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B 
u harpte silaha çok ehemmiyet veriliyor . Bazı savaşları sa· 
dece tank ve tayyarenin kazandıtuıa inananlar var • Motörlü 
ordular önünde durulamıyacağı dütüncesi , bilen ve bilmiyen· 

lerin kafasıncla detiımez bir kurul halinde yer etmiştir • Silib , yen
menin ve yenilmenin baılıca amili olarak o derece Önem kazanmış· 
tır ki Amerika ve İngiltere gibi büyük devletler , dövüşe girişip 
:ı.aferi kazanmak için fabrikaların geceli gündüzlü çalıprak silah üs· 
tüne silah yapmasını yeter sanıyorlar . 

Burünkü harplerdı! silihın oynadığı rol inkar edilemez • Kuv 
vetli ve yeni ıilihlara , sadece et ve kemik yığını ve insan cesareti 
ile karşı koymaya çalışmak , eski devirler.le tabiata tütsü ve dua 
ile hikim olmak istiyenlerin zihniyetine benzer . 

Fakat bugünkü harplerde dahi yalnız silaha güvenerek yenilme· 
nin sebeplerini silah azlığında bulmak , yahut yenmenirı amillerini 
yalnız silah üstilalüğünde aramak , demir ve çelik kudretine fazla 
bir tılsım vermektir . Madde denilen şeyde ; insan maneviyatına 
mutlaka galebe çalan böyle bir tılsım olsaydı harpleri kazanmak al· 
tın ve teknik için çok kolaylaşırdı · 
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Dünkü gazetelerde hu düşün. ,============ ceyi sağlamlatlıran iki değerli İİ yazı okuduk • Birisi , General 

VekWır Heyeti 
Aft kara : 3 ( Tür ksöıü muha

birinden )- Vekill~r Heyeti Baş· 
vekilimiı Doktor Refik Saydamın 
reiılitinde toplanmış ve ruına

ınedeki itler üıerinde kararlar 
alanmıftır . 

Avustralyaya 
sekiz tümenle 
japonlar bir 

akm hazırhyor 
Akyap'a Japon ihracı 
haberleri yalanlanıyor 

BtllllANYADAlll 
11'llLIZ ZADBI -
Ç6rfİIİn Birmanyadalci 
11 nci tlım•nİ t•brilıi 

Ankara : 3 (Radyo Bezeteel)
Birmanya cebhesi ayrı tutuldutu 
takdırdc Uzak şarkta diter ceb· 
heler de f aaliyct havalara inhisar 
etmis bulunuyor. Avustralyadan 
verilen bir habere i'Öre, Japonlar, 
Avustralyayı İŞi'RI için Cıvada 
130.000 kişilik bir kuvvet hazırlan
mıştır. Diter taraf tan Birmanyada
ki durum çok ciddi iÖrülmekte

dir. 
Sidney: 3 ( a. a. )- Alınan 

mılOmeta göre • tam teçhiutlı 
ıekiı Japen tümeni Avustralya 
ye taarruz için Ca•ıada ve Sin· 
aaporda toplanmaktadır. iu kuv
vetler 120 - 180 bin kişi arasın

dadır. 
Londra : 3 ( a. a. )- Japon

l11rın Akay'a aaker çıkardıkları 

şayiaları vardır. Bu vaıiyet Hin· 
diatan için bir tehlikedir. Akay'a 

İzzeddin Çalıtların "Aktam,, da, 
İnönü muharebesi dolayısile çıkan 
güzel yazısıdır • Sayın a-eneral 
bu muharebeyi anlattıktan sonra 
diyor ki : 

" Bugünkü harpte en modern 
kara ve hava silihlarile aylarca 
ıüren ve kati netice arayan mu· 
harebelerde her iki tarafın büyük 
birlik komutanlarının şahsi kah· 
ramanlıkları muhakkaktır • Mu· 
harebenin bu tılsımını hiçbir ye· 
oi ıilih deti•tiremez • Bir ko· 
mutan , kazanmayı azmettiti bir 
yerde bOtOn stratejik ve taktik 
usullerini ve kuvvet üstünlüğünü 
ortaya koyduktan sonra da neli· 
cc allmazsa , kendi şahsıııı ile· 
riye atarak zaferi elde eder. Ma· 
ııcviyatına güv.eııileu küçük bir 
kütle elde bulundukça zafer üwi· 
di kırılmaz ,, 

Türklerin tarihi , bilhassa 
lıtiklil Harbi buna örnektir . İn· 
ıilterenin silih alımı itleri için 
Amerika ya giden Lord Biver · 
bruk'un sözleri de bu bakımdan 
dikkatle okunmaya değer • Rus· 
ların Ural dağlarına çekilmesile 
bütün ümitlerin yok olacatını , 
bundan dolayı haıka cepheler 
açılması gerektiğini söyleyen Lord 
Biverhruk diyor ki : 

" Sadece , faz.la sayıda tank, 
tayyare , top yapmak yetişmez • 
Bunları harp meydanında kullan· 
mak gerektir • Siorapur , ıilih 
yoklutundan kaybedilmiş detil· 
dir • Bilikiı orada ıilah üstünlü· 
tü bizde idi • Biz bütün güve
nimizi silaha bağlamış bulunuyo· 
ruz . Ayni zamanda , huna ek· 
siksiz maneviyat da katmak la· 
zımdır . Zaferin mutlak şartı 
budur. ,, 

Maksadımız , Amerika ile 
İngilterenin sadece silaha bel 
batlamıf görü.melerini tenkit 
etmek detildir . Silah işine me· 
mur lngiliz Lordunun silah alma · 
ya fittiti Amerikada silah kud · 
retini azımıayau bu açık sözleri 
ıöylemeıi , bizim için , harbin 
sadece aillha dayaumadıtı düfiin · 
cesini satlamlamak bakımından 
deterlidir • Silahın yanında, hat· 
ti ıilihtan fazla , döviifmeıini ve 

ölmesini bilen çelik yürekli in 
sanlar lazımdır • Bu harp , yayı· 

lan sanının tersine , bunu ispat 
etmiftir ve etmektedir • Harbi 
fabrikalar detil , insan kazanır. 

Necmeddin Sadalı 

Gazetemizin neşriyab 
Ve 

vagon meselesi 
Dileğimiz yerine getirildi 

Bundan bir miitld.ı eooel DfJrtyal portalıal ihracatfıla
rından bir lıremınrn •az.temiz• miiracaat eclere/ıı V060n 
da,,lılı laolclcında Jile/daini 6ilJirJilıl•rini yaamıf 11• ba 
ın•oaııda aldlıadarların dilılıat nazarı ı f•ltmiıtilı • Diin 
,.,,,,,._ .. •crMmata 66n Deolet Derrtir~ı üha...U. bu 
...... i i>neınl• ın61alda dmİf 11• D6rtyol portalcalcıların• 
OC.sclan ı • .ı,, 0 .. 011 talui• elmİflİr • /laracatçılar il• mi•· 
-·- iM••• lJWalr,,.,,.,... ,., .. i .. lef•lılı•r •tl•rn. 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Libyada bir 
kitle harbi 
bekleniyor 
SON VAZIYET 
Londra : 3 ( a . a. ) - Al

manyarıın hava kuvvetlerinden 
bir çoğunu Malta üı.erine tehif 
edilmesi Libya<la bir kitle har
bine başlanacağı ihtimalini göz 
önüne getiriyor. 

Malta ı~ptı olrlulc:ça ıor bir 
kale olduğunu is bat etmiştir. 

Malta : 3 ( a. a. )- Çarşamba 
günü 14 dütman uça2'ı tahrip 
edilmiştir. Malt aya üst üste dört 

hücum yapılmıştır. 

Bertin : 3 ( A. A.) - Şimal 

Afrikada Alman tayyareleri Tob
ruk dolaylarında iki ticaret ge
mi11ine bombalar isabet ettirmiş . 
tir. Hava muharebelerinde altı 
lngiliı tayyaresi düşürülmüştür. 

Büyük Millet Meclisinde 

Türk inkilip tarihi 
enstitüsüne aid liyiha 

daha tasarruf 25.ooo.ooo luk 
bonosu çıkarılması kabul edildi 

Ankara : 3 ( a. a. J - Büyük Millet Meclisi 
brıgün toplanmış ve tasarruf bonoları ihracına dair 
4058 ve 4120 sayılı kanunlara ek olan kanun 

liraga ihlal edilmiş olan had yetmiş beş milyon 
liraya çıkarılmıştır. 1 - 6 - 1936 tarih ve 2999 

laqihasile bankalar kanununa ek olan kanun la· 
yihasını kabul etmiştir. Kabul edilen kanun lci.1Jiha-

sa.11ılı kanunun 26 ncı maddeıinde .11azılı güzde on 
beş nisbeli yüzde yirmiye çıkarılmıştır. 11 

ları şunlardır: 2-6-1941 tarihli ve 4058 sayılı 
kanunun birinci maddesi ile tasarruf bonosu ihracı 

Bugünkü celsede Türk inkılôp tarihi enstitüsü 
kurulması hakkındaki kanun layihasının bir mad-

için yirmi beş milyon lira olarak kabul ve 22-2-
941 tarihli ve 4120 numaralı kanunla elli milyon 

desi encümene havale edilmiş, diler maddeleri ka· 
6ul olunmuştur . 

Surigeden eşyalar 
getiren kaçakçılar 

BGYGB BiR BAÇAllÇI GBDPD ' 
BiLGiMİZDE YABABANN ı 

Dün alakadarlardan aldığımıı 
malüm11ta göre, Misiste büyük bir 
kaçakçı şeb:!kesi yakalanmıştır . 

Meşhur sabıkalı kaçakçılardan 
Mehmet çavuş namındaki adam, 
yanında daha birkaç adamlıt bir
likte suriyeden hududumuza ipek· 

li kumıış, çay vesaire ~akmakta 
idi. Mehmet çavuş ve yanındalti 

adamlar bıı def ada 89 parça ipek. 
li kumaş, 10 kilo çay, bir mavzer, 
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Portekize 
tazyikler 
yapılıyor 

ALMAN RADYOSU 
DiYORMUŞ Ki : 

Afrikada mihvercilerden alınan bir bayrak ve keşif komutanlıtı 

bir otomatik tabanca ve 110 fişen· 
ii hayvan sırtında Misis köprü· 
sünden geçirmekte iken Jandar· 
malar tarafından haber alınmış ve 

yakayı ele vermiştir. Kaçakçı gru 
puna dahil diğer birkaç kişi kaç· 
mağa muvaffak olmuşlarsada jan· 

• ···········=················· •Ad ·1 k•: ! anaya verı ec~ i 
: idhalô.t eşyası :, • •• f Dün alakadar bir zattan aldılımız malumata fÖre, idhalat t ı 
ı ·eşyasın:n bütün vilayetler meyanında Adanaya da tevziine ,,ek f 1 

f .11akında başlanacaktır. Şehrimizde hem lıtanbuldan ve Hemde f 
f Mersinden her cins mal verilecektir. Tevziat merkezlerinde buna f 
f ait cetveller tanzim edilmiş 6ulunnıaktadır . • ı 

•••••••••••••••••••••••••••• 

darmamız bunların takibine çık· 
mıştır. Kaçak eşyalar müsadere 

edilmiş ve suçlular Adliyeye tev
di olunmuştur. 

Denizalb gemilerine 
karşı kabilisevk 

balonlar kullanılacak 
Vaıington : 3 ( a . a. )- De

niıaltılarla mücadele için kabili 
ıcvk balonlar ltullanılacaktır. 

Bitin Derik JA• 
rımallaıı ıllAlla aa 
rlbp Almanya ı•· 
mada 11ralmabllır 

• Cenevre : 3 ( a . a. ) - Bu-
radaki mahfillerde söylenditine 
göre, Mihver devletleri Portekiz 
üzerinde tazyik icra etmekte ve 
bu tazyiki arttırmakta devam edi· 
}'Or • 

Alman radyosu, harbi kı .. n· 
mak ve sulhu korumak için ltütl 
lberik yarım adasını Almanya ya · 

Sovyet ceph~ 
LININGBAD VI 

BALININ'DIBI 
MUBABBBILIB 

Y. Mallar Pazarına 
çok mal geliyor 

nında silaha sarılmağa davet et
meUedir. 

/randa ------·-e 

• • 
22,000 Alman askerını 
Sovyetler mahvetmiş 
Ankan• : 3 (Radyo Bezetesl)
Almanlar dün Sovyet cephesi 
köylerine hücumlar yapmışlımiır. 
Münakalenin bir çok yerlerde ke· 
ıilJiQ'i Berlinden bildirilmektedir· 
Sovyetlere göre , bir nisanda 57 

Alman uçağı düıürülmüıtür . 
Moskova : 3 ( a. a . ) - Le· 

Şehrimiz Yerli mallar paunn· 
da son günlerde malların bitmesi 
sebebiyle satışların durdutu ve 
yalınız kumaş satışı yapıldığı ma· 
lumdur. Dün alakadarlardan aldı-
ğımı7. ma!ümata ıöre bugün yarın 
bütün çeşitlerden külliyetli miktar
da eşya gelmektedir. Bu eşyalar 
gelir gelmez eskisi iibi satışlara 
devam edilecektir. 

-
ningrad ve Kalinin cephelerinde 
Almanlar &on hafta içinde 22,000 
ölü vermiflerdir . Bir çok top , 

(Qerial 2 n.ı sayfada) 

SovyH cephesindeki harekattan bir uhne 

INGlliZlER AIOENİZOE 
MOOAf AAY l ~EKİLMiŞ 

Ankara : 30 (R•dya G•zeteel)· 
Alman ajansına ıöre, ıimdi lngi· 
liı.lcr ykdeniıde müdafaaya çe
kilmitler ve mihver gemi kafilele· 
rine hücum etmekten vazıı"çmiş · 
lerdir. 

ıs yan 
Ankara : 3 (Radyo Bazet•I) -
lran radyosunun neşriyatı mımle
k.eıte kürtler arasında bir isyan 
çıktığını ve bunun yatıştırılmakta 

olduğunu bildirmektedir. Bu lsyaa 
hakkında yakında hükumet ~ir 

tebli~ neşredecektir. lsyancılann 
başı Rafidin teslim olması bildiril· 
miştir. 

Partide yapılar. 
dünki toplanll 

------. -------
Hariçten gelen talebeler himaye 

Bugün saıt 17 de Parti bina· 
smtla Rıis Mustafa Rifat Gülık'in 
başkanhtı altında Vali Faik Üstün, 
Maarif müdürü [krem Gürsel , 
Turk Maarif cemiyeti reisi Halil 
Naci Dural v~ Parti idare heyeti 
azalannın huzurlıriyle yıpılan ic
timlda komtu vUiyetlercien ve ka· 

ıalarımızdan ve mesleki tahsil 
mek için relen ve bakımsız 
talebelerin himayeye atanması 
tahsillerinin korunması mevzuu 
zerinde konuşulmuf ve bu h 
ta esaslı tedhirler ıhnmak için 
vamlı çalııılması muvafak aörülm 
tür. Muteakip ictimilarda bu IDft 
zu daha ıenitlıtilecektir. 



YAMAN 
DOMUZ 

BiR 
AVI 

Fransa da garip bir yaban domu· 
zu avı yapılmıştır: Genç ve 
sporcu bir doktor, bir gün 

Bredannaz adında bir köye gider · 
ken yolda bir yaban domuzu 
görmüştür. Doktor derhal bu do· 
muzu yakahyarak etiyle kendisine 
:r.iyafet çekmoği düşünmüştür. 

Yaldız. yanında silah bulunmadığı 
için bir dakika tereddüt etmiştir. 
Doktor ve civarda bulunduğu bir 
kazmayı yakalıyarak uyumakta 
olan ha~·vana yaklaşmış, kafasına 

bir kazma indirmiştir. 

Yaban domuzu ağır yaralan
mış, fllknt kuvvetini toplı.varak 

hasmına saldırmak için doğrul· 

muştur. Doktor bunu görünce 
lı:açmağ~ başlamıştır. Arkasından 
yaban dömuzu da kendisini takip 
etmiştir. Genç doktor derhal ora
da bulunan küçük bir gölün içine 
atlamış, fakat domuz da kendisi
ni takip etmiştir. Doktor çok güç 
durumda iken iki jandarma hadi
seyi görmüş, tabanca ile ateş 

ederek hayvanı öldürmüştür. 

Bu suretle <loktor kurtulmuş, 
fakat oı taya bir mesele çıkmıştır: 
Domuz kime aittir? Acaba bu, 
bir nevi avlanma mıdır? Bu me
mesele bir türlü halledilemediğin
den iş mahkemeye düşmüştür. 
Hakim vakayı iyice tetkik ettik
ten sonra ortada bir avlanma oJ. 
du~una, domu2un doktora ait ol
duğuna karar veı miştir. Doktor 
av içın ruhsat almıış bulunduğun· 
dan ceza vermiyecektir. 

Fransada muhtekir/ere otır ceza 

Fransııda ihtikar cezaları µek 
ıiyade şiddetlendirilmiştir. ihtikar 
yapanlıtr ı sene h'lpse mahkum 
olacaklar, 10 milyon frarık ceza 
verecekler ve yakalanan bütün 
mallar ve tesisat müsadere edıle
cektir. rrans11. gaıeteleri bu şid

detli cezanın ihtıldirı önliyeceğini 

ve gizli satışları durduracağını 

umuyorlar. 

· Fiyat Mürakabe 
Komisyonu içmtimaı 

Vilayet Mürakabe Komis}orıu 
dün ö~leden evvel toplanarak 
çalışmalarına devam etmiştir . 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi - 4.4. \942 
7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7..33 Müzik : Hsfif Program 
( Pi ) 

7.45 Ajans Haberleı i 
8.00/ 
8.30 Müzik : Senfonik program 

( Pi ) 
13.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

13.33 Müzık : Radyo sısz h.!ye-
tindcn saz eserleri 

13.45 Ajans Haberleı i 
14.00/ 
14.30 Müıik : Riyaseti Cümhur 

bandosu 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

li.03 Radyo çocuk kulübü 
18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Müzik : Radyo Daris Or-

kestrasının Her Telden 
programı 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müıik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo gu.etcııi 

2045 Müzik : 
:21.00 Konuşma 

21.15 Müzik : Dinleyici istekleri 
21 .45 Konuşma 

22.00 Mü1.ık : Radyo Salon Or· 
hstrası { Violoniı;t Necip 
Aıkın ) 

~.30 Memleket Saet Ayarı ajans 

Haberleri ve Borsalar 

ıl45/ 

22.~ ve 

, 

iC ·. HABERLER 
Ekmek kartı bürosu 
bu akşın kaldırılıyor 

Şehir halkından bir k umının 
nufus evrakı vesair sebt-p!er do
Jayısiy!e ay sonuna kadar ekmek 
kartı alamadığı ve bu gibilere 
kart verilmesi için beden terbiyt
si bölge binasında bir büro açıl
dığını ya1.m"ıştık. Bu büro dünde 
akşama kadar çalışmasına devam 
etmiştir. Alakadarlardan aldığımız 
malümata göre bu büro bu akşam 
faaliyetine son verecektir. Bugün 
akşama kadar kartını alamtımış 
olanlar <liğer ay başına kadar 
hiç bir suretle kar,t alamıyacak
lardır. 

Yarın yapılacak 
bisiklet koşusu 

Dün Beden Terbiyesinden al
dığımıL malümata göre , yarın 

şehrimizde elli kilometrelık bir 
bisiklet koşusu yapılacaktır . Bu 
koşuya bir çok genç bisikletçilt r 
iştirak etmektedir . 

Gençlerin yarınki 
Güreş müsabakası 

Beden terbiyesi Seyhan böl
gesi güreşçileri yarın güre.ş mü 
sabakalarına iştirak edeceklerdir. 
Bölge binasında yapılacak bu mü 
sabakaların yedi galibi güreş grup 
birinciliklerine iştirak ettirilecektir. 

Bugün yapılacak 
Fudbol maçı 

Bugün şehir stadyomunda Ti
caret mektebi ile Muallim mektebi 
talcımları &rasında okullar arası 
lik maçlarına devam edilecektir. 

Yeni Hatay valisinin 
yaptığı tetkikler 
Antakya : 3 ( l'ürksöıü muha 

birinden) - Valirııi.1. Ştfık Soyer 
Dortyol kaıasında bir inceleme 
gezisi yapmak üzere bugün şeh · 

, rimizden ayrılarak Oörtyola git
miştir. 

Valimiz ge1isinde kaıanııı 

yol duıumu ve portakal Koope
ratir işlerini inceliyecelc ve bu 
geı.i üç, dört gün sürt-cektir. 

Valimize Nafıa, Ticaret Mü· 
dürleri de refakat etmektedir. 

O kullardaki 
İzci teşkilah 

Maarif vekaleti, okullarımızda 

izci teşkilatının azami surettı: ge· 
niş1emcsi kararını vermiş ve bunu 
bütün yurddaki okul idareleirne 
bildirmiştir. Oymak baylarına ait 
listelerde okullara gönderilmiş 

bulunmaktadır. 

Uzak Şarkta 
(Başı 1 inci sayfada) 

asker çıkarılması:üzerine harekat 
ansızın hızlanmıştır. Akay limanı 

Japon gemilerine üs hizmeti gö 
recektir. 

Tokyo : 3 ( a . a. ) - For· 
moze adasına ileride yapılacak 
akınlar için Japon kuvvetleri şim

diden üsler elde etmektedir. 
Çunking : 3 ( e. a. ) - Bir

manyada Stang vadisinde Çin 
kuvvetleri Kı:yugon hava mey
danını geri aldılar . Buıada 5000 
d n fazla Japon ölüsü sayılmıştır. 

Maymo : 3 ( a. a. )- Çörçil 
Birmanyadaki 17 nci tümene bir 
mesaj g<;ndererek muvaffakıyet

lerinden dolayı kendilerini tebrik 
etmiştir • 

Çuııking : 3 ( a. a. )- Honk 
üniversitesi profesörlerinden Gink 
Hong Kong hapishanesindeki ln
gilizlerin açlıktan ölmek tehlike
sinde olduklarını söylemiştir. 

Mclburn : 3 ( a. a. ) - Port 
Darvine yapılan 11 nci Japon hü · 
cumunda yedi tayyare dütüıül 

müştür. Hasar yoktur. 
Londra : 3 ( Teblik )- Uzak· 

şarkta Jıponların Akyapa asker 
çıkardığı haberi resmen tekzip 
edilmektedir • liataan müdafileri 
ıiddetli -bir Japon:hücumunu püı·I 
klrimüttilr. 

ı ........................ ~ 
ı . . • 
i ~EHIRU I i 
• • • • 
: Bahçene Patates, so : 

f ğan, fasulye gibi ku~a f 
ı saklanacak sebzeler ek! ı . 
: : .......................... 

Şehir meclisi 
Şelıi: medisi Nisanın 13 Ün

cü pazartesi günü saat 15 de top· 
!anacaktır. Önümüzdeki toplantı
da şehir~işlerine . ait mühim mese
lelerin konuşulacağı sanılmaktadır. 

Demirsporla Adana 
Gençlik karşılaşıyor 

Yarın şehir stadyornurıda 

Adana Gençlik kulübü ile Altıncı 

demirspor kulübü fudbol takımla 
rı arasında şild maçlarının finali 
yapılacaktır. Bu maçın galibi şild 
şampiyonu olacaktır. 

Ölüm 
Şdırimi1. ga1.hane memuru 

Cemil dün ölmüştür. Cena~esi bu
gün kaldırılacaktır. Ô!üye Tanrı
dan rahmet dileriz, 

Sovyet cepbeıı 
( Ratt.ır.ıl ı HiriıwiJeı 

tank ve hnr p mal1emı-si alınmış 
ve talırlp eılılmiştir . Yaln11. Ka
lenin ceplıes i ı ı cle Alman zayiatı 

10,000 dir . l.eniııgıadda muha· 
rebe bütün şiddeti],. devam et. 
mektedir . 

Berfin : 3 ı a. a. )- Bir Al
man zırhlı tümeni Orelde düş 

manı mevzilerinden atmış ve 31 
mevzii ele geçirmişlerdir • 

Moslıova. 3 l Tebliğ )- Gar
bi cephede bir Rus kıtası. ani 
bir hücum yaparak düşmanı bir 
köyden atmıştır. Kanlı sokak çar
pışmaları olmuş ve Almanlar 300 
er ve subay öldürmüşlerdir . Le· 
ningrad bölgesinde kanlı savaşlar 

oluyor . 

Beı lin : 3 Ça a.) - düşmanın 
m&halli şiddetli akınlarına ra~men 
Taarruz faaliyetinde bir azalma 
müsahade edilebilir. Kıtalarımız 

taarru1larda~mühim yer almıştır. 
Kafkasya açıklarında tayyareleri· 
miz büj ük bir Sovyet gemisinde 
yangııı çıkarmış, Kerçtede bir 
Rus gemisi bombalandı. 

Alman islerine 
,ıddet11: lnglllz 
bava blcamıarı 

Londra: 3"(a.a.)- Bomba tay· 

yarelerimi1. Almırnyanın bir çok 
askeri iislerine bombalar atmıştır. 
Fransa ve Belçikııdı.ki rlemiryolu 
merkeı.leı i de bombalanmıştır. 

Bu akınlarda bir düşman tayyare· 
si tahrip edilmiştir. Onbeş tayya
remiz dönmemiştir. Melkara fab· 
rikası yeniden şiddetle bombalan
dı. Puvasi fabrikalarına yapılan 

hücum büyük olmuştur. 

Londrn : 3 (a.a .) - lngiliı.ler 
Paris banliyosuna ve Havre yeni 
şiddetli bir akın yaptılar, Bir çok 
yangınlar, infılaklar olmuştur. Bu 
harekattan :ki tayyaremiz dönme
miştir · 

İsveç sahilindeki 
deniz muharebesi 
Stokholm : 3 (a.a.) - Çarfam · 

ba gecesi lweç:sahilleriııdeki de· 
niz. hubi hakkında gelen tafsila· 
ta göre, savaş gece yarısından 
sabahın dördüne kadar devam 
etmiştir. lngiliz gemilerinden bir 
kısmının Kategattan geçti~i ve 
bunların lııgiliz uçakları tarafından 
himaye cdil<iigi sanılıyor. 

Cenupta bir 
Kozacılık 

Kooperatifi 
Antakya : 3 (Türksözü Muha

birinden) - Bölgemizin en önem
li mahsullerinden biri olan İpek 
ko1.acılığının gelişmesi ve müstah 
silin korunmasını temin maksadiy
le Vali Şefik Soyerin çok faydalı 
ve yerinde bir teşebbüse geçerek 
"Kozacılık kooperatifi.. kurulması 

için ilgililerle temasa geçtiğini 

memnuniyetle haber aldık . 

Bilhassa küçük müstahsili ko · 
rumak ve satışı teşkilatlandırmak 
bakımından çok önemli olan bu 
teşebbüsün istihsal mevsiminden 
önce müsbet bir neticeye bağlan· 
ması için hazırlıklar devam etmek
teclir. Kooperatif bu ayın sonları
na doğru kurularak kredi temin 
ettiği tekdirde bu yılın mahsulü 
Kooperatif tarafından satın alına

cak ve fiyatlar hükümetçe kontrol 
edilerek müstahsilin menfaati te
min olunacaktır. 

Türk Tarih Kurumu 
bugün toplanıyor 

Ankara : 3 (a.a) - Türk Ta
:-ilı Kurumu ilmi toplantılarından 
11 iı ı c "si 4 nisanda yapılacaktır. 

............. 
JAPON - SOVYET 
MÜNASEBETLERİ 

Ankara: 3 (Rad y o Gazetesi) · 
Japonya Hindistanın işgaline ni· 
yet cdt·rkcn Rusya ile de müna
sebetlerini boırnıık istememekte
dir. Bütün Japon gaı.eteleri Mo~

kovanın clüriist siyasetinden ve 
Japon - Sovyet dostluğuıınan 

bahsetmiştir. ............. 
Hind meselesi 
Krlpı kongre 

kararını tetkikte 
Ankara: 3 (Radyo gaz etesl)
Hindistan meselesi hala milletler 
arası meselelerin ön planını teş

kil etmektedir . Kongre partisi 
cevabını vamekle beraber Müs· 
lüman partisi henüz cevap ver
memiştir • Hindliler davalarını 
harpten sonraya bırakmak iste· 
memektedirler . 

Son gelen haberlere göre , 
Krip'!I Hindıstanda bir müddet 
daha kalmaya karar vermiştir . 
Söylendi~ine göre , Kı ips müza
kereye de salahiyettardır. Şu hale 
göre , müzakereler devam ede
cektir. Bu konuşmaların müsbet 
neticeye varması iç in Çang·Kay
Şek. ve Ruz.velt de çalışmaktadır. 

Nevyo•k : 3 ( a. a. )- ln
giliz harp kabinesi Krips'e yeni 
salahiyet vermiştir . Hındistanda 
umumi seferberlik yapılacaktır . 
Krips temaslarına devam etmek· 
tedir . 

Yenidelhi: 3 ( a. a. )- Krips 
bugün saat 12 de general Veyvl 
ile görüşmüştür. Bir Çin delegesi 
Çang· Kay Şek in bir mektubunu 
Nehıuya vermiştir. 

Londra : 3 ( a. a. )- Hindis· 
tandaki kongrr partisi encünıeni 

bu sabah toplanarak bir buçuk 
saat çalışmış ve yarın toplanmak 
üzere dağılmıştır . Krips kongre 
kararını tetkik etmekle mcşgul

dur . Müslüman komitesi İngiliz 
teklifine cevap vermek üzere bu
gün toplanacalctır. 

İNGIL TEREYE 
ALMAN A KINLARI 
Ar kara: 3 (Radyo Oazeteel) -
Alman tayyareleri bu sabah ce· 
nubi lngiltereye a~ır bir taarruz
da bulunmuşlardır. Hasarlar ol
duğu bildirilmektedir. 

Bulgar Kralı 
Sof ya : 3 ( a. a. ) - Kral 

Boris hususi trenle Sofyaya ael
mif ve karıılınmıflır. 

Türkiyenin yeni 
Kahire elçisi 

Kahire 3 (a.a.) - Gazeteler 
Türkiyenin yen kahire elcisi Bay 
Numan hakkında sitavişkar Mşri
yatta bulunmaktadır· 

Brüksel şehrine 
beyanname atıldı 
Bern : 3 (a.a ) - lngiliz tay· 

yareleri Brüksel üzerine, işgal kuv· 
vetlerine hitab eden Almanca be
yannameler atılmıştır. 

--ZA Yl -=-ziraat~kasını; 
2 - S - 941 tarih ve 3186 nu
maralı cüzdanına koymuş oldu
ğ'um tatbik mührü kazaen zayi 
ettim. yenisini alacağımdan zayi 
olan mührün hükmü olmadığı 
,lan olunur. 

Yunus oğlu Mustafa 
Toprakezer 

ADANA SANAT OKUlU 
MÜDÜRlOGONDfN 

Okulumuza zammile birlik
de 3 7 lira ücretli bir ser ha
deme alınacaktır. isteklilerin 
m üarcaatları. 1-4-7 140?9 

. . ................ ~ .......... ~ ................. # .. 

• • ! Satlık Bağ •! 
• • i Yılanlı mevkiinde Mersin t 
i tertibi iki oda ve üzerinde yaz· i 
i lık çardak, 12 metre yüksekli- i 
i ğinde iki kat taht, istirahat i i 
i çin büyük bir kameriye ile su i 
i tulumbası, üzüm ve bir çok i 
i meyve ağaçlarını havi bağ sa- i 
i tılıklır. Görmek ve daha fazla i 
i tafsilat almak için Ulucami ci- i 
i varında şekerci Ahmet Durana i 
i müracaat edilmesi. i 
i 5-10 14026 i 
i i 
,, ........... ... . 49> . .... . .... ........................... .. .. ...................... .. 
ı ı 
ı Satıhlı bal ı 
ı ı 
ı Yılanlı mezraasında 6 ı 
ı dönüm' bir yerde ve bir ı i çardağı havi bir bağ sah- i 
ı hktır . lstiyenlerin Y enibe- ı 
ı destende manifaturacı Ah· ı 
ı dullah Akdenize müraca- : 
ı atları . 14025 2-6 G. : 
ı ı .......................... 

........................... 
1 BUamam ÇUçl ve Malllae Sablplırlne I 
: M'OJDEI... e 

1 DEMİRİŞAÇILDI İ 
1 Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, • 

1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, • 

1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş· ı· 
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • • ADRES : Eaki lataayon karakolu karıuınd D•mir J, • 1 Telgraf Adresi: Adana Demir lı Telefon 353 : 

•••••••••••••••••••••••••• 8 

SlYHAN YilllETİ KARSIY AKA MINTAKASI TAPU 

SiCil MUHAflZU~INOAN : 
Tarih ve No. Cinsi Miktarı Köyü HUDUDU 

K. Sani 
318. Y. 

" 

" 

9 

10 

1 1 

Tarla (6)Dönüm . 

" 
(6) Dünüın 

" 
; 

(S) Dönüm 

Çarhıpare Şarkan: Cebel, Garben: Tarik 
Şimalen : Tarik, Cenubcn 
Cebel. 

" 

" 

Şarkan: Tarikiam, Garben 
Çalılık, Şimalen : Dere, Ce· 
nuben : Hali. 
Şarkan : Tarikiim, Garben 
ve Şimalen : Çalılık, Cenu
ben : Hali. 

Yukarıda evsafı yazılı üç parça tarla K. Sani 318 el yoklama def
terinde lsmail oğlu Kehya Mehmet namına kayıtlı iken 327 tarihinde 
vefatiyle kızı Ayşeyi terk ettiğı ,bahs ile intikal muamelesinin icrası ta 
lep edilmiş olduğundan bu gayrı menkullerin hukuki vaziyetlerinin tel· 
kiki için 19/4/942 Pazar günü mahallinde memur gönderileceğinden 
bu gayrı menkuller üzerinde mülkiyet vesair bir hak iddia edenler var· 
sa mezklır güne kadar muhafızlığımıza veyahut keşif günü mahallinde 
bulunacak memura ellerindeki vesaiklerle birlikte müracaat etmeleri 
ilan olunur. 14036 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden 
1 - Açılacak kursta ayrıca muhabere de belletilmek 

üzere müsabaka ile Orta mektem mezunu, ücretli muvakkat 
memur almacaktır-

2 - Musabakada kazananlara (50) lira ücret verilecektir. 
3 - Muhabereyi öğrendikleri zaman ücretleri (60) liraya 

çıkarılacak veyahut ( 15) lira asli maaşla memur namzedliğine 
tayin olunacaktır. 

4 - M usabakada muvaffak olanlar idarenin tekhf edeceği 
yerlerde vazife kabul etmeleri şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memur'in kanununun 4 üncü 
maddesindeki şartları haiz olmakla beraber Devlet memuriyetine 
ilk defa gireceklerin (30) yaşını geçmemiş olmaları: ayni zaman· 
da Bayanlar müstesna olmak üzere erkeklerin fili askerlik biz· 
metini bitirmiş bulunmaları yahutta 339 veya 18 yaşını ikmal 
etmiş 340 tevellütlü olmaları lazımdır. 

· 6 - Musabakaya iİrmek isteyenler 15 ;Nisan;942 Çarşam• 
ba güııü saat 17 ye kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle be· 
raber Vilayet P. T. T. Müdürlüğüne müracat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 16 / Nisan I 942 PerşembP. günü aaat onda 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünde yapılaa. ktır, 1 -7 14027 

Umumi Neşriyat Mlidürü : Macit gu'1ü 
iuıltlıtı yer : Türbözü Matt.auı 


