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NecmetldinJ Sadalı 

SioUen, befınllen r.ıe öollen in•anların rahatı yoktur, meralclı göz
lerbı dlldzi altınJadırlar, igi kötl hıp onlardan konuşulur, adları •ık
ıı/c ııçır. MUletler için de böyledir. Kıyamet ortasında herkeı kendi 
derdini unutur, onun ne yapacafını düıünür, ona nı edilıcefindın /cay· 
ııga a 11r. Tilrkiye, böylece, dill,,.e dırlan olan 6ir memlekettir. 

Gözde inNllhır ıibi, milletler için de atlı ıanı anutalmaktan.ıı, İ&
tır 6&Jın yana, ütır bize karıı .öz qlenmni oı holler gagılmuı da
ha igl ıöriUürıe, son zamanlarda Tilrkigenin /alç hatudan çılcarılmama• 
..,. •eoinme/c ıırektlr. Zira filn ıeçmiyor ki olana fll olacofa Tilrlci· 
~ adı lcarııtırılmo•ın. 

Bulgarlar 
Romenler 
olağanüstü 
durumda 

fE IRADA 
115 llSltll TEVllAT 

Antonesko 1921 sınıfını 
silih albna çağırdı 

Boris Sofyaya döndü 

.:1 r.-ıar Ra•larla 
Mina ebalı ,...,_ 

FILOF'UN NUTKU 

Berllne askeri yardım 

Dünkı7 ıazetelırde bizimle il
ıill ııne birçok telıra/lar okudrılc. 
Bunlardan birinde, Tilrkigenin -
Bulıarutanla beraller - Mihverle 
m'ilnaebetlerinin "pek yakında,. 

..Jagin edilecell /Jildiriligor. Bir baı· 
kasında, Ege adalarındaki hazırlı
im Tarkige_qe /c,,,.ıı oluılıfı ileri · 
drillilgor. ÜçilncrJ bir haberde d• 
Almanyanm, Tilrlclgeden geçerek 
g'ilrilmelc uterıe Brılıar ortlulOTml 
kendi emrinde ıörmıyi dlletllli a• 
çıfa fJUruluyor. 

s"""""' ilci tarafın olanca hız· 
larigle gu har6ine huırlandılcları 
6ir •ua, yanpm tam ortamda 
hd/4 tlol.,,,.,,,,,,_ /tohq 6ir mem-
t./celin m•d uytmtlırmuına IOl
m,,,,.,. lt&mttlır. IJört lt11a/ımız 
ateı ve gıkım lçlndıtlir.: ÖntJmüz· 
deki gu, sarımlı öl>ür 11nırlarımı· 
%a Ja dagantıctJdır. Glttllcçe-ıerti,-. 
t.gen:w 6lu ya1c1.,_ "-"""""' 
Tar,..•• ••• • ıın ,,,,,,,.. 
ca/ctır? 61/mecegl ~--in 
zihnini 6a sorpnrın laırClllamma 

icatlar tabii 6ir 119 olama. B•· 
dan tlologıdır lci bu ,...,... tesl· 
ri alıınJa tilrlil lcayna/clar,ı.,. ı•· 
len 6u ıazde hahrlerindın hiç bi· 
rine ehemmiyet vermedifimizi he- ı 
men ıöglemılc /Mer&. Bmılar mi· 
lam tım•lı dayanan görilı fle 61· 
liflerderr zigade, ıautecl halinden 
dof ma lfrıtl yapılardır. 

Fa/cat ilgle 61r deolrde yaşı
yoruz ki a.ıun zamanları lcedlr· 
m•g• im/cin golctar. Har6in, IU 
wga 6a taraf için ne 1161 ı:orlulc· 
lar m•gdana ııtlrecefi, IU wga 
6a tare/111 harbi lcaanmalc için 
lcendl•ilı• lıanıi geni fle umulmaz 
planları gll'ekll 6alacafı ılmdiden 
topyekun bilinemez. Dofru tlll,On 
cenin ille ıartı laır ihtimali olur 
aaymalctu. 

Bundan başka, her dnletin 
po/JtiJuuı oe utelclerl uço/c belli 
olma/ela beraber, 6u e,.& MWOI 

içinde söze '" anda 6afh(ıfın, an
calc menfaat •ınırlariyle '1Plldi1· 

(o.fil 1 ..... ..,..., 
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Hitler'in 
bkbahar 
Taarruzu 

BUGÜN AGAÇ 
BAYRAMI 

Blad ...... .. 

Gandi ile 
Grips'in 

konuşmas Londra : 27 ( a. a.) - IN ÖNÜ iLK OKULUNDA TOREN 
Bir lnfiliz rözetesine röre, Al· B,,.an Awaç bayramıtlır. Alcıç, lepralı ve halaar bay· 
man bbahar taarruzu Kafkasya is• l'amı ••• Ba wlb:•l hayram lamel ln6nü illıolıalantla aaat 15 Hind partilerinin 
tikametinde olacakbr. Almanlann de t61'enle lıatlanacalı, olıal 6alaçeaine yüalerce fidan dilıile- yapbğı teklifler 
lran üzerinde lnmlterenin yolunu celı, wlkr•ıl• yapılacalt, •6ylev verilecelı oe fİİrler oltana· 

•· lıtır Ankara: 27 (R•dyo Gaze ... 
kesmek a'ibi bir teıebbüse reç· CCI • Grlpı Hindiıtanda Gandi ile 
melerinin de muhtemel oldutu S. 6a.)'ram W•rt•ltten Al•ç, Topralt, Balaar ve "Yeıil"in ıaat süren bir konuıma yap 
kaydedilmekted:i::r·:..._ ______ 6o_ıyr_am_ı_tlıır_. ______________________ ,_0er_111_a_lllld __ IQfada __ >_---1 

Amerika 
ve Vişi 
anlaşh 
Vişi Mihvere 
yardım etmiyor 

MADAaASKAR işi 

Ankara: 27 (ll•dyo au ... ıau 
Vafingtonr'dan relen bir ha 
röre, Viti hükumeti Mada 

ln,u& tayyareleri herfln Alman den& ve icara il•lerlnl 6om6alıyor. reamimiz lnıiliz tayyarelerinin 6irl 
mlddet et'flel 6om6aladılcları bir i&te çılcan yangınları göıtermılctedi. 

adası ve Mihverin Şimali 
üslerine yardım yapmuyacafl 
kında teminat vermiıtir. Piter 
raftan Amerika Vifinin s:öt· •• 

<a.111 1 .... ..,..., 

r:: ::-1 !"""" """"I 
1__::vyetceph~I i llAft'A VI İ 

f l~ABIR ! MURMANSKLTl 
BOYOK AKIN 

ALllAllLAll aOYOK 
ZAYiAT Yl llDILEll 

C••P weKlll ... ,., .......... . 
Ankara : 26 (Redyo 8az ... el)-
bmen (611 clvaranda 16 ıncı Al· 
man orduaa Ruslara büylk bir 
taarruı.a reçmiftir. 

Rus kuvvetleri Murmaask cep
hesinde büyük bir hücum yapllllf
lar ve Almanlar çok zayiat ver· 
mittir. Almanlar 13 Tayyare ~a· 
yap etmiıtir. Lenin1T1d cepbesin· 
deki Rus kıtaab Alınanlar• 1~ 
ölü verdirmiıtir. Almanlar ~n 
cepbelinde de taarruza pçmıı 
ve 17 Tank ile 700 asker Lkayıp 
etmiılerdir. 17 yer Almanlardan 
reri abnauıbr. • 

Cenup cephesinde ıidde.tlı 
muharebeler ceryan etmektedir· 

(Oerlll 1 ..... .,...., 

1 UKElll 08&.ElllN 1 
I BOMBARDIMAflll 1 
ı .. -.... ..""..ı 

Britanya tayyareleri dün re
ce de Alman nkerl islerine hü
eumlar yapmlflardır • lir kaç 
Alman tayyareıi fimall prki ln-
ailtereye ve cenubi ıarkı lıkoç· 
yaya bir kaç bomba atm11tar • 
Haaar ve ıayiat yoktur . 

lnıiliı. tayyareleri Havr lima 
nına hlcumlarda bulunmllftur • 
iki tayyare ıeri d6r:memiftir • 

Rur havzaıındı Alman harp 
malı.eme fabrikalarını da bomba· 
lamıthr • 

inamı. radyeauna bakdn aa , 
Almanların , Davr limanıllda atır 
baaar yapıata hakkındaki haberler 
dotru defildir . Burada baaar 
fevkallde delildir • 

it alya başvekili 
B. Mussolini -·-

H er memlelretn. methur bir tarafı, biriz vufını ciddi "J• 
tiiriı.e edilmiı bir tekilde ifade eclea bir damruı nrdar . 
larfliı.ler .opk kaablddarile, Fraa11alar zarafetlerile, ltalyaa 

rillticGlGk ve muaikiaeverlilderile , l.pauyollar bota fGreflerile , 
manlar [ Kloual ] zevkile mqburdurlar • 

Amerikalılana clamıuı ela prabettir. Hakikaten bizim 
mize, dlflaeelerimize nuaran da prip İaaanlardır • Metell 
Amerib ha1"p haliadeclir. Bitin Amerikablarm sadece harbi ve 
feri cllflad6lflail uanecleriz deiil mi ? Hayır , biç de lyle 
Amerikalılar ririftilderi bu muauam mücadele içinde bqka 
dlfGnmek, bize f&e havai fikirler ortaya atmak kabiliyetini 
mekteclirler. Ba halin h0f8 giden, takdire dejen tarafa da yak 
til. Demek ki, onlar, harp ribi mütbiı bir ilet içinde bile taWt 
yat ve lllfGacenin dlflna çıkmıyacak kadar aotukkanla kalabillJ 

Soa gGalerde Amerikada bir cemiyet kurulm11f, bu cemiyetia 
yeai Adem'ie Havva'nm muazzam bir heykelini dikmek .e onlar 
bir Abide yaptırmak m11 • • Beı, on milyona mal olacak ba 
masrafı, birbirinden bOfaDacak çiftlerden , birbirlerile pçi 
kan kocadan, birbirini atlatıp evlenmiyen nifaablardaa almae9k 
dl cezalardan temin edilecek mİf • 

l Garip, fakat orijinal fikir • • 

B. Filo/ 
Ankara: 26 (ll•dyo: G•z ... al)-

Bnıila relen haberlere göre, Bul
riatan Sovyet oepheıine aılrer 
yollamata muvaf 11kat etmiıtir. 
Buıfln Bulıar mecliıi saat 11 den 
14 e kadar alren bir toplantı 
yapmıflır. Bulgar mecUıinin mü-

I nönüKır Koşusu 
Enflasyon korkusu 

Ankara : 27 (ll•dyo_Gn .... t)
Muuolini halk birlikleri bankası 
Umumi müdürünü kabul etmiı ve 
enflasyondan bahsederek umumi 
tuarruf ve iktiıadın manasını an· 
latllllfbr. 

Filhakika milletler ha..We ilen kapekleri için dahi hey 
abideler dikerken , inaa•lann en biyik ecüdı olu Ademle 
adına bir tarafa bir heykel koymamalan insanlak için bir ayıp 
eiiyordu • 

him kararlar vereceti söyleniyor, 
Buıaariıtadaki rizli radyo istas 
yonu Bulraristanı kıral ve hilk6· 
ınet aleyhine teıvilc edici nefri
yat yapm11tar. 

Gelen haberlere ıöre Roman. 
yada ve Balıariataada tevkiOer 
yapalm11hr. Butıariıtaada 20 siya· 
1et adamı tevkif olunmuttur. Ro· 
aaaayada da 90 kiıi tevkif edil· 
llliftir. Bunların ara11nda eaki na
larlar vardır. Antoneıko 1921 il• 

nıfını ıil&h albna çatarmııtar. 
Loadra :27 (.A.A.) - Bul· 

(a.111 1 .... ..,,.. 

garın gapılacak 
Beşyüzden fazla atlet iştirak ediypr 

Yarın kuUlb ve okul atletleri 
uuında c lnönl • Kar Kotuıa 
yapılacaklar . Halkevi önünden 
saat 11 de baıhyacak olan 3000 
metrelik bu blylk kOfU büt6o 

yurdda ayni aBn ve 
palmıı olacaktır . 

saatta ya· 

Valimiz bu ketu mila81ebe· 
tiyle kullblere ve okullera din 
bir tamim yaparak , lnönl kop· 
ıuna bltüa Beden Terbiyesi MI· 
ktlltflıriaia ıırmılerinia mecburi 

oldatuau , bilumum okul ve 
ıençlik kuHlbleri aUetlerinin bu 
kotaya airmeleri hakkıalla mer
kezden talimat ebndlfanı , la&al 
kotusuna ıirmekle atletlerimizin 
kudaal ve heyecanla bir ödevi 
baprm11 olacaklanaı kaydetmiı 
ve ıençlerimizi tatla ifadelerle 
ttıvik etmiflir • 

Bu öneatli kotaya bayanla
nmız da ittir ak ederek Yeni ı.. 
t81yondan Halkevine kadar 1000 
metrı kOfac:ülardır • 

Mussolini ltalyada 19 milyon 
kiıinin tasarruf hesabı oldutunu 
da illve etmiıtir. Muaolini, her 
isteditini ve batta çarpdaa varon 
lar bile alan mGstehUlderi zem et· 
miı ve eter bunun önüne pçil
mezae kuvvete baı vurulacafım 
aöylemiıtir. 

rınlan'1a vtui,•ti 
Ankara : 27 (ll• dyo Clu .... 1)
Uı.un ıflren harp neticesinde 
Finlandanın harp vaziyeti kötü
leımiıtir. Gerçi Almanya buraya 
yardımda bulunmaflur. Fakat bu 
klçflk memlekette maneviyat ıar· 
11lmı1tır. 

Memnu meyveyi yemek suretile ewladlarma kati bir imek 
bu ilk cedlerin insanlara Utllltfl dokuamam11 detildir • Bu 
ilk defa in .... Jara , otoriteye muhalif harekette bulunmak 
onlar vermif , Allahaa aklına ela ilk defa iaaaalara cezalan 
onlar ıetirmiflerdlr • Bu suçlarına ceza olarak Cennetten k 
mlf olalarda luanlatan mGkadderah fimcli bambqka olacak ve 
Allahıa daJ.a yakın ve daha sıkı bir kontrolG altında ve 
bltila almetleriaclen kolayldda faydalanarak geçinir giderdik • • • 

Fakat ne oluna olaUD , in.anın biltiln noktan ve ha 
rafmen ana ve babuını kiti f6zle ,armesi bot '6rülecek bir 
cleiilclir • Nere4e kaldı ki , Ademle Havva'ya kartı • 
ilerin bir minnet duym .. ını icabettirecek bilyflk 
vardır • 

l>Gnyaaaa bufilaldl kltfllGlderine , itaataızlddanna 
sanların yafamak buaaaaaclald biyilk arzuları dilayaya plmlf 
aıa onlar için ne epiz bir aaadet oldutuaa iöat eder • Bu 
bllyilk bir aaadet hazırlıyanlara kal'fl derin bir miaaet ela 
kadar tabii bir feY olamaz • 

Amerikalıları biiyle bir niyetine aeYkeclen cluytu ela bu 
darlık olaa renktir • - NOTCU 
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Yugoslavya'da 
Harp devam ediyor 

Bir yıldönümü 

mUnasebetile . 

T[~KilATI ESASİYE 
KANUNUNUN TÜRK~ESİ ........................ : 

DUn ( 27 Mart ) Bel- ı 

grad hUkOmet darbesi- ı 

nln ve Yugoslavya'nm ı 
genç Kralı ikinci Pi&r'ln : 
idareyi ele all,ımn Uze- ı 
rlnden tam bir yll geçti • : 
O gUndenberı Yugoslav- ı 
ya Almanya ile harp ha· ı 
llnde bulunuyor • Alman- ı 

kıtalarmm Belgrada g'
rı,ınden birkaç gUn son
ra bUtUn dUnya hayretle 
öğrenmişti ki; Sırp dağ 
larmda Yugoslav'larm 
mUstevlllere karşı mU· 
cadelesl yeniden bafla-

ı : 
ı • • 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
: • • 

mı,, dağılmadan dağlara 

;ekilen kıtalar yeniden 
harekele geçmişti • Bir 
müddet sonra da bu Ge
rilla hareketi hakiki bir 
mücadele savaşı halini 
11lmıştı • Sırp vatanper
lferlarl muntazam bir or
ıtu teşkil ederek düş 

mania hi'klkl muharebe
lere tutuşmajia başladı-

: . 

ar • 

: 
ı 
ı 
ı ......................... 

1 ugoslav mücadelesi, çok hv
vetli şahsiyeti ve cesaretile 

kısa bir zamanda büyük bir 
orite temin eden bir şef bul-
uştu . 

Arasıra radyo haberlerinden 
: diğ'~r menbalardan aldığımız 

alumattan aylardanberi harple
ıı General Dragoslav - Draza 
ihaıloviç kumandasında şiddetli 

r mücadeleye devam ettiklerini 
•reniyoruz. 

Yugoslav ordusu Generalle· 
~den olan Draza Mıhailoviç ikin
Pier hükumetinde harbiye na-
1 idi. Kendisi 45 yaşında kuv
tli bir bünye ve sonsuz bir 
erjiye sahiptir. Memleketin ge
n defaki istilasında, 1915-1918 

ı asında yine harp çetelerine ku· 
anda etmiş ve çok genç olma
ıa rağmen büyük kahramanlık-
• göstermişti. Bundan sonra Yu
ıslav ordusu genel kurmayında 

tün askeri dereceleri muntaza
ın ve süratle geçmiş ve niha· 
t harbiye nazırlığına kadar } ük· 
imiştir. KcnJisi Sırbistanın en 
ki köylü ailelerinden birisinin 
cuğudur ve bugün köylüler ara
ıda eşsiz bir otorite , sonsuz 
· sevgiye sahiptir . Bu vaziyet 
un müstevli kuvvt"tlere 1'arşı 

'.icadelesini çok kolaylaştırmak-
:hr. 

** 
Mihailoviç'in kurtulu§ savaş. 

ından bahsedildiği zaman ken· 
ıi büyük cüsseli , sert tavuılu 

vahşi çehreli bir adam olarak 
avvur edilmektedir. Halbuki o, 
bakışta daha ziyade bir alime 

nzemekte , bülün hayatını or
ya vakfetmiş , . sayısız muhare
ere girmiş ve bugün de müt-
bir mücadeleyi idare eden 

· şefi de~il , ömrünü kitaplar 
uında geçirmiş bir adamı te.
ıvur ettirmektedir . Hakikatte 
akademi profesörü olan Mi

ıloviç çehresini çerçeveliyen 
zlükleri, zeki ve düşünceli yüzü 
daha ziyade bir entelleklüel 

si vermektedir. Halbuki bugürı 
zat en tehlikeli müsademelere 
dik ediyor ve kıtalarının ba
da onsekiz yaşında bir deli 
~lının tehlikeli deliliklerini yapı-

. Bununla beraber bir gün 
tman eline düşerse bütün mü
lelesinin ve hayatının bir man
askerin önünde biteceğini de 

,ala bilmektedir . 
General Mıhailoviç'in bütün 

asi hayatına şu döviz hakem 
ıuştur : 

c Almanya Yugo~lavya'nın 

büyük düşmanıdır. Onun bü
: hedeflerinden biri de Yugos
ittihat ve istiklalini imhadır.• 

** 
Mibeiloviç buaün Yuaoılav 

Yugoslavganın genç Kralı ikinci Piyer 

hürriyet ve istiklal mücadelesinin Mihailoviç bunları bir tek 
sembolü olmuştur. Hasımları onu kelime söylemeden dinlemiş ve 
zorla ele geçiremiyeceklerini an- sonra sormuştu : 
!ayınca başka metodlar kullan- - Garantiniz nedir ? 
mağıı mecbur olmuşlar, kendisini - General Dankelman'ın sö-

teslim edene büyük para müka- zü 1 
fatı vadetmişlerdir . Fakat, Draza - Yugoslav milletinin birlik 
Mihailoviç çok sadık ve bütün ve istiklaline taarruz edilmiyece-
hayatlarını onun mücadele ve ide- ğine dair de bir çok defalar ga-

ranti verilmişti . Bize verebilecealine vakfetmiş insanlar la çev-
ğiniz bir tek garanti vardır : rilidir. 
Derhal Yugoslavyanın tahliyesi. 

Bugün Yugoslav kuvvetlerile Bırakın ben hesabımı Nediçle gö-
muhasara edilmiş olan Belgrad 
memleketin diğer kısımlarından 

tamamile tecrid edilmiş bir vazi
yettedir. Bu hal müstevli kuvvet
lere ve bugünkü Yugoslav bükfı
metine Mihailoviç'in idare ettiği 

hareketin basit bir isyan ve çete 
hareketi olmaktan çok uzak bu
lunduğunu anlatmıştır . Onu kuv
vet zorile yola getirmek hususun
da hiçbir ümit olmadığını gören 
Alman işgal kuvvetleri kumanda· 
nı General Donkelman ve bugün
kü Yugoslav hükumeti reisi Nediç 
kendisile müzakereye girişmeğe 

karar vermişlerdi. 1941 senesinde 
bir gece Nediç'in adamlarından 

birisi birkaç Alman subayını Bel
grad civarındaki bir drmana gö
türdü . Burada bekliyen General 
Mihailoviç'in adamları Alman su 
baylarının gözlerini bağ'lıyarak ev-
vela yaya ve sonra da otomobille 
olmak üıere üç saat süren bir 
seyahatten sonra General Mihai
loviç'in yanına götürdüler. Subay
lar gözleri açıldığı zaman kendi
lecini Draza 'nın önünde buldular. 
Ve büyük bir hayrete düştüler . 
Vahşi ve adi bir komitt>Ci göre
ceklnini sanmışlardı . Halbuki , 
önlerinde göğsü Yugoslavyanın 

en bü). ük ıtskeri nişanlarile dolu 
bir General bulmuşlardı . Mihai· 
loviç onlara sakin gözlerle uzun 
uzun baktıktan sonra kısaca : 

- Konuşunuz 1 dedi . 

O zaman yüksek rütbeti Al
man subayı Alman generalinin 
tekliflerini bildirdi . Kendisine 
teslim olmak şartiyle tam bir hü
riyet , istediği şehirlerden birin
de serbest ikamet ve bütün Yu
goslav mücahidleriııin serbet bı
rakılan hayatlarına dokunulmıya-

cağı vadediliyordu . Ayni zaman
da sivil Yugoslav halkına karşı 

yapılan şiddet hareketlerinin de 
tamacniyle kesileceği bildirili
yordu . 

reyim . 
Bittabii general Dankelman 

bu teklifi kabul etmediği için 
mücadele yenidı':n bütün şiddetile 
başlamışh . 

** Mihailoviçin kumandası altın· 
da mücadele eden kuvvetlerin 
mikdarı bugün yü:ıbin kişiye ba
liğ olmaktadır . 

Mücahit gurupları ekseriya 
40-50 kişilik küçük guruplar ha
linde ciöğüşmekte ve en fazla ol
du klan zaman yüzyirmi kişiyi 
geçmemektedirler . Her gurubun 
başında tecrübeli cesur bir subay 
bulunmaktadır . 

Mücadele edilen toprakların 

tabii bünyesi ekseriya piyade kul
lanılmasını icabettirmektedir . Bu 
müstakil piyade müfrezeleri birer 
hlsiz vasıtasiyle büyük kumanda 
heyeti ile daimi biJ temas halin
dedir . General Mihailoviç'in as
kerleri mükemmel bir şekilde 

techiz ve teslıh edilmiştir . Maki· 
neli tüf ek , otomatik silah, dağ 
topları , sahra topları gibi bütün 
harp silahlarına sahiptirler . Fa
kat harp çetelerinin asıl tercih 
eltıkleri ve kullandıkları şey biz
zat kendilerinin imal ettikleri el 
bombalarıdır , 

Sırp kadını da bu mücadele
de büyük bir rol oynuyor . Nak
liyatta , mühimmat depolarında 

çalıştıkları gibi seyyar hastahane 
lerde hasta bakıcılık yapmak ve 
daha gençleri kocalarının • kar 
<leşlerinin yanı başında harbe İŞ· 
tirak etmek suretile büyük hiz
metler görmektedirler . 

Mıhailoviçin ordusu sadece 
Sırplardan müteşekkil değildir . 
Bu mücadele ordusunun içinde 
mühim miktarda Hırvat ve Slav ru-
huyla kaynayan Bulgarlar da 
vardır . 

** 
Almanlar Yugoslavyanın bazı 

UZAKLARDAN HABER 

Ankara: 27 (Türksözü muha 
birinden) - Teşkilatı Esasiye ka
nunu türkçeleştirme heyeti bu 
hususta hazırladığı iki projeyi 
çoğaltarak kanunun aslile birlikte 
miitehassıs bir çok zatlara gön
dermiş ve on gün içinde incele
yerek bu husustaki mütalealarını 

veya karşılıklı tekliflerini bildirme
lerini isttmiştir. 

Heyet gelecek mütalaaları 

tasnif ederek türkçeleştirilmiş bir 
Teşki!atı Esasiye kanunu pro-

jesi yapacaktı. 

Nisan ekmek 
kartı veriliyor 

Nisan ekmek kartlarının tev· 
ziine bugünden itibaren başlan&cak 
ve 1 Nisan Çarşamba gününe ka 
dar devam edecektir . 

Tevziat fırınlarda hergün saat 7 
den . 18 e kadar yapılacaktır. Ağır 
işçi kartlarının dağıtılroasiyle he· 
lediyedeki hususi büro meşgul 
olmaktadır. Kartlarını kaybeden
lere yenisi verilmiyecektir . 

Bisiklet koşuları 

Program Hazırlandı 
5 Nisan pazar günü başlamak 

ve 3 Mayısta son bulmak üzere 
5 hafta devam edecek olan 125 
kilometrelik bölgeler arası bisik
let mesafe arttırma yarışları hak· 
kında bölgemiz Berlen terbiyesi 
başkanlığma Umum Müdürlükten 
talimat ve program gelmiştir. Bu 
yarışlar Adana - Ankara - Ba
lıkesir - Bursa - Denizli - Es· 
kişehir - Hatay - İstanbul - lz
mir - Kocaeli bölgtleri arasında 
ayni tarihlerde yapılacaktır. 

Halkevimizde 
aile loplantısı 
Halkevimizde bugün saat 18 

de Halkevliler arasında çaylı top
lantı yapı acaktır. 

Bir hırsız tutuldu 
Karaköseli İbrahim Karayılan 

adında biri Mustafa oğlu Mehmed 
Yılmaz'ın cebinden P!lra cüzda
nım çekerken yakalanmış • adli
yeye verilmiştir . 

İki kişinin kavgası 
Hakkı uğurgök ve Rifat Yanık

kapılı isminde iki kişi arasmda es· 
ki bir husumet yüzünden Bilardo 
salonu 'nda çıkan kavgada Hakkı 
Uğurgök Rifat Yanıkkapı'yı bilar· 
do ıstakkasiyle baş .nd!ln yaralamış

br. Suçlu yakalanmış, yaralı teda
vi altına lınmıştır. 

mıntakaları üzerindeki kontrölle 
rini idame ve münakale yolları 
nın emniyetini temin edebilmek 
için bu memleketle 31 fırka tut 
mak mecburiyetinde bulunmak· 
tadırlar . 

Bu işgal ordusu' şu suretle 
teşekkül ediyor : 

15 İtalyan fırkası 
7 Alman 
6 Bulgar 
3 Macar 
180 bin ltatyan , 112 bin Al· 

man , 120 bin Bulgar , 30 bin 
Mcicar Yugoslavyayı bekliyor de-
mektir . 

• 
Güllerden Kauçuk-Amerikanın keşfinin yıldönümü 

Yeni bir kauçuk istihsal menbağı bulunmuştur. 

lsveı.: gazetelerinin yazdıklarına göre, Cenubi ls
veçin Şonen eyaletinde güllerden kauçuk yapılma

sı tecrübeleri muvaffakıyetle eticelenmiştir. Birkaç 

çifçi, Ukranya usulü esaslarına göre, yetiştirdikleri 

Sibirya güllerinden kauçuğa benzer bir ham mad

de elde etmişlerdir. lstihsalat zor değilmiş, fakat 
kauçuk veren bu güllerden yetiştirmek için geniş 

araziye ihtiyaç varmış. 

* * * ispanya kırallığı Coğrafya cemiyeti, Amerika-
nın keşfedildiğinin 450 nci yıldönumünün bütün İs
panyada parlak bir surette kutlanmasını kararlaş
tırmıştır. Bu münasebetle şimdiden hazırlıklara 
başlanmıştır. Ayni zamanda Madridde bir coğraf
ya kongresi toplanacak ve İspanyolların Amerika
nın keşfinde rolü ve iştiraki hakkında bir sergi 
açılacaktır. Sergi ispanyanın, bugünkü Amerikan 
medeniyetinin kurucusu oldu~unu gösterecektir. 

Son Soğukların 
Yaptığı Zararlar 

....................................... 1 • • • • 
ı ŞEHIRU ! ı • • f Nerede boş bir karıf f 
f toprak bulursan ek • f 
t KöylUmOz gibi sen da f 
f bu mevsim toprakla f 
• meşgul ol 1 t • • ................................. 

Gençlerimizin 
silah talimi 
Klüplere silah 

ve mermi verildi 
Başvekalete bağlı Beden Ter

biyesi teşkilatında ''Ahçılık,, a 
büyük önem verilmekte, genç 
neslin tüfek kullanmasını iyi öğ
renmesine dikkkat ve gayret adil-

mektedir. Beden terbiyesi Bölge· 
miz teşkilatı da bu maksadın tez 

gerçekleşmesi yolunda takdire de
ğer derecede çalışmaktadır. Nite· 
kim dün Milli ve Malatya Mensu
cat gençlik kulüplerine atış talim
leri için 30 muharebe tüfeği ve 
,binlerce merbi vermiştir. 

Ayrıca bölgemiz içindeki ka
za ve köylerde vücuda getirilen 
yüze yakın gençlik kulüplerine de 
kafi mikdarda tüfek ve mermi da
ğıtılmıştır. 

Adana' geaçlik kulübü mükel
lefleri arasınça tertip edilen atış
lı:ıra da bugün poligon'da başla
nacaktır. 

Yeni Ne,rlyat 

DİLBİLİK (*) 
M. Bakşı ve Vehbi Evinç ta

rafından yazılan ( Dilbilik-Gra-

mer ) in sentaks bahislerini ihtiva 
eden ikinci kısmı da çıkmıştır . 

Öz Türkçe sentaksın bütün pren 
siplerini havi olan ve mühim bir 

ihtiyacı karıılıyan bu de~erli ki
tabı okuyucularımıza tavsiye ede
riz . 

Satış yerleri : Evrcndilek • 
Horozoğlu , Aryuva kitapevle
ridir. 

(*) Gramer 

Dügün 
Haber aldığım11.a göre, genç 

ve değerli hemşehrelerimiz.den İs

tanbul Ticaret Mahkemesi azası 

B. Ahmet Remzi Berkmen ile 
Bayan Adile Berkmen'in düğün 

törenleri bugün lstanbulda baro 
otel salonunda yapılacaktır . 
Arkadaşımızın ve eşi Bayan Adi
lenin sevinçlerine candan ortak 
olur ve kendilerine mes'ut bir 
hayat dileriz . 

Beden Terbiyesi Sey· 
han Bölgesi Başkanlı· 
ğından: 

1- 28 ve 29 Mart 1942 
Cumartesi ve Pazar günleri (Ada· 
na Gençlik kulübü) mükellefleri 
ve üyeleri arasında mükafath atış 
müsabakaları yapılacaktır • 

Beden Terbiyesi mükellefleri· 
nin iştiraki mecburidir • 

2- Askerlik hizmetine ça~rı
lan 338 clotumlulardaıı Beden 
Terbiyesi mükellefiyet elbisesini 
henüz ellerinde tutanlar Adana 
Gençlik kulübüne iade etmeleri 
ilin olunur • 

23 Mart donlarının bağ ve 
bahçelerdeki sebze ve meyvele
re olan tesiri esaslı incelemelerle 
tesbit edilmiştir. Kozan ve Os
maniye de dahil olarak bütün vi
layet dahilinde sebze ve meyve. 
ler % 30 dan % 80 e kadar za. 
rar görmüştür. 

Yazlık fasulva, kabak, hıyar 

ve emsali ise kamilen ölmüştür. 

Darı ve erken ekilen pamuk to
humları da % 30 nisbetinde tah
ribata uğramıştır. Zarar gören bü
tün bu ürünlerin yeniden ekilme
sine önem ve hız verilmektedir. 

İlk okullar .. . 
musameresı 

Sessiz, udasız ... Çok müte
vazi çalışan Adana lıkokullar Hi
maye Cemiyeti dün gece Aı-ri Si
nema 'da büyük bir müsamere 
verm 'ştir. Bine yakın Adanalının 

davetli bulunduğu bu müsamere· 
de mini mini yavrularımızın baıa
rıları cidden her ana ve babanın 
göğsünü gururla kabarhcak ka· 
dar muvaffakıyetli olmuıtur. Ço
cuklaı ımızın temsil ettikleri piyes 
ahenkli ve ritmik rantlar o kadar 
mükemmel olmnştur ki, gerek 
yavrularımızı gerek• onları bu 
alanda da bu yüksek kabiliyet de
recesine çıkaran öğretmenlerini 

kutlamak lazımdır. 
Bu cemiyetin hamiyetli ve 

enerjık reisi fabrikatör Bay Mah
mud Has'ı da bu hayırlı teıekkü
Jü de~erli himayelerine alını§ ol
malarından dolayı şıehir adına 

tebrik ederiz. 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara : 27 ( a. a. ) - Bü
yük Millet Meclisi bugün toplan
m ıı. hesap tedkik encümeni maz
batasının okunmasını dinledikten 
sonra pazartesi günü toplanmak 
üzere dağılmıştır . 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi - 28.3.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı 

7.33 
7.45 
8.00/ 
8.30 

13.30 

13.33 

Müzik : Marşlar ( Pi ) 
Ajanı Haberleri 

Müzik : Senfonik program 
( Pi ) 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Karışık oyun ha· 
vaları 

13.45 Ajans Haberleri 
14.rO/ 
14.30 Müzik : Riyareti Ciimhur 

Bandosu 

18.00 

18.03 
18.45 
18.55 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 
20.45 

Prog'ram ve Memleket saat 
Ayarı 

Radyo çocuk klübü 
Ziraat takvimi 
Müzik : Radyo Dana Or
kestrasının her tel<icn pror 
ramı 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 
Kahramanlık destanlara 
Müzik: 
Radyo Gazetesi 
Müzik: 

21.00 Konuşma 

21.15 Müzik : 
21. 45 Konu.ıma 
22.00 Müzik : Radyo Salon Or

kestrası ( Violoniıt Ne~ip 
A,kın ) 

22.30 Memleket Saet Ayarı ajana 
Haberleri ve Borsalar 

22 45/ 
22.50 Yarınki Prognm vo 

Kapanı§ 



Tetkik •• 

Hindistan 
BURASl690 HOKOMETE 
AYRILMIŞ 606 LlsAN 

KONUŞULAN MEMLEKETTiR 

Britaoya ne&ırlarından air Staf
ferd Crippa, ~:Hintlilerle bir 
ulqma yapmak iıre Hindiı· 

tan, a fitti ve ıörlfmelere başlad. 
Ba 16r61melerin aa•ıl bir netice 
\'erecefj fimdidea tahmin edile
leaaea. çaa•ı Hindiıtan, biribiri
ae ııt fikirler bealiyen y6z milyen
larca inaanların oturduto bir 
llemlekettir. Bu zıt fikirleri bir· 
leftirmek kolay bir if defildir. 
Maamafih Japon itaati tehlikeli 
kartwnda herkesin fedakarlık yap
•ası, ba suretle bir anlatmaya 
\'aulmaaı muhtemeldir. 

Hindiltan 4,735,756 kilometre 
kar" ıeaiflitlnde blyflk bir mem
lekettir. NGfusu 380 milyondur. 
8a aufusun 330 milyona ayni ırka 
llleaaup olduru halde, din ve sınaf 
'-rkı bunları biribirine düıman 
kısımlara ay1rmaktadır. Hindista
•ua bir kısmı di>ltadıa dotruya 
Laıiltere tarafından idare edilir. 
Bir lnımı iae luıiltereye batlı, 
•ı çok mistalil 690 hlk6mete 
talticliı. lu h .. Ometlerden 561) 
laın batında •ibrace, yahut raca 
denilen birer prenı bulunur. Bu 
••htelif halk araamda 606 lisan 
konutalur. 

Hindiatında halkın 2SO milyo
•u Hiadq denilen mecuıi. 80 mil· 
JOna mflsUlmındar. Geriye kalan
lar muhtelif dinlere mensuptarlar. 
lıtwımanlarla mecasiler arasında 
vak derin aynllklır vardar. Bu 
aynaıJdann bqındı inek ıelir. 
liiDduıar iaeti mukaddes N,Yarlar· 
lielbüi mlallmaDlar ineli kwban 
dire keaerler. 811 ylzden sık 11k 
..... bvplar elar. lkiaçi ihtilaf 
da Hindular arMaDd~ 11nd tldı 
Okllta hal- _...mularna arı
llada bfyle fark olmımuıd1r. 

ropagandalardan 
Telata Düımeyiz 
ljreti Güvenle 

Uykuya Dalmayız 
( • .,. I llld unm ) 

-.._ uıı-. p/tlınnwlc, olar 
-...,. obn,,.. u ""'11nıd, devlet 
...,,.,,... 6o,.,.Ja ı•llr. Buffn/ca 
"-la .,. ,..,.a ........ garın
" ,.,.,,..,., ve genllmeler aonun· 
flıl "-lile6ileceflnl lıiç unvtmugo· , .. _ 

S. ilci pürb lcagdmı saflam• 
'-'*- Wtta ,a,.Mllr& ki 6a 
"6l t•/ıra/ laullerlerlnln öne dr· 
"eA: &teJllclerl telılllıt ga4ın agla'r 
ldlt '°""'· M/111 S./, 161111r n• 
....,,.. 6a ,..,,, aıdfG Wlr,_1'-
fC. ö.f.ıMW:ı .,,_ if;ia Tlrki· 

t W....... A.rlatlnfl 6lr telall· 
ald. ,.,.,,. ••. ~ 
Tillk(venin lllltoerle mibulıe· 

6tuerı ço/d"1I belli olma,ııır. Bu 
•?!1111-.eNU.r ...,....,,. Ue imala· 
..... "-'lale anla11111w11a aya· 
~. -._ .ı,,,,,.anın a en "" ve 

t telıMltell Mnılan IJlr MllUllUla, 
l•afae iılefll• ne fi6I ıartlar ....,. ~ ,,.., ...... 

hacla ,.,,,,,.,, 6ir ,., go/dv, 

....,, .,. lcrıvwtı.nmlf 6lr ·tt:;; Dlge6illr& ki Almany•. 
""""--'• .... 6a , __ 

"9 .,. Tar/dgenht Mril.tlilftlne ........... 
L-. Eıe oJalarıntla /aaırlılc var111, • 
........ luup ~w,....,. ,,. Y"',,. 
;:ac.fı tele We/ Tflrldg. ola-

• ~ 6a ""'''""""' 6lr ""• ,um.le Ullgorlar-. 6a golıı 
....,, olmaları, ıltmelc latetllA/erl 
..... Ttlrldgetlen 6afka 6tr gol tııt· .... ,,,..,.. 
~ın Tlr/dg.-,, ıec: 

ı.:-- 4M 8 B .. or-ernrtna ,,,.,..,.,,_ U. 
~ , .... llgl. "" .,,,.. 
._......, orrWırı w NN/ga-

r..~ Mlmegenlerln stlınlıatle ger 
• ÇtıııA:I hr/ıes 6lllT il 

~ orJmıı a. Ttlrk/gMen ı•· 
tllllU. Al... "'""- u Tlrlci· 
~ ..... ,.,.,,..,". /aif 6ir 
,.,,. llrıru•. Hım "''•9• ılt· 

Dl$ HABERLER 
ı Uzak şark~ 1 AIEdMlllleld ıawa. 

118 tallllAtl Çörçil ve 
Maiski'nin 
nutukları 

JAPON AKINI 
DEVAMDADIR 

KARŞIUKU BÜYÜK 
HAVA SAV AŞLARI 

ANDAMAN'IN KAYBI 
PEK MÜHiM GÖRÜ

LÜYOR 
Ankara: 26 {RadJO Gazetesl)
Uıak prk muharebesi devam edi
yer. Bir ııanya timalindeki jıpon 
akınları berdevamdır. Stıng'ta 
Tongo vadisinde Japon - Çin 
askerleri aruında çaıpıımalar 
olmaktadır. Dlter taraftan Çinli· 
ler Siyama ıirerek hareUta de· 
vam etmektedir. 

Andaman adalann1n Japonlar 
tarafından ittali Amerikada ehem· 
miyetle kal'fllanmııbr. Bu adalu 
Kalküta ve diter Hint denizlerine 
taarruz için bir üı olarak kullana· 
labilir. 

Mukos adasına müftefikler 
şiddetli hücumlar yapmııbr. Rad· 
yo tesislerinin tahribine büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

Birman1adaa Manipora 30,000 
Hint mültecisi gelmiftir. 

Londra : 27 [Teblit)- Filipin 
adalan Cumhur reisi Kezo Mak 
Arturun karıpbına reJmiştir. 
Kamberada nef1'9clilen teblife f6re, 
müttefik tayyareleri nmur aduuı· 
da Mlp... ficldldl blcue'ar 
,.~ .. Yeni Ginede Japonlar 
Nabradda duraklamışbr. 

Mü Artur Avustralya Parll· 
mento halanna verdiği ziyafette 
bir nutuk söyliyerek hiç bir su
retle uzlqma kabul edilmiyecepi, 
zafere kadar çarp111lacatını, bu 
pye ile bir asker llfatile Awat· 
ralyaya plditini sclylemitlir. 

Birmanyada mandalay istika· 
metindeki yol üzerinde büyük bir 
çarpıtma olmaktadır. Diifmanm 
Tonruyu zapı için yapktı biltün 
te,ebbüaler akim kalımtbr. Çin 
kuvvetleri 36 • saathk hOcumlıra 
ratmen mukavemet zayıflama· 
IDlfbr. Prane bölıeainde mühim 
müdafaa merkezleri takViye edıl· 
mektedir. 

Bulgarlar Remenler 
olaianüstü durumda ,.....,... ...... , 

rar kırall Boriı Hitlerin kararı•· 
hanı yaptıtı ziyaretten Sofyaya 
dönmlftlr. 

Bulıar kıyoıldanna pre 
Boris'in tayyare ile yola çıkmak 
iatemeditinden ve Tunının taıma-
11 ylzlnden bu aiyaret ıecilunif· 
tir. Yoksa Boris daha evvel Hit· 
leri ziyaret edecekti. 

Bulrariatanda Rusya aleyhin· 
de nlmayifler hızlandı • 

Roma : 27 (La.)-Bulrır bat· 
vekiH bir natuk sclylemiştir. Başve
ldl bu nutkunda kralla seyabatia· 
dea ve ,Bulpr-Alman iyi münı· 
IObetleriain idamesi için elze• ted· 
birler ve karfdıkh yarchmlardan 
baba etmiftir. 

tAek içln Tilr/dqegi zorlagocııldar? 
iki baılıca hedef Ka//uugfl il• 
MuU' lu, Tlrlclge Uıı ,.,.,.,. ı•· 
çil arGmoldanMı, Almanlerın 6lt 
giln RuıgaJa w LibgaJa 6abm· 
tlu/darı getler oralara O#U'ma/c 
1fin tlalia yalcın " tlalıa lcolagtlu. 

SORT• tla, door,,,.,.. 6ıı tlli 
luı6ulerl lllflamlıgacak /alç 6lr a· 
/4,,..t golcto.r. 

Tar/el .. , lı.r,.g olaealc11111 11· 
6i ,._,,.., Ne ola6lleufinl a 
A.r/ce.ten iyi 6/lir. Propt11antlalar 
6/al n& tela,. lillfilrflr ı H Ja,/cU'· 
tv. ,.._ de uglcııga ve ıev,.lclife 
tlaübru. ' 

Londra : 27 [A.A.]- Akdeniz. 
de Pazar günkü deniz savaşmı 

takip eden Royter muhabiri, Bu 
harbin cehennemi b ir şey oldu
tunu yazmaktadır. Muhabir şöyle 
demektedir : 

ZAFER MEVZUU 
Gemimizin yanına mermiler 

düşüyorcN. Gemimiz de düıman 
knıvazörlerini alete başladı. Bu 
esr.ada kahn bir sis içinde idik. Ankarı : 27 (Radyo 8az ... sl)-
b11 kovalama oyu{Su saat ıs e Çörçil'in ve Maiıki'nin verditi 
kadar sürdü. Düşman kaçh. Saat iki nutuk glnüo en mflhim ba-
16 da düıman kuvvetleri içlerinde disesini teıkil etmeUedir .Çörçilin 
bir zırhh ile döndü. ıözlerine göre, milttefikler harbi 

Savaş tekrar başladı ve rii· muhakkak kezanıcaktır . Rus bO-
nef batmaya kadar devam etti. yiik elçiai iıe harbin 1942 sonun. 
Son dakikalarda gördük ki ltal- da nihayete erecetini söylemiı- f 
yan zu hhsının arkasına l>ir tor- tir · 
pil isabet etti. Gemide kesif du· J Ruslar lnıilizleri Sovyet cephe· 

1 manlar çıkıyordu. Bu esnada ha- sinden batka diter bir cephe 
vada da iki taraf tayyareltri ara· açmata zorlamaktadırlar • Rua-
sında muharebeler oluyordu. yayı ıöre , 1941 baharında Al· 

Hi ı • manya eo son kudretine kadar 
nt mese esı harbi tasfiye etmete çahıacak-

(a..&anfı llirlDelde> 

tır. Gripı Hindiıtanda her türll 1 

halk ile temaslarda bulunmak ni-

tır. Bunan için ikinci bir cephe 
açmak IAıımdır • Yeni Almanya
mn kuvvetini ikiye bölmek lizım
dar. lnıilizler iıe yıpranma har
bine devam etmek azmindedir. 

yetindcdir. 
Gripı timdi bütün parti mü· 

meuUlerile tem11larda bulunmalc· 
tadar. Japonlar ise Gripı'in mu· 
vaff ak olamaması için her tlrlO 
lrtobbilalerde balunmaktadu·. Ja· 
pon radyoau Grips'in Hindiatana 
iyi niyetlerle gelmedlf ini , çlnkil 
200 senelik bir davayı 14 rflne 
111tdırmak iateditini aöylemektedlr. 

Diter taraftan verilen haber· 
lere ıöre , partiler tekliflerini 
Gripı•e vermitlerdir . 

Sovyet cephesi 
(llaf&arah Birlneille) 

Mühim miktarda mihver müdafaa· 
lan tehlikeli bir vaziyete girmiş· 
tir. Ruslar buradaki Alman müda· 
faa hattını bir noktadan yarmış 
lard1r. 

2S Marttı Sovyetler l 1 Alman 
uçara tahrip edilditini bildirmek 
tedir. Alman radyosuna röre 
Majabskte fiddetU mubarebeler 
olmqtur. Ruslara pre Kalenin 
cepllesinde 11,000 Alman öldürül· 
müştür. 

Ainerika Vişi lnlqb 
(Bqı ı inci ..,!aa) 

leriae yiyecek ve ıair maddeler 
ıclndermesine mü11de etmiftir. 

Berlin : 27 (a.a.)-Kerçte Rus 
taarruzu pflskürtillmlı, 12 tank tıh 
rip edilmiıtir. Taıanrof dotasun· 
ehemmiyeUi Sovyet kuvvetleri bir 
kartı taarruzla sürülmüştür. Rusl"r 
atır zayiat verdi. 

Türk • Bulgar 
ticaret pakb 

Ankara : 27 ( a. a. )- Tir· 
kiye - 81,1lgariıtan ticaret anlat· 
ması bur6n Ankarada imzalan· 
m11br. 

Ruılar, eter lnglltereden yar
dım ıelmezae harbi kaybedece· 

ı tini söylemektedir. 

Brezilya'da llir infilak 
Vqinıton : 27 [A.A.)- Bre

zilyada bir mühimmat f abrikas1nda 
infilak olmuştur. Bu fabrika Bre
zilya ordusuna harp malzemesi 
yapıyordu. 

Cebelibereket sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Osmaniyenin kara boyunlu 
mahallesinde gökçe davut me
vkiinde şarkan dere obasına 
giden yol garben Mahmut oğlu 
Ali ve Molla oğlu Mehmet 
bahçeleri şimalen yol cer.uben 
kahraman ve kuşcu oğlu bah
çeleri ile mahdut (80) dönüm 
tarlayı rizaiye malaalleeinden 
darendeli Reşit Ôzsipahi taraf
ından hali arazi olduğundan 
tqhk ve çalılıktan imar ve ihya 
ettitini ve namına tapuca tescil 
edilmesi hakkında Cebelibere· 
ket sulh hukuk mahkemesine 
dava ikame etmiş olup 25/3/ 
942 tarihli celsede b• erazinin 
sahibi ahari olup olmadığının 
mahalli mahkeme divan hanesi 
ve Adana Türksözü gazetesiyle 
ilin edilmesine karar verilditin
den bu husus hakkında itirazı 
olanlann Cebelibereket sulh 
hukuk mahkemesi 235 sayılı 
dosyaya müraacat etmeleri ilin 
olunur. 

Bü.gii.k Furunda 
--KARNE iLE--

600 Gram Ekmek 
ıı il& 1&nı.rroa 

Büyük Furun sahibi Kemal Çelik 

••••• 
lmlEll ELEIT8 IDAISllDD : 
(Elektrikçi montör alınacakbr.) 

lslieaderun Elelctrilc idaresinde ça'lfbrmalc üzere 4 elekbik· 
çi montör alınacaktır. Talip olanlann idareye evrakı ;müspiteleri· 

N«111Hlllrt &._,, le birlikte mürac•t etm~ ilin olunur, J-3 

. ...... 
ASRI SiNEMADA 

Sllflare Sııvare 

ı a.4s la AIEıı• ı.4s 
1914 de başlar 1938 de hitam bu!ur iki büyük cihan harbini 

• en müthiş sahnelerle biribirine bağlayan ilibi bir gönül macerası 

ı TIBBÇB SiZLi 

!VATERLO • 
: KÖPRÜSÜ 

YARATANLAR: 
ROBERT TA YLOR - VIEN LEIGH 
Seviıen iki kalp... Çılgın bir macera... Ulvi bir aşk Genç 

bir kızın hayab 

• 25 Seaede 'bir taaı çdlaa ilim 

f BU !1~!~t !~i!!~,!~)~O!ç~~C~~!~!! 1! 
• mahdut localar kalımıbr, istical ediniz . 

S Pek Yakında ..• Pek Yakında ... 
BIJllE Artist IPDCIB TBACT 

KARA GÜNEŞ 
· Şaheserinde 

• ••• 
:··········· .. ············ 
i Meraklı Bayanlara Müjde! ... 
ı Ucuz kumt11 terzi elinde lagmetini çolc güklellır. 
• ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu 
f Karşısında Göz Difpınseri aokaj-ırıda Terzi 

ı 3- 7 MAKBULE NiL 13899 f .......................... 
iLAN 

BELEDiYE RIYASETllDEI: 
( Nisan Ekmek Kartları Tevzi Edilecek ) 
1 - Nisan Ekmet kartlannın tevziine ?SıMart/942 Cam•• 

tesi günündf!n itibaren başlanacak ve l/ Nisan 942 Çariamba 
gününe kadar devam edilecektir. 

2 - Tevziat furunlarda ve Ziraat bankası arlcasındald ek· 
mek satış yerinde her gün saat 7 den 18 ze kadar yapala
cakhr. 

3 - Ekmek kartının almabilmesi için Mart ayı kartlanmn 
yazılı kısmının nüfus kağıdı veya nüfus müdürlüğünden alınan 
müracaat kağıdı ile birlikte memurlara ibrazı lizımdır. 

4 - Ağır İKİ kartİannın dağıtılması Belediyedeki büro 
tarafından yapdacakbr. Bu gibilerin muameleleribiıl ikmali • 
şimdiden büroya müracaatlan. 

5 - Alınacak ekmek kartlannı kaybedenlere yenisi ~ 
miyeceğinden bundan sonra kartlann iyice muhafaza edilmeli 
ve kuponlann kesilmek suretiyle ekmek alınmuı uyuı ~ 
mıza ilin olunur. 2- 2 14013 

ilan 
CEBELiBEREKET C. IODOEIUIUllUllll : 

Cebelibert!ket Osmaniye Ceza evinin 800 lirahk lüzumlu, 
görülen yerlerinin inta ve tamiri dairede mevcut tartnam• 
mucibince 15 gün müddetle ebiltmeye konulmuştur • 

isteklilerin bu gibi işleri yapbjuıa dair elindeki veaikalı"
birlikte ihale günü olan i-4--942 tarihinde: Cebeliberek ... 
Müdeiumumilitiadeki lcemi11ona müracaat'8n lüzumu ilin ol 
nur. 16-28 - 31-2 14009 

11j1 
Devlet Demiryollan Adana 6. ınca lılebne 
Müdürlüfü A.E. Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli !!880 lira olan 800 M/3 inşaat mollOCi 
tap lskenclerun lstuyonq ve limanı dahilinde ihzar ve t~ 
edilmek üzere prtnamesi veçbile 31131942 Salı günü saat tO; 
da açık eksiltme usuliyle Adaneda 6. met işletme Müdürlüil 
binuında sahn alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 216 liralık muvakkat ta.an.· " 
akçalariyle 942 yılı Ticaret Odası vesikasi ve nüfus cüzd 
riyle birlikte miraca dan lizımdır. 

Şartnameler komisyon tarafından bedellİz olarak veril 
t"'1ir. Taliplerin mııayyen gün ve saatte işletme Komisyon 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 14- 24-28 ll 
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İ TURKSOZU 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • •• • • • • 1 Türksözü OKUYUCUlARINA DOHYANIN HER TARA- : ! rlNDA VUKU BUlAH HADİSUERİ GÜNÜ GÜ- ! 
: Gazetesi NOHEVERİR. TÜRKSÖZOHO TAKİP EDİNİZ. 1 • • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bl~et, allş, 1 

pıaa, barıta, bilumum matbaa TürksözÜ 1 
ı,ıerinl Tlrklyede mevcut mat- • 
11aaıara rekabet eder derecede Mat baas 1 ı 
tab ve ılratıe elden çıkarır. 1 

1 ·.: İ Türksözü Cilt Kısmı 1 
1 SA8lAM, TEMİZ, ZARif CİLT İŞLERİNİZİ AHCAK TORKSÖZO İ 
: MOCElliTHANESİNDE Y APTIRABiliRSİNİZ 1 • • • • ........................................ 

·-

B OR SA 
PAMUK - HUBUBAT 

27. 3 - 1941 
1 

KiLO F]ATl 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. S. 
-e -

Koza 00,00 00,00 
KlevlandÇ. 00,00 
Klevland l oo,ou 00,00 
Klevland İl 00,00 00,00 
M. Parlağı 00,00 00,00 

ı P. Temizi 00,00 00,00 
Kapımah 
Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi 0,00 
Susam o, 00 

1 Buğday yerli 00,0 
1 

0,00 

1 Arpa 0,00 0,00 
Yulaf o.oo 1 0,00 

!= Serb~s 'Döviz Kurları 
11 DOLAR 

Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
liholôt bedelleri (mal ~e· 776 
deli ) primi! salı• 

i Tllrkiyeden gönderilen nov· 749 
il lun bedelleri 

ihraç edilen mol bede lleri 728 
olarak gelen Dövizlerln alıJ 
kuru 
Yardım ve seyyahlaro ve- 728 
saire için gelen devlzlerln 
olış kuru 

, Primsiz salış ( Tahlil mas- 524 
' rotları vesaire ) 

LPr imsiz alış Kuru 520 
- ---. 

........................... .-1--
Nibatçl eczane 

İSTİKAMET ECZAHANESİ 
ttUkOmet Yanı ... ........................ ----

DSW:ZC# :a::::::a:u # ::a:::u::=::zc:zc:zc:zıc:r:::a::::a::=:~ 

1 N E Z L E = 
1 ~~~. ~~-...-..-~ 

T. I Ş Bankası M ı N 
11 Kırıkhk,Baş, A 

~ " R Diş ve adele R 

: ağrıları = 
R En seri ve en kati şe- R 
R kilde yalnız kaşe H 

: GRIPIN: 
R. A 
= ile geçer : 
R 
H 
A 

" 
Havaların serinledi~i bu : 

günlerde alacağınız ilk 't 

tedbir evinizde birkaç GRlP.N bulundurıaak olmalıdır. A 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
R yormadan ıstırapları dindirir. tt 
A n 

, R Luzumund.a i'Ünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve st 
= her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ; 

•SE ILD!W:.:111# A AA ili #i :a::xc:::a:::2C1:1::»=:ZC:»::=~~ 

":zzuuu:::a::=::::a:::u:::uu:a::::=:ı 

! .... ı· iPôk:: çôrap = M"Of 8ki"ıSi"' .... 
" :..:..=== .... ====::=== .. ====· n 
M Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine ı M 

. ipek ve Yal çoraplaranızdan kaçan sapları . n 
Fransa'dan henüz getirtmiş olduğum Vites Otomatık N 
çorap makiu•siyle ç•km•Ueyiz. Az bir ücretle çoraplırınızı ! 
tamamen eski haliM koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

~ getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . M 

~ f ...... Hö'SHö"'ER'GU'frN ......... 1 ~ 

Tuhafiye Mağa~ıı•ında 

N Sipariş kabul Olunur 

a acı!i;~:o: * u:a:sm2101ac.:a:uuu1!!!,,ac::n 

&içik tasarral beıapları 
1942 ikramiye pllnı 

KFŞIDELER : 2 Şubttt, 4 Mııyıs, 3 Aiu•tos, 
2 lkincitefrin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adot 2090 Liralık = 2,0@0 Lira 
3 " 1000 .. 3,000 .. 
2 

" 
750 

" - 1,500 
" . 

3 
" 

500 .. - 1,500 ,, 
10 .. 250 

" - 2,sog .. 
40 ,, 100 

" 
'4,060 •• 

50 •ı 50 
" - 2,500 '1 

200 .. 25 ,, = 5,QOO .. 
200 " 1c •• - 2,000 

" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yaln1z 
para blrlktlrml• ve faiz clmıf olmaz, ayni 
zamanda tautnlzl de denemlf olursunuz 

------------------------------------ ---
TORKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai: J00.000.000 Türk lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelıer 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na err 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a i)e 

aşağtdaki plana göre: ikramiye dağttılacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 .. 250 
" 1000 .. 

40 il 100 " 4000 .. 
100 " 50 " 5000 

" 120 " 40 " 4800 
" 160 

" 20 " 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50' 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde ç~k:ilec~ktir. ı 

--------------------------------ıiııİıllı---------~ 

c. ~:xca1 w1 u::zzc:::~x *'·!'#&·• W'*'2:1e~mataKf1 

İ En Büyük Hakikat ! 
" !R 
ıı A 
lo 
" !Y 
10 
nL 
= . 
= I 
iN 
" " N 

J 

DİŞ MACUNUHUN YARATTlll SIKHAT, 
CAZİBE YE GOZElLİKTİR ! 

" it 
k 

" il 

" R 

" il 
R 

" R 
R • il .. 
1 
R 
R 

" R 

" " " "Radyolin,, harikulade mües- de ı; ulak neticeler veren il 
sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,. iİzi terkibi mevhw il 
temilyüZ etmiş ve onbinleree ve birkaç misli pahalı ecnebi R 
kişinin tercih etti~ yeıane diş müstahr:arlarından da snilstağ'- R 
macunu haline gelmiştir. Diş u 

ni kılmışbr. n 
n:hıfzıssılah.asında ve fiize.llitin- " 

~ • = 
~ RADYOLIN ~ 
M M 
lt21e::zz::zr.:zr:a:n # # A # # A # U #fi A #U:"XCS::a&:>& « =ti 

••••••••••••••••••••••••••• • • • 
• Bllamain Çllçl ve Makine Sablplerını ı• 
1 Mtl.JDll ••• 

! DEMİR İŞ AÇILDI ı • • • · Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 1 
1 bütün makinelere yedek parça, pik ve e 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 1 
1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş- e 
• leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 1 
: ADRES : E•ki l.ıaıyon karakolu kerııaınJ Demir lı • 
: Telgraf Ad~e.i: Adana Demir lı . 1 
••••••••••••••••••••••••••• 
Sablık Çam, Adana çeşidi, Lata ve Travers 

kerestesi 

DEYlET ORMAN i~lETM[Sİ POS REVİR AMiRLitlNDEH : 
1 - Devlet Orman işletmesi Pos Revirine ait Adana son 

deposunda (232) metre küp ve ( 123) desimetre küpe denk (2 l 4 7) 
adet kereste açık arttırma ile satıhğa çıkarılmıştır. 

Parti No. Hacım Adet Muhammen Kıymet Teminat 
M/3 Ds/3 Lira Kuruş Lira Kuruş 

1 
il 

98 830 
133 293 

Y E K 0 N 232 123 

922 
1225 

2147 

40 00 
40 00 

40 00 

296 49 
399 88 

696 37 

2 - Artırma; 9/4/942 tarihine raslayan Perşembe günü 
saat (14) de Adana Pos Revir Amirliği binasında toplanacak 
olan komisyon huzurunda olacaktır. 

3 - Buna ait parti muhteviyatlarını, kereste nevi ve çapla· 
rını gösterir liste, şartname ve mukavele; Ankara Orman Umum 
Müdürlüğünde, Mersin Orman Çevirge Müdürlüğüle Adana Pos 
Revir Amirliğinde mevcut satış dosyasındadır. 

4 - Kerestf'nin muhammen (40) lira üzerinden % 7,5 dan 
teminat miktarı (696) lira (37) kuruştur. 

5 - isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılı ara· 
nılan şartlar dahilinde ihale gününde Pos Revir Amirliğine mu• 
racaat etmeleri ilan olunur. 25-28-1-5 14002 ttttff .................... tttttttttttttt .... tttt•ff 
il Abone ve nan I• 1['ÜJ~1KSÖZÜ r: 

i şa.rtlıarı 
ı Seneliti ... 1400 Kr. 
ı 1 Aglttı , . 125 • 
ı 

~ONDEL.IK GAZETE • ADAN• 

Sahip e1e Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 

! hAnlar için idareye MACiD 00ÇL0 • 

ı•/ müracaat etmelidir BasıldıOı yer: TORKSOZO Matbaası ~ .......... ff................................... ,., 


