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Mahhalle Komiserlik T eşkilitı 
----, VE 

Asker Ailesine Mesken Parası 
Anlıarc;ı : 26 (Türk özii Muhabirinden) 
- Dahiliye Vekaleti, me&kenıiz olan aı· 
lcer ailelerine aynca mesken bedeli de ve· 
ri/me•ini kararlaıtırmıştır. Keyfiyet Be/,Ji
yelere bildirilmiftir. 

: eıkilatı yerine kımacak yeni . bir teıkilat 
projesi hazırlamaktadır. Bu projeye ~öre, 
büyük fehirlerde her mahallede ücretleri be
lediyelerce verilecek birer mehalle k11mise-
1i bulunacaktır. Bu komiserler muhtarların 
bütün vazifelerini göreceklerdir. Di,er taraftan Dahiliye Vekaleti muhtralık 

-
LONDR .. ı\ ELÇİMİZ 

... otıdra : '26 ( Tdılı~ )- Tür. 
kiyenin yeni Londra eıc;; si l(auf 
Orbay Edeni: 2i.1 aret etmişti r. 

Hindistan'da 
Krlpı•ıa temasları 

ve Blad liderleri 

PLANIN TETK İ Kİ 

Ar.kara: 26 (Radyo Ga zeteal)
Krip• Hind Liderleriyle temasla
rına devam etmeL.ttdir. Gandi 
ile Kripı iÖrüşmesinden bir ndice 
c;ı'kmıyaca~ı söylend,ilir. 

Krips'in daveti üzer irıc: gan
di y~nidelhiye hareket etmişti r. 
Ganrli evveli bu rlavete icabet 
etmemek. İ:ı;tc-m i:j, fal.: at Kriı s'in 
il.:inci da\'eti üıerine lıare\..et et· 
oıiıtir. 

Kripı bu 11\bah beyanatta bu
lunnak, Avam Kamarasının Lir 

CGu41 1 ncl sayfada) 

~~~~ "' ~ ,,,. 

Bir Sovyet:kasabası:lcivarmda dıişmıiş bir Alnıanfta11.ııarcsi 1 
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! Yiyecek Maddelerinden · ! 
• • 
! narh kaldmlmıyör ! 
• • • • 
: ANKARA. :~26]TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN) - YIYEı • 
•: CEK MADDEU-.RI 0Z'ER1NE KONAN NARHLARIN !<ALDi: ! 

RILACAGI HAKKINDA TAHKiKATTA BULUNDUM. TICA : ! RET VEKALETiNDE BÔYLE BiR TASAVVUR OLMADlGJ : i ANLAŞILIYOR. i 
: .................................................. : 

Hükômetimiz Halk Birlikleri 
Kurmak teşebbüsündedir 

DA~ITMA OFiSİ KADROLARI SON ŞEKLiNİ ALMAK ÜZER E 

AKDENIZDEKI 
SON MUHAREBE 

}Ki BÜYÜK, ÜÇ KÜÇÜK 
OLMAK ÜZERE BEŞ }TAL· 
YAN ~GEMiSi · ACIR HA
SARA UCRADI. 

Ankarı: 26 (Radyo Bazeteal)
lnj iliılcr Ak.dc11i2deld •on kar
ııleımaıfan hararetle bahsetmek
tedir . O -günlü savaşa rnaruı 
lcalan lafile Maltaya vardığı için 
Uliilizlcr bir tc bliji neşretmiştir. 

Londra rad) O!>U: şöyle demek
tedir: Al.deniıdelıd İngiliz-ltal}'an 
deniı muharebesine ait gelen ıon 
malumata ıörc, 35,lıOO tonlu!.: bir 
italyan ıırhiısı torpillenerek &ltŞ· 
lentniş • bir luuv11örde ağ'ır ha· 
aua u~ratılmış , di~cr bir kruva· 
aörle üç!muhribe iıabet: olmuş. 
tur. 

lngiliı femileri \'C tayyareleri 
düşman lafilesine beş kilomet
reye kadar ) ükselmişti . Çörçil 
Akdeniıdeki donanma baş ku-
mandanına bir telgraf göndererek 
Akueniz_bahriyeıini ~ ıon muvaf. 
faL:ıyetinden dolayı tebrik etmiı· 
tir. 

Bütün lngiı iz matbuatı Ak
dcniıdc yapılan bu çarpışmadaki 
•nriliz muvaff akı}'elini övnıekte
<lir. İngiliz kuvvetleri bir duman 
petd~si altında maharetle iş gör-
mfi,lür . lııgiliz hfiksi salimen 

1 bu aavaftan çıkmış bulunuyor . 
Bu muharebede .. 150 kadar bomba 
uçatı kullanıldığ~ anlaııhyor. Düş· 
man uçaklarına verilen ıayıat 
hakkında henüz malumat ~elme
mittir. Bil bassa bu savaşta İngiliz 
deuiı. ve hava kuvvetlerinin pek 
mükemmC'l iıhirli~i yııptığı haber 

Ankara : 26 (Radyo Gazetesl)
Dağ'ıtm1l Ofisi kadroları hazırlan· 
maktadır . Kadrolar temamlanır 

temamlanmaı Ofis faaliyete ge
çerektir. Diğ'e( taraftan hükumet 
halk arasında birlikler kurmak ta
savvurunuadır . 

lngiliz hava 
Hücumları 

Londra : 26 (Tebliğ) - Bri· 
tanya tanareleri dün gece Al
man sarıayi bölgeleriııe taarruz 
lar yapmışt ır. Düş ı•ıan lngilteı e 
sahilinin ccuuµ kısııııııda aı. faa· 
lh·et . göstt: ı ıuıştir . in~il11. tın·~ arr· 
!eri .Sen nehri kıyısındaki fabrika · 
lara hücumlar yapmıştır. 

Berlin : 26 ( A. A. ) - Dün 
gece düşman batı Almanyaya 
yangın ve infilak bombaları at
mıştır . Siviller arasında ölüler 
yaralılar vardır . Alman g' ce 
avcıları ve karşı koyma topları 
taarruz eden düşman tl\yyarele
rinden sekizini düşürmüştür . 

MISIRDA SEÇiM 

Vef tçiler kazandı 
Anlara: 26 (Radyo Gazete•~) ~ 
Mısırdaki~ seçimde Veft Partı11 
216 rey temin etmiştir. Bu suretle 
Veft , lc.ahiı bir eberiyetle ııeçi
mi kaı:ınnıışt ır . • 

Eküatür Hariciye 
nazırının istifası 
Boenos Ayrts : 26 (A.A.) -

Eküatör Hariciye nozırı istifa et
miştir. Cümlıur Reisi şirndilik bu 
istifayı kabul etmemi~tir. 

Arabistana gidecek 
A merikan Heyeti 
Vaşington : 26 ( A.A. ) Suudi 

Arabistana bir Ameı ikan heyeti 
gönderilmektedir. Hf.yet burada 
hangi ne balların iyi yetittiğ ini 
tedkik edecektir. 

Papen Berllnde 
Berlin : 26 ( a. a. ) - Fon 

Papen Berline varmıştır. 

ANIT PROJELERİ 
SERGİSi AÇILDI 

Anfora : 26 ( Türksözü mnlıabirinden ) - Rasatlepe' de yapıla· 
cak Anıt-Kahir için gönderilmiş ve jüri heyetinin tetkikinden geçmiş 
olan projeler , dünkü sayımıza koyduğumuz:teblitde bildiri/dili üzere, 
SergicTJi salonunda lıalka açılmıştır . Projeler a!J •. başına:kadar ~burada 
asılı kalacaklarJır . Dün /,irf:uk kimseler Suriezıı'ne giclerek projeleri 

ı·· ···· ·· .. ···· .. ········ı • • i ROMANYA VE i 
i MACARISTANIN J 
ı ALMANYA'YA : • • i 60 0 ,000 i 
f ASKER Y A.RDIMI J 

Londra : 26 ( a. a. ) -
Romanya ile Macaristanın llkba· 
har taarruzu için Alınanya'ya 

300 er bin asker vereceği de söy
lenmektedir. Diğer taraftan veri· 
len malUmata röre, Macarlar ve 
Romenler, aradaki ~erginlik yü· 
ıünden iyi talim görmüş kıtaları
nı elde tutmakta ve hiç bir tara· 
r a göndermemektedirler. 

-
İNÖNÜ ZAFERİ 

HALKEVIMIZDE BiR GECE HAZIRLAN/YOR 

İkinci İnönü Zaferi münasebetiyle 1 Nisan Çarşamba günü gec 
Halıkevimizde büyük bir tören yapılacaktır. Bu büyük kutlama töre 
nine Evimiz orkestrası da iştirak edecektir. Hazırlıklara başlanmıştıı --
SÜMER BANKIN YENİ TEŞEBBÜSLERi 

• 
iki Fabrika 

o 
-

DÜŞMEK Ankaradan şehrimize gelen heye 
U
•• ZERE Sümer Bank P4muklu Müts· 

scıesi Müdilr_Muavini Bay Müey-

YINI SOVYET 
KAZANÇLARI 

STRAYARUSSA ZAfERİ 

yed Kerimol · Ankara'dan şelıri
miıe gelmiştir . 1-(cfakatinde~Ba§· 
veUlc-t Mura\...abe l ley'etin<len 
Kim.vaget Dr. · B. Naci , inşaat 
Mühendisi B. Mecdi Lutfi ve ma
kine mühendisi B. Nuri de buluıı
maktadır . Sümer Bank Adana 
Pamuk:mübayaa bürosu müdürü 
B. Osman Alaçam'ın da dahil 

RIR llABERE GÖRE 
o 

Bulgarlar imar 
lara 200.000 

1 

Ankara : 26 (Radyo Gazetesi)- bulunduğu bu hey'et Mersine gi
derek Nebati Yafc Fabrikasının 
durumunu ve verim kudretini 
inccliyerek şehrimize dönmüş ve 
buradaki Ziraat Bankasına aid 
çırçır ve prese fabrikasının ıia 
( eski Belçika Fabrikası ) va:ıiye
ti hu ırasın ı tetkik etmiştir . 

asker verıyoı 
Sovyct cephesinde önemli bir 
değişi klik yoktur . Pravda gaze
tesi Almanların fili bir muhare
beye jirdi2'ini ve ihtiyatları ileri 
'ürdü~ünü yaımaktadır . Di2er 

1 Geriı;l 2 nd say fada l 

BUGÜNKÜ 
ANLAŞMAZLIKLAR , 

YARINKİ SULH 
Ya.zan : * * 

B 
ir müddellenberi alınan 
haberler Mihverin . küçük 
ortakları arasındaki anlaş• 

mazlığın Ritlikçt arttılını bildiri
yordu . Bilhassa Macaristanla 
Romanya arasında Transifoanya 
yüzünden doRan ve Almanyanın 

baskısı ile kül •. altında yanan kin 
ve husumeli11 a/eTJlenmesine mani 
olamadıiı anlaşılıyordu • Roman· 
. l/a lıaricige nazırı Mihail Anto· 
neskonun bir kaç ıün eTJvel söy· 
/ediği nutukla yeniden tünün ıla· 

TJÜları sırasına katılan~ bir husu
met eTJvelisi gün Macar- Romen 
lıudııdunda TJukubulan bir çaı pı~ · 
ma ile lıacl bir devreye firml~ 
lnılunu.rJor • 

Diter taraf lan , bazı inanılır 
haberlere gört , Selcinik' e sahip 
olmak seTJdası yüzünden Bulıaris
ianla, ltalya arasında da bir an 
/aşmaz/ık başlamıştır • 

Meselenin nezaketini duyan 
Almanya bu şe.'ırin iştalini iki 
tara/a da bırakmayı dotrıı bulma· 
mış ve lıu işe Macar kıta/arını 

m~mur etmiştir . Bunlar bizim 
· akislerini dugabildiiimiz • lıu•u· 

metlerin, anlaşmazlıkların küçük 
birer tezahürüdür • 

Butün Avrupa milletleri ara
sında için için yana11 , ne derin 
kinler , ne büyük menfaat ayrı• 
lıkları TJardır . 

Vukuuna • şahid oldu4umuzha
diseler belki çok ehemmige~si:ı ve 
bugün derhal önlenebilecek şekil
dedirler • Fakat yarınki dünyanın 
tanzimi rolünü~üsllerine alanları 
çok. düşündürmesi icabeden mahi
yetleri de inkar edilemez . 

Asırlardanberi deTJam eden TJe 

hiç hir har hin , hiç: hir sullı kon· 
f eransınm h lıalledemedi4i büytık 
menfaat zıddiyetlerine bugünkü 
harbin dofurdulu bir takım yeni 
hu$umetleri ve kinleri de ilciTJe 
edersek:salh masasına ~: oturacak 
insanların: ne azim_', ne girift da· 

Ô~r .. n.di~imize göre bu il.:i 
f a.bı ika Sümer Bank tarafından 
ıatın alınarak bugünlı:ü şartların 

müsadesi nisbetinde genişletilecek 
ve istihsal kabiliyetleri arttırıla
cıktır . Umum müdürlüğe rapo
runu vermek üzere hey'et Anka
ra 'ya avdet etmiştir • 

Fabrikaların bir an öııce Sü
mer Bank 'a devri , tevsii ve ta· 
katlarının verimi yük. eltccek bir 
duruma konulması için gayret 
edilmektedir • 

AMERiKALILAR ARASI 
MÜDA FAA KOMiTESi 

Vaşington : 26 ( a. a. ) -
Amerikalılar arası müdaHaa lı:omi· 
tesi pazartesi günü Vaşingtonda 
toplanacaktır • ilk toplantıya Dc
nezoella elçisi riyaset edect'ktir . 

Sovyet - Bulgar 
siyasi münasebatı 

Bulgaristan da 
fevkaladelik 

"Krab tahttan,. 
indirmelidir 

TEVKİFLER 

Ankara: 26 (Radyo gazete• 
Balkan vaıiyeti üzerinde ehe 
mi yelle duruluyor. Bu !gar kı 
lının Führeri ziyareti nki 
uyandırmıştır . Söylendiğine g 
Bulgar kıralı Berlinde bazı sö:ı 
verecek ve Bulgar milleti K 
takip edecektir. 

Londra radyosuna iÖre, 
gar milletinin selameti nan 
Kralı tahttan atmak lazımdır. 
~er haberlere göre Bulgarista 

<Gerlal 2 net s.ayfadal 

Atıcılık ve güreş; 
müsabakaları~ 

SERBEST GÜREŞ GRUB MÜSABAKALJ 
MERKEZİ ADANA OLMASI KAR)\RLA: 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden bölgemize erilen 
mata göre bütün YureJ'da 5 Nisana kadar bölgeler serb~ t güret 
rincilikleri bitirilecektir. Bölgemiz aoerbest güreş birincilikleri de 5 
aan pazar günü yapılmış •lacalı.:tır. ............. 

Yaz ıaatı 
Ankara: 26 (Radyo Gazeteal)
Bir Nisandan itibaren memlelcette 
yaz saatı tatbik olunacalı:.tır . Bu 
ayın ıon gecesi saatler. birer saat 
ileri alınacaldır. 

............. 
/arını anlamak güc olmaz . 

Geçen dört senenin Büyük 
Harbi Versay gibi sakat bir ço
culu dufurmuştu • Bu dejenere 

çocuktan da bugünkü müthiı harp 
dofdu • 

Diligtlim ki • önümüzdeki 
ıulha. ciilü bir zihniyet , kin TJe 
ihtiraslardan uzak selim bir akıl 
hakim olsun:! Ahi takdirde daha 
müthiş , daha uzun bofuşmalara 

zemin hazu lamaktan haıka bir 

Haber al<iığ"ımıza güre \ 
musabakal arının merkezi Ac 
olacaltır. Bu suretle şehri 
bir çok vilayetlerin güreşçiled 
lecektir. Adana musabaknlar 
kazanacak güreşçiler Türkiyt 
rinciliklerine girecektir. Stady 
da hazırlık la ra şimdiden ha 
mıştır. - 1 

Beden Terbiyesi Adana 
kelleflekine Poligon 'da yarın 
~zar günü atışlar_ yaptırılac~ 

Bu atışlara yüzlerce müke 
iştirakini temin içın gerekli 
birler alınmıştır . Bu atışl 

maksat henüz tüfek lı:ullanm 

gençleri Yurd müdafaası.bak 
dan iyi yetiştirmek ve .. birer 
kemmel keskin~nişancı yapı 
tır. Gençler arasında At 
zevkinin günden güne genişi 
sezilmektedir. Müsabakanın E 
ci, ikinci . ve ~ üçünaülerine n 



Bulgarlar Al- : 
manlara ikiyüz' 

bin asker 
• 

verıyor 
(llaitarah Birincide) 

bazı askeri şefler tevkif edilmiştir. 

Bern : 26 ( a. e. ) - Bugün 
buraya gelen haberlerden çıkan 

mana Hitlerle bur.dan evvelki gö
rüşmelerinde Rusya ile münase
betlerini kcsmel:ten imtina etmiş 

olan Kral Borisin bu sef'!r R•ısya 
ile münasebetleri kesmenin müm 

kün bulundugu merkezindedir . 

Bu haberlere göre • Kral Bo 
ris 200,000 Bulgar askerinin haı be 

iştiraldni hbul etmiştir . Ve bu 
kıtalar bugün süratle seferber 
edilmt:kte ve teçhiz olunmakta-
dır. 

Temin edildi~ine göre • Al· 
manlar Kral Borisin Alman ta· 
leplerine mutavaat etmekten her 

yeni imtinaın şimdiye kadar Uul

gariıtanın harpten <>ide ettiği bü. 
tün arazi kazançlarının· geı i alın· 
masına mal olaca~ıııı bildirm iş
lerdir . 

Berlin : 26 ( a. a. ) - Kral 
l orisin f'ülıreri ıi; arcti gaı.ete. 

lerde i.}'i nlds bulmaktadır. 

Fölkişer Beobahter di;·or ki. 
Alman - Bulgar dostluğu iki dev. 
let arasındaki kiyasete, siyasi it-

tifaka dayanıyor . Ve uu, arala
unda umumi harpteki silah ar-

kadaılığından daha kuwetli bir 
bağ L;uru} or . Bulgaristan bugün 

tarihinin h!çbir devrinde olr.ıa· 

dığı kadar bü; ük ve kuvvetlidir . 

Ve yeııi Avrupa nizamının bir 

direği sıfatile keııdisiııe düş~n 

mcsuliyelleri tamamile kavr;ımış

tır. Alman ve Bulgar milletleri 

içten bir arkadaşlık müşlen k bir 
ıiyhi iÖrüş ve iktisadi bir işbir- . 
liii ile birbirine bağlıdır . 

Bu kadar sağlam bir temele 
dayanan münasebetlerimiz ielccek-

te iki milletin büyük menfaR t!erirıe 

uygun olarak d<ıha. ziyade gelişe · 

eektir. l3erliner Borsten Zııytul'g 

şunları yazıyor : Silıih kardeşliği 

ve dostluk ruhu ile hareket eden 

Kıral Boris düşm:ı rıı e1mek için 
son hazırlıkların yapıldığı bir sıra· 
da Alman ricaliyle itimat verici 
görüşmelerde bulunmuştur. Kııal, 
milletini geçmişin zoduklu günle
rinde büyük bir azim ve diı)loma
sı bilgisiyle idn•e etmiş ve Bulga
ristan'ın Milli birliğine k3\ u~ması · 

nı ve kalkınmasını sağlamış tecrü· 

beli bir şertir. Avrupa milletlerinin 
mukadderatını tayin edecek olan 
bu harpte kıra! tarafından alınacak 
bütün kararlar Bulgc:ır milleti tara 
fından tamamiyle tasvip edilecektir. 

Londra ': '26 (a. a.) - Alman 
mühendislerinin Bulgaristan'da 50 
iniş yeri ile 24 yeni hava meyda
nının inşasını idare ettikleri bildi-

riliyor. Stratejik yollar inşası bit· 
rniş ve bu hududa yeni Alman ve 
Bulgar kıt'aları sevk edilmiştir. 

Sovyetlerin Londra 
elçisinin demeci 
Bedin : 26 (.A.A) - Sovyet

lcrin Londro büyük elçisinin de-

meçi hemen hemeo Litvinof'un 
nutkuna benıemektedir. Büyük 

elçi. Sovyet Rusyayı ancak büyük 
bir yardımın ve Almanlara açı
lacak ikinoi bir cephenin kurtara
bilece~ini anlatmıştır. 

Blndlıtanda 
(Daıtarah Birln <'ide) 

aıaı ı iıfatile Hindiııtanda bulun
du~unu, tcsbit edilen planın Hind 
liderlerinin tetkikine arzedilcce
~ini , Gandi ile de görii~eceğini 
söylemiştir . Diğer taraftan verilen 
malumata göre , Krips'le 7~ da
kika süren bir gö~üşmeden sonra 
Hınd kongresi reiııi düşünceli gö
rülüyordu. l lind Müslüman reisi 
Kripıle 45 dakika görüştükten 
ıonra neşeli ve güler yüılü idi • 

n acarlstan 
S8k6t ediyor 

Budapeşte : 26 (A A.) - Ro
men gazetelerinin Macaristan aley· 
hindeki neşriyatiyle bütün dünya 
matbuatı alakadar olmaktadır. 
Macar sözcüsü Macar dış siyase
tinin müsbet yollara dayandığını 

ve bunun için sü\.:ulun tercih 
edilmekte bulunduğunu SÖJ lem iştir. 

Çörçilin nutku 
Ankara: 26 (Rndyo Gezetcsl)
Çörçil bir nutuk söy liyerek mütte
fıkler in harp gayretlerini anlatmış 
ve ,,Biz harbi kaybedemeyiz!,, 
dedikten sonı a son iÜrılerdcH 
harbin umumi gelışmesinderı bahs 
etmiştir. 

SOVYET CEPHESİ 
( B:1şı 1 inci say/adı ) 

bir habere göre, Sovyet kuvvet
leri Strayarussa'ya girmiş ve bu
radaki Rus esirlerini kurtarmıştır. 

Moskova ününde Ru ... lar bü
yük tahkimat yapmaktadır . Ka 
dınlar da çalışm11ktadır. 

Londra radyosuna göre, Sov
}etlcr_Strayarussu ciı.-arıııda } ap
tıklaıı hücumda_ bır Sovyet esir 
kampı:ıdaki Rus askerlerini kur
tarmışlardır. 

Dün geceki Sovyet tebliı!i , 
ı..:f'phede de~işikıik ·olmad ığını id· 
dia etrnışse de ufak tefek tebed 
düller vardır . 

Stalino şehri kapılarında Al
manlarla Ru.s kuvvetleri arasında 
bü.> ük ınulıarcbeler olmuştur. Yi· 
ne Rus radyosuna güre, ele geçen 
vesikalardan anlaşıldığına göre , 
Almanlar Rus askerlerinin çetin 
ırnvaşlar yapan muharipler oldu· 
ğunu takdir etmcktedır. 

Beri in : 26 ( A .. A. ) -
Kerçte zayıf Rus akınları pü.>kür· 
tüldü . Donette düşmanın tank-. . 
larla j aptığı taarruzlar Alman 
Romen mukavemeti ile kırılmış · 

tır '. Doğu cephesinin digcr muh
telif kesimlerinde de düşoıan 

alonlar.- püskürtüldü . Mevzii ta
arrurlarımıı mu'.'affak olmuştur. 

MoskÖ\'a : 26 (A.A.) - Sov -
yet tebliğine ek: Tarık ve tay}a· 
.rele,den yardım gören önemli bir 

düşman birliği ile bir Sovyet bir
li~i arasında iki gün lilİaen şiddet . 

li bir mulıalıercden sonra yüzler
le Alman ölüsü kalenin ceplıeıi 
muharebe meydanını doldurmak
tadır. Ayni cephenin diğer bir ke
siminde düşman tarafından yapı

l n bir karşı hücunı :~teşebbüsünde 
ilcrıemeğe muvvak alan 930 Al
man subay ve askeri öldürülmüş
tür. Bu ~eplıede çeteler Sovyet 
kıtalarına yardım etmektedir. Av· 
cı hattında ilerlemekte olan bir 
Alman taburu çetelerle yaptığı 

kua bir çarpışmadan sonra dağı

tılmış . ır. Almanla:- yol üzerinde 
bir çok ölü ve pek çok malzeme 
bıraktılar. 

ayni kesimde bir çok çete "K,, 
köyüne hücum edilerek buradaki 
garnizyonu yok etmiştir. 

Tas Ajanı1ına göre, Biryan~k 
kesiminde bir çete ehemmiyetli 
bir gara hücum ederek bir Alman 
bötüğii cf ratlırıı öldürmüş, harp 
malzemesi ile yüklü bir treni uçur· 
muş ve 10 mitralyöz, 180 tüfek, 
8000 fişek eıe: geçirmiştir. 

Moskova:: 26 (A.A.) - 25.Mart
ta cephede ehemmiyetli bir hare
ket olmamıştır. 25 Martta 37 Al
man uçagı dütürülmüştür. 24 Mart-
ta tahaip edilen düşman uçakları · 

nın say ı sı 27 yi bulmuştur. Biz 9 
uçak kaybettik. 

Yunanistan milli 
İstiklal 

.. .. 
gunu 

Londra :26 (A.A.) - Dün Yu 
nan hükumeti milli istiklal günü
nü Yunanistan dışında kutlamıştır. 
Dini törenler yapılmıştır. 

İlkokullar Koruma 
birliği ınüs'ameresi 

Bugün saat 20,30 <la Asri si· 
nemada fevkalade müsameresini 
verecektir. Loca ve numaralı bi -
!etler kalmamı~tır. Duhuliye ve 
balkon ui:eticrinizi bu büyük ra2'
bet karşısında yersiz kalmamak 
için gündüz sinema gieesindeıı 
alabilirıin 'z , 

1 ı Uzak şarkta ı 

BİRMANVADA 
sa SAVAŞ 

l\1arşal ve Veyk adasına 
yapılan hava akınları 

- ~aponlar -

AND~fw~A~ 
ADALARINI 
iŞGAL ET'Ii 

Anlcaıa : 26 (Radyo.G~zetesl)
Uzakşark'tan gelen haberlere 
göre Japonlar Siyam hududunu 
aşmışlardır . Japonlar paraşütçü
ler de ku!lanmıştır . 

Birmanyada yeniden mühim mu
harebeler vukubulmaktadır. Ran-

_gu n gıu binde bilhassa faaliyet 
gcnıştir. Mandalay tren hattı üze
rin,Jeki Kengin civarıııda sav<>Ş 
lar çetindir. Düşman Stan nehri 
üzerinden geçerek 75 kilometre 
şarka inmiştir . 

Uıakşarl..taki muharebeler de · 
vam etmcktcrlir. Aınnikan deniz ı 
kuvı.ıetleri Maı ~al adalarına ve 
Veyk adasına şiddetli hücumlar / 
yapmış ve ün karakolları tahrip 
etmiştir. Tayyaıc me.fdıınları, su 
depoları harap bir hale getiril· 
miştir. Askeıi tesislere 219 uçak 
bombası "lılmıştır . l\larkos ada
sındaki hedeflere 96 l.ıomba atıl· 

mıştır. 

Bcngale kö: feıindeki An daman 
adalarının Japonlar tarafından iş
gal edildiği resmen teen üd et
mektedir . 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cuma - 27.3.1942 
7.30 Program \'C memleket saat 

ayarı 

7.'.'J3 Müzik : Hafif 
( Pl ) 

Parçalar 

7.45 Ajans Haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik 

far lPl) 

E.vin saatı 

parça-

8.151 
8.30 

1'2.30 Program \'~ ~1emleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik: 
12.45 Ajans Haberleı i 
13.roı 

13 30 Mü1.ik : 
18.00 Program ve M~mlckct saat 

Ayan 
18.03 Müıik : Fasıl saıı 
18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Mü1.ik : 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri 
19.45 Müıik : Ô~rendi~imiz tür· 

kü!er 
20.15 Radyo Gaıetesi 
20.45 Müzik : 
21.UO Konuşma : 
21.15 Tcımil 
22.00 Müzik : Radyo Solon Or

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 
r l&berleri ve Borsalar 

22 '45/ 
22.50 Yarınki Program ve 

Kapanış 

ZA Yl -- Ziraat bankasında 
•4 - 1 - 939 tarih ve 389 Nu
maralı cüzdanına koymuş olduğum 
tatbik mührümii kazaen zayi eltim. 
Yeı ı isini alacağımdan zayi olan 
mührün hükmü olmadığı i!an olu-
nur. 14016 

Abdurrazzak oğlu 
~tustaf a Aksüyek 

···~······················· i Meraklı . ayanlara Müjde! ... ! 
ı Ucuz kumaş 0

lerzi 'elinde kıymetini çok gıikscltır. ı 
t ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu t 
t Karşı ·ında Göz Dişpanseı i sokağıoda Teni t 
t 2- 7 MAKBULE NiL 13899 t 
••••• • •••••••••••• •••• ••••• 

iLAN 
BEl EDiYE RİYASETİN D EN· 

( Nisan Ekmek Kartları Tevzi Edilecek) 
1 - Nisan Ekmet kartlarının tevziine ?8/Mart/94~ Cumar

tesi güniindtm itibaren başlanacak ve l / Nisan / 942 Çarşamba 
gününe kadar devam edilecektir. 

2 - Tevziat furnnlar<la ve Ziraat· bankası arkasındaki ek
mek satış yerinde her gün saat 7 den 18 ze kadar yapıla-
caktır. 

3 - Ekmek karlının alınabilmesi için Mart ayı kartlarının 
yazılı kısmının nüfus kJğıdı veya nüfus müdürlüğünden alınan 
müracaat kaoıdı ile birlikte memurlara iHrazı lazımdır. o 

4 - Ağır işçi kartlarının dağıtılması Belediyedeki büro 
tarafından yapılacaktır. Bu gibilerin muamelelerinin ikmali için 
şimdiden büroya müracaatları. 

5 - Alınacak ekmek kartlarını kaybedenlere yenisi veril· 
miyeceğinden bundan sonra kartların iyice muhafaza edilmesi 
ve kuponların kesilmek suretiyle ekmek alınması sayın halkı-
mıza ilan olunur. 1- 2 14013 

SEYHAN VilAYETi DifTER DARLIGINOAN : 
BEHERiNiN MUH. B. 

ADET LiRA K. CtNSI 

1 110 00 Etüv kazanı ve makinesi 

1 :·iO 00 Akümülatör 

1 lO 00 Manömetre 

1 8 00 Termometre 

1 10 00 Tulumba ve boruları 

2 5 00 Arka çamurluk 

2 2 00 Ôn jant 

4 12 50 Ö n ve arka iç lastik 

4 150 00 Ôn ve arka dış lastik 

Sıhhat ve lctimai muavenet müdürlüğünde mevcut bulunan 
yukarıda cins ve mikdarlariyle muhammen kıymetleri yazıl 
eşya 1514/942 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de açık 
artırma ile sahlacaklarından taliblerin % 7 ,5 teminatlari} le 
mezkur gün ve saatta komisyonunda haz ır bulunmaları ve eş 
yayı görmek isteyenlerin de her gün Sıhhat ve lctimai mua· 
v~net müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

27- 1- 5--10 14015 

~····~-·~~·~~~·~·~·~·~·~·~·~~~ .. iiiiijiii. 

fj AS İ SİNEMADA '! 
ı 28 Mart Cumartesi akşamından itibaren 

ı 25 Senede bir tane,çıkanfilm . .. 
• ilahi bir aşk ... Ulvi bir glnfll macerası 
• • •· 
ıı 
ı• ,. 
ı• 
ı• lf 
'f ' 

'•' '•I lı 
• 
I~ 
ı•ı ,., 

YARATANLAR : 

ROBERT TAYLOR - VİEN LEIGH 
TÖRKÇE sclzLC 

VATERLO ı • 
• ı KÖPRÜSÜ • Dikkat: Bu filmin birinci, ikinci ve ~çün· ı 

cü akşamları için mahdut localar kalmış- f 
tır. İstical ediniz. 

Nazarı Dikkate: ı•ı 
ı•ı 
ı•ı 
~, . 
ıf Sinamamızda İlkmektepler 
::ı temsili verilmektedir. 

Bugün gündüz ve bu ak am -

~ ~ 
·~···~····~···· ... ···-'.·::--ııı:-::·o::--:·=-:::·:=-· ------

. . . .... 

Emlak ve arazi s8tıhktır 
Mersinde: Belediye Dairesi karşısındaki. 
1 - O tel , Mağaza ve Yazıhaneleri havi büyük çimentelu 

binanın yirmidörl hissede iki hisse. 
2 - Tarsu ta Berdan Fabrikası denilmekle maruf çırçır, 

Prese ve Buz Fabrikasının yarısı • ı 
3 Adananın Köprüköyünde altı parç~da 32-1 dönüm. 
4 - Abdioğlu köyünde üç parçada 1 7 1 dönüm. 
5 - Sakızlı köyünde 103 dönüm arazi satılıktır • l)tekli 

olanların Adanada Salih Bosna Fabrikasında Verese Mümessil-
lerine müracaat etmeleri . 3-3 14003 

ilan 
MERKEZ MINTAKASI TAPU SiCil MUHAf IZUGINOAH · 

Mahallesi Cinsi Mn Hududu 

Ada sok atı Taı la 3676 Şaı·k : Şiriki Süleyman, 
Carbcn : Ebezade Ali bah
çesi. Şimalen : Aşçı oA-lu 
Ali bahçesi, Cenuben: Sey· 
han nehri ile çevrili, 

Hudut ve evsafı yukarıda yazılı tarlanın nehir olarak hazine adına 
tesçili istenilmekte olduğundan keşif ve tahkikat yapılmak üzere 514/942 
Pazar günü saat dörtte yerine memur gönderileceğ'inden bu gayri men· 
kulca alakalı olanların vesaiki tasanufiyeleriyle birlikte bu müddet zar
fında idaremize veyahut keşif günü mahallinde tahkikat yapacak me• 
murumuıa müracaatları lüzumu ilan olunur. 14014 

---------------------------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİY(TI 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tar ih i : 1888 

Sermaye•i : l00.000.000 Türk Lirııaı 

Şube ve ajan>11 adedi : 265 

Zirai , c ticarl her nevi bıınka muameleldr 

Para biriklire~lere 28.8JJ lira ikramiye veriyor 

Zirant Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.o~ en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaQıdaki plana göıc: ikramiye da~ıtılacııktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 ti 250 .. 1000 " 

.fO 
" 

100 .. 4000 .. 
100 " 

50 ti 5000 .. 
120 ti 

40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DlKKA T ; Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı di.işmiyenlere ikramiye ç1kbğ'ı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 

Mart ve 1 1 Huiran tarihlerinde ç' 1<ile~'!1ctir. 

_..----------------~------..... ----------------
Umumi Neşriyat Müdürü : Macit G'ü~lü 

Basıkhiı yer : Türksiıll Mıt~aas1 


