün l.:olaylıkları, 
yardımcı azayn verilecek yeşil kart, 
hamillerine B, C, Ç, E fıkıaların· 
daki kolaylıktan ve mi.ııalir azaya 
verilecek mavi kaıt, hamillerine
mütckahi liyet ~adiyle - A ve B 
fıkralarında yazılı uulunan kolay• 
lıklaıı temin edecektir. 

9.30 Evin saalı 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 

12..tS 
13.0C 

13.30/ 

Müzik : Oyun havaları ve 
tür killer 
Ajans 1 labcı leı i 
Mülik : 7.cybek , Oyun 
lıavalaı ı ve türküler 

14.30 Müı.ik : Radyo Salon Or· 
kestı ası ( Vicılonist Nc:clp 
Aşkın ) 

18.00 

18.03 

18.45 

18.55 
19.30 
19.45 

19.55 

Pıogrı.anı ve Memleket saat 

Ayarı 

Müzik : I<adyo Dans Or· 
keatrası 

Ziraat takvimi 

MüLik : Fas ıl heyeti 
Memleket Saat Ayarı ve 
Yi!{itlik şiiıltri 

Mü1.ik : Kar ışık Ptııçalar 

( Pi ) 
20.15 Konuşma 

W .30 Müzik : 

21.15 
21.35 

22.30 

22.45/ 

22.50 

Temsil 
Müzik : 

Memleket Salft Ayarı ajans 
Huberleri 

Yar111ki 

Kııoanış 

Program ve 

.. .._.. ......... .............. ._. ..... . ._ ............ .. 
• • . . 
! C. B. P ! 
• • i Kayalıbağ Ocağı i 
i çıkarına j 
! 29 Mart 942 Pazaı• günU ! 
! snat 14 de Ad~!•a ko•u ! 
! alanmda ! 
• • 
; YAYA , BiSIKl(T V[ i 
i MUH TElif AT KOSUlA8' i 
! - ! 
! Bu ko,uda kazancın· ! 
! /ara bol ikramiye veı• ili':· ı i cektir. Tav&ildt el itala· i 
i r•ındadır. i 
• s. c. 10- 10 13913 i 
i i .. ..... ._. ..... ~ ..... ...,..~ ....... ,.., . ._, ... ,. 

Nöbetçi eczane 

TAHSİN ECZAHAN~Si 
yeni otel yam 

lllllllllmSMI._ .... _. .............. ...... .. 

TÜRKİY( CUMHURİYETİ 

aat Bankas 
Kurt.duo tarihi : 1888 

Sermayesi : .100.000.000 Türk 

Şube ve ajans adedi : 265 

Ziı al ve ticari lıer nevi hanlı:a muamelel"r 

Para l>iriktirenlcre 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ilıbarsız tasarruf hcsaı:.•lar.na en 
nz 50 lirası bulunanl<lra senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göı..: ikr;;mi}'e <lağıtılncaktır 

• 
"' Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • r,Q(J • 'lOOO .. 
' ~50 .. 1000 " 40 

" ıoo " ~ouo .. 
100 .. 50 

" 
50GO 

" 120 .. 40 .. 4800 
" 160 

" 20 " 3200 " 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralur bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzd~ 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar s~nede 4 defa, 11 - Eylı.11, 11 Birincikanun, 
Mart ve l l H ızir,rn tarihlerin fo çekilecektir. 

·····~·~·~··~············· 

f ASR .. SİNEMADA f 
f Suvare B Ak Suvare f 
•1 B.45 a ••m a.45 t 

•tl Misli gö.rülmemiş iki şaheser birden : 
1 -1- .1 

ıtı Yaş itibariyle küçük fakat sanat kudreti büyük bir f 
ı1tj yıldızın harikalarla dolu nefis bir eseri ı• 
t SHİRLEY TEMPLE f 

!il MAV i KUŞ ıi .1 • •l T .. <!\ M A MEN R EN K L / f 
ııı Yalnız çocukların değil geııçlt"rin ve büyüklerin seve. : 
lf 1 seve görecekleri ve alkışlıyacakları şaheserler şaheseri. f 
:•i - 2- ~: 
li! s;,M~i~;,C~~'jj~"~· Ad;~~1~d~10""" ı 
ıı Müthiş sahneler. heyacanlı mac~ralarla dolu bl.iyük ı: 

ı1 ••rg~;;:~ni mauuad~ : ıkı ımm bİr••n ı 
ı MAYi KUS-MiSTER MOTO CAHİlER ADASIHDA 1 
ı • 
tı Pek Yakında ! .. Pek Yakında !... f 

1ı.ı 1914 b!~z1ı9~s ~~~;ı~!~ .. ı~~~~~!:ük .;ı. JI 
•

1 aıı lıarbiııi biri birine en müthiş aalıııelerlc bath · f 
yan ilahi bir gönül macerası : Türkçe Sözlü f 

f, Vaterlo ·Köprüsü _ . 1 
~··~..-.-................. ~····· - ,.~• 

" i 
" 

-------~------------------

Fransn'dan henü:ı gdirtmif olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııosiyle çekmekteyiı.. Az bir ücretle çornplarııılLI 
tamamen eski halinP. koyarak tes!im ederiı . 

Artık giyilmez <liye bir kenara attı~·m ız çorabınızı bize 

a getirin ' kullarıılabil~cek bir lıal<le size ia<l~ edelim • 

R ··-----,._------- -- - ·· ·· ··-·· 

i t-~~~~~~~~~~~:~~:~~-J 
N T uhafiye Mağazaıında 

n Sipariş k a b ul O lunur " 

tt:~~:::x:x:::2e1:::u:~~~=x%~ 
••••••••••••••••• ········~ • • Bilumum Çllçl ve Maklae Sab1;ıerı11e 
o MOJDE I ••• 
f) 

DEMİR İŞ AÇILDI • 
• Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 
: kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 
• her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş
: leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
t) ADR ES: E5ki latasyon karakolu luır,ıaınd Demir Jı 

: Tttlgıaf Adresi: Adaa Demir J, 

••••• • ••••••••••• ······~ ·························1 . ' : Meraklı Hayanlara Müjde! ... ı . ' t Kumaşınıtı mutlaka iyi bir teui}'e biçliriniL ve diktirirıiı 
t yoksa yazık olur. 

ı AORES : Asri Sinema Caddeii, Cumhuriyet 01..ulu 
f Karşısında Göı Dişpanser i sokağırıda Terzi 
• 6 - 7 MAKBULE Nil 13899 / .. ~ ..................... , / 
---------~-- ------.... 

D O K Tı O R 

M uza/fer Lokmatı 
Bergin hastalarını 

nesinde kabul eder. 
muayıneba-

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit 

11.i\şılJf ıjı · y•r : Tütl;s&,.~ü ~at.U.ai' 


