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i Harp ekonomisinin ico,plarz.;,_a İ 
: . k l ı f uygun genz arar ar ı 
ı ı 
ı ı 

i Köyde ve mahallede i 
ı ı 

İ istihlak birlikleri i 
ı ı 
ı Ankara : 2 ( Türbözü muhabirine/en ) - Bu hususla mıitelıassu vatandaşların fikir , ı 
ı Hiikümet , lıarp ekonomisinin icaplarına uyarak • hi/gi •ve tecrübelerinden istifade edilecektir . Biitıin ı 
ı hükümetle halk arasında karşılıklı emniyete elaya· bunların organizasyonunda dağılma ofisi bılyük rol ı i nan işh!rliAini .temin için h!r proje hazırlamış ~e oynıyacaktır . Her mahallı ve köyde istihlak bir- ı 
ı bu pro1e koordmasyon heyetı tarafından da lastııp liği , mahalli ihtiyar heyetleri teşkilôtı .11eniden ı 

edilmiştir . ı_ l k LI ı - h il d d l ı • . . . .. .. _ K.uru aca tır . ner KO!J ve mıı a e e vatan aş ara 
• Pro1e ' harp ekonomı•ı yukunu vatandaşlara 't b" . '- -ı-x - b I ki 80~11l•c• lev . ı 
ı I . . aı ır ıaşe K.U u~u u unaca ır . !, .. .. zı : 

ı taksim edecektir . stıhıal merkezlerınde malları . l . . d x d d x 1 l'- '-t 
. . k d ış uını o~rıı an o~ruqa ıa "' yapaca" ır . ı 

salın alma , nakıl , tevzı , toplan ve pera 'en e · 
ı ıatış if/erinde faydalı tıe verimli rolü hükumetle Memleketin iktisadi hayalında lıiç bir sarsıntı ı 
ı lıalktan hangiıi daha iyi gördilecekse vazife ona olmamasına tüccar ve esnafın geçim imkanından ı J uerilecektir . mahrum kalmamas!na dikkat edilecek.tir . ı .............. """""""" .. """"" .... " .. ~ ...... """""" .... " ...... : 

Sovyet ceph~ 

Har kofta 
limen de 
savaşlar 
Almanya•nın 

btlflk taarruz 
ıçıa bazırblı 

• HergUn Almanyadan Şark 
cephesine yUzlerce tren 
asker ve malzeme gön· 
derlllyor. 

• Kafkas sahiline 
Almanlar ihraç 

teşebbüsünde mi? 
Ankara: 2 (Radyo Gazetesi) -
Sovyet tebli~inde de iıaret edil
diğ'i 1ribi cephelerde mühim bir 
de~itiklik olmamıştır. Strayarussa 
ve di~er cephelerdeki Sovyet ta· 
arruılarından henüı bir netice 
alınmadıA"ı 1rörülüyor. 

Strayarussadaki Alman ordu
ıunuıı yok edilmek tehlikesinden 
kurtulmuş oldu~u zannediliyor. 

Kırımda Ruıların kitle halin
deki hücumları Almanların tesirli 
mukavemeti ile karıılandı . Teo
doıya şehri henüı Almanların 
elinde bulunmıktadır . 

Stokholm : 2 ( a. a. ) - Al
manlar Şark cephesine yeni as
ker ıevkediyorlar . Kıtalar do~
rudan do~ruya Almımyadan gel· 
mektedir. Her aün yüılerce tren 
DoA"u cephesine hareket ediyor . 
Yeni kıtalar daha fazla Kırım ve 
Donet bölgesine gitmektedir.Bun
ların bir kıımı yerlerine varmıf 

tır. Kırımdaki Ruı hücumları Al
manların mukavemeti ile karııla

şıyor. 

Berlin : 2 ( ı. ı. ) - Yaralı 
bir çvk Almanıar:{Sovyetlcr ta· 
taf ından fena muamele aörmek· 
t~dir . limen cenubuıarkisinde ve 
Harkef bülgcıindo tid<lelli mu· 
~rcbeler olmuştur. 

Londra : 2 ( a. a. ) - Ve· 
riten haber tere güre , Almanlar 
Köıtencc ve Burga1. limanlarında 
bir çok;naldiyc 1remilerilc haıır
Jılı: yıpmalttadır. Hunun , Kafkas· 
yaya bir ihraç harekatına matuf 
oldu~u sanılmaktadır. Rus donan· 
masmm da Karadenizde çok kuv
vetti olduğuna göre , böyle bir 
hareketin ne dereceye kadar mu· 
vıffak olıcatı bilinemeı. 

• 

Resmimiz Afrikada bir müı hit grupunu göstermektt!dir 

Libya harekatına ait haberler diğer sütunlarımızdadır, 

Milli Şefin Elen 
Kıralına T ebriki 

12 Adada 

Hazırhklar -Londra : 2 ( a. a. )- Oniki 
Adadaki Mihver hazırlıkları Ka
hireQe büyük bir dikkat ve alaka 
ile takip edilmektedir. Alman ve 
İtalyan deniz makamları Kabın
yos adasını tahkim etmekte ve 
buralara uıun venzilli toplar yer
leştirilmektedir . 

Susam, Laros ve Patmos ada· 
ları da tahkim eJilmektedir . 

Ankara : 2 (A.A.) - Yunan 
milli bayramı münasebetiyle milli 
şefle Yunan kra'ı Jorj arasında 
tebrik ve teşekkür telgrafları teati 
edilmiştir. Hariciye vekilimizle de 
Yunan başvekili arasında telgraf· 
lar teati edilmiştir. 

Romen bütçesi 
Bükreş : 2 (a a.) - Yeni ma· 

li yıl münasebetiyle mali naıırı 

beyanatta bulunarak, geçen yıl 
büyük güçlüklerle karşılaşdığım, 

devletin masrafının otuz beş mil· 
yar ley olduğunu, bütçenin 212,S 
milyar olduğunu söylemittir. 

Balkanlardaki 
r.akliyat kolayhğı 
Suriyedeki 

· İngiliz elçisi 
Londra : 2 ( Tebli~ ) - Neş

redilen tebli~e göre, Suriye neı.· 
dindeki ilk lngiliı. elçisi Reisicüm
hur Şeyh Taceddine iti!".a~name
tini takdim :etmiftir. Reıım·umhur 
bu münasebetle beyanı.Ha bulu
narak bu lıarekrtin Suriye istik· 
!Ali için ilk fıli adını olduğunu 

söylemistir . 

İngiliz hava 
hücumları 

Londra : 2 (A.A.) - lngiliz 
tayyareleri Bulııane doklarına hü· 
cumlarda bulunmuştur. Tayyare· 
lerimiı salimen üslerine dönmüs· 
tür. Pariı şimalinde Trussi'deki 
matro fıbrikası da bombalanmış · 
tır. Bu fabrikı Almanya erduıuna 

fda) 

Ankara : 2 ( Türkıöıü muha· 
birinden ) - Almanya hükumeti, 
iki taraf arasında yapılmıf olan 
ticari anlaşmanın tatbiki için ge
rek Tuna, gerek demirycllan üze
rinde olal'ak nakliyata her türlü 
kola}lığı KÖsteret•eğini bil<lirnıiş
tir 

Mlbvere gire 
lnglllz kaybı 

Bertin : 2 ( A.A . ) - Dün 
aeae lngili:t. bomba tayyareler 
batı Almanyava izac hücumları 
yapmıştır . Sivil halk ·arasında 
yuralı ve ölü vaı<lır . Harp eko
nomİ!Iİne pek az zarar olmuştur . 
Avcılarımıı. ve Uçak savarlarımız. 

on bir tayyare düşürmüştür. Mart 
ayında donanma ve hava kuvvet· 
lerimiı 646.C 00 tonilatoluk 105 
ticaret gemisi batırdı . Bunlardan 
başka torpil ve bomba isabetle· 
rilc 39 ticaret vapuru ciddi ha
sarı u~ratıldı , 

KRIPS TEKLİFİ 

Hindistanda 
Kongre red 
kararı verdi 
Hind Kongresinin 

bu kararını Amerika 
çok fena karşıladı 

Neticeden henuz 
ümit kesilmedi 

Arkara: 2 (Radyo Gazetesi) -
Hindistan meselesi, günün en mü
him mevzuunu teşkil etmekte de· 
vam ediyor. Bazı haberlere fÖre, 
Kongre Partisi teklifi reddetmiştir. 
Fakat buhususta henüz kati bir 
haber yoktur. Gelen malumata gö· 
re, Hindliler tekliflerin bir kısmını 
kabul etmemektedir. Krips, hindis
tand:tn ayı ılmak arzusunu bile fÖS· 
termiş ve fakat sonradan hareke· 
tini tehir etmi~lir. 

Diğer taraftan Japonya Hindis· 
dan üzerinde müessir olmak için 
her türlü porapagandalara devam 
etmektedir. Japonlar, eğer İngiliz
ler Hindislandan ko~ulurlarsa Hin· 
dislana ayak bile basmıyacaklarını 
ve eğer Hindliler lnıilizleri içeri· 
de tutarsa Japon ordularının lnıi· 
!izleri bu topraklardan koğmak i
çin Hindislana karşı harekele l'e· 
çecekleı ini mütemadiyen söyle· 
mektedirler. 

Ruzvelt, Hindistan mümessilini 
bug-ün kabul etmiş ve kendisin· 
den izahat l\lınıştır. 

Yenidelhi : 2 (a. : a.) - Hind 
Kongresi Reisi, Krips teklifine ve
rilen cevap hakkında yapılan şa

yıaların me\:.simsiz 'oldu~unu söy
lemiştir. 

Roma : 2 (a. a .) - Bir İtal
yan mecmuası Hindistan için "Ba
rut fıçısı.. demekte ve Hindistan· 
da muhtelif unsurlar bulunduğu 
için hüriyet temin edilemediğini 

yazmaktadır. 

Vaşington : l (a. a.) - Va· 
şingtondan gelen haberlere göre, 
Hint Kongresi Krıps'in tekliflerini 
reddetmiştir. Bu halk Amerikan 
mahfillerinde kötümserlik uyandır· 
mıştır. 

Hindislandaki bu anla.şmamak 
fikri Vaşinitonda şiddetli fikirler 
beslenmesine yol açmıştır. 

Yeni delhi : 2 (a. a.) - Krips 
demeçte bulunarak henüz natice· 
yi istihsal etmediğini, Londra ile 
istişare edecek sebep ~örmediği 
ni anlatmıştır. 

Dögol konuştu 
rranıayı lhtllAI 
kurtaracaktır 

~"~"""" .... " .. " ............ """ .......... ~ !""-: ..... ~ ...................................... " .. 
1 lnönü, gençliğimizin 
çalışmasından memnun 

Ankara : 2 ( A. •A. ) - ismet lnörü Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğüne bir telgraf göııdererek gençlerin ça
lıımalarından çok memnun ve müftehir kaldığını izhar 
buyurmuılardır . 

.................................. MM•••+M ........ .. .... " .................. " ...... " .................. ~ 

• • • 
TiCARETiMiZ 

ISVIÇREYE GÖNDERECEÖİlllZ VE 
ORADAN ALACCÖ:MIZ MALLAR 

Ankara: 2 - (Tüıksözü mu
habirinden) - İsviçre ile yapılan 
yeni ticaret aale:ışmasına göre ls
viçreden memleketimize lokomo
tif, demiryol malzemesi, kumaş, 

her nevi elektrik. malzemesi, ma

kineler, ziraat aletleri gelelecektir. 
Buna mukabil Türkiycden lsviçre
ye oradan gelecek 'ınai eşyanın 

iptidai maddeleri, zeytinya~ı. tif. 
tik, fındıkf kuruüzüm ve incir, tü · 
tün, bakır gibi maddeler ihraç 
cdilecektiı. Bu malların parasınıo 

yarısı takasla, yarısı serbeı dö 

vizle (;deııt-cektir. 

Tüı kiyede hiımet göı mı::kte 

olan İsviçreliler, burada b~lunduk· 

!arı müesselielerden aldıkları ay· 

lıldarın yarıııını ht-:: ay serbe~ ı1ö· 

viz olarak memleketlerine gönde· 

rebileceklerdir. 

Gizli Radyolar 
Diyorlar ki : 

ltalyanlar 
isyan etmeli 

Ankara: 2 (Radyo Gazetesi)· 
ltalyada bir gizli radyo türemit 
ve ltalyan milletini façist idare 
aleyhine teşvike haşlamıştır . Bu 
radyo ltalyan milletinin hürriye
te , ışığa , refaha kavuşması için 
façist idarecilerine karşı ayaklan
mak lüzumundan bahsetmiştir • 
Bu radyo sık sık neşriyat yap· 
makta ve ltalyan milletinin içinde 
bulunduğu bu günkü tahammül
süz şartları sayıp dökmektedir . 

Bulgaristanda 
harp hazırhğı 
lalgar kuvvetleri 
Libya cepbeııae 

gönderilecek mış ? 
Ankara: 2 (Radyo gazete•l)
Bulgarietanda harp hazırlıklarının 

ı····" .. " .......... " .. ı 
: ı 

f Portekize ı 
ı ı 

ı nazi akını ı : ı 

i ihtimali ı 
ı ı 
ı ı 
: Velsin Demeci ı 
ı : 

Va~ington : '2 (a. a.) - Yeis, 
Portekize bir naY.i taarruzunun ih
timali uzak olmadığını söylemiştir. 

. Türk · Bulgar 
iyi Komşuluğu 
Münih: 2 (A.A) - Bir Alman 

gazetesi, Türk - Bulgar dostlu-
ğunun kuvvetlenmekte olduğunu, 
Bulgaristnnın bunu müdrik bulun
du~unu yazmaktadır. 

Gizli Radyolar 
diyorlar ki: 

Romanyalılar 
isyan etmeli 

Ankara : 2 (Radyo Gazetesi) -
Romanyadan gelen haberlere 
göre , bu memleket büyük bir 
ikti1Bdi güçlük içindedir . Roman
yadll şimdi yü:ıelli milyariık 

bütçenin ancak otuı milyarı 
normal masraflara ııarfedilmekte 
ve diğer büyük kısmı harp mas
raflarına harcanmaktadır . 

Diğer taraftan anlaşıldığına 

göre , Romenler de hükumete 
karşı isyana ve Sovyet Rusraya 
teslime davet edilnıektedirler . 

ilerlediği görülmektedir . Bugün 
gelen haberlere göre , Sofyada 
ışıklar karartılmaktadır . Ve en 
son habere göre de, Bulgar kuv
vetleri Şark cephesine de~il Lib
yaya sevkedilecektir. 

Londra: 2 (A· A.) - Alman
laıın Varna ve Köstencede vapur
lar ve levazım Topluluklarında pe 
az ıüphe görülmekte ve fakat bu 
vapurları Karadenizden geçirme-

ınniııl 2 nrl sayfada> 

1 ASKERi VAZiYETiN TETKiKi 1 

Rusgadaki savaşa 
ait bir icmal 

D
oğu cepheı.inde havalar yeniden soğumuş, her taraf donmuştur 
Bunun neticesi olarak Rus taarruzları tekrar şiddetlcnıııiştır. Do 
neç havzasında, Katinin mıntakasında Ruslar büyük bir şiddeti 

,,.,...ı,,_~~,-,;,,,-,e;'~""'• taarruz ediyorlar. Sovyet tebliği Rus kıtalarının bir miktar ilerlediti 
General Dögol ni ve bazı köyleri ıeri aldıjını bildirmektedir. Alman tebliği ise Haı 

Londra : 2 ( a. a. )- Gene- kof'un doğusunda Rusların çok şiddetli kücumlarda bulunduğunu, fa 
ral Dögol bir nutuk söyliyerek , kat bunların hepsinin püskürtüldüğünü, cephenin diğer kesiınlerind( 
Franı;ada çıkacak bir ihtilalin ki Rus taarruzlarının da neticesiz kaldığını bildirmektedir. 
memleketi kurtarabileceğini ve Alman hava kuvvetleri Moskovaya ve Volga kıyılarındaki sili 
yeni Fransayı yeni şeflerin idare fabrikaları bulunan şehirlere akmlar yapmışlardır. Almanlar alualP 
ıdtieQ'İni ıtnlatmıştır • rın muvaffakiyctli netice vcrditini ıöylüyorlar. 
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Zirai Bahialer 

Çeltik tohumu
nun Seçilmesi 

Yazan: Harun Onuk 

Bölıe Çeltik mıilehassısı 

Y
üksek vaı:ııflı, tohumdan elde 
olunacak döllerin verim, bakı· 

mıncian yüksek vasırta olacağı 
şüphesizdir. 

Ziraatın butün ~ubelerinde to 
humlukların seçimi na~ıl önemli 
ise Çeltikciliktede bu önem ayni
dir. 

Çeltik tohumluğunu seçmek 
için pek çok usuller vardır. Biz 
bu günkü yazımızla bunların hep
sinden bahsedecek değiliz. Ancak 
bir tanesinden malümat vereceğiz. 

Selektörlerle seçim : 
Selektör deyince "Tohumu a· 

yıran., bir makinr.yi anlamalıyız. 
Bu makinalar tohumluğun içinde 
karışık bulunan ecnebi maddeleri 
ve bilhassa (Panicum) denilen Çel
tik darısını ayırdı~ gibi çeltik ta· 
nelerini büyüklüklerine göre bir 
kaç kısma ayırırlar. Bu tefrikten 
elde olunacak tohumlardan birin
ci ve ikinci derccedekileri tohum· 
lukta kullanılır, digerleri 1.ayif, cı· 

lız ve kaıışık olduğundan kullanıl · 
maz. Bu itibarla geçen 941 yılın· 

da iyi tohumluQ'unu ayıramayan 

bölgemiz çeltikçilerinin ,bu müb· 
rem ihtiyaçlarını karşılama ve çel
tik ekicilerine yardı . nda bulunma· 
ya karar veren Ziraat Vekaletinin 
bölgemiz için iki Selektörün tah· 
sis edildiğini duymakla sevindik. 
Hükümctinjyaptığı, fedakarlı~ı tak 
dir etınekten geri kalmayan böl· 
gemiz çeltik ekicilerine tohumluk · 
larırıı Selektörlerden geçirdikten 
sonra kullanmalarını tavs iye ede· 
ceğiz. Makinalar Zıraat müdürlüğü 
tarafından Ceyhana gönderilecek· 
tir. 

Fırıalı ganimet bilerek çeltik 
ekicileriınizin tohumluklarını tlerh:ıl 
Ceyhana getirip temizletmeleri gc · 
rektir. 

Saf ve tok tohumdan alına · 
cak hasılatın, karın derecesini öl· 
çemeyiz. Bahusus mahst:lü iki mis 
line çıkarma!< hakkında Cumhuri
yet hükumetimizin ve Partimizin 
son kararına ve emirlerine hem· 
uymuş oluruz. Hemde Yurda bol 
Pirinç, kendinizede çok ve hayı rlı 

kazanç t emin etmiş olursunuz. 

Memurlarıtı 

müdafa nameleri 
Memurlar tarafından inzibat 

komisyonlarına verilen müdafaana· 
meler damia resminden muaf tu· 
tulmuştur. 

TORKI YE Radyosu 
ANKARA Rad11osu 

C uma - 3 .... 1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Hafıf Parçalar 

( Pi ) 
7.45 Ajans Haberleri 
8 .00M üzik : Senfonik parçalar 

( Pi ) 

8.15/ 
8.30 E.vin Saati 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12 .33 Müı.ik 

12.45 Ajans Haberleri 

13.00/ 

13.30 Müı.ik : 

, 18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti 
18.45 Ziraat takvimi 
18.35 Müzik : 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Müzik : 
20.15 Radyo gazetesi 
20 45 ' Müzik : 
21 .00 Konu~ma 

Temıil 

Müzik : Radyo Salon Or· 
kestraaı ( VioloniBt Necip 
Aıkın ) 

22.30 'Memleket Saat Ayarı ajans 

Haberleri ve 8 0 1 salar 

TÜRKSÔZÜ 

· · - u · ··1t.<· B _; ı · . '· n ~· ·.· ·'·~c· --;· . . ' 

., 

Çivi darlığını 
önleme tedbiri 

Uzun bir z.amandanbı.-ri azJı. ı -
ğı hissedilmekte olan ç ivi istih- ...... •••••••• .. •••• ...... 
ıalini memleket ihtiyacını karşı- ı . . ı 
lıyacak bir hale sokmak içiıı lk· ı Ş[HIRll ' ı 
tisat Vekilliği yeniden hazırlıklara ı • ı 
başlamıştır. • ı ı 

Bu maksatla \:ivi fabrikaları ı Bllme kteylzkl bu yıl ı 
sahipleriyle temaslar yapılacak ı bUtUn y urdda bir ziraat ı 
ve ger~kli tedbirler a!ınacaktır . ı f b llğl var. Sen de ı 
H -k· f b.k t " 1 JA ı s eer er ı u umetçc a rı a or ere azım 

olan her türlü yardım yapıla· ı KöYIU gibi b u s avafa ı 
caktır . ı k a tli. S enin ta r lan evinin ı 

Yarın yapılacak 

futbol maçı 

Tesbit edilen programa göre, 
yarın şehir stadyomunda Ticaret 
mektebi ile Muallim mektebi fut. 
bol takımları arasında okullar 
arası lik maçlarına devam edile· 
cektir . 

Askerlik deresine 
Önem verilecek 

Maarif vekilliği, okullara . yaptı· 
bir tamimle askerlik derslerine 
önem verilemesini istemiştir. 

Ticaret Vekaleti 
teftiş heyeti reisi 
Aldı~ımız malumata güre, Ti· 

caret Vekaleti teftiş heyeti reisi 
Bay Hakkı Kamil bölgemizde 
tetkikler yapmak üzere Ankara 
dan ~etmiştir . Bay 1 laUı Kamil 
Mersinde tdkıkler yapmaktadır . 

Gümrükler baş müfett:şi Bay 
Fethi de Mersint' gelmiştir. 

Yetimlerin ve 
Tekaütlerin maaşı 

Tekaüt ve yetim maaşı tah

sisi iş inde gerekli belgelerin tam 
olmadığından istihkak sahipleriyle 
yetimlerinin müzayakada kaldık
ları görülmüştür . Maarif Vekilliği 
bunu önlemek için yapılacak işi 

bir tamimle maarif müdürlükleri
ne yollamıştır. 

Okulda gösterilecek 
olan filmler 

Okullarda göst erilecek olan 
filmlerin, okul talebeleri için fay
dalı oldukları lstanbul'daki kon· 
trol komisyonunca kabul edilme· 
dikçe gfütcrilmemesi okul müdür
lüklerine bildırilmiştir. 

Bu pazar yapılacak 

futbol maçı 
Beden Terbiyesi Seyhan böl· 

gesi şild maçlarının finali bu pa· 
ı.ar günü A dana stadyomunda 
Adana Gençlik ve altıncı demir 
spor gençlik kulüpleri arasına sa 
at 16 da yapılacakt ı r . 

İnhisar maddeleri 
ve vergi meselesi 

inhisar maddelerinin inhisar · 
lar Umum Müdürlüğünden alın 

ması halinde bu maddelerden ve r 
iİ kesilmemesi kararlaşm ıştır. 

Oymak 
Listesi 

Bayları 

Çıktı 
Okullarca inha ve Maarif Ve

killi~ince tasdik olunan ikinci oy
mak bayları listesi tebli~ler der· 
giııinde çıkmıştır. 

İngiliz hava hücumları 
(Baştarah Bir ln<'ide) 

kamyon yapmakla meşguldü. 

Vişi : 2 (a. a.) - Dü n gece 
de Parisin batı varuşlarında 1, 5 
saat süren atarım verildi. İngil i z 
uçakları muhtelif ycr!ere, Burey 
ve Kormeyle Puvartiye bombalar 
at tı. Birçok ya ralı vardır. 

Cebelüttarıkın 
bombardımanı 

ı bahçesid i r . ı 
ı ı .......................... 

Gelen çay 
ve deriler 

l laber aldığımıza göre, Mer
sin limanına ~külliyetli : mil.tarda 
çay ve deri 1 gelmt ktedir . Son 
günlerde ithalat .. işlerimiı.in hacmi 
çok genişlemiş : bulunuyor. 

Sovyet cepbeıı 
(Baljl.\r.ll ı Hirln<'ide) 

Bertin : '.2 ( A . A . ) - Al · 
mar: kıtaları lımen gölü şimalinde 
Sovyctlerin lı ü~umlaı ını kırmıştır. 

Sovyı;t p :y ad esi imha ed ilm iş , 
bir çok tank ta hı ip olunmuştur . 
Bir Alman taarruı_ lıarekt"ti mu · 
vaff ak iyetle neticelen m işi i r . Bul· 
şevikler bir Muı ttu 100 deıı fazla 
ölü vermişlerdir . 

Moslwva : 2 ( a. a. ) - Bir 
Nisanda ceplıedr.-t'sttslı bir tle~i · 
ş ıld i l.. .. olnıadı . Fı ıı l an d iya lı asker 

kaçakları Liyupu ri yakınlarında 

bir tabur düşman askerini götü· 
ren bir treni yoldan çıkarmışlar· 

dır. Bir çok Alman ölmüş Vt')'a 
yaralanmıştır. 

Bertin : 2 ( a. a . ) - Doğu 
cephesinde düşman bir çok ke
simlerdeki hücumlarında ve mu
kabil taarruı.larım ıı.da ağ ı r kayıp· 
lar verm ;ştir . Topçumuz Lenin 
graddaki hedefleri döğmüştür . 
Sovyet hava kuvvetleri dünkü 
muharebelerde ve yerde 45 1Jçak 
kaybetmiştir . 

Şimal Afrikada Marmariste 
tayyare meydanlarile çadırlı kamp 
lar , demiryolu ve Mısır luyısın

daki lngiliz motorlu kolları mu· 
vaff akıyetlc bombalandı . Malta 
ııdasındaki hedc:flerc hücum edil· 
miştir . 

Stokholm : 2 (a.a.) - Doğu 

cephesindeki Alman muhabirleri 
cephe gerisindeki küçük şehirlere 
çok sayıda yeni kıtalar geldiğini 

ilk defa haber veriyorlar. Kıtalar 

doğıuılan doiruya Almanyadan 
gelmektedir. Son kanunda Alman · 
yada askere alınan gençler Şubat 
ve Mart ayla r ın Ja talim görmüş· 

terdir. Demiryolları askeri trenle
re t ahsis cdildiğ'İtıden hususi se· 
yaha1ların bü) ük bir kısmı kaldı
rılmıştır. Alman muhabirlerine 
verdikleri iıalıata göre, yeni k ıta

lar daha fazla Kırım ve D,..,ııet 

biilgelcrinc varmı_ştır. Bu bölgede 
vaziyet karı_şıkt ır. 

Balgarlıtanda barp 
bazırhtı 

(Bası ı inci sayfada) 

ie muvaffak olacaklarınoa pek 
az ~ans varcır. Selahiyctli mahfil · 
ler Sivastopol ve Karadeniz ha
kimiyeti Rusların elinde bulunduk· 
ca Almanların bu denizden geçe 
rek kafkuyaya varmalarının ihti
mali a1.dır. Bu denizdek i Sovyet 
fılosı: Balkan limanlarile Odesa 
aruındalci sa hili tesirli surette 
kon t rol alt ında tut uyor. 

ZA YI - Hakkı ince yazı lı 
tastikli muhrümü dün kaybettim. 
Bu mühürle hiç kimseye borcum 
yoktur. Yenisini kazdıracağımdan 
hükmü olmadıiını ilan ederim. 

Karataş nahiyesinin 
Çakıarla köyünd~n 

B(l(OİYElER İMAR 
PllNlARI MESElESi 
Özel kanuna göre nüfusu 15 

binden az olan belediyeler imar 
planı ve hıtlihazır hartalarını yap· 
tırmak mecburiyetinde bulunmak
tadırlar. Bazı ufak be!ediyclerin 
bı1tçeleri çok dar olduğundan 
imar planı ve hartaları yapt ıra
mamaktadırlar. Dahiliye Vekilliği 
bu kabil belediyelerin bir birlik 
kurmaları suretiyle kanunun em
rini yerine getirmelerini ve her 
belediyenin bütçesine gerekli tah
sisatı koyma larını belediyelere 
bildirmiştir. 

Avustralyayı 
müdafaa için 
mühim planlar 
irvadl ve Stang 

cepbeslnde vaziyet 

Şiddetli hava savaşları 
Ankara : 2 (Radyo Oazetesl)
Bı rnıanyadaki Japon hava kuv· 
vr:tleti dün daha 1.iyadc~ ordu ile 

işbirligi yapmıştır . Fakat bugün 
gelen haberlere göre, Japon uçak· 
lım nıüttt:fik lcıin bir çok nava 

nıey<laıılaı ıııı bombardıman et

mişl"ıdir . 

Tokyo : 2 ( a. a. ) - Fiti. 
pinlerdeki Japon ba~ kumandanı 
B<& taan hastanesinin bombardıma

nından dolayı tarziye vermişti r . 

Şiddetli ha\ a faaliyeti ol makta

dır . 

Sidney : 2 ( a. a. )- G aze
teler Avustralyanın müdafaası için 
mühim planlar hazırlandığını Mak 
Artürün askeri şef terle istişareler 

yaptıgını yaz.maktadır. 

Londra : 2 ( Tebliğ )- Neş 
redilen tebliğe göre, lrovadi cep· 
besinde ve Stang cephesinde bir 
değişiidik yoktur . Muhasım Bir. 
manya kuvvetleri 4000 k işidir. 33 
Japon tayyaresi • düşürülmüştür . 
Filipinlerde Japon üslerine iki 
büyük hava hücumu yapılmıştır. 

Japon uyiatı ağırdır . 

Vaşington : 2 ( Tebl iğ ) -
Harbe girildigindenberi A merikan 
bahriyesi 25 düşman denizalt ı 

gemisi batırm ışt ır . 

BiLGiLER 

SAKSIDA MEYVE 
Avrupada salonları, balkon ları 

ve bilhassa bahçesi bulunmıyan 
evleri süslemek, hem de meyva 
sından istifade etmek için bazı 
meyva ağaçlarını saksılar içinde 
yetiştirirler Saksılar içinde yetişti· 

rilen meyva ağaçları bodur cins 
!erden seçilmiştir. Bu ağaçlar bir 
buçuk metreden daha fazla uza· 
madıkları gibi o kadar fazla da 
kalınlaşmazlar. Ancak saks ılık mey 
va ağaçlarının vereceği meyvalar 
Japonya ve çindc getirilmiş yaba 
ni cinslerd ir. Bunların üzerine bu 
anaç ile alışabilen ve bu suretle 
bodur kalabilen cinsler aşılanmak 
tadır. 

Kullanılacak salı.sılar en bü
yük limon salcsı larıdır. Sak11 bu
lunamaz.sa büyük ifaZ t enekesi, 
vari ller veya husuıi yapılmış fıçı· 

lar kullanılabilir. Saksılor içinde 
en ziyade asm( yetiştirilmektedir. 

Saksının iki k en arı n a yüksek çıta 
lar kıJnur ve asma bu çıtalar ü
zerine sardırılır. 

Asmadan başka: Vişne, erik, 
şeftali, kayısı , inr.ir, armut, c ima, 
badem, çelik. a hu dutu, Frenk 
ü&iml J apon kirazı gibi meyva
lar 
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İ DEMİR İŞ AÇILDI 1 
• Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 

1
• 

1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 
•kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, • 
e her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş- 1 
1 leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. S 
• ADRES : Eıki lataıyon karakolu lrarııııncl Demir lı 1 1 Telgraf Aclreai : Adana Dcmir :lı Telefon 363 ........................... 

Devlet hava yolları Umum 
Müdürlüğünden : 

1 Nisan 1942 Çarşamba günü.nden itibaren 1 Eylül 19_.2 gününe 
kadar Ankara - lstanbul, ~Ankara - Adana ve Ankara - Elazıt a· 
rasında yapılacak tayyare seferlerine ait vakti hareket cedvelidir: 

(PAZARDAN MAADA HER GÜN) 
Saat Dakika Saat D akika 

Ankara-Şehirden 14 00 Sirkeci Tren 7 40 
,, Meydandan 14 40 Yoşilköy İstasyon 8 30 

Y eşilköy Meydan 16 40 ,, Meydandan 8 45 
,, Tren 17 00 Ankara Meydana 10 45 

Sirkeci istasyon 17 50- .. Şehir 11 15 

(SALI, PERŞEMBE, CUMA GÜNU.RI) 
Saat Dakika Saat Dakika 

Anka ra Şehinden 
Ankara Meydan 
Elazığ" Meydana 
Elazıt Şehir 

7 05 Elazıt Şehirden 13 45 
8 00 Elazıt Meydandan 14 30 

1 l 15 Ankara Meydana 17 45 
12 00 A nkara Şehir 18 10 

(PAZAR DAHiL HER GÜN YAPILIR) 
Saat Dakika Saat Dakika 

Ankara Şehirden 
Ankara Meydan 
Adana Meydana 
Adana Şehir 

14 00 Adana Şehir. 8 00 
14 30 Adana Meyd an 8 30 
16 45 Ankara Meydana 10 45 
17 10 Aııkara Şehir 11 15 

( PAZA~ GÜNLERi ) 
Saat ])akikaı Saat Dakika 

Ankara Şehir 
A nkara Meydan 
Adana Meydan 
Adana Şehir 
ANKA RADA: 

7 05 
8 30 

10 4S 
11 00 

Adana Şehir 
Adana Meydana 
Ankara Meydan 
Ankara Şehir 

14 45 
15 00 
17 15 
17 45 

Otobüsler; lstanbul, Adana ve Elazığ' yolcularını Merkez P. T. T. 
Binası önünden yukarıda ya-zılt saatlerde alarak Meydana nakleder. 
ADANADA: 

Otobüs; yolcuları yukarıda yazılı .saatlerde Yeni Otel önünden ala· 
rak Meydana nakleder. 
ELAZIGDA: 

O tübüs; yolcuları yukarıda yazılı saatlerde Merkez P. T. T. Binası 
önünden alarak Meydana g e tirir. 

BiLET ÜCRETLERi : 

A nkara - lstanbul (2&) L~ Ankara - Adana (29) L. Ankara -
ElazıQ' (32) L. lstanbu - A da.na (44) L. lstanbÜI - Elazıt (52) Lira· 
dır. (2236) t - 3-5 14030 

----


