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AVRUPADA DÖVÖŞ 
GELECEK KIŞ 

SONA EREBiLiR 

N•cmeJdin Sadak 

l fler yolunda giderden ortaklar 
arasında su sızmaz, derler. 
Sıkıntıya düşüp ü1.üntüye kat-

J~nnıak sırası gelince beraberli· 
iın çürük tarafları meydana çı· 
kar, geçimsizlikler, yanıp yakıl
rnalar başgösterir. Politikada da 
b·· l oy e olduğu anlaşılıyor. 

Hemen harekete geçmek mi 
ı· azım, yoksa ha1.ırlanıp beklc::-
rnek rni daha faydalı olur mese
lesi etrafında İngiltere ile Sov
Yet Rusya arasında görüş ayrılı
tı var . Fakat karşı tarafın da 
eksiksiz bir düşünce beraberliği 
~Çinde aksamadan yürüyüp gittiği 
ıleri sürülemez. Arada şu ayrım 
\rar ki İngiltere, Amerika ve 
Rusya anlaşmazlıklarını demok· 
rasi ~usullerile açığa vurup ye
nıck sofrasında konuşabiliyorlar. 
Mihverde ise gütme ve yürütme 
bir başın elindedir, geçimsizlik 
için içindir, sızıltı kolayca du· 
Yulmu, ancak dış g(bterilerin· 
den belli olur. 

Mihverde söz sahibi şimdiye 
kadar Almanya idi. Al~a~1ya~ı~ 
Rusyadaki planını diledığı gıbı 
ierçekleştirememiş olması, Ja· 
Ponyanın ise Pasifik savaşını yıl· 
dırım hıziyle bqarıp Avustralya 
ile Hindistana dayanması ve bu 
Yüzden lngiltereyi sarar görün· 
nıeıi Mihver Başkanlığında alttan 
•ita bir de~itiklik yapmışa ben· 
ıiyor. 

Almanya ile ltalyanın. arası 
da - devlet münasebetlerı dışın· 
da - iki millet bakımından es 
kili gibi değildir • Aylarca bek· 
leyip , sadect• paya konmak için 
•on günü .zararsııca ateşe atıldı 
tını aana~ İtalya , bu tatsız işin 
Yıllarca uzayıp gitmesinden sabrı 
tüketmiştir . Kc::ndisine verilen • 
Balkanları tutmak ve Libyada 
lngilizleri yenmek vazifesini ba· 
~ramıyan , ve tanı tersine bu 
•ki Yerde de Almanyanın yardı· 
mile canını kurtaran , fakat Al· 
rnau}'aya hu yüzden R~sya iç~ııd.e 
altı hafta kaybettiren ltalya, .eşıt 
olrnaktan z.iyade , artık her olana 
katlanmak , her denene boyun 
etrnek zoruııba bir yardımcı ha· 
line girmiştir · Bu hale , içerde· 
ki ııkıntı)arın çeşitlenip artması • 
ltalyanların ta Rusyaya gidip 
dövüşmek zorunda kalması da 
katılınca hoşnutsuzluk artmıştır · 
Şimdi hkbahar cehennemine ha· 
zırlık arasında ltalyaya epeyce 
Önernli bir verim payı ayrılması 
•üphesi1. olduğuna göre İtalyan· 
ların rahat günler geçirmedikle · 
rilli , ve bundan dolayı Almanya 
Ya karşı sevgi ve bağlılık duy· 
llu!arının pek büyümediğini san· 
lllak yanlış \llmaz • 

Mihveriıı küçükleri arasında 
da geçim en olgun çağında de· 
iildir • Rumenler , Macaristan· 
dan bağıra çağıra ~T ransilv.anyayı 

f &eri istiyorlar . Bulgarıstan , 
Mihvere girip karşılığını almı~ : 
Verecetini de vermiş olmak gıbı 
aykırı bir düşünceye kapılarak 
hundan ötesi için sıkı durup 
kata tutmak istiyor, ve Almanya 
tarafından açıkça haşlanıyor • 

Bütün bunların tek sebebi 
var: So"yet Rusya gibi Alman· 
Ya da yaz çarpışmasına hazırlanı
Yor. Gelecek sauşta yenmek ya
hut Yenilmek, ölmek veya kal· 
?1ak demektir. Bundan dolayı her 
•ki taraf, yalnız kendi öz. varlık· 
1•rını değil, kendileriyle bu da· 
Vada birlik olduklarını boyuna 
•Öyleyenlerin de varlarını yokla · 
~ını terazinin göıüne atmalarını 
ııtiyorlar. 

. . Sovyeller' lngilterenin ileriye 
~ışkin her türlü kaygıyı ve hesa
h.1 bir tarafta bırakarak hemen 
Ar cephe kurmasını dilemektedir. 
h!tnanya, ıon kozunu oynarken 
nııh b • ·ı· vere ağlayıp kayırdığı ırı ı 

uf •klı bütün devletlerin kendine 
olanca .. l . t l . . guç erıyle yardım e me e· 
rını bekliyor. 

lkiıi de bakhclır. 
... J•U. .-.Dir kİ keacliai' 

!BOMBALANAN 
TÜRK ŞEHRİ 
MllAs'ın yanlışllkla İngiliz uçakları 

tarafından bombalandığı anlaşılmıştır 

iNGİL TERE'NİN DÜRÜST HAREKETİ 
TÜRKİYE'DE SEMPATİ UY ANDIRDI 
A k • 23 ( Radyo Gazetesi ) - Rodos aclasma karşı ya· 

nara. b bl d"t~x·· ı· 
/. ·ı · 1 sırasında Milasa'cla am nar uş uöu ma um 

pılan ngı ız aarruzu 
1 

J .
1
. ·ı · 

l ·ı· ı ··k • ı · bu bombaların yanlışlık a ngı ız layyarecı erı dur . ngı ız rıu unıe ı . .. , . .. l . • 
d ld x b "/dirmiş ve f ngiliz büyuk elçısı leessur erınz ve 

tarafın an alı ıöını ı . .. • . . b d"" " h k 
• • .n · · latmı•lır . lngiliz lıııkumelının u urust are e-tazmmat vereceöını an y 

ti memlekelle sempati uyandırmıştır . 

Şark cephesinde moMrlü kuıJıJetlerJen biri 

'---· 
Sovyet cephesi 

Ruslar yeni 
bölgeler aldı 
Cenup, Merkez 
ve Şimaldeki 
kanlı savaşlar 

ALMAN KAYIBI . 
Ar kara: 23 (Radyo Gazetesl)
Kerç yaran adasındaki ~uh.ar~~~· 

. k ş"ıddetli geçtiğı bıldırılı· 
lcrın ço • k 

Bilhassa hava harekatı ço 
yor. 'd S et 
büyük olmuştur. Kerç e ovy. -

!er büyük kuvvetlerle t~arruzlard~ 
bulunmuş ve tebliğe gore A!_m~n 
Jar bu taarruzları püsküıtmuştur. 
21 Martla 50 den faz.la Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Bertin ise bütün Sovyet cep· 
hesinde 56 Sovyet tayy~resi dü· 
şürüldüğünü bildirmektedır. 

. - c serecek .. L bir Almanyayı 
nı yer k" b"l" e 
ı . . . ezmesi ım · ı ır n 
ngılterenın ki 

an ne sonsuz eme er 
uzun zam ' . ' bilir ki ken · 
ister Almanya dıy e 

· .. ~ d dağılır ve yı· 
d. · Rusya onun e . . 
ısı · d esır-

kılırsa, Mihvercilerin şıın ı 1 

ki klnrı kuvvet er ip sa ayaca 
gey . . .• k k nç· alın yazıların· 
kendılerını. or u l .. mi 
d zaten kurtaramaz. yısı , 

an b. l bağlıyan herkes bu kan· 
ona e ı usu ol· 
lı kurtuluş - yolunun yo c 

sun. d . 
Görülen ve anlaşılan Şl~ u~. 

z henı kendılerı· 
iki taraf bu ya b""t"" 
. h ı bağında.şiarının u un 

ııın, en ,... k aklarını 
. sa ve malzeme_ ayn 
ın n • . · d d" Baş· . d ' h mak nıyehn e ır. 
bır en arca - B"" l o · 
ka ar~leri de .. yoktur. oy e 

ç bitince Avrupada, ba· 
lursa, yaz .1 dövüş, savaşçı 
rıf olmasa bı e . 
yoklutundaıı sona erecektır • 

Londra : 23 ( Tebliğ )- Ka· 
lenin bölgesinde Sovyeller üç 
meskön mıntakayı geri almışlar· 
dır. 800 Almıın:c)lmüştür. Alman

lar bir hücuma jı"'Recmek ' istemiş. 
terse de bu hücum püslürtül 
müştür' . Geri :alınan •.üc:köy Vi

) azma şehri kıyısındaki ~müdafaa 
hattının birer noktasıdır. 

Ruslar üç sahra mevziini ele 
geçirm işlerdir . Cenupta bü) ük 
savaşlar devıım ediyor . Sovyet
ler diğer bir noktada <la Alman
ları geri çekilmek mecburiyetinde 
bırakmıştır. Kırımdaki çarpışma

lar devam ediyor. Alman hücum· 

· ları burada şiddetle geri püskür· 
tütmüştür. 15 Atman tankı tahrip 
edilmiş, Rus harp gemileri düş · 
man mevzilerini bombardıman et· 

miştir . Cephenin her tarafında 
şiddetli muharebeler cereyan et· 
mektedir. 

Sov}·etler kendi ll\yyarelerin
den baıka : Amerikan ve ln2iliz 
tayyareleri de kullanmaldadırlar . 

Kullanılan Airokobra tipindeki 
Amerikan tayyareleri 12 kilo-

metre ) üksekten ve 650 kilometıe 
iÜratle uçabilmektedir . 

Helsinki : 23 ( a . a. )- Cep· 
henin cenup kısmında bir düşman 
bölüğü püskürtülmüştür. 

Moskova : 23 ( a. a . )- Ka· 
lenin cephesinde 20 - 22 martta 
22,000 Alman öldürülmüştür . 

İspanyada işsiz 
sayısı 400,000 dir 
Madrid : 23 ( a. a. )- lspan · 

yadaki iş na1.ırı , memleketteki 
işsiı.ler c;ayısının 40ı.ı,OOO oldugunu 
bildirmiştir. 

Cenubi Anierikada 
Mihver aleyhtarlığı 

Boenos Ayres : 23 ( a. a. )
Mihver aleyhine yapılan nüma· 
yişlerde Alman ve ltalyan lokanta 
ve ticarethanelerine tecavüıler ya· ı 
pılmııtır. 

~k şark_t_a __ , 

Birmanya 
savaşları 

Avustralya şimaline 
yeni hücumlar oldu 

YENIOINE D'DR1JMU 
Ankara : 23 (Radyo G~zetesl)
Uzakşarktaki harekat Yeni Gine
ye doğru : devam etmektedir. Ja
ponlar son hafta sonunda 23 tay 
yare ka} betmiştir. Japonların 

Avustralra'ya taarruzuna dair 
henüz bir haber gelmemiştir. Fa 
kat bütün !Japon böyle bir hadi· 
senin v•kubu acağını zannettir
mektedir. 

Vaşington : 23 ( a. a. ) -
Filipinlerde Japon hava kuvvet 
leri bombardımanlara devam et; 
miştir. Diğ"er taraftan bütün Bıt· 

taan Cf'phesi boyunca Japonlar 
krşif fa21iyetinde bulunmuıtur . 
İkı Japon kruvıı:ı.örüne tam İsa· 
betler olmuştur . Bunlardan biriıi 

muhtemel olarak batmıştır . Pa
sifıkte 14 Japon uçağı tahrip edil· 
miştir. 

Londra: 23 ( Tebli~ )- Müt
tefıkler Yenigine sahilinde ba1.1 
düşman üslrrint": bombardıman et· 
miştir . On karlHr Japon tayya 
re.si düşürmüştür • Japonlar Dar 
vin limanına altıncı defa olarak 
hücum yapmışlıırsa da hasar ol
mam • şlır. Yenigiııede Japonların 

karada ilerleyı şi hakkında yeni 
bir malümat alınmamıştır . 

Saygun : 23 ( a. a. ) - Ja· 
ponlar Katrini bombardıman et
mişlere.lir . 

Melburn : 23 ( a. a. )- Mak 
Artur Vikorpa eyaleti valisini zi
yaret ettikten sonra <liğer kim
selerle de temaslara geçmlJtir . 
Mak Artur lıarp kabinesi içtima· 
ında bulunacaktır. 

Tokyo : 23 ( a. a. )- Bir file 
Çunkinge gitmek üzere Amerika. 
dan yola çıkmıştır. Bu hava filosu 
Çin filolarına yardım edecektir. 

Bulgar Kralı 
Alman yada 

Almanyanın Sofyadan 
asker yardımı isteği 

meselesi 

Bulgar Ba,vekili istifa etti; 
Fakat kralın bu istif ayı 

kabul ttmediği söyleniyor 

Papenıe Borlsla 
B. Bitleri ayni 

zamanda ziyareti 
Tlrklye ile 

alAkadar gibi 
girilmektedir 

Ankara : 23 (Radyo Oazetesl)
Son günlerde anlaşıldığına göre, 
Almanya ; Romanya, Macaristan 
ve Bulgaristandan asker yardımı 
istemiş fakat her üç devlet de 
) an çizmiştir . Bilhassa Bulgarİs· 
tan Rusya cephesine asla asker 
göndermel: istemiyor. ltalyanların 
da Bulğarların Sovyet Rusya 
cephesine asker göndermesini İs · 
tediği anlatılmaktadır. 

Kral Boris asker göndermek 
istiyor fakat Bulgar Başvekili Fi· 
!of istemiyor . Ve bunun için 
Kralla Başvekil arasında ihtilaf 
çıkmıştır . ~azı kaynaklara göre 
de Bulgaristan bir kolorc.lu ver
meğe razı olmuştur. 

Londra : 23 ( a. a. ) - Kral 
Boris Almanyaya gitmi~tir • Bu 
seyahatin Bulgaristanın Şark ccp

(Gerl!l 2 ncl oytacla) 

Şehir meclis· 
Bir Nisan toplantısında 
konuşulacak mes'eleler 

Belediye Meclisi Nisan dev
resi ilk içtimaıııı 1 Nisan çarşam. 
ba günü saat 14,30 da yapacak
tır . Bu içtimada 942 mali yılı 

belediye varidat ve masraf büt
çesi, belediye hududunun tadiline 
ait muhtelit cencümen mazbatası 
ile fasıllar arasında münakale mev· 
zuu üzerinde konuşulacaktır . 

HİTLER AZLETTİGİ -KUMANDANLARI 

TEKRAR ORDU 

VAZiFESİNE ALDI 
Arıkara: 23 (Radyo Gazetesl)
Hitler Bravçiç'i azletmişti . Şim · 
di Hitler gerek Rungşitev'i ve 
gerek Bravçiç'i tekrar askeri 
hizccete almıştır . 

LiBYA ÇÖLtlNDE 
MÖTTEFIKLERIN 

SON HtlCUMU 
Londra : 23 ( Tcblığ ) - .... ib

ya çölünde Britanyalılar ve Hür 
Fransız tırhlı ve hnva kuvvetle
ıile bir hücuma i!eçmişler ve 150 
Mihver askeri esir almışlar ve 
müttef ık kuvvetler birçok düşman 
malzem"sini imha ettikten sonra 
plan mucıbince geri çekilmişler· 
dir . İngiliz tayyareleri Bıuceyi 
bombalamıştır . 

Mısır Başvekiline 
suykast haberi 
tekzip ediliyor 

Londra : 23 (a.a.) - Mısır 
Başvekili Nalı as Paşaya cuma na· 
mazından , çıkarken suyikast ya
pıldığı hakkındııki ltalyan haberi 
asılsızdır. 

~ .......... .. 
Sırbisf andaki 
isyan hareketi 

Ankara ::23 •(Radyo; Gazetesi)· 
Sırbistnndaki isyan hareketi git· 
tikçe genişlemektedir. Bilhassa 
buradaki Almanlar çekildikten 
sonra vaziyet çok değişmiştir. 

Burada bulunan Bulgar Jandar
maları vaziyete hakim olamamak
tadır. 

Londra : 23 (a .a.) - Alman 
ya Mıhailoviç'e bir teklif yaparak 
Yugoslavyadaki isyan hareketine 
nihayet verd iği taktirde serbest
çe Yugoslavyadan ayrılabileceği· 
ni bilcliı miştir. Mihailoviç'iu bu 
hareketi . kabul etıniycceği söyle
niyor. 

••••••••••••• 
SATI .ı ALINAN 
ANIT· KABiR 

PROJELERi 
Ar.kara : 23 ( A . A. ) -

Başvekalet Anıt - Kııbir Komiı· 
yonundan : 

1 - Atatürk için Rasat Te
pede yapılması kararlaştırılmıı 
olan Anıt - Kebir'e aid millet· 
ler arası proje müsabakasına 49 
kişi işti rak etmiştir . 

2 - Bu projelerden bir ta-
1 nesi müsabaka müddeti bittikten 

sonra komisyona verdiğinden , 
diğeri de projenin ambalajı ü:r.e
rinde sahibinin hüviyeti ya:ı.ılı 
hôlundu~undon müsabaka tıli-

(Gf'risı 2 nl'J sayfada) 

Bölgede havalar 
birdenbire soğudu 

Seyhan ve Ceyhan aehlrlerıaıa darama 
Yağmurlardan sonra bütün 

Çukurova'da iki gündür olağanüs· 
tü rüzgar ve soğuk dalgaları de· 
vam etmektedir. Dün saat 6 da 
soğuk sıfırın altında iki buçuk de· 
receydi. Bazı yerlerde küçük su 
birikintileri buz tutmuştur. ilgili 
yerden haber aldığımıza göre er· 
ken ekilen pamuk, fasulya, kabak, 
hıyar ve filizlenmiş diğer sebze 
tohumları bir derece zarar gör
müştür. 

Seyhan nehri tabii seviyesin· 
den bir buçuk metre yükselmiş 
ise de durumu tehlikeli değildir. 

Ceyhan nehrinin de altı met
re yükselmiş olduğu, bazı köyler-
le ekilmiş arazinin su altında kal
dığı, zararın henüz tesbit edileme· 
diği ö~renilmiştir. 

STAFORT BBIPS 
BINDISTANDA 

Ankara : 23 (Radyo Oazeteal)
Hindistana varmış bulunmaktadır. 
Nchru Mıhver aleyhinde bir rıu
tuk söylemiştir. Krips Hindiıtanda 
muvaffak olabilecek mi ? Bu şim
dilik kati olarak bilirımemekle be
raber lngiltereııin Hindistanla u
yuşacağı sanılmak tadır. 

Krips Ycnidelhiye varır varmaz 
matbuat mümessillerine beyanatta 
bulunmuş, iki hafta kalacağını ve 
nnla~mada ümitvar olduğunu.Hin· 
distanın tamamile dostu ve hay
ranı olarak geldiğini ve Hindiı· 

(Gerlsi ? net sayfada) 

Askeri vaziyetin tetkiki 

Japon 
Nereye 

Filosu 
Gidiyor? 

Y 
eni Gine adasında Japonlar adanın cenubundaki Moresby 
limanına doğru ileri harc!ketine devam ediyorlar. Japon kuv

vetlerinin şimdi bu limandan 200 kilometre uzakta bulundukları 

ve pek yakında , donanmanın da yardımiyle Moresby'ye karıı geçe· 
cekleri bildirilmektedir. 

Bunun dışında Avustralya mıntakasında karşılıklı hava hücumla· 
rından başka mühim bir hac.lise yoktur. Japon tayyareleri Moresby'yi 
Avustralyada Darvin limanını ve diğer üsleri bombardıman etmiştir. 
Avustralya ve Amerikan tayyareleri de Yeni Ginede Japonların 
işgal ettikleri limanları Timor adasını bombardıman etmiıtir. 

Birmanyada Japon kuvvetleri şimale doğru , ilerliyorlar. lngiliz 
ve Çin kuvvetleri yukarı Birmanyada kuvvetli mevzilere yerlcşmiı· 
lerdir. Burada yakında büyük bir muharebe beklenmektedir. 
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TORKIYE Radyosu 

r. 
- Bir - kamyonla 

bir otobtlıla 
çarpışması 

Dün öğleden önce asfalt 
örtyol ağzında 6 numaralı oto· 
lale pamuk üretme müessesesi· 
: aid kamyonet arasında bir 
ırpııma olmuştur. Bu çarpış· 

ada kamyonetin aağ çamur lukc, 
ı lambaları, motör ltapağı ve 
tn kapaklariyla radyatörü; oto· 
lsün de arka kısmı hasara uğ· 

I dhal ettiğimiz 
eşyanın dışarı 

çıkmaması tedbiri 

ANKARA Radyosu 

Salı - 24.3.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Hafif 
( Pi ) 

7.45 Ajans Haberleıi 

8.00 Müzik: Senfonik 
( Pi ) 

parçalar 

: ........................ : 
mıştır. 1 SEHiRLi ! ! 
Okuma karıları ı Topraklarım bo• bı· ı 
.ezanlarına diploma ı rakmamak ;: hakkındaki i 

Halkevi Ha!k derhaneleri ko· ı tav•lyeyl_tutmallsın. Bah·: 
itesi tarafından açılan türkçe ı çene yenecek nebat to· ı 
<Uma yazma ve ayrıca usulu ı h 1 k ı um arı e • 
uhasebe ku<slarını muvaffakı · ı ı 
~tle bitiren yüzden fazla vatan· ........................ .. 
!Lfımız.a pazar günü törenle dip· 
•malan veıilmişt:r. 

Halkevimizde 
aile toplantısı 

Cumsrteıiye Halkevliler ara· 
nda Halkt:vinde çaylı bir aile 
ıplantısı yapılııcaktır. Halkevi 
iz iereken tedbirleri ıimdiden 

mıştır. 

Köy 
. . 

gezısı 

Halkevi köycülük kolu önü
zdeki pazara Karılılar ve kurtte· 
köylerine birgeıi tertip etmiştir. 
;ı aeziye birçok Halkevli, dok
r , 11ıhhat memuru da iştirak 

ieccktir. 

.amba şişesi ihtikarı 
16 kuruşa satılması iercken 

mba camını 25 kuruşa satan bil· 
riycci Remzi Ünal ve 26 kuruıa 
iması icab eden bir kilo bulgu 
60 kuruşa satan bakkal Ahmed 

ıyan ihtikar suçuyla Adliyeye 
:rilmi,ıir. 

Bir bez hırsızı 
Mılli Mensucat Fabrikası işçi· 

rinden Halife oğlu Ahmed De
ırkol fabrikadan çalarak beline 
>ladığı 7 metre bezle kapıdan 
'arken yapılan yoklamada yaka· 
nmıştır. 

Malatya Mensucat Fabrikası 
rilerinden de Mustafa Özgül fab· 
tadan çalarak bae<ık'arına sardığı 
metre bobin fitiliyle fabrikadan 
Jarken yoklama neticesinde ya· 
yı ele vermiştir. 

Vaşington 
konferansı 

1kara : 23 (Radyo Gazete•l)
ltün Şimal ve cenubi Amerika 
ıvletleri mümessilleri Vaşingto· 
a çağrılmıştır. Bu toplantı bü
k alaka ile takip edilmektedir. 

Bulgar kralı 
Alman yada 
(Baştarafı Birincide) 

ainc askeri kuvvet vermesi yo· 
ıdaki Alman talebile alakadar 
:tutu sanılıyor . Çünkü şimdiye 
dar Almanya, Bulgaristan, Ro
mya ve Macariıtandan Şark cep· 
ıine sev1'cdilmek üzere yeni 
vvetler istemiştir . Hitler bunu 
hassa Boristen istemişti . Bul· 
r Başvekili Filof Alman talebi-
' kabulüne imkan göremediği 
ıtaleasilc Krala istif asını ver· 
t ve fakat Kral bu istifayı ka
l etmemiıtir . 
Stokholm : 23 (a. a.) - lsveç 
ıını, kral Borisle Papenin Hitleri 
ni 1.amanda ziyaretini çok ma· 
Jı bulmaktadır. 
Vaşington : 23 (a. a.) - Fon 

pen doğrudan doğruya Hitlerin 
rargahına gidecektir. 

Stalort Krlpı 
Blndlıtanda 
(Bqtarafı Birincide) 

•n yalnız. lngiltere ile değil 
:ıcrika, Rusya ve Çinle müna· 
ıetlerinin iyi bir şekle gircce
i anlatmıştır. 

Londra : 23 ( Tebliğ )- Krips 
refalcatindekilcr bir Hindistan 
anına muvasalat etm ştir. Kripı 
rün Delhidc beklenmektedir • 
d_Prenslerini temsil eden bir 
et de Yenidelhiye gelmittir • 
diıtanda aakin bir nikbinlik 
..,, vardar. 

B. Btlsrev Samlnla 
cenaze töreni 

Osmaniye'de vefat ettiğini te· 
essürle bildirdiğimiz Kars meb'usu 
Bay Hüsrev Sami Kızıldoğan'ın 

cenazesi Pazar ırünü şehrimizde 

törenle kaldırılmıştır. Saat 11 de 
Halkevinden Halkevi bandosuyla 
kaldırılan cenazenin arkasından vi· 
l&yet büyükleri, bazt meb'uslarımız 
ve yüzlerce Adanalı değerli meb' 
usumuzun vefatından do~an derin 
acılar içinde yürümekte idi. Mer· 
hum Asri mezarlıkta ebedi istira · 
hatgahına tevdi edilmiştir. Tann 
rahmet eylesin. 

Salın alınan anıt-kabir 

Porojeleri 
(Baştaran Birıncidel 

matnamesinin y~dıııcı maddesi 
mucibince Jüri Hey'dı tarafından 
müsabaka dışında bırakılmış ve 
tetkikat 47 proje üzeriııde yapıl· 

mıştır . 

3 - Bu 47 projenin 17 si jüri 
tarafından müsabanın yüksek ga· 
yesini karşılıyacak mahiyette g-ö· 
rülmiyerek ilk .tetkikte reddedil· 
miştir. 

4 - Geriye kalan 30 proje 
ikinci bir elemeye tabi tutularak 
bunların 19 u jüri hey'eti raporun· 
da izah edilen sebebler dolayısiy· 
le kabul edilmemiştir. 

5 - Bu suretle ilk iki tetkik
te tebarüz edüp son bir inceleme· 
ye bırakılan 11 projeden üçü jü· 
rice mükafata layık ırörülmüş ve 
5 tanesi de takdire değer görüle· 
rek satın alınması hükumete teklif 
edilmiştir. 

6 - Juri heyetince· mı1kafata 
layık görülen projeler müracaat 
sıra numarasına göre, şunlardır : 

Profesör Yuhannes Kulger, 
profesör Emin Onat, Doçent 
Orhım Arda, profesör Arnaldo 
Foscini. Jüri heyeti tarafından 
takdire değer görülüp satın alın

ması hükumete teklif olunan beş 
proje Jurinin tesbit ettiği liyakat 
derecelerine göre şunlardır : Mi· 
mar Ronald Ron, mimar Ciyonat
ti Mussuyo, Civiıetto Vakaro ve 
Dino Fransi, Mimar Hamid Ke· 
mali Söylemezoğlu, Kemal Ah
met Aru ve Recai Akçay, Mimar 
Feridun Akoz.an, Mchmed Ali 
Handan • 

Açık teşekkür 
E7im; Babamız Kars Meb'usu 

Hüsrev Sami Kızıldoğa'nın gerek 
cenaze merasiminde bulunmak ve 
gerek beyanı taziyet etmek su· 
retiyle teessürlerimize iştirak eden 
zevata minnet ve şükran duygula· 
nmızı ayn ayrı arza acımız mani 
olduğundan lütfen teşekkürlerimi· 

zin iblağına gazetenizin yüksek 
tavassullarını saygılarımızla rica 
eyleriz. 14000 

Eşi. O~'lu. Kızı. Damadı. 
Semiye Turan Türkan Dr. Zeki 

Açık teşekkür 
Refikamın çok kısa bir has

talı~• müteakip ölümü dolayısile 

cenazesinde hazır olup bizzat 
ve bilvaaıta taziyede bulunan 
arkadaş ve dostlarıma ayrı ayrı 

teıeklcür etme~e teessürüm mani 
oldu~undan sayaı ve ıükranlırımı 
ıunmıQ'ı bir borç bilirim • 

Kba• Ôıql 

İstanbul : 23 ( Türlcsözü:mu· 
habirinden' ) .- lthalat eşyasının 
bir marttan itibaren tek elden 
ve Ticaret Vekaleti kanaliyle 
tevzi edileceğini yazmıştım . 

Tatbikata ait olmak üzere 
bundan sonra iÜmrük ithalat be
yannameleri iaşe müdürlü~ünden 

geı,:ecektir . Böylelikle , şehre 

gelen ithalat eşrasının kimlere 
ait oldu~u , hanii c;ns ve mik· 
tarda bulunduğu teshil edilmiş 

olacaktır . 
Böylelikle , memlekete ithal 

edilmiş malların , tekrar harice 
çıkarılmasının önüne de geçilmiş 

olacaktır . 

İnebolu sahilinde 
bir serseri mayn 
İnebolu : 23 ( a · a. )- lske· 

lemizin be~ mil açığında bir ser
seri mayn görülmüş ve patlatıl· 

mak suretile imha edilmiştir. 

Karısına sataşan 

adama tabanca 
sıkanın muhakemesi 

Ailesine rahat vermedi~inden 
ötürü Mehmet Pekiı.'e tabancay· 
la üç el ateş eden Ahmet Eldek 
hakkında ağırceza mahkemesinde 
yapılan muhakeme sona ermiştir. 
Suçlunun neticeten öldürmeğe 

t~şebbüs suçundan bereetine ve 
23 gün müddetle hepsine karar 
verilmiştir. 

Adana C. Müddeiumu
miliğinden : 

Tesbit edilen fıattan f aıla 
fiatla arpa satmaktan suçlu Ada· 
nanın Kayalıba~ mahallesinde 
oturur İbrahim oğlu 312 :doğum
lu Ali için ve Kasapbt:kir mahal· 
lesinde oturur ve buğday paza· 
rında 34 No. lu dükkanda zahi· 
recilik yapar Ahmet oğlu Mah· 
mut Bülbülün 3954 sayılı milli 
korunma kanunun 3112," 59/3 inci 
maddelerine ~tevfıkan (25) şer li · 
ra ağır para cezası ve 7 gün 
müddetle dükkanlarının kapatıl· 

masına ve bu ~hükmün gazeteler· 
le ilanına Adanll Asliye ikinci 
ceza mahlcemt.sinden verilen 
2 - 12 - 9.U tarih ve 704/375 
sayılı hüküm katileımiş olduğun· 
dan ilan olunur. 13997 

.Adana C. müddeiumu· I 
miliğinden : 

Adananın Alidede mahalle· 
ıinde 69 No. lu evde oturur ve 
Kasaplık yapar Ahmet oğlu 333 
doğumlu Mahmut Aslanın beyan· 
name vermeden 4000 kilo arpayı 
sakladığı anlaşıldığından milli ko· 
runma kanunun 59;4, 31/son fık· 
rasına tevfıkan yirmi beş lira a· 
ğır paı a cezası ve Adanada çı
kan iki gazete ile ilanına ve ilan 

' ücretinin kendisinden alınması 
Asliye ikinci ceza mahkemesin· 
den verilen 8 - 22 - 941 ta
rih ve 647 /384 sayılı karar kati
leşmif olduğundan ilan olunur.13998 

8.15/ 

8.30 Evin saatı 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Marşlar ( Pi ) 
12.45 Ajans Haberleri 

13.0,0/ 

13 30 Müıik : Marşlar programı· 
nın devamı ( Pl ) 

18.00 Program ve Memleket saat 

18.03 

18.45 

18.55 

19.30 

19.45 

19.55 

20.15 
20.45 

Ayarı 

Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası ( Viulonist Ntcip 
Aşkın ) 
Ziraat takvimi 

Müzik : Fasıl heyeti 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 
Kahramanlık şiirleri 

Müıik : Fasıl sazı progra
mının ikinci kısmı 
Radyo Gazetesi 
Müzik : 

21.15 Konuşma 
21.30 Müzik : 

21.45 Mü;,ik : 
22.30 Memleket Saat Ayarı ajanı 

Hoberleri ve Borsalar 
22.45/ 

22.50 Yannki Program 
Kapanış 

Yunanistana 
gelen ilaçlar 

ve 

Atina : 23 ( a. a. )- Yuna· 
nistana bir kısım daha ilaç gel· 
miştir . 

ZA Yl - 2.iraat Bankasının 
1-6-938 tarih ve 701 numara
lı cüzdanıma koymuş oldu~um 
tatbik mührümü zayi ettim . Ye· 
nisini Rlacağımdan zayi olan 
mühriimün hükmü olmadığı ilan 
olunur . 

Emirler mahal!esinde 
117 numaralı evde 

Hatice lçöz 

ADANA SUlH BİRiNCİ 
HUKUK HAKiMLiGiNDEN : 

Dosya No. 942/309 

Adananın Akmemet mahalle· 
sinde 19 numaralı hanede mukim 
Ahmet oğlu Halet Yeğen tarafın· 
dan ayni mahallede 47 numaralı 
hanede mukim Hacı Mustafa oğ· 
lu Kalak Ali ve lstanbulda Galata 
benzin suhulet ocakları sahibi ölü 
Ahmet oğlu Mehmet Sadi varisi 
oğlu Ekrem aleyhlerine açılan ka· 
yalı bağ mahallesinde kain ada 
242 parsel 96 da kayıtlı arsanın 

izalei şuyu davasının cereyan et· 
mekte olan muhakemesi sırasında 
müddealeyhlerden Ekremin ikamet 
gahının meçhul oldu~u davetiye 
zahrındaki meşruhattan anlaşılmak· 
la ilanen tebliğ-at ifasına ve muha· 
kemenin 2114/ 1942 Salı günü saat 
9 a talikine karar verilmiş olduğun· 

dan muayyen gün ve saatta müd· 
dealeyhlerden Ekrem mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil gönder
mediği takdirde muhakemenin gı· 
yabında cereyan edeceği ilan olu· 
nur. 18996 

BELEDİYE 
i l A N 

RİYASETİNDEN. 
Nisanın birinci Çarşamba günü saat on dört buçukt~ Bele· 

diye meclisi salonunda toplanacak olan Belediye meclisine 
ait ruzname aşağıda yazılıdır. 

Belediye kanununun 55 inci maddesine tevfikan ilan olu
nur. 

RUZNAME: 

1 942 mali yılına ait Belediye varidat ve masraf büt-
çesı. 

Fasıllar arasında münakale. 2 
3 Zabıta memuru Mustafa Gülmez hakkındaki Beledi-

ye encümeni kararı. 
4 - Belediye hududunun tadiline ait muhtelit encümen 

mubatuı. 13999 
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Misli görülmemiş iki şaheser birden 
-t-

Yaş itibariyle küçük fakat sanat kudreti büyük bir 
yıldızın harikalarla dolu nefis bir eseri 

SHIRLEY TEMPLE 

TAMAMEN RENKLi 

seve görec~kleri ve alkışlıyacakları şaheserler şaheseri. ı 
-2-

Sinema ilewinin en müthiş facıa artisti olan Mister Motonun 

Moto Caniler Adasında 
Müthiş sahneler, heyacanlı maceralarla dolu büyük 

sergüzeşt Filmi .. 

• 

• 
: Pek Yakında f •• Pek Yakında! ... ı 

ı• Bazla bir aşk faciası 
•ı 1914 başlar 1938 de hitam bulur· iki büyük cih 
ı•.ı an harbini birihirine en müthiş sahnelerle batlı· 

yan ilahi bir ıönül macerası : Türkçe Sözlü i Vaterlo Köprüsü 1 

• ·- ıtı 

·~···~··~··-········-·-·----~· 
:·························: • Bilumum Çllçl ve Makine Salllplerıne • 

1DEMiRiŞ
1

A(;1LDI1 
: Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, • 
e bütün makinelere yedek parça, pik ve : 
: kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, e 
e her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş-1 
: leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 1 
• ADRES: E•ki lata•yon karakola lrarfıaınJ Demir J, • 1 Telgraf Adreai: Adaa Demir ı, 1 ........................... 

SlYHAN ORMAN ÇEYİRGE MOOORlO~ONOEH • 

Cinsi 

Orman Emvali Satıı DAiiı 
Hac mı 
M13 013 

Mikdarı 
Kental Kilo 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuruş 

Çam Ankaz 5713 00 00 12 
~Odunu 

1 - Hatay Vilayetinin lskenderun kazası dahilinde Hayma 
sekisi Z1pz1p Ormanından 5713 kental çam Ankaz odun satışa 
çıkarılmıştır. 

· 2 - Satış 27/31942 günü saat l4 de Seyhan Or. Çcvirıe 
müdürlüğünde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher l<entalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 - Şar~name ve mukavelC'!r.ame projelt. ri s~yhan Or. Ç. 

Md. Ankara Or. Umum Müdürlüğünden lskenderun Or. Bölıe 
şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 51 lira 42 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 12/3/942 Gününden itibaren 15 gün müddetle 

satışa çıkarılmıştır, 

8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. Bedeli 4 tak
sitte ödenecektir. 

9 - Talipler Ticaret Odası vesikalariyle birlikte helli edi
len gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları ( Bu vesika. 
k.Pylülerden istenmez). 12-16-20-24 13973 

l l A N . 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Müdürlüğü A.E. Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen:bedeli 2880 lira olan 800 M/3 inşaat moloz 
taşı lskenderun lstasyonu:ve limanı dahilinde ihzar ve teslim
edilmek üzere· şartnamesi veçhile 31 /3/942 Salı günü saat 1 O 
da açık eksiltme usuliyle Adanada 6. ıncı işletme Müdürlüğü 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek )steyenlerin 216 liralık muvakkat taminat 
akçalariyle 942 yılı Ticaret Odası vesikası ve nüfus cüzdanla· 
riyle birlikte müracaı. tları lazımdır. 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilmek
tP.dir. Taliplerin muayyen gün ve saatte İşletme Komisyonuna 

müracaatları lüzumu ilan olunur. 14- 18-24-28 11398 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit GU-elü 

luıl4iıtı yer ; Türbiıü Ma~ 


