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Erzurum, Erzincanın imarı için 1 

YARIM Mil YON LiRA 
T AHSiSAT VERiLiYOR 

Harbin, sanıldığından 
daha çabuk biteceği 
hakkındaki haberler 

Necmeddin Sadak 

A 
imanların, Kırımda Kerçi ele 
geçirdikten sonra Harkof cenu
bunda lıjum • Boronkovo böl

lesinde ileri harekata başladıkları 
bildiriliyor. Bu şehirler Harkof'la 
-oıtof arasındadır. Büyük Alman 
laldırımının kafkasyaya doğru bu 
ktıimdcn başlıyacağı çoktan söy
lerıiyordu. Dikkate değer nokta, 
bu hareketin Alman tebliğlerinde 
htrıüı hiç yer tutmaması ve in· 
lliliı kaynaklar ile Sovyet td>liğin· 
de haber verilmesidır. Almanların 
h•rp tebli~l<"rinde giittül.;leıi usul, 
bır harc"eti, 'lıiOllul'U bC"lli olaC'ak 
k•dısr gelışmeden öııce ~izlı tu
tarak ve ırncak bısşuı ıl Jıltdıı ııorıra 
8ÇıQa vurnıısk uldu~uııu Kc-ı ç 
llılıhısrebcııirıde ~ördiik . 

• Ankara: 23 (Türlıaö:.ıü Muhabirinden) - Ersa· t 
f rum ve Er2incan ft!hirlerinin imarı için her ilıi f•hrinı 
: belediyelerine 3.300.000 liralık yardımda bulunulma•ı t 
f bir lıanunla kcıbul edi/miıti. Olağanüatiı durum yüzlİ,,. f 
f den geçen yıl bu iki belediyeye para tahaiai mümkün f 
f olamamııtı. Haber aldığımıza göre, Dahiliye Velıilliii t 
f Maliye Velıilliii ile anla,arak 1942 mali yılı içinde t 
t bu iki belediyeye 500 bin lira v~ri/meaini kar11rlaımıı· t 
• tır. • 

••••••••••••••••••••••••••• 

·' , 

B. Ruzvelt 

kUZVElTE GÖRE 
BU MUHAREBE 
UZUN SÜRECEK 

Vafingion: 23 a.a. - Reis 
Ruzvelt bugün gazeteciler konfe
ransında demiıtir ki: Bu harp u

IGerW 3 tlocö 97fada) 

;ı Sovyet ceph~ 

Büyük savaş 
devam ediyor 
Fakat ne 'Ruslar 

ne de Almanlar 
ilkbahar akını 
başladı ! demiyor 

An"ar11: 23 (lt•dYO Gazeleal)
Alaıan ...... Ruı harbi, h11r p hava· 
di•lf"rinirı ön pliııını teşkil etmek-

. Bu hareket, 11.ır kuf11 do~r u 
ılcrliyen Tımrıçeııkn oı dularnıı ııul 
Ccnchtan \'t'virip 11armısk ic;iıımidir, 

Yok•a bu .S<,1V\'d ileı lemesınd~n 
1•lıf adc ederek yapılmış, geniş 
Olçildc bir giritim midir'? lngili:ı 
••kert kaynakları buııu henüz ke~· 
tiremıyorlaı, Yalnız. Tımoçeııko 
Ordularının tehlikeli bir dur uma 
lırditi hakkında Berlineen gelen 
haberlerle, Harkof cenubunda 
beliren hareketin, büyük Alman 
turruzunun baılangıçı olabilec
ttini ileri süren İngiliz telgrafları 
•tısında ehemmiyetli bir münaae· 

Cenup Ru• kaaabalarında" ~ 
tedir. iki taı ıtf d11 geçc>n hafta 
içinde ı.af er iddialıı ındı hulurı

muıtur. 
------------- - Acaba büyük taarruz bat· 

ANKARADA Du•• N lamıı mıdır? Bütün dünya bunu 
soruyor. Fakat buna her iki ta
raf bir cevap vermiyor . Bununla 

~t aörmek mümkündür. 

Ruıya harbi , bu ıuretle ya
AÇILAN SERGiLER 

beraber büyük muharebe baıla· 
mıf ve devam etmektedir . 

Berlin : 23 ( a. a. ) - Ruı 
kuvvetleri 16 May11tanberi 450 

~ .. yavaı alevlenirken Amerika
~'" , harbin gidişini iyimseyen 
lltnitli bir hava esmeye başladı . 
Sillhlanma protramımn bir kıs· 
11hndan vazgeçildiği , zaferin sa-
1111dıtıncfan daha çabuk gerçek
'tttceti gibi sözler söyleniyor , 
b•berler yayılıyor. Birdenbire ya
tıtııan bu iyilik havası, Amerika 
htlluna cesaret ve d!lyanıklık ver• 
llıtk için midir. yoksa Yeni dün· 
~•dı, harp sonunun yaklaıtığını 
16ıteren alametler mi görüldü ? 

BAKIM VE TUTUM SERGISILE GÜZEL SA
NATLAR BIRLIGİ RESİM SERGiSi AÇILDI 

1 
Dünya harbini tek bütün ha-

111~e düşünmek ve Avrupadaki .. 
:•rııının Pasifik ve Uzakşark fır-
111•ıından ayrılmaı olduğuou san· 

111•k yanlıı bir görüıtür . Mihver 
~iınesi içinde birbirlerine .•ım11lo 

lspanyol şefleri 
arasmda ihtilaf 

•tlı görünen Almanya ıle Ja
J>~rıyanın çıkarlaı ı bir olmadığı 
l•bi, iki devlet arasında harpteki 
llıerıfaat beraberlıQ'inin ıylh dava-
11"da da bir yürüyece~ine inan· 
llııyoruı. . Nitekim lııtıilterc ile 1 
~lnerikanın Avrupada v~ Paıi· ı "' 
ıkte k<ırumak ve kurtarmak İS· 1 

ltdikleri davA ve menfaatler hem ~ ""~··' .ı 
~tı ayrı, hem başka başkadır . ·' 
il bakımdan harbin , Avrupada 

~e Uıakfarkta ayni zamanda bit· General Franko 
llıeai mümkün de~ildir. Sulh ise , Nevyork 23 a.a. - News 
dG"Yanın bu iki yarısında birbi- Week mecmuası yazıyor: Vaşing· 
'"den çok farkla meseleler ortaya tonun iyi haber alan mahfillerin· 
~1~tacak, çok kalabalılC milletleri de söylendiğine göre, General 
iılendirecektir. Franko ile hariciye naıırı Sunner 

Sunun içindir ki, Amerikada arasında şiddetli bir anlaşmaılı-
tıftrden ve harbin yakında sona ğın bafgöstermek üzere olması 
~tcetinden bahsedilditi zaman muhtemeldir. 
'itupının mı , Uzalrıarkın mı M. Sunner ispanyanın Alman· 

iôtönünde tutulduğunu anlamak ya ile olan ba~larını daha &ıkı 
tGçuır • bir hale getirmek için büyük gay-
b Avrupada , Anglo - Sakson retler sarfetmif W! fakat Franko 
•kırnından harbin bitmiş sayıl- umumi efkarın bu yolda bir te-

~•11 için Almanyanın bu yaz şebbüste kendisine yardım etmi-
uıyada yenilmesi yahut Ruı yecetine emin olduğu için naıii-

(Oerlmi ı lbıcd auf ... l IGerlll ı llacü aa1fadal 

Ankara : 23 ( Türksözü mu
habir inden ) - Ulusal ekonomi 
ve Artırma Kurumunun haıırla
dığı " Bakım ve Tutum Sergisi > 

bugün saat 16,30 da .Sergi evinde 
açılmıştır . 

Bir ~ açık kalacak olan bu 
sergi üç kısma ayrılmııtır. Birin
ci kısım sağlık kısmı adını taıı· 

maktadır. Bu kısımda, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekilliği müte
hassıslarının da iıtirakile satlık 
tutum, bakım ve iııraf yolları ga
} et sade ve canlı bir tekilde 
halka anlatılmak iıtenmiştir. ikin
ci k111m ev kısmıdır. Burada , lı· 
met Paşa Kıı Enstitlsünün el· 
birli~ile, ev ekunomiıi lıallkında 

zamanımızın şartlarına uygun µra· 
tik bilgiler ve faydalı tavsiyeler 
verilmiıtir. Serginin ev hayvan
ları kısmında tavuk tavıan arı • • 
gibi evcil hayvanların faydaları 
anlatılmıştır . Ayrıca Sergievinin 
bir salonunda serginin devamı 
müddetince her 2ün, Sıhhat Ve· 
killi~'inin getirmiş olduğu kültür 
filmleri de halka parasız olarak 
gösterilecektir. Sergievinin başka 
bir salonunda hazırlanmış olan 
Güzel Sanatlar Birli~i resim ıu
besinin sr.rgiıi de bu2üıı , ayni 
aaatta açılmıştır . 

Amerikada benzin 
ve kauçuk tahdidab 

Vaıingtoo : 22 (A.A) - Bir 
temmuzdan itibaren Amerikada 
benzin vesika ile satılması mubte• 
meldir. Kauçuk istibliki de tahdit 

ı ohuıaca)dır. 1 

tayyare kaybetmiılerdir. 
Londra : 23 ( a. a. )- Roy

terin Kuybifefteki muhabiri ya
zıyor : 

Hava şimdi Leningrad gibi çok 
ıimal çevrelere kadar genif ölçü
de harekata imkin vermektedir . 
Novıorod ile Velikiye Luki ara
sındaki cepheye bir çok Alman 
keıif uçuşları yapıldıtı gibi Mos
kova yolunu kapılan Kalinin Ctp

heıinde yani Riga ile Viaıma 
arasında Almanlar ıiddetli mevı.ii 
çarpışmalarla Rusların kuvvetini 
yokluyorlar . Sovyet Baıkuman
danlıtı müdıf aa harekAtı paro 
laıı « Batıya dotru ileri > dir . 

Gazete muhabirinin kanaa· 
tine aöre, ıimdiki Sovyet taarru· 
zunun hedefi bütün Ukraynadır . 
Fakat amacı daima < Mutaarrııı 
Ruı topraklarından kovmak .. ttlan 
Baıkumandanhtın eıas amacı top· 
rak kazanmaktan ziyade Alman 
orduıunu yok etmektir . Bundan 
dolayı Başkumandanlık , Alman
lara afır klyıplar verdirmeti sat· 
hyan bütün taoruz veya müdafaa 
fırsatlarını elveritli karıılımakta
dır. 

Moıkova : 23 ( a. ı. )- Tas 
ajansı bildiriy•r : Son yedi ay 
içinde Rus çeteleri işgal altında 
bulunan Ukraynanın muhtelif böl-
gelerinde 12 bin Alman öldür
mütler , 27 treni yoldan çıkar
mışlar, 126 tank ve zırhlı oto
mobili tahrip ve 23 kararaihı im· 
ha dm itler, 42 mühimmat depo· 
aile 112 köprüyü havaya atmıt-

lardır. Harkof bölgesinde de Ruı 
taarruzu baılıyalı çete faaliyeti 
artmııtır . Bütün Ukrayna köylü-
leri bu ilkbahara c Çete harbinin 
ilkbaharı > alını vermiflerdir . 

1 

Moıkova : 23 (A.A) - Har · 

kof keıiaainde tank muhar~eıi 

•• 

Hal safhasmdaki işlerimiz J 

Bütün Ege'ye 
ucuz elektrik 
GIBIZ BIDBOBLIBTBIB SANTRALI 
llJLIBINI BAŞLANMIŞ BULUNUYOR 

Ankara : 23 ( Türksözü mu· 
habirinden) - Elektrik işleri etüt 
idaresi tarafından Ege bölgesinin 
ilk enerji ihtiyacını karıılıyacak 
olan Gediz hidroelektrik santralı 
projesinin hazırlanmasına devam 
olunmaktadır. Bu santralın istih
sal edeceti elektiriti Ege bölge· 
sine dağıtacak olan elektrik hatla· 
rının geçit hesapları yapılmakta 
ve resim işine başlanılmıı bulun· 
maktadır. Pek yakında bütiin ege 
bölgesi nahiyelere, köylere kadar 
elektri~c .. avuşacak ve bu euerji 
halka çok ucuza maledilccektir. 
Bilhassa küçük, büyük sanayi te· 
sirleri aıami istifade görecektir. 
Bu 1antral gibi daha birçok un· 
trallar kurulacaUır. Ôıı planda 
m~mlcketi.. dört yer inde büyük 
elektrik ııantr alları kuı ulması dü
ıünülüyor. 

Almpn denizaltılar; 1 

Bertin: 23 a.a. - Bugünkü 
resmi tebli~e aöre, alman deniz· 
altıları Antille adaları doğu•un<la 

Karaip denizinde ve Meksika \ı:ör
f eıinde l 11,6CO ton hacminde 20 
ticaret vepuru batırm11lardır. Baş
ka bir denizaltı Saint • Laurent 
nehrine girerek sıkı bir fjeniz ve 
hava nezaretine ratmen, hepsi 
14,000 ton hacminde üç gemi ba
tırmııtır. Bu suretle Amerika su
larında hepsi 125,600 ton hac· 
minde 23 vapur batırılmış olmak
tadır. 

- Vaşingten: 23 a.a. - Bugin 
bi(dirildi~ine göre, Amerika Bir· 
leşik devletleri lnriltereyi örnek 
tutarak gemilerini Amerika (kıyı
ları) boyunca kafile halinde sev
ketmiye başhyacaktır. 

RapoUde 150,000 
Alma• aılıırı 

Bern: 23 a.a. - İtalya hu· 
dudundan gelen telgraflar mühim 
miktarda alman yardımcı kuvet· 
!erinin ıon zamanlarda ltalya,ya 
gönderilmiş olduğunu bildirmekte· 
dir: Şimdiki halde Napoli civa 
rında toplanan alman kuvvetleri 
150,000 den fazla tahmin edil
mektedir. Sokak muharebelerine 
alışkın ulan yeni S. S. müfreze
leri faıiıt aleyhtarı nümayişlere 
sahne olmasından çekinilen şimali 
İtalya bölgesine yerleftirilmiştir. 

~zakşarkta __ 

100.000 KiŞiliK 
~İN KUVVETİ 

MUHASARADA YMIŞ 
Hava savaşları 

Melburn : 22 (A.A)- Avust· 
ralya tebliği: Hava tcşeklıülleri· 

wiz Yeııigiuede Japon üıleriui 
şiddetle bombardıwao etmiştir. 

Keza Robar'ada wüthit akınlar 
yapılmıştır. 

MelLourue : 2'2 (A.A) - Gc· 
neral Mac Arthur'uıı umumi L:a· 
rargahmdan bildirildiğine göra, 
Amerikan ve Avustralya uçakları 

Avuıturalyaıım şimal batısında 
Japonların iki mühim iıtili il11üoll 
•tır surette bombal11wışlardı.1. 

Müttefiklere ait uçaklar, Ti· 
mor adasuııı1 Hollanda kısmında 

Hoepanz ve aynı adaımı Portekiz 
kısmında da Dilliye hücum etwiı· 
lerdir. 

Koepaag'da diifmanan yerde 
bulunan iki uçağı tahribedilmif, 
hava meydanı ve binalar hasara 
utratılmıfhr. 

Müttefik.kere ait uçaklar Port 
Moresby 'ye hücum teşebbüsünde • 
bulunan bir Japon hava tepilini 
kartılamıtlar ve bu tefkildeki on 
uçaktan dördü hasara ugrablmı,tır. 

Tokyo : 23 (A.A) - Çekya· 
nikte yüzbin kitilik Çin ordusu· 
nun muhasara edildiği bildirilmek· 
tedir. 

İsveç Limanlarından 
kaçan gemiler 

Stokholm : 23 (a. a.) - İs
veç gazetelerinin bir İngiliz lima· 
nından öğrendiklerine göre, bun· 
dan bir kaç bafta evvel lsveç'in 
Göteborg limanından çıkİnıya te • 
şebbüs eden 11 Norveç - lngiliz 
vapurundan ancak ikisi İngiltere
ye varabilmiştir. Bunlardan biri 
400 tonilatoluktan biraz büyük bir 
petrol gemisidir. Ôteki iemi ise 
limana girdiği vakit alevler içer· 
sinde idi. Bu gemi bir enkaz ha· 
line gelmiştir. 

Türkiye futbol birinci~ 
liği müsabakası başladı 
devam ediyor. Bu muharebe Uk· 1 
raayanın mukadderatanı tayin ede· 
cektir. Almanlar yorgunluk ali· 
meti göıteriyorlar. Almanların 

atar kayıplara uğradığı görülüyor. 
Timoçenko taarruzu tiddetle de· 
vam ediyor. Alman tank kayıp· 

ları çok ağırdır. Alman orduıu 
yarma hareketlerimize mani ol· 
mak için bütün gayretini sarfet· 
mektedir. 

Tank muharebeıi biraz. tav· 
samıfbr. Harkof keıimi•de Alman 
laran asker ve malzeme kaybı mu· 
az.zamdır •. Hava_ kuvvetlerimiz. 86 

(Qerlll 3 llacii aaıfa4al 

Ankara : 23 ( a. a. )- Tür
kiye futbol birinciliği maçlarına 

bugün baılandı. İlk karıılaımalar 
Harbiye - Trabzon lisesi ve Be
şiktaş - Göıtepe arasında idi . 
Harbiye Trab:ıon takımını 2-10, 
Göıtepe Beşiktaşı 1 - 2 matlüp 
ettiler. 

İngiliz Elçilikleri 
Londra : 22 (A.A) - Kral, 

Büyük Britanyanın Yunanistan, 

Çekoslovakya, Yugoslavya nez· 

dindeki elçiliklerini büyük elçilite 

tahvil etmiftir. 
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1 Ha va c ılık e ahi s ı eri i ·.HABERLER ·--------
Yeni Bir Tip 

Tayyare 
iLKOKULLAR 
TATiL YAPTI 

- • 

Kozan ve kadirlide 
çeltik: ekilecek 

"M 110,, un evsafı 
Dün şehrimiz. ilkokul talebe· 

!erine karneleri dağıtılmış ve ders. 
lere son verilerek okullar tatil 
edılmittir . 

VEKALETTEN DiN IMİB DiLDi 
Kadirli ve Kozan kazalarında 

evvelce men edilen çeltik ziraati 
bu defa ziraat vekaletinden vila
yete gelen bir emirle tekrar eki· 
me müsaade edilmiştir. 

Hava kuvvetleri esas mu ha· 
rebe silahlarından biri oldutunu 
bilhassa bu son harbde gösterdik· 
ten sonra şu şekilde bir tasnife 
tibi tutulabilir: 

Taarrnz tayyarcciliti: Bombar· 
dıman tayyareleri. 

Müdafaa tayyarecilij'i: Av tay· 
yareleri. 

Bombardıman tayyareleri düş· 
mao fopraklarına veya ilerlemiş 

dü.fmao gerilerine giderek bunun 
biltün kudret kaynaklarını bom· 

balar. A., tayyareleri ise taarruz 
eden dqman bombardıman tay· 

Duyduklarımız - -
Amırlllllılar 
ve lagWıler 
aııır dlJOr '1 
lngiliıler: "Çayımızı kurta~ınızl,, 

diye bağırıyor. 
Londra gazeteleri, Aflla harbi 

dolayısiyle japun kuvvetlerinin 
muvaffakiyetlerindeki ehemmiyete 
karşı bütün lngilizlerin hissiyatını 
tahrik edecek bir meseleden bah
ıediyorlar. lngiliz efkarını derin 
surette müteessir eden büyük 
batlıklar bunlardır. 

''..Çayımızı nereden tedarik 
edece~iil,, " Çay tehlikededir 1,. 

B~ lngiliı. için çay bir ihti
yaçtır. Vasati olarak adam haşana 
çay istihlaki senede dört kilodur. 
Bu suretle 47 milyon lngiliz bugün' 
derin bir \.heyecan içinde bulunu
yor. 

Londra her sene 200,000 ton 
çay ithal ediyordu. Bu kauçuk ve 
kalayla beraber sitenin inhisarında 
bQlunuyorda. 

Jnsulinde ve Melezya'yı kay· 
betmekle kauçuk ve kal•y başka 
eUere ıeçmiıtir. Buıünde çay 

ehemmiyetli ıurette tehdit ediliyor. 
Dünya haaılatının yüzde otuı 

yedili 1 n ı i 1 i z. Hindistanından 
gelir. Yüzde 24 ünü Seylan, yüzde 

on yedisini lnsulinde, yüzde onunu 
Çin, yüzde dokozunu Japon çayı 
teşkil eder. Yalnıı çay ekilen 
arazi harp mıntıkalarında olmakla 
kalmamıştır, Nakliyat gittikçe teh 
likeli bir şekle girmiştir. 

AQ-ır başlı "Timeıı,. gazetesi 
hükumete ıu esaslı suali soruyor: 

"ihtiyat çayınız ne kadardır?,, 
Japonlar, ant olarak Ameri

kayı harp ilin ettikleri zaman 
hundan en çok mütehayyir olan 
Şanghaydaki Amerikalılarla lngi· 
liıler olmutlardır. 

Hakikaten 1934 tenberi japon
lar, her ihtimale karşı müdahalede 
bulunmak maksadile "konsesyon,, 
denilen bu imtiyazlı mıntak~~ın 
kapısını bekliyorlardı ve Sırın· 
cikAounun ıekiıine kadar da ice-

riye girmemişlerdi 

Pasifık ihtilafiyle Şanghayın 
ticaret ve banka muhiti otan 
Naokin • Roadda korku kendini 
röıterdi. Herkeı birbirine japon-
ların büyftk mağazalara, mali 
mtle11eıelere el koyup koymıya
caklarını, yani hülasa olarak bu 
imtiyazlı aahada hayatı durdurup 
durduramayHaklarını soruyordu. 

Yalnıı bundan Fransızlar kor
muyorlardı. Çünki Fransız kon· 
ıesyo'nu dotrudan do4'ruya bir 
Franıız heyeti tarafından idare 
ediliyordu. Halbuki digerlerinin 
idaresini üç ingiliı, üç Amerikalı 
ve üç Japonyatıdan mürekkep bir 
nevi belediye meclisine verilmişti. 

Birincikinunun sekizinci günü 
k8flm& Japon askeri kuvvetleri 

(Gerlll 3 inoi aaıtadal 

yarelerioin harekatına uıani olur 
veya kendi bombardıman tayya· 
relerini düşman av taarruzlarına 

karşı korur. 

939 Harbi 9aşlayıp Alman ha· 
va kuvvetleri bilhassa taarruzi mak· 
•adlarla kullanıldığı sırada müda 

faa silahı olarak ellerinde yalnız bir 
kifilik (Me·109) tayyaresi vardı. Bu 

tayyare ancak bir müdafaa silahı 
olarak kalmış ve (çok az taarruzi 
hareketler yapmış olan müttefik 
kuvvttleri karşısında fazla bir 
kullanılma imkinı ile karşılaşma· 
mıştır. Buna mukabil taarruz eden 
Almao bombardıınan tayyareleri 
bilhasaa lngiliz av kuvvetlerinin bü 

yük fedakarlık ve gayretleri neticesi 
"' çok zayiat vermiş ve bu taarruz· 

lar için kendilerini koruyacak bir 
av himayesine ihtiyaç hissetmiş· 

terdir. (Me 109) ·bir kişilik ve 
bombardıman tayyarelerine refa · 
kat edecek kadar uzun menzilli 
bir tayyare olmadıiından bu hu· 
susta bundan istifade etmek im· 
kanı bulunamamış; bombardıman 
tayyarelerine refakat edecek meo• 
zilde ve aynı zamanda bir av 
tayyaresi evsafını haiz yani mu· 
barebe kabiliyeti fa:r.la bir tayyare 
tipi üzerinde çalışılarak (Me · 110) 
tayyaresi ortaya çıkmışhr.' 

Bş tayyare Britanya üzerinde 
gündüz bombardımanları yapan 
tayyareleri himaye etwek maksa· 
dile bunlara refakat ettikten bafka 
kendileri de ruüstakillen lngiliz 
tayyare meydanlarma baskınlar 
yaparak büyük zararlar verdirmiş· 
lerdir. (Me·109) tayyaresi bir ki· 
şilik 2540 kilogram aiırlıtmda 
D·B·601 tipi 1100 baygir kuvve· 
tinde bir motörle mücehhezdir. 
azami süratı saatte 570 kilometre· 
dir. beş bin metreye 4 dakika 45 
saniyede çıkabilir ve en çok çıka· 
bileceti irtifa 11000 metredir. Fa: 
aliyet sahası biu kilometre olan 
bu tayyarenin silahları iki maki· 
neli tüfekle 20·22 milimetre ça• 
pında iki toptan ibarettir. Bu tay
yarede Stukalar gibi lspanya da· 
bili harbindekullanılarak tecrübe 
edilmiş ve tadillerle bugünkü şek· 
lini almıştır. 

Me-110: Diterindeo daha büyük 
ve mürettebatı iki kişidir. 6700 
kilogram aj'ırlıtında:otan bu tay· 
yarenin azami sürati saatte 585 
kilometredir. Faaliyet sahası sür· 
atine göre detişir: 585 kilometre 
aürtle 1320 kilometre. 

282 kilometre süratle 2750 ki· 
lometre seyir aiaaına malik bulu: 
nan bu tayyare hem öne ve hem 
de arkaya atan makineli tüfek · 
lerle mücehhezdir. 

Hasta bakıcılık 
hemşire okulu 
lstanbulda Aksaraydaki Kıı.ıl

ay hastabakıcılık ve hemşire ok
uluna bu yıl kız !isesi ve ortaolc
ullardan mezun talebeler alınacak· 
tır. Bu talebelerin lstanbula kadar 
gönderilmelerinde bütün Masraf· 
lan Kızılay tarafından verilecek
tir. Keyfıyet alakadarlara tamim 
olunmuştur . 

Mersinde bir kız 
enstitüsü açılıyor 
Haber aldığımıza göre, Ma

arif Vekaletince Mersinde birisi 
Orta okul diğeri ilk okul mezun· 
!arına ve üçüncüsü, 16 - 45 yaş 
arasında bulunan bayanlara ait 
olmak üzere bir kıı enstitüsü a· 
çılmasına karar verilmiştir. Bina· 
nın tedariki Mersin vilayet maka
mından iıtenmiştir. 

Gazetemizle 
alakası kesildi · 

Bir müddet gazetemizde şehir 
muhabiri olarak çalıştırılan Yusuf 
Ayhanın gazemizle hiç bir alikaa 
kalmadıtını beyan ederiz. 

· :ralebe kampları 
Bize gelen matümala ~ göre, 

Bu sene kurulacak talebe kamları 
masrafları 120,000 lira olarak 
tesbit olunmuş ve lahaiaatı ayr1l· 
mıştır. 

Eğitmenlerimize 
yeni tahsisat 

Eğitmenlerin çocuk ve pa
halılık zammına karşı Maarif Ve· 
killiQ-inden Vilayete 1997 lira 84 
kuruş gelmiştir. Bu para hak ka
zanmış olan Eğitmenlere tediye 
edilecektir . 

Atletlerimiz 
çalışmaya başladı 
On beş Temmuzda Ankarada 

yapılacak Türkiye birinciliğine 

lçel grup şampiyonu olarak işti
rak edecek olan Seyhan bölgesi 
atletleri atletiım ajanı Bay Abdi 
Atamer ile ıpor antrenörü Ce
vat Diblenin nazııreti altında stad· 
} om da çalışmalarına baş1amışlar

dır . 

Köy kadın kursu 
tatil edildi 

incirlikteki köy kadınları ge· 
zici biçki, dikiş kursu bir Teşri · 
nievvel 942 de meııaisine tekrar 
başlamak ü1.ere tatil yapmıştır. 

UZAKLARDAN HABER 

................ 
: $EHiRU i ı 
f Herf•Y pahall oldu. f 
f Belklde daha pahalan•· f 
ff caK. Herfeylnl iyi kullan. ff 
• 

Yamall giy, ayıp dean. t ........................ 

Tohumluk için 
gelen emir 
Çıftçiye tohumluk olarak ay

rılacak miktarlar hakkınJa alınan 
son emir üzerine çiftçinin gele
cek sene ekeceği buğday için dö· 
nüm başına 20 kilo, arpa ve yu
laf 18 kilo, ça~·dar ve mahlut 20 
ter kilo, 11'aıır 4 kilo, darı 2 kilo, 
fasulya, nohut 10 ar kilo , bakla 
12 kilo üıerinden teıbit edilmiŞ
tir. 

l9llU1re alt 
JIDI llaau 

lspirto , ve ispirtolu içkiler 
hakkındaki kanun layıhası Meclis 
umumi heyetine sevkedilmiftir . 

Bu liyıhanın esaslarına göre, 
her türlü iıpirto ve ispirtolu iç
kilerin yapılması, hariçten getir
tilmesi, yurd içinde satılması hü
kumetin inhiıarı altındadır: Yalnız 
her tlrlü · eareplarla meyve ıarap

larmın yapılması Vt satılması bu 
kanun hükümlerine göre serbeıttir 

Kanunun esbabı mucibesinde 
fazla alkollü içkilerin satışının az
aldığı 1929 ve 1930 senelerinde 
3 milyon küsur ntredcn ibaret 
bulunan şarapçılığın 10 milyon 
küsur litreye yükselmiş olduQu 
yazılmaktadır. 

Ayrıca layihada şarapçılığı 

himaye eden bir çok eaaslar da 
bulunmaktadır. 

Halk için yüz 
bin takım elbise 
Halka ucuz elbise temini 

için yapılan tetkiklere devam 
olunmaktadır. 

Aldı~'lmız malümata göre bu 
kumaşlar Feıhane f abrikaİlırı ta· 
rafınban yapılacak, ilk parti~c 
100 bin takım elbiıe hazırlana
caktır.· 

Sümerbank halk için 100 bin 
adet kasket imal etmeği de düşün 
mektedir. 

Veteriner müdürü 
Veteriner müdürü Şefik Tezel 

Osmaniye ve Ceyhan bölgelerinde 
bir tetkik seyahatine çıkmıştır. 

• 
Soğuktan smağa geçiş - Rekorlar diyarında 

ispanyanın muhtelif bölgelerine birdenbire bir 
sıcak dalgası yayılmıf ve sıcaklık gölge~e _sıf~r. üs
tünde elli beşi bulmuş. Hatırlardadır kı bır ıkı ay 
evvel lsveçi bir soğuk dali'ası sarmış, termometre 
bazı yerlerde sıfırın altında elli beşe düşmüştü. Na

kıs 55, zait 55 ne demek!.. 

* * * Amerika, rekor diyandır : En büyük tayy~re 
orada yapılır ; bir gemi en çabuk orada denıze 
indirilir ; en büyük harp tahsisatı oradadır... İlah. 

Nevyorkta saat 15 de tehlike işareti verilmiş, 
saat 15. Ol de tehlikenin geçtiği bildirilmiş. 

Rekor illetine sadakat nümunesi : Bir dakikalık 
tehlike. 

•• * 
Durmadan dinlenmeden ıece ıündü~ mihver 

tayyarelerinin bombalariyle dövülen Maltalılar he

men hemen bütün günlerini sığınaklarda geçiriyor· 

tar. 

Kayalarda kazılan bu sı~naklar 6000 den az 

detildir ; ayrıca 1500 tane de yapılmak üzeredir. 
Bunların ekserisi 30 metre derinliğinde olup 1500 
kişi istiap edecek büyüklüktedir. 

Sığınaklarda denizaltılarında gibi bir hayat sü

rülüyor. Büyüklerinde üst üste yatakhklar'livabolar 

ve mutfaklar vardır. Akümülatörler elektrik ziyası· 

m temin eder. 

Radyolarla mütemadiyen musiki parçaları çalı· 

narak sinirleri heyecandan gerilen Maltalılara bu 

müthiş yaşayış unutturulmıya çalışılır. 

Bu sene bu kazalarda yapı· 
lacak çeltik ekimi sıhhi ve zirai 
ve fenni esasları ihtiva edecektir. 
Son tetkik, fen heyeti raporu 
muhteviyatına göre, muamele ya
pılmaıı lüzumu bildirilmektedir. 

Gelen bu emir kazalara gön
derilmiş ve rapor muhteviyatına 

göre izin verilmesi lüzumu bildi· 
rilmiştir. 

Bir kaçakçı şebekesi 
meydana çıkarıldı 
ıskenderun : 23 (Hususi mu· 

habirimizden ) - Cenup demır

yollarile Suriyeye ilaç ve tıbbi 
malzeme kaçıran bir şebeke mey· 
dana çıkarılmıştır . Kaçakçıların 
yakalanması bir gün mesl'llesidir . 

Kağıdın gümrük resmi 
Mcmleketimi:r.e ithal edilecek 

gazete ve ders kitapları kağıtları

nın gümrük resmi 100 kilo1a 50 
kuruşa ve istihlak veraisi de 100 
kuruştan ~ kuruta indirilmiıtir. 

Radyo Aboneleri 
Radyo mec~uasında çıkan bir 

istatistij'e göre, şubat ayı zarfında 
63 vilayetimizde 102,966 radyo 
abooeıi vardır. Aradan geçen üç 
ay zarfında abone mikdarı bir 
mikdar daha artmıştır. Radyo_ida· 
reıi abonelerden ıenecle oo lira 
aldıtu• göre. bir mllyon kilaur 
lira tahsil ediyor demektir. Muh· 
telif vilayetlerdeki abone wikdarı 
şudur. 

lataaıhul 39698, Ankara 12689, 
lzmir 5396, Buna 3271, Eıki,ebir 
2837, Zooruldak 2545, Kocaeli 
2157, Balıkesir 2136, Konya 2023, 
Samsun 1563, Seyhan 1552, Ma· 
niaa 1361, Çanakkale 1337, Kaz 
ııeri U44, İçel 1091, Gaziantep 
1088, \{ydıu 1077, Kütahya 971, 
Sivas 956, Hatay 900, Kastamoni 
833, Afyon 829, Trabzon 781, 
Bolu 775. Kırklareli 763, Tokat 
687, Mutia 675, Malatya 650, Ell 
zıg 639, Edirne 624, Denizli 608, 
Antalya 600, Diyarbakır 598, Nit· 
de 594, Amasya 590, Kars 556, 
Bilecik 547, T ekirdat 543, Erzu
rum 527, Çankırı 403, Ordu 402, 
Isparta 392, Gireson 390, Çorum 
339, Sinop 319, Urfa 311, Yoz· 
gat 257, Maraş 242, Burdur 241, 
Mardin 195, Çoruh 171, VBfD 137, 
Erzincan 136, Ağrı 133, Kırşehir 
132, Siirt 116, Rize 112, Gilmilf· 
hane 106, Mut 75, Tunceli 59, 
Bitlis 53, Bintöl 24, Hikkiri 15, 

Kırkpınarda 
güreş başladı 

Ankara : 23 (Türluözü Mu· 
habirindeo) - Edirneden fU ma· 
lumat veriliyor: 

Bilyük Kırkpınar güreşleri bu· 
gün ötleden sonra destelerin göı · 
terif mahiyetindeki gürefleriyle 
başlamışlar. Üç gün sürecek olan 
bu güreşlere memleketin her ta· 
rafından ve en tanınmıf gürefçi· 
ler iştirak etmektedirler. Tekir· 
datlı Hüseyin ve daha birçok 
pehlivanlar Kırkpınara relmifler· 
dir. 

Gürt~flerin yapıldıtı Sarayi• 
çinde tribünler kurulmuf ve daha 
itina ile düzenleomiftir. 

C. H. P. latanbul Müfettifi 
B. Reşat Mimaroğlu ve Trakya 
Müfettişi Ragıp Akca da bu mü 
naıebetle şehrimize gelmit bulun· 
ıuaktadırlar. Geçen yıllardan çok 
daha heyecanlı olacağı anlatılan 

bu güreşlerde bulunmak üzere 
yarın sabah Ankaradan da bazı 
misdfııler beklenmektedir. 

Sayfa 2 

Tetkik •• 
Yağ ihtiyacı 

Dünyadaki önemli 
müstahsil bölgeler 

H 
arpten evvel geçen on sene: 
zarfındaki istatistiklere göre, 
dünyanın en çok tereyağı ye· 

tiştiren memleketleri Danimarka, 
Yeni Zelanda ve Avustralyadır. 

Dünya tereyatı istihaalinin üçte 
ikisini bu üç memleket yetiftir
mekte idi. 

Tereyağ, sarfeden memleket
lerin batında lngiltere gelir. Dün· 
ya piyasasındaki tereyağının yüz· 
de 78 i lngilterede sarfedilmekte· 
dir. lngiltereden sonra almanya 
ielir ki, dünya istihsalinin yüıde 
16 kısmını aarfeder. 

Fakat cihan piyasaı.ında ne 
müstahsil, ne de müstehlik görün
müyen, kendisi çok miktarda te· 
reyağı yetiştirip bunu gene kendi 
sarfeden başka memleketlerde 
vardır. Bunlardan biri Şimali A
merika müttehit hükumetleridir. 
Buradaki istihsal ve istihlak adam 
başına senevi yedi buçuk kilog
ramdır. 

Harp, dünya tereyağı iıtihsal 

ve istihlakini ve bahusus bunla· 
rın ihracat ve ithalat vaziyetini 
değiştirmiftir. Meseli danimarka· 
daki tereyağının yüzde seksen 
miktarı evvelce lngitterede sarfe
dilditi halde, burasının Almanlar 
tarafından · işgali üz.erine, Alman
ya, lngilterenin yerini tutmuştur. 
Holandaııııı yetiştirmekte oldutu 
tereyaiların çoğu öteden beri Al· 
manyaya gönderilmtkte bulundu· 
ğundan, harp bu memleketin va
ziyetini pek değiştirmittir. 

Fınlaııdiya eskiden mühim te· 
reyağı ve peynir müstahsili bir 
memleketti. Fakat, rusya ile yap· 
tığı harpler, bu memleketi harice 
muhtaç bırakmıştır. 

Fransa en mühim müıtahıil 
mr.mteketlerden otdutu halde, 
harp ve mağlubiyet tereyıtı istih· 
salini aı.altmıştır. 

Okyanuılar aıırı müstahsil 
memleketlere aelince, bunlar ge· 
mi yoklu~ndan ihracat yıpamı· 
yorlar. Avustralya ve Yeni Ze· 
landada pek büyük miktarda te
reya~ı stokları yapılmııtır. Arjan· 
tin hükumeti, ihraç edilmiyen te·I 
reyütları için devlet hazineıinden 
büyük avanslar vermektedir. 

lsviçrede kuru yem sıkıntısı 
ve peynir istihsalinin artmı\81 te· 
re yağı iıtihsalini azaltmıştır. 1938 
senesinde 305 vagon tereyatı 

iıtihıal edildiği halde, 1941 de 
bu miktar 2350 vagona inmiştir. 

bu yüzden tereyaQ'ı vesikaya tabi 
tutulmuştur. 

lsviçrede 1938 seneıiode adım 
bııına yedi kilogram tereyaf sar· 
fedilditi halde, 1940 ta bu miktar 
altı buçuk kilograma inmiştir. 

1941 ve 1942 ıenelerinde ıarfiyat 
daha aş_11ğı dereceye dQşmüıtür. 

Kibrit azlığının 
hakiki sebebi 

lstanbul : 23 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Son günlerde İs· 
tanbulun baıı perakendecilerinde 
kibrit bulunmamaktadır • Alaka· 
hların verdikleri malumata göre. 
Jstanbulun normal ihtiyacı ayda 

300 sandık, yani 2,5 milyon ku· 
tudur. Ayın 18 i ile 21 i araaındı 
4 gfinda bayile:-e norntalden f aıla 
175 sandık yani 880 bin kutu 
kibrit daA"ıtılmııtır. 

Jıtanbuldaki 32 toptancı ba· 
yie günlük istihlak miktarından 
fazla kibrit verilmektedir . Buna 
ratmen kibrit buluomamasınıD 

ıebebi luımen perakendecilerin 
saklamalarile kısmen de halkın 
ihtiyacından fazla kibrit almıısihs 

izah edilmektedir • 
Kibrit şirketinin elinde mefll• 

leketin en aı 6 aylık ihtiyacıD1 

karşılıyıcak mamıll kibrit ve ıeol 
en aı. üç ıene idare edecek ip
tidai madde ıtoku vardır. 
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ikinci 
Ceplıe 

-·-HAZIRLIKLAR 
Nevyork : 23 (a. a.) - Av· 

rupa kıtasının müttefikler tarafın· 
dan yakın bir atide istilisı mese
lesi, Amerika gazetelerinin belli 
başlı makalelerine zemin teşkil et· 
lbektedir. 

Chicago Sun gazetesi ; lrlan· 
da'ya çıkanlmış olan binlerce A
lberikalılın birinci vazi(eleri sırası 

telir gelmez Hitler'e karşı taarru· 
la reçmek oldutunu ve bu taar· 
ruzu J\detçe kendilerinden de üs· 
tün olan lngilizler ve Kanadalılar· 
la beraber yapacaklarını yazdık
tan ıonra şöyle demektedir: 

Müttefikler Şimal noktasından 
baıbyarak Franaa'nın cenup batı
llna vanncıya kadar her hangi 
bir noktada darbe indirmek imki· 
nına maliktirler. Bunun için Hitıer 
bu uzun hattın her noktasında 
savıp hazır olmak ve müttefikle· 
rin uker çıkarma hareketlerini ön· 
liyebilmek üzere ordularından mu· 
azzam miktarda kuvvetler ayıra

rak rarp cephesinde tutmak ZO· 
tundadır. 

Yakında yapılacak olan bu 
taarruz Avrupadaki durumu deQ-iş· 
tirecek ve harbin şeklinde bile 
tebeddüller yaratacaktir. Çünkü 
~ tMrruz Norveç'ten Balkanlara 
~arancıya kadar bütün Avrupa 
~ıtasına ihtilil ateşi saçacaktır. -Meksikanın mihvere 

harp ilanı meselesi 
Ankara: 23 (Radyo Gazetesi) -
Mekıika Parlamentosunun , Cüm
hurreiıinin teklifine uyarak Mib
ver.e harp ilhı kararı vereceti 
ıanllmaktadır. 

Meluiko : 22 (A.A) - Cum
buneiai parlemantoda, mihvere 
k."8 bap ilinı kararı vermeıini 
iılemiftir. 

tteı•_FI•• 
TORKIYE Raılyoau 

ANKARA Radyo•u 
PAZAR - 24.5.1942 

8.30 Proıram ve memleket saat 

8.33 
ayan 
Mflıik : Hafif 
Marılar ( Pi) 

Program 

8.45 Ajanı Haberleri 
9.00/ 
9 .30 Müı.ik : Hafif Parçalar ve 

( Pi ) 
9.15/ 
9.30 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00 
13.30/ 

Evin Saati. 
Proıram ve Memleket saat 
Ayarı 

Müı.ik : Şarkılar. 
Ajanı Haberleri 
Müıik : Sarkı ve Türküler. 

' 
14.00 Mfiıik : Radyo Salon Or-

keıtrası ( Violonist Necip 
Afkın ) 

18.oo Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Miiı.ik : Radyo Danı Or· 
keıtrasının 

18.40 Müzik : Fasıl Heyeti. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 
19.45 Ankara ilkbahar At KOfU· 

tarının Neticeleri. 

19.55 Mfiıik : Ciıan Dans ve 
Romansları (Pi.) 

20.ıs Konufma (Tutum ve Ba
kım). 

~.00 Mfiıik : Şarkı ve Tftr-
kiiıer 

20.ı5 Radyo Gazetesi 
2loo Konuıma (Ziraat Saati). 
2t.ıo Temıil - Kimgil Ailesi. 
21.30 Mfizik : Opera Parçalan 

(Pi.) 
21.50 Müzik : Joseph Marx -

Trio Fanlaisie. 
22.30 lle•leket Saıt Ayarı ajans 

Haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
2as> Yarınki 

Kapanıı 
Proıram ve 

1 

.01$ HABERLER 
Malta ataııaıa 
acılıb llall 

KAHRAMANCA DAYANIŞ 

Londra : 23 (a.a.)- B. Krips 
son beyanatında Malta hakkında 
demiştirki: "- Ne meclisin, nede 
memleketin, Malta'nın uğ'radıfı hü 
cumların şiddetini ve bu hücuma 
karşı koymak için Malta'ya iÖnde 
rebildiğimiz çok büyük uçak sayı · 
sını .takdir edemiyecctini sanıyo

rum. Nisan ayı içinde Almanlar 
Maltaya beş yüz akın yapmış ve 
lngiltere üzerine yapılan akınların 
en şiddetlilerine rastlayan her han· 
gi bir ay içinde atılandan daha faz· 
la bomba atmışlardır. 

Malta'nın lngiltere'ye nisbetle 
olan sathı hesaba katılırsa hava 
kuvvetleri tahşidatının nekadar ge· 
niş olduğu anlaşılır. Alman hava 
kuvvetlerinin çok önemli bir kıs
mı Malta'ya karşı kullanılmıştır. 

Harbin, sanıldığından 
daha cabuk biteceği 
hakkındaki haberler 

( Baıı 1 inci sq#pa ) 

I 
harbinin Almanyayı içerden çök· 
türmcıi liı.ımdır. 

Bu harbin neticesini, gidife, 
göre, şimdiden kestirmek inıan· 

ların harcı olamıyacatJ için Am· 
erikada, ister Almanya yenilsin, 
ister Rusya ezilsin haı bin bitmesi 
bekleniyor demektir. 

Hiç şüphe yok ki Rusya ıa
vafı, eonucu ne oluraa olsun, 
Avrupa harbinde çok ehemmiyetli 
bir dönüm nokta11 tcıkil edecek
tir. Amerika ve İngiltere, Rus 
harbinde Almanyanın yenilmesini 
hesaba kattıkları kadar, bir A\
man muvaffakiyeti halin[le dahi 
Avrupada Alman tehlikesinin aı.a· 

lacağını, Rusyada yıpranmıf bir 
Almanya üzerine daha kolay ve 
daha tesirli hareket yapılabilece· 
tini umuyorlar. 

Avrupada bu yıl harbin, dö· 
vüımeye dev•m edecek kudret 
ve taht kalmama11 yahut ıulh 

olmaaı yüı.ünden k~ndHitinden 

sona ermeai kuvvetli bir ihtimal 
olmakla beraber, Japonyayı yen· 

mek zorunda bulunan Amerikanın 
bu çetin iti daha yıllarca ıüreceti 
benziyor. Pasifik harbi ne bc.ı yıl, 
ne gelecek yıl bitemez. lngiltere 1 
ile Amerika, Avrupada diledikle
rinin büyük bir kısmını fU veya 
bu suretle elde ettikleri takdirde 
ıırf Japonya ile daha iyi utraımalc 
imkanını bulacakları için Ruıya 
harbinden sonra Avrupada sulh 
çarelerini aramak istemeleri, bu
gün türlü sefalet ve felaket içinde 
inliyen bir çok Avrupa milletle
rinin acısını k111ltmak bakımın· 
dan da akla uygun gelen yoleur. 

N•cm•Jtlin Sadalc 

Darda~anam 
CGerW Z nel •~ada) 

l~ril!z ve Amerikan konıeıyonun~ 
gırdıler. Erkinı harbiyenin radye 
ile yaphğı beyanname ecnebilerin 
ecdişelc;rine nihayet verdi. 

Hiç kimıe fena bir muameleye 
maru:f. kalmamıftı. 

Yalnız Japon baıkumandanının 
talimatına boyun eymek kifi idi. 
Tokyo ile harp halinde bulunan 
devletlerin tebe111 üıera kampla· 
rına ıönderilmediler, 

Hayat, Japon kontrolü altında 
olmak fartiyle tabii şekilde devam 
ediyor. 

Şanfhay kulübünün ıece et· 
lentilerine eskiıi gibi. Yalnız eglen· 
ti havası harp dolıyııiyle agırdır. ı 
ve yine harp viıki fiyatlarını bıraz 
artırmııtır. 

lngiliı., Amerikalılar yavaı 
tikenen içki stoklarına bakıyorlar 
Puifik harbi bu stoklarını yenile

meyi mü11ade etmiyecck. 

Vaşington : 23 (a. a.) - M. 
Ruzvelt, 18, 19 "e geçen lıkka
nunda 20 yaşını bitirmiş olan 
gençlerin 30 Haziranda askerlik 
şubelerine gidip kaydolunmalarını 
emretmiştir. Bu beşinci kayıt mu
amelesi 18 yaşından 64 yaşına 
kadar bütün Amerikalı erkeklerin 
kayıt muamelesini tamamlamıskta
dır. 

30 Haziranda kaydolunacak
ların sayısı iki milyonla üç mil
yon arasında tahmin edilmektedir. 
Sununla beraber bunlar mevcut 
kanuna göre 20 yaşından evvel 
silah altına alınmıyacaklardır. 

Şimdiye kadar 18 ile 64 yaş 
arasında 40 milyon kadar erketin 
kaydi yapılmıştır. Ancak bunlar
dan 20 ile 44 yaş arasındakiler 
askerlite tabidir. ............. 

İspanyol şefleri 
arasında ihıilif 

Cllat&arah 11ir1Dei4e) 
rını bu yolda takibetmek iıteme· 
miıtir, Bundan batka General 
Franko mihver devletlerinin baskı
na daha iyi bir tar,ı.da mukave
met edebilecek bir vaziyete A-eç· 
mek üz.ere lıpanya ile müttefik
ler arasında ticari mfinaıebetleri 

inkitaf ettirecek bazı tedbirler de 
almıştır. 

Ruzvelte göre bu mu· 
harebe uzun sürecek 

CB&ttararı Birlneicle) 
zun sürecektir. Bu hafta aıırı e· 
yimıer öbür hafta •fırı kötümaer 
olmak için hiçbir ıebep yoktur. 
Cepheden gelen haberleri mahi · ' 
yetine röre efkinn ne aıın sevin
mesi ne de aşırı müteessir olmoaı 
gerekmez.. Bunlar bir harbin muh· 
telif safhalarından ibarettir. 

Hükumetin ıiyaaeti iyi haber
leri oldutu kader fena haberleri 
de vermektir. 

Reis Ruı.velt, gemi torpillen· 
mesi durumunun ciddi oldutunu 
kabul etmif fakat "harbi kaz.ana· 
cıQ'ıı., demiftir. 

Sovyet cephesi 
C ... &arah Birlaoiıle) 

tank ve 200 kamyoa tahrip et-
mittir. 

Moakova : 23 (A.A) - Kızıl· 
ordu Harkof cephesinde kuvvetli 
bir mevkii ele reçirmiftir. Beş 
aabra tope, mitraly6der ve mal· 
zeme ele geçirilmiftir. 

Leninaıradda Sovyet çeteleri 
muvaffakıyetli hareketlerde bulun· 
mUflur. 500 Alman ukeri öldü· 
rülmilftilr. 

Londra: 23 a.a. - Ruılar bir 
yandan Harkof bölreıinde ilerle· 
meler kaydederken, 'Öbür yandın 
fimalde almanlara yeni bir darbe 
indirmiflerdir. Seriinin de itiraf 
eltiQ-i üzere ruslar İlmen ıölünün 
cenup dotusunda bıthca alman 
hattını 17 kilometre ıenişlikte bir 
cephe üz.erinde yarmıflerdır. 

Bur11ı. 16 ıncı alman ordu· 
sunun tuıata diltmüf oldutu ke
keslmdir. Tankların ve tayyare
lerin yardımile yaptlan bu yarma 
hareketini ıiddetli bir topçu ateti 

haaırlamıfhr. 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 
i .................... ..,. ı 
ı ı 

1 ACI DERE 1 
ı ı J Bu yıl yeni müstecir elinde 1 
1 Yakında Açılıyor İ 
İ YATAILI, YEMEKLi TlMIZ YERlER, MUmlL UBlfE İ 
1 Acı dere -1 

İ lçmesiiıe gidiniz İ 
1 Çoll ••••• llalacıbıa•z 1 
ı 1-10 14173 ı 
ı .................................................. ı 

i 1 

, i L l H 
~alatya Bez ve iplik Fabrikalan T. A. Ş. 
Adana Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikanın günlük sığır eti ihtiyacı (tahminen 100 kilo) 
açık eksiltme suretiyle şartnamesi mucibince ihale edilecektir. 
Taliplerin 1 - 6 - 942 günü saat 16 da fabrika müdüriye-
tiude bulunmaları. 22 • 24 • 30 14172 

1 L l H 
Belediye Riyasetinden : 

1 - Kanara Gazozbaıaeıinde kullanılmak üzere 300 bin a• 
det Gazoz kapsolu numunesi ve ~rtnameaine göre almmak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Beher adedinin muhammen bedeli 1 kuruş 42 santim 
olup muvakkat teminah 320 liradır. ' 

3 - ihalesi Haziranın S inci Cuma günü saat on beşte Be
lediye dairesinde Belediye f.ncümeniade yapılacaktır. 

4 - istekliler mezkur gün ve saatta yahrmış olduklan te
minat makbuzlariyle birlikte Belediye encümenine şartname 
venümunesini görmek istiyenlerin her gün yazı işlerine müra-
caatları ilin olunur. 14165 21- 24- 28-2 

Dlllllat... DUdlat... Dlkllat ... 

Sayın Adana· Halkı 
BU AKŞAM 

Seyhan Park 
Büyük sürprizlerle açılıyor. 

Bu aene büyilk fedakarlıklar yapan Seyhan park Müdil· 
riyeti Türkiyenin en iyi tiyatro heyetlerinden olan ERTUCRUL 
SA~I TEK Tiyatroıunu angaje etmiftir. Ertuğrul Sadi Tek 
aayıo Ada~ halkına dünya taheaerlerinden bir çoğunu temıil 
edecektir. 

/Ilı Tem•il 

KARMA KARIŞIK 
Vodvil 3 Perde 

VARYETELER: Dünyanın bir çok yerlerinde büyük sükse 
kazanmış olan Meliha ve Tabiye Sellime kardeşleri de yine bü· 

1 
yük fedekArbklarla angaje etmiştir. iki kardefin arapça düetta
lan ve sololannı görmek fırsatını kaçırmayınız. Bilhassa Tahiye 
Sellimenin Ateş dansı çok enteresandır. 

Macaıistanın ve lstanbulun tanınmış varyete aı tistlerinden 
DUO MARLANDLAR heyete dahil edilmiştir. Fevkalade olan 
numaraları bunu sizlere isbat edecektir . 

. ~AZ KISMI : Kuvvetli bir saz kadrosu içinde Türkiyenin 

1 e~ ı~ı okyuculanndan Kadı Köy Bülbülü Bayan Hikmet Kara· 
K iOzlu, .B~yan Zehra, Bayan Nebahat ve Bayan Hasibeyi dinli
K yecekaınız. 
~ Bu kadar fedekirlıklara rağmen fiyat· 
~ lar mutedildir. 
·wwww~CU:OllWtOlAftıj~WWWW•ia> 

• ..................... ! .. .. 

Nazarı dikkate 
Cı111u llltlUdl llllU Tea91D Ah• ve I 

latml Ortall"lı llooperatll llrlletllld••ı 
Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 

olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Sahm ı 1 Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 
e niden Ceyhanda faaliyete başlamışhr. Her ı 

1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
eıyalannı devletin tayin eylediği muayyen 1 kir mukabilinde perakende olarak sahıa 

1 bqlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 

1 
hf mağazasına uğramaları kendi menfaat· 
leri icabıdır. 19-26 14082 

........... , •••••••• ! .......... . 

ilan 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 

1- inhisarlar Ceyhan idaresi ambarlariyle şimendifer istasyonu 
ve Kozan ve Kadirli idareleri anbarlan arasında mütekabilen 
naklonulacak idareye ait tuzdan gayri 200 ton ağırlığında bil
cümle mf'!vaddın nakli işi Adana Başmüdürlüğüyle Ceyhan Bq 
Memurluğunda mevcut şartnamesi mucibince mukavele akdi 
tarihinden bir sene müddetle mutebc:r olmak üzre açık eksilt-
meye konulmuıtur. • 

2- Eksiltme 6/6/942 tarihine raslayan paza•tesi günü saat 
14 de inhisarlar Ceyhan Baş Memurluğu binasında yapılacakbr. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir • 

4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin % 7,5 
güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel maki.uz mukabilinde 
idare veznesine yabrmalan ilin olunur. IS-24 30 14142 

ilan 
lnhiıarlar Adana Başmüdürlüğünden: 

1- inhisarlar Ceyhan idaresi Anbarlariyle Şimendifer İltu
yonu aruında tahminen (250) ve Yumurtalık idarf'!ai anhan 
arasında tahminen (50) ton tuzdan gayri maddelerin nakli iti 
Adana Basmüdürlüğüyle Ceyhan Bq Memurluğunda mevcut 
şartnamesi mucibince mukavele akdi tarihinden bir sene müd· 
detle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur • 

2- Eksiltme 616/942 tarihine raılayaır pazartesi günü saat 

14 de inhisarlar Ceyhan Bıaş Memurluğu binasında yapılacakhr. 

3- s-rtnameyi rörmek ve fazla izahat almak iıliyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müraccat etmelidir • 

4- Ebiltmeye iıtirak edecekler muhammen bedelin •10 7,5 
güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabilinde 
idare veznesine yatırmalıdırlar. 15-24-30 14143 
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Sayfa 4 TORKSÔZÜ 

........................................ • • i .. .. .. : 
i TURKSOZU 1 
• • •• ı· 
: Gazete ve Matbaası ı 
: 1 
İ T Ür ksö zü OKUYUCUllRINA DÜNYANIN HER TARA- 1 
İ f INDA VUKU BUlAN HADİSUERİ GÜNÜ 60- I 
=· Gazetesi NÜNEVERİR. TÜRKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNİZ . ! • • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bUet, alış, 1 
: plAn, barıta, llllamum matbaa TürksÖzÜ : 
• işlerini TOrklyede mevcut mat- • 
: ••••ara rekabet eder derecede Matbaası : 1 tab ve slratıe elden çıkarır. 1 
• • • • 
ı Türksözü Cilt Kısmı : : •-• • 
: SAGlAM, TEMİZ, ZARir CilT ISlERİNİZI ANCAK TORKSOZO 1 
I MÜCEllİTHANESİNDE YAPTIRABillRSİNİZ 1 . : 

~ - -

B o R SA 
PAMUK-: HUBUBAT 

1 23 - 5 - 1941 

1 KiLO FIATI~ 
CiNSi En az 1 En çok ~ 

K. s. K. s. 
1 Koza --1 00,00 1 00,00 
: Klevland Ç..:.... 00,00 

Klevland 1 00,0Cı 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00.00 00,ijO , 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

1 Y. Çitidi 00,00 
K. Çiğidi 0,00 
Susam 0,00 
-Buğday yerli 00,0 0,00 
Arpa 0,00 0,00 

ı Yulaf 0,00 1 0,00 
1 

,.-~ --
Serl:ıes Döviz Kurları 

DOLAR 
Alış 129.20 
Satış 132.20 

1 
STERLiN 

ı lihalôl bedelleri (mal le· 776 
1 deli ) primli salış 
1 Türkiyeden~ 9ğnderilen nav- 749 

lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedelleri 728 
olarak gelen Oövizlerln alış 

kuru 
Yudım ve seyyahlara ve· 728 
saire için gelen:dövlılerin 

alıJ kuru 

1 
Prim5İZ satı, ( Toh~il mas· 524 
rotları ve~aire ) 
Pr imıi z alı$ Kuru 520 

; - - -- -

Um\Jmİ Neşriyat Müdürü: 

MACI TGÜÇL Ü • • • 
........... ..................... :...:•:..:•:::.•=-=•:....::•:..•~:::.•~•:___Ba_sı_ld_:ığ_ı Y_e_r:_T_ü_rk_&_öz_ü_M,~ t. 
~ 

24 Mayıs 1942 

ilan 
ADANA HUSUSi MUHASEBE M000Rl060NOEH : 
1 - Ceyhan kazası dahilinde (349) lira bedeli sabıklı Taş 

ve emsali ocaklar rüsumu açık arttırmaya konulmuidur. 
2 - Arttırma 4161942 Perşembe günü saat 10/30 da yapı

lacaktır. 

3 - istekli olanların 27 lira muvakkat teminatiyle muay
yen vakitta Daimi Encümene gelıııtlori. 

16-20-24-27 14148 

ADANA HUSUSİ MUHASEBE MOOORLO~ONDlN : 
1 - Merkez kazası 115 l Lira bedeli sabılclı Taş ve emsa· 

li ocaklar rüsumu açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma 4161942 Perşembe günü saat 10 da yapıla· 

~kdır. 
3 - istekli olanların (87) lira muvakkat teminat makbuziy

le muayyen vakıtta Daimi encümene gelmeleri. 
16-20-24- 27 14147 

NEVROZIN 
Bitin atrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ v~ DIŞ ağr ıla
rını siiratle iıaleyt- kfıfidiı. Ro
ıı:ıt i1me Pvcnı, -:inir mafsal ve 
<frlr ,.,fır:ı plıuı NF.VROZlN'le 

le lA\.İ Fd ilir, Miiessir ilaç : .. 
N E. V n O 7. l N ' dir. 

NEVROZiNi iEBCİH lDİNİZ ! 
icabında günde 3 haşe alınabilir 1 

····I : 'ipek = çör~~: ~ ~:e ! ~ ~i~ ~ [ :~···· -ii:ia:::a:icsr=::a::==:~~::a:::a::a::::a:~a:x:n:ıınıı::ıı 
•ıiYH•~~~;.;.~;D "N~;~~ Dikkatine 1 1 En Buyuk Hak 1 kat ~ 

l • 
T. iş Bankası 
K8ç0k tasarrul besap_ları 

1942 ikramiye plinı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 lkincite~rin tarihlerinde yapılır 

194! ikramiyeleri 
1 Adet '2000 Liralık 2,000 Lira 
3 " 1000 .. 3,000 " 
2 .. 7~0 " 1,500 .. 
3 .. 500 " 

1,500 .. 
10 .. 250 " - 2,500 .. 
40 .. 100 .. 4,000 .. 
50 

" 
50 .. 2,500 ., 

200 .. 25 •• 5,000 " 
200 

" 
1(. 

" 
2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasma para yatlrmakla yaln1z 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

• 

TORKİYE -CUMHURİYETİ 

'Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samay eai : .100.000.000 Türk 

Şube ve ajans ade<..li : 26~ 

Lira•• 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelcl~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiy~ v~riyor 

Zir:ı:ıt Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaiıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 il 250 .. 1000 il 

40 il 100 .. •ooo .. 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. ' • 40 •• 4800 il 

160 .. 20 .. 320 1 • • 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa! 11 - Eyh'.il, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ipek ve Yal çoraplarmızdan kaçan sap ıarı R M 
Fransa'dan henüz getirtmiş olduğum Vitos Otomatik il R M 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı N Jt 
tamamen eski haliOP. koyarak teılim ederiz . M t' 

Artık giyilmez diye. bir ke~ara attı~ınız. çorabım~ı bize = A ~ 
getirin , kullanılabıl~cek hır halde sıze ıade edelım . M R 
, .. _ ---·· ---.... --·· .. -··-··-·' " " 

Tuhafiye Maiazaaında ~ • M 

~~~~::a::::::=:a:~~:~~lllCllC~ = () ! 
•::::zz:::zz:zcr;SS*AU:zcl:ZZSZ:X' 

~ NEZLE n 
" " M Kırıkhk,Baş, R 
K 1 
K Diş ve adele M 
}t , ağrıları R 
H R 
M En seri ve en kati şc· Si 
N kilde yalnız knşe R · 

! GRIPIN ~ 
ft • R 
Q ile geçer = 
tf '• J-iavaların serinledi~i bu R 
M günlerde alacağınız ilk IR 

R 
R 
R 
R .. 

tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundumıak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

ti .. 
M 

n 
" Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız M 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. N 
M 

= L R 
R 
R • 

: 1 
R 

:N 
N 
il 

~ 

DİŞ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT,· 
CAZİBE Y[ GÜZEllİKTİR 1 

M "Radyolin,. harikulade mües· de P ırlak neticeler veren 
it sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin., sizi terkibi meçhul 
R temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

R kişinin tercih elliği yegane diş mü!ltatu:arlarından da müstnt-
N macunu haline gelmiştir. Diş 
N ni kılmıştır. n hıfı:ıssılıhasınd:ı ve iei!ıelli~in-

• R 
N 
M 

~ RADYOLIN N 
~z&zz:S::&:A:&X:=ır'JC'Dr&AA*&&::zcı:~ 

fPCZ:&&::AA##A:"S#AA*AA&#&&:znr~ 

DOKTOR ft 
• 

Muza/fer Lokman~ 
M 

Bergin bastaıarını maayeneba- M 
" " " nesinde kabul eder. it 
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