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Büyük Millet Meclisinde Bütçe Müzakeresi Başladı 
Başvekilin 
demeçleri 

MALİYE Y[KİlİMİN 
B. AGRAUNIN O(MECİ 
Milli Mddalaa 

maıralımız gilnde -
ı,000,000 liradır 

Şekere yeni ., .. am 
yok, kioı it fiyatı 

biraz arttınlacak 

150,000,000 LUK 
BIB ISTIBBAZ 

ı........ .. ...... ı 
i Silah elde i 
i dip diri f 
ı ı i dayanıyoruz f .......... .. ...... 

Maliye VekUimiz. Fuat Alralı 
Ankara : 25 (Radyo Oezeteel)-

Büyük Millet Meclisi bugün 
1942 bütçesinin müzakeresine baş· 
lamıfhr. Maliye Vekilimiz Fuat 
Atralı butçe hakkında beyanatta 
bulunmoştur. Meclis, bütçe müza· 
keresi bitinceye kadar hergün sa· 
at on dörtte toplanacaktır. Vari
dat 394,328,340 liradır. Geçen 
sene bütçesine nazaran yeni büt · 
çede 84,500,000 lira fazlalık var· 
dır. Bütçede milli müdafaa işlerine 
fevkalade yer ayrılmış, hiç bir 
fedakarlıktan kaçınılmamıştır. Mil· 
li müdafaa masraflarımız bir mil· 
yon lirayı ,bulmaktadır. Önümüz· 
deki sene ise milli müdafaa mas· 
raflarının iÜndc ne olacağı malum 
değildir.1 

En büyüp inkişaf m maarife 
ait bütçede olduğu da görülüyor. 

Maliye Vekili şeker fiatlarınıu 
katiyen artırılmıyacağını esasen 
bu fiyatın artırıldığını bildirmiş 
\'e kibrit, çakmak gibi şeylere 
'bazı zamlar yapılacağını ilave et 
llli4tir. 

Tedavüldeki para harpten ev· 
vel 225,000,UOO lira iken şimdi 

soo,000,000 milyona çıkmıştır • 
Buna da sebep ticaretin artması· 
dır. Keza ziraat ve uafiıı. proğ· 
raı:olarına devam edilmekte ve 
Clllisyon mikdarı artmaktadır. 

Bu suretle tedavül hacmi ge · 
nitJemiştir ki bunun 6nüne geç· 
tndc imkan dahilinde değildir. 

Y euiden 150,000,000 liralık bir 
iıtiluaz tahvili içinde lıir kanuu 

Ba,oekilimiz Refik Saydam 
projesi hazırlanarak meclise sev· 
kedildiğioi maliye vekilimiz söy 
lem iştir. 

Maliye Vekilinden sonra kür 
süye müıtakil grup reisi Ali Rana 
Tarhan gelmiş ve ba1'.ı noktalar 
hakkında mutalealar serdederek , 
hükümetin izahat vermesini iste
miş , umumi durumun n,.zaketirıc 

temas ederek : 
- • Sılah elde dip diri da

yanacağız .. demiş ve sözlerini 
bitirmiştir . 

Bundan sonra kürsüye gelen 
BaJvekilimiz, sorulan süallcre ali. 
kalı Vt·killer tarafından cevap ve-
tilece~ini anlatmış , devlet tefki· 

!Gerisi 3 uncıU 11ayfada) 

Memlekette çag 
ekimi arrttırılıgor 
Çiftçiye parasız çay 
fidanları verilecek 

Arıkora : 25 (Tür1'sö:ıü Muha
hiı inden) - Yahnııcı iilkelcrclen 
yur<ln ırnkulrııa'iı gittikçe güçleşen 
Çn} ırı Ri~e'de knrulmU$ olaıı çay 
ficlaıılıklaı ı geııi~letilmek sur etiyle 

yuı da } ~ter tlereccde yetiştiril

mesine r.;alışılac:aktır. Ziraat Vekil-

liki kendi bahçeler inde yetiıtirditi 
fidanları köylüye dağ'ıtacak ve 
yenidihı çay bahçesi kurmak isti
yenlere para yardımında bulun· 

ocaktır. Vekillik çay ~iraatinin 
teşviki içiıı ~erekli tedbirler almak 
ü:ıere hazırlıklar yapmaktadır. 

•••••••••••••• 

i BULGARİSTAN • • i PAMUKISTiYOR 
• • • • • 

--~~----... ·--------~--

Gelen Bulgar mütahassıslan 
ı ..................... . 
f Ankara : 25 Türl1.1ö~ü Mu 1ıabirinden) - Bulwar i 
f hükU..eti Pamuk mütehaaaıala,,ırıclan B. Simeonof ile 
: Korte( adında iki zat fehPimiz.e gelecelcle1 dir. Bu ilti 
f zat clıf tic .JTet daire•iy/e ticari DaeH/e/er elrofınJa 66• • 
f rüımel•r yapmakla beraber Türlt pamuiu almalı için ı 
f ele tfi!febbüslercle bulunacalılarclır. f • •••••••••••••••••••••••••• 

Vatandaşların giyecek ilı.tigacı 
• • 

HALKA BiRER iAŞE 
• • 

BELGESi VERiLECEK 
BU VESİKALAR, IAŞEYE MÜTEALLiK HER TÜRLÜ iŞTE 

KULLANILACAK, VE NÜFUS KAGIDI VAZiFESi GÖkECEKTIR 
ı ......................... ı 
ı •• ı 

ı Uç Rus i 
ı ı 

i Ordusu 1 
ı ı 

f Sanlmış! 1 
ı ı 

f Barllol ıawap 1 
ı ız,.. .......... ı 

i latlkal etaıı 1 
ı ı 
ı Timoçenko ve Fon ı 1 Bok ordulan savqı 1 
Ankara: 25 (Radyo Gazeteel) -
Propağanda harbi bu hafta Rus
ya üzerinde toplaımnttır . Şimdi 
Kırım yarımıdaaında Rusların elin · 
de yalnız Sivaatapol ıehri kal· 
mıştır. Almanlar bfiyük Rus kıtı· 
)arını sardıklarını söylüyor. Diter 
taraftan Londra bunu reddedi
yor . 

Harkof cenuburıdı üç Rus 
ordusunun çember içinde oldutu 
ıöyleniyor . Ve bu kuvvetlerin 
yarma hareketlerinin akim kal
dıtı ilive edilmektedir . Londra
dın çekilen bir telıraftı bu ha
beri aşatı yukarı teyit etmekte
dir . Şimdi büyük muharebeler 
lzyun bölıeıine intikal etli • Du
rum çok karııık bir ıekildedir . 

Bertin : 25 ( a. a. ) - Har· 
kof cepheıinde üç Rus ordusu 
çevrilmittir . Yarma tetebb6sle
rinde Ruslar BtıyGk zayiat ver
miıtir . 

Londra : 25 ( ı. a. ) - Ti
moçenko ile Fon lok kuvvetle· 
rinin muharebesi timdi Harkof· 
tan lıyun bölgesine intikal et
miıtir. 

Stokholm : 25 ( ı. ı, )- Ti· 
mocenko hareketinin aenif bir 
taarruı oldutu 1trtık anlıtılmıı
tır. Almanlar mevzileri dftıeltmek 
için tank himayesinde bir kaç 
hlcum yapmı1lard1r . Harkof do-

• 

1 Ankara: 25 (Türl<sözü nıuhı
IDirinden) - Nüfuı kitıdı vaı.ife· 
ıini görecek ve iaıeye müteallik 
her tlrlü muamelelerin görülmesi· 
ne yardım edecek olan iııe bel· 
relerinin viliyetlerde tevziine bıı· 
lanmııtır. Verilen malumata.töre, 
halen ekmefi karne ile yiyenlerin 
Hyıaı ilç buçuk milyon kiıi ka
dardır. Karne uaulfinün bazı yer· 
lere daha teımili ~uretiyle bu 
miktarın beş milyona çıkarılacatı 
söylenilmektedir. iaşe belgelerinin 
viliyetlere dağıtılması işi 15 ha· 
zirına kadar devam edecek ve 
tayin edilecek bir pazar güna 
mahalle birlikleri ekmeği karne 
ile yiyen vatandaşları evlerinde 
ziyaret etmek suretiyle kendileri· 
ne bu belıelerden birer tane ve
receklerdir. Bu belaelerin içinde 
numaralı birer kupon bulunacak 
ve bu kuponların numaraları bi· 
rcr birer kesilmek suretiyle yiye· 
cek Ve aiyecek etyanın halka 
tevzi işi tam bir intizama ıirmif 
olacaktır. Numaralı kuponlar bit· 
tikçe yerine yenileri verilecektir. 
Karne ile ekmek tevzine baılandı-

'Gerlal J tblctl aulada' 

1 

1 
• 
ikinci 
Ceplıe 

LONDRA'DA 
MiTiNGLER 

Ankara: 23 (R•dyo Oazetul)
Londrada mitingler yapılarak, ikin· 
ci bir cephe açılması :hükumetten 
istenmiıtir. lng'iliz Komünist Par· 
tiıi bilhassa bu gayrete iştirak et
mektedir. Mitingi muhafazakar 
Deyll Ekspres iazctesi tertip et
miştir. Bütün muhafazakirlar şid
tletle bu arzularını izhar etmişler· 
dir. Hükumetin ne gibi bir kırar 
vereceti henüz malum detildir. 
Londra'da hiç bir his izhar edil· 
memiştir. 

UllOB ·ROMAN 

Y 
irminci aırın en bAriz damgası [ Sürıt ] dir, denebilir. Asrın Bu 
iptilAsı inaanların batını yeni bir hastalık mu111lat etmiıti : Ro-

kor. Her sahada rekor : Süratte rıkGr, zenginlikte rekor , ııkta 
rekor, iıdivıçta rekor, dansta rekor, cinayette rekor ... Tesis etmek 
ve kırmak harpten evvelki moaut zamanlarda insanların başlıca met· 
ruı oldukları bir şeydi . 

Harbin dünyayı kasıp kavurdutu şu rünlerde rekor illeti hafif· 
lemiş gib görünüyersa dı yine baıı sahalarda nüksettitini anlıyoruz: 
< Amerika harp endüatriıi ıekiı buçuk dakikada bir tayyare imal 
ediyor. Amerikan tezrAhları günde iki vapuru denize indiriyor . Bir 
Alman pilotu 55 inci hava zaferini kaıandı • > 

Bütün bu haberlerde rekor haatalıtının izlerini girmemek m&m. 
kün mü ? 

Yaşıdıtımıı ana baba ve ölilm dirim fÜnlerinde bile insanların 
yakasını ve kıfı11nı bırakmıyan bu hastalıtın yeni bir tezahürünll 
bir kaç gün evvel yabancı bir ıaıetede gördüm . Bu gazetenin 
[ Akisler ] ıütununda [ Rekor - Roman ] adı altında bir yııı var
dı. Şimdi aıatıya nakledecetim bu parça güzel bir vodvil veya tra
jedi mahiyetinde ve dünyanın en kısa romanı aayılmata deter de· 
recede eaanılaştırılmış bir eıerdir • 

Uzun taavirler, mükAlemeler ve tahlillerle okuyucuya düfiinme 
ve tahayyül hakkı vermiyen normal roman tarzından tıımamile batkı 
ve orijinal bir metodda yazılmıştır. Romanın mevzu ve neticeıini 
keşif hakkı okuyucuya terkedilmişlir : 

" Bir not defterinden : ,, 
" Bir kadın daktilo aramak için gaulege ilan Ücreti : 2 filin ,, 
'' Daktilo.IJa i1cret 2 •ter/in Çiçek 5 ıilin ., 
" Çikolata, yazıhane için : 7 şilin 11 

'' Da/eti/oya ücret : 3 lilin , , 
" Karım için ıekerleme : I ,ilin ,. 
" Vinni f DaJ..tilo / nun ücreti : 4 şilin 11 

" Vinni ile yemek ve tiyatro 5 :stırlin ,, 
" Yüziimü pansıman içi1t Doktora : 2 sterlin ,, 
" Karım için kürk manto 150 sterlin ., 

Bütün cephelerde hava maharebderi fiddetle deuam eJiyor. :~esmimi.s bir ln•ilir " Erkek bir daktilo bulmak için aa~elıye ildn ücreti : 2 #lin ,, 

bomba Ufafını •ö•t•rmelııedir. .J Notçu 



----ı·- -
Askerlik 

Barkol taarruza 

8 ) ük Alman t.1nr ruzunı: ıı hek· 
lend iğr l :r sırada K11ılo du 
nıın erı «>neıjik komutanların· 

dan Tımo~·eııkn Harlwf <"traf ındıı 
oldukça kuvvetli bir saldırt'Tl ynp
tı Hedefi mıslunı: Alman taarru· 
:ıunun sıklet merke:ıini teşkil eden 
bu şehir Vt! civarını ele geçirerek 
uzun zamandır hazır laııan bu ha
reketi inkişaf etmeden bo~mak. 

Fıldr mükemmeldir. Yeri de çok 
ğüzel ıeçilmiştir. 

.. ,_ ,.: -.,. -~ · ~ HA B · . .ı '' .. . . 
' . 

. - -

· ··R· ··: ı -............ JJ; ·E·-R, 
~ . 

.... 

Almanların 
~ava nıüdaf aası 

Bina vergisi için 
2400 itiraz yapıldı 

Yalnız İngiliz hava 
bir buçuk milyon 

taarruzlarına karşı 

insan kullanılıyor 

Harkof, Canubi Ukraynada 
ve Don ~ç havzasında şimalden 

cenuba ve şarktan iarba giden 
demiryolları v~ volların ka\Şak 
noktasıdır. Bü} ük bir şehir ve 
sanayi merkezidır. Moskova ile 
karadeniz. arasındaki sahanın or· 
tasındadır. Burada yapılecıtk Al· 
man hazırlığı sonunda taarruz 
hem şimale, hem cenuba ve hem 
~e şarh doğru yöneltilebilir. Bu 
bakımdan da tam mt-rkez bir 
noktadır. Buraya indirilecek dar· 
benin bütün harp üzerinde teıiri 
görülebilir. Binaenaleyh büyük 
zırhlı ku\ vetlerle yapılan bu 
Aovvet saldırımı muvaffak olup da 
Har kof düşürülmüş olsa} dı, bu 
şehir ve cıvarına yığılmış bir sü
rü malı.eme Sovyetlerin eline ge· 
çecelc, Almanların, taarruıu yapa
cak orduları yerlerinden geri atı 
lacak, dağıtılacalc, bu nııııtakada 
Alımın taarruıuou clestekliyen yol 
ve demiryol fcbckesi alınacak ve 
ıııhayc t Alınanler doneç nehrinin 
tamamen garp sahiline atılmış bu· 
luııacısktır. 

Bina tahrir heyetleri tarafın· 

dan binaların tahririnde görülen 
isabctsiılikler üzerine gerek Hu· 
susi Muhasebe tarafından ve ge· 
rek sahipleri tarafından ver ilen 
itirıııi istida evrakı: yekunu 2400 
zü geçmiştir. Komisyon bunların 

yarısına yakın bir kısmını intaç 
etmiş ve diğer geriye kalan kıs

mını da Haziran girmez.den evvel 
bitirmek üzere adilane tetkik et
mekte, ne bına sahibinin ve ne 
de Hususi Muhaıebenin hukuk
ları aleyhine olmamıık • kanunun 
tayin ettiği icar esasları hudutları 
dahilinde binanm eskili~i , yeni
liğirıi , resmini , şeref vesairesini 
rıazarı dikkate alarak vergilerini 
tesbit etmektedir . 

vaımz Berlin şehrinde 500 den 
fazla uçak savar top var 

nıili:r. bava kuvvetlerinin işgal 
altındaki Fransa ve Almanyaya 
karşı yaptıkları bava hücumları 
ikçe inkiıaf ederek son iki ay 

büsbütün şid4'etlenmiş bulu

yor. 
Bu suretle hakiki (ikinci bi~ 
be) açan bu hava taarnıı.lan 
buçuk milyonluk bir Alman 

vvetini ğarbte tutmağa muvaf· 
olmuştur Bu sayıda hiç bir m\i· 

lağa yoktur. Çünkü bir takım 
ıru adetler ve hadiselerle isbat, 
yet kolaydır. hatta lngiliz hava 
vvetlerine mensup yQktek rüt 
li bir subayın ifadesine göre 
iz lıava taarruzlarına karşı Al· 
nlaıın garp ceblıesinde ve Al· 
ayada tutınağa mecbur oldutu 
vvetlerin mikdarı iki milyonu 
lmaktadır. 
Mesela projektlirleri ele ala· 

Bir projektörü idare için 15 
rdeıı müteşekkil bir okip la· 

dır. 
Almanyayı HolanJadan ayıran 

ut üzerindeki vrojektör çew. 
i 8 30 kilometrelik bir derin
tedir. Bu projektörler baır:en 
ıs bazen ise 20·30 adet arup· 
halinde datılmıştır. Uzunlu~u 
350 kilometredir. Bundan baş· 
her Alman şehrinde ayrıca 
r projektlir grubu mevcuttur. 
la, yalnız Kolonya bölgesinde 
projektör yerleştirilmiştir. 
Uçaksavar toplara ;gelince: · 
Ağar bir uçak savar tolJUD 

rettebatı vasati olarak 25, ha· 
erieise 12 ki,idir. Brem gibi 
mmiyetli bir şehrin etrafında 
yüz atır ve hafif uçan savar 

vardır. 
Kolonya \X>lieıioe de aşaQ'ı yu 
ı ayııt mikdarda top yerleşti 
iştir. Berlinde bu iki şehirden 

çok bava bataryası vardır. 
ndan başka itgal altında bulu· 
şehirlerinde havaya karşı sıkı 
ıurette müdafaa eclildiiini de 
ba katmak li:ı.ımdır. Mesela 
ız Roterdam da 200 uçak sa· 

r topu vardır. 
Binaenaleyh bugün bu teşkil· 
gaz.önünde tutulacak oluraa 
anların garp cebhesiode yalnız 
ataarru:ı.larına kartı koymak 
e 600 bin kişilik bir kuvvet 
lundurduklarını söylemek hiç 
ıuretle mObalaia olamaz. 1 
laıilterede hava gözı!tleme ı 
bunda yirmi bin kiti kullanıl· 
tadır. Almanların bu it için 
az. insan kullandıklarını kimse 

• a edemez. Hava kuvvetlerine 1 
ılı nakil vuıtalarında kull~nılan 
ıbet Lin kişiyi de buna ılive 1 

ek lazımdır. 
Almanlar gece avcıları filola-
ında da asgari 20 bin kiti kul· 1 

maktadır. Hava kuvvetlerine 1 

ikmal ve idare itlerinde ayrıca ! 
bin kiti çalışmaktadır. Alman· ı 
n baraj balonları için kullan· 1 

rı iosan sayısı belli deiildir .. ı 
bu adetleri evvelce verdi· j 

iz 600 bin kitiye ilive eder· ı 
Almanların lngiliz hava taar· 
rına karşı 700 bin kişilik bir 

' ~nt tutmakta oldukları mey· l 
a çıkar. j 
/\imanların pasıif müdafaa it· 

Bir Alman Dafi Topu 
.--~-- Yeza~ ............... 

P. P. 
lerinde bu mikdarJan daha a'atı 
insan kullanınaclıkları şüphesizdir. 
Çünkü daha çok a7. genişli!t.te bir 
arazi üzerinde yapılan İngiliz pas 
sif korunma teşkilatında bu mik
dar da insan kullanılmaktadır. 

Görülüyol' ki Almanya hava 
hücumlarına kar'ı bir buçuk mil
yonluk bir ordu kullaıunaga mec
bur: tutulmuştur. 

Diter )araftan lugiliz günclüL 
ve gece avcıları da yüksek sayıda 
Alman pilotunun Holanda ve şi· 
mali F rauıada kalmasına sebep 
olmaktadır. Bu suretle Alıuan av· 
cı kuvvetlerinin yarısından fazlası 
Ruı cebhesinden uzak kalwata 
mahkum edilmektedir. Bundan 
başka İngiliz han kuvvetleri Al· 
man gemilerinin himayesi veya 
lııgiliz uçaklarının döktüğü uiain · 
leri toplamak için bir çok Alman 
askerini daha işgal etmektedir. 

Bir taraftan işgal altında bu· 
lunau memleketlerde esayi,in te · 
min ve muhafazası diğer taraftan 
müttefiklerin bir ihraç ve istila 
hareketine karfı koymak gibi iş
lerde büyük kuvvetler tahsis et· 
meğe mecbur olan Alman ordu
sunun bava taarruzlarına kart(da 
bir buçuk milyondan aşatı insan, 
kullanmadığı aşikardır. 

lera dalrııerı 
Mali sene olması dvlayı!lile 

hesapların tanı.imi için mayısın 

otu:ıuncu ve haziranın birinci ve 
ikinci günleri icra daireleri tah

sill\t ve tediyat yapmıyııcaıderdır 

Almanlar doneç garbında tu· 
tunmuş olsalnr dahi yeni bir t11· 
arruıa hem geç t>şhyaca\clar ve 
hem de ilk safhada bir nehir 
ğcçmeğe mecbur kalacaklardı ki, 
bu da ileri hareketlerini aksatacak 
daha don nehrine varmadan gene 
durdurulabilecekti. Hülfüıa, sizin 
üzerinize sal<lıraca§'ını b:ldiğinız 

bir düşmanın ayağına daha uzak
ta iken çelme takıp yere düşür· 

mtk iibi bir şt~y. 
Bilytik taarrur.lardan evvel bu 

gıbi hareketler tabiidir ki, müda· 
(ı tarafa büyük kazançlar temin 
eder. Mutlak müdafaa kadar 

fena bir lıarclcet olamaz. Müdafaa 
müteaddi, yani kabında ) erinde 
kalmak ve icabında taarıuıa gP.ç
mek suretınde olmalıdır. Bu ba
kımdan Trmoı,.:enkonun lıarelıceti 

de do~rudur. Yalnız şurası var 
ki bu çeşit taerr uzlar kenclılerin

den beklenen hizmetlNi göremez., 
• se, yaııi Harkof ve civarını ele 

geçirmeyi temin edenıeue, o va
kit bu harekete kalkışan tarafın 
daha fo:zla zarar görınc:si müm· 
lc:ün<lüı. Taıuıuz muvaffak olursa 
kazanç temin eder. Akııi halde 
ister mevz.ıi, ister umumi' olsun, 

muvaffak olmuyaıı taarruzda mü· 
duf1in kayıpları mutaorrızınkıııden 

daima az olur. 

Hatkofta bir ıki nıevı.iin düş · 
mtsi, bir miktar top veya malr.e· 
me ele geçirilmesi asıl hedef ola· 
maz. Bunlar ekserıya astarı }Üzün 
den pdhalıya malolur. Binaen&· 

leyh eğer hiç değilse Har lcof şeh· 
ri düşürülemeısc - ki f imdiye 
kadar yapılan harekat böj le bir 
ihtimal verdirmi.} or - l.u taarru · 
zun Sovetlere kar tcıııın etmesi 
ihtimali pek azdır. 

Buna karşılık zArtıtlor, hillı

hsssa nıaııevi zararlar büyüktür. 
Bu taarr uı.ısr gıt}' rı ılıtiy ari 

1915 - b ~ ı:.:lerinde Brosilo'fun 
yaptığı saldırınıları hatırlatıyor. 
T€>pçu kuvveti, piyade kuvveti ve 

Mlılı-Adaaa 
ara11ndalll lllprl 

Son ya~murlar üzerine sellerin 
Misis - Adana arasındaki "Hamıdin 
köprüsü, adlı köprüyü talırib et
tiği ve bu yüzden münakalenin 
sekteye uğradığı bildirilmektedir. 

Nafia tetkilatımızın bu köp· 
rüyü süratle tam;r e<lcce~ini ümit 
ederiz. 

İlk Akullarda 
imtihanlar başladı 
Şelıriwiz ilk okulfaırnda dün 

imtihanlara bqlaomıttır. Murif 
Müdürümüz. Bay Ekrem Gürsel 
okullardaki imtibau vaziyetini tef· 
tif etmi,tir. 

Futbol lllaçları 
Adana Gençlık ve Adana 

Spor muhteliti ; Milli Merısucat 

ve Malatya Mensucat muhteliti 
ile önümüı.deki paı.ar günü Adana 
ıtadyomunda hususi bir maç ya-

pacaklardır • 

DENiZ B.&BP 
SIİOBTAJ.ABI 

Akreditifli malların deniz harp 
sixoraları için varılan bir anlaş· 
maya göre sigorta kumpanyaları 

buııdan sora denizlerrlen naklndi· 
lecek malları sigorta edeceklerdir. 

hazırlık bakımından hiç de fena 
tertiplenmiyen bu taarruzlar daima 
pek az muvarfak oluyordu. Çünki 
muvaff akiyetin eıı büyük mesne
dini zayiata bakmadan orduları 

ileri sürmek teıkil ediyordu. Or
dular filhakika ileri atılıyorlar ve 
zayiat veri}·orlardı, amma bu za
yiatın tevlidettiği yılgınlık, taar
ruz.un ikinci veya üçüncü hatlarda 
durdurulmasına sebeb olu)'ardu. 

Gerek kıt esnasında ve gc
re-kse tlkl>aharla beraber başlıyan 
bu taarruzda da afağı yukarı aynı 
arazı görüyoruz. 

Şimdi meraklı olan şey, Al
manların bu muvaffak olmamış 
Sovyet saldınmlarından faydala
narak kendi kartı ve asli hüc· 
umlarını buradan tevcih edip t>t· 
miyecekleri keyfiyetidir, Zira Ha
rkof, bilhss:ı Don nehrinin şarka 
büyük bir kavis çiıen ve Volıa· 
ya yanaıan dirseR"ine karşı yapı 

lacak bir Çevirme harekeh için 
ideal biı çıkış no1'tası tf'şkil eder. 

M.-Ş.- Yazman 

UZAKLARDAN HABER==================== • 
Annelerin sütleri toplanıyor - Yanllş bir hesap 

Almanyada çocuQ'u \efat etmii anneleıin sütle· 
ri, ana sütü yetmiyen emzikteki çocuklara veril
mek ilzere toplanmaktadır. 

Bu maksatla 20 toplama mahalli tesis edilmiş· 
tir. Her sene bu merkezlerde toplanan anne sütü. 
50.000 litreyi geçmektedir. Toplanan sütler kimye· 
vi teamül ile tetkik olunup nevzat için zararlı ol 
madıQ'ı tahkik edildikten sonra daA"ıtılmasma mü· 

saade edilmektedir. 
• • • * 

Bir Fin gazetesine göre, Almanlar Rusya ile 

harbe tutuşurken yedi şeyi yanlış hesap etmişler. 

•Yanlış hesap Bağdattan döner. diye bir söz var· 

dır ama demek bazı zamanlar Moskova önündea 

de döndütü oluyor. 

•••••••••••••• 
i SEHiRli ! i 
t Yaz aebzelerı ve mey· t 
t veleri çefltlendl; Bollan· f 
t dı. Kış için kilerine me 1- t 
t ve ve sebze kuruları, f 
t Konserveler hazırlamayı f 
f ihmal etme. t • • ••••••••••••• 

Cumadan itibaren 

Ekmek tipi 
değişiyor 

Dün aldığımız malumata gö. 
re, halihazırda şehrimizde çıka

rılmakta olan mahlUt ekmekler 
yerine Cuma gününden itibaren 
Y eı li Buğdaydan kat kısıt ekml'k 
çıkarılmaya beı anacaktır. Bu hu. 
susta alakadar makamlar fİmdi· 

den istişareye bııtlamışlardır. 
Bugünden itibııren de ekmek

lere 20 para zam yapılacaktır . 

lllra9 ve ltbal 
PrlmlerJaa ılalr 
yaaı kararlar 
Ticaret Vekaletinden tebliğ 

edilmiftir: Ticari mübadelelerde 
ithalattan prim alınarak ihracata 
prim verilrnt ~i yolundaki tatbikat
ın dünya harbinden do~an b112üıı· 
kü iktisadi farllara uydurulmaııı 
lüzumlu görülerek aşa~ıdaki karar 
alınmıştır. 

1- Serhe!t dövizle yapılan 

ticari mübadele, hizmet ve mua· 
melelere takas limitet firketi tara· 
fından tatbik olunan prim~ere 

mahdut taı;viye muamelelerine 
inhisar etr!lekte olan ahdi takas
lara gene takas limitetçe tatbik 
edilen primlı· r ıı~ıığıda yazılı ıekil· 

ter dairesir.de lcaldırılmıştır • 
2- lhrarattan. licari hizmet 

ve muamelelcı den wütt:vcllit ser
brst dövizlere takas limitet şir· 

ketiııce prim tediyesine 25 mayıs 
1942 tarihindeıı itibııren nihayet 
verilecektir. 

Aııcak müktesep hakların mu. 
hafar.ası mabadiyle, bahis m~vzuu 
serbest dövizlere ihracat için al 
ınmış olan 25/ 5 942 tarihinde ıne· 
riyette bulunan ilıracat lısanslaı ına 

milsteniden ve _yalnıı m .. riyet 
müddeti içinde yapılacak ıhrcata 

mutat prim verilecektir. 
Keza, ilıı acı memnu olmıyan 

maddelerden ilan tarihinde satış 

ıskti yapılmış ve akreditifi açılmış 
olup da henüz lisansı alınmamış 

olan satışlara da, 48 saat içinde 
takas limitede tescil ettirilmek ve 
bir hafa içinde lisansı alınarak 
ihracat bu lisanı müddeti içinde 
} apılmak şaıtiyle, mutat prim 
tatbik olunur. 

Kezalik, ticari muamele ve 
bir.metlere ait dövizler bu kararın 
ilini tarihinden evvel Tür kiye'y~ 
bilfiil getirilmiş olmak şartiyle 20 
gün içinde mutad prime istihkıık 
tevlit eder. 

İthalattan~ licarl hizmet ve 
muamelelerden takas limitet firke · 
tince alınan primlere relinc~, mez
kür ıirketin primli döviz. vaziyeti 
tasviye edilinciye kader bu prim
lerin tahsiline eskisi gibi devam 
olunacak ve taafiyesona erince bu 
primler de derhal kaldırılacaktır. 

3- Bahis mevzuu primler 
kaldırılmakla beraber, bu serbest 
dövizlerle yapılan ithalat ve ihr
acl\ta şimdiye kadar olduğu gibi 
devam edilecektir. 

Adanaya gelen 
müt ettişler 
Hububata el koyma işlerinde 

ve müstahsilden Ofise mal sev
kinde Subatıları , Kontroller ve 
dağılma Birlıkleri ve umum iaıe 
vaziyeti hakkında Bölgemizde İl 

yapmak üzere Ziraat Vekiletin
den Müfettiı Bay Salahaddin • 
Macit ve Hüsnü tehrimiıe gel
miılerdir, 

Adana gençleri 
Hataya gidecek 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl
gesi sporcuları komşumuz Hatay 
bölgesi sporcularile futbol ve te
nis temasları yapmak arzusunda 
olduklarını Hatay bölgesine bil-
dirm işler,lir. Müsbet cevap ıel· 

diği talcdiı de sporcularımız Ha
taya gidecekl<'rdiı. 

Berlinde kurşuna 
dizilen adamlar 

Lomlra : 25 (A.A) - l.veç•ten 
bildirildiğine t6re. Almanyanın 
dütmanları ile temasa geçmek te · 
şebbüsünden doliyı Berlinde üç 
kişi kurşuna dizilmittir. 

Alman radyosunun dün akfam 
bildirditine gclre, Mannheim'da da 
14 kişi idama mMbkum edilmiftir. 
Radyo, bunların BolşeYizm ile 
harpte olan Alman müdafaa cep· 
besini bir Sovyet Almanyası ku 
rulıuasını kolaylaştırwata yelten· 
nıek suretiyle baltaladıklarını bil· 
dirmiştir. 

Paris'te dört pu önce bir nnzi 
aakerioe karşı suykast yapılmasına 
karıı misilleme olarak yeniden 10 
tutak ku"una dizilmiftir. Meıullea· 
on gün içinde meydana çıkarılma· 
dıtı takdirde baılır.a on tutak 4oba 
kurta di:r.ilecektir. 

TORKIYE Rad11oaıı 
ANKARA Rad_qoan 

SALI - 26.S.1942 
7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7 .32 Müzik : Kanıık 
( Pi. ) 

Protram 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik 

( Pi ) 
Parçalar 

8.151 
8.30 

12.30 

12.33 
12.45 
1300 
13.30/ 

Evin Saati. 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Şarkı ve Türküler. 
Ajanı Haberleri 

Müaik : Şarkı ve Türküler. 
· Prorramırun devamı. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Salon Or
kestrası ( Violonist Necip 
Aıkın ) 

18.45 Müıik : Eski Mesire Şar
kılar. 

19.00 Konuıma (Derdlcşme Sa
ati). 

19.15 Müıik: TGrkü er. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Kanto ve Oyun 

Havaları, 

20 .15 Radyo Gaı.etesi 
20.45 Müı.ik : Bestekir Simaları 

(Pi.) 
21.00 Ziraal Takvimi. 
21.10 Mü·ıik : Violonsel Solo'ları. 

Edip Sezen. 
21.30 Konuıma (iktisat Saati). 
21.45 Müzik : KIAsik Türk Müzi

ği Programı. (Şef : Mesud 
Cemil. 

22.30 Memleket SHt Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki 

Kapanıı 
Proıram ve 

•i 

d 

" 



Uzak,.arkt~ 

Bawa barbl 

devamedl7or 

Japonya'nın 

uçak sıkıntısı 

Metburn : 25 ( a . a. )- lh· 
yakınındaki hava me) dam 

tef ık tayya releri tar af ından 
balanmııtır . Bütün bombalar 
fler bölgesine düşmüıtür . Bir 
alevler içind e kalmıştır. Tay· 

lcrimi1.den b iri dönmemiştir . 
Tokyo: 25 a .a . - Çekyang 
ctınde Tungkingkiang- ne hı i 
esinde hareltatta bulunan Ja
birl i~i bu bölgeye bakim ol· 

tan soııra civardaKİ düıman 
tarının imha11 itini d~ bitir· 
tir. Askeri ehemmiyeti haiz 
-n noktalar tamamile itgal e
iı bulunmaktadır. Japon kuv · 

eri ıimdi düıman kıtalarının 
döküntülerini temi1.lemekle 

ııutdür. lu muharebelerde ja· 
tarın kaybı çok aztlır. Çünltü 
lcın karfısında kalan dftşmı1n 
ları japonla ra karıı hücuma 
meğe muvnff ak olamamıf ve 
er, üçer } üz kiıilik gruplar 
ınde datılarak çekilmek ı.oı un
lcalmıştır. 

Çunking: 25 a. a. - Japon 
Üleı;inin Çekiangın mer .ezi o· 
Kinuadan ancak 10 kilometı e 

aafede buluııduklar ı bildirilmek· 

Çunking: 25 a .a. Çiıı tebli~i: 
bin kiıilik bir takvi}•e alan 

onlar dün sabah Şekianğın 
tkeıi olan Kinuaa karşı şid· 
li bir taarruıa geçmiılerdir. 
lıler ümitaizce dayanıyorlar. 

Japonlar, Kinuaya ve öteki 
il merkezleıi devamlı olarak 
rnbalıyan hava kuvvetlerinin 
ıtt"ğine rağmen ilerlemelerin<le 
k bÜ) ilk güçlüklere uğru) or· 

rlar. 

Çekiang - Kiaogsi cierniı· 
lu üıerincle bulunan Yimu per· 

be aünü dütmüıtür. 

Orta Çinde Hangoun batısın · 
1000 japon askeri Yaıılıle 

hri üıer inde ta arı uz. etmekte 
de Çinliler japon ilerleyişini 

lemektedirler. 

Çunking: : 25 a a. -Birman
yolu üz.erinde ilerllyen japon 

vvetlerine ıeçldn Çin kıtalarınııı 
rıi durdukları Yunııan eyalctin-

yaA-mur mevııimi başlamıştır. 
er iki tarıf da ıimdi 2-3 bin 
ctre yükseklikteki sıra dağlar 
lgesinde hareketlerde bulun· 
•ktadır. Birmayya yolu ile ya· 
"8lan dcmiryolu hariç olmak 
ere buralarda ancak bir kervan 
lu vardır. lşte çinliler timdi bu 

rkaç yolu keıerek japon kuv · 
Cllerirıı tecrit elmtjtc çalışıyor· 
r. 

Vaşinııton: 25 a .a. - Bir· 
arıyadaki çin kuvvetleri kuman · 
•nı amerikali ıeııeral Stilwell 
•nında 40 kiti olduRu halde Thi 
a2tarından çetin bir ıeçiıten 

<>nra Hıdiıtanın ıinı9l doğusunda 
tılunan Dimopre'e gelmiştir. 

Yeni Delhi: 25 a.a . - lngi · 
l kuvvetleri evvelki aün Birman· 
•daki düşman hedeflerine bir 
ole taarrudar yapmııtır . 

Akyap tayyare meydanına 

lçaktanf hücum edilmiıtir. Uçuş 
oluna tam isabetler elde edil
iş ve binalarla yerde bulunan 

ayyarelcr mitrnlyöz akfine tutu· 
•ralc hasara uğratılrnııtır. 

Akyabın 97 kilometre cenu
buırda bulunan Kyaukyuda kıtla· 
İar ve depolar baıarı ile bomba

fı•nmıftır. 

t 

Birmanyanın timal bat11ında 
nailiı. Blenheim tayyareleri Şind· 
in nehri üzerinde düıman taıı· 

ını hırpala mata devam etmiflcr · 
ir. Bir dubaya tam isabetler ol-

~
uıtur. Kaleva'nın ıimalinde 

thri çıkmakta olan kayıklar 
itralyöı. at etine tutu~muıtur. . . 

l lnııliz tayyarelcrınden bırı 
r •yıptar. 

, ......................... . 
e Her gece bütün güzide ailelerin toplandığ,: 

SEVHA~ PARKINDA İ 

Sovyet cephesi · 
<1r11111.<n rı:ıuo t ısı.ıao> 

luylarında büyük savaş devam 
ediyor. Berlinde tefsirlere göre , 
Harkof muharebesi çok ıidcietli 
bir tahrip savaşı halindedir . Al· 
man ordusu rıikbi ndir. 

Romadal 
askeri 
konuşma 

Berlla-Bo•• 
aaıaı•azbtı 

dolr• de1tımı1 
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Moskova : 25 ( e. a . ) - Al · 

men Başkumarıdarılığı cephede 
hava üstünlüğü temin etnıege ça
lışıyor. Sovyet uçakları mukabele 
göstermektedir . Almanlar büyük 
kayıplar verfTIİŞt i r . Almanlar Ka
radenizdeki üslerde kitle hücum· 
lar ına devam etmektedirler. 

Beı lin : 25 (a. a.) - Ofis : 
Askeri mahfiller Harkof ccphesin· 
de düşman piyade ve süvarisine 
karşı Alman tayyareleri tarafından 
yapılmakta olan taarruzların şid · 

deline işaret etmektedirler. Alman 
tayyareleri bundan başka ayni ke
simdeki düşmanın iaşe ve nakliyat 
yollarına karşı olan taarruzlara da 
devam etmişleıdir. Burada şimen
difer haltının bir kısmı tamamiyle 
kullanılmıyacak bir hale getirilmiş 

ve uçaksavar topçu bataryaları 

susturulmuştur. 

Bundan başka motöı lü bir ta
şıt koluna karşı yapılcııı hücum 
esnasında düşmanın 130 knmyonu, 
iki tankı ve müteaddıt ağır topla
rı imha edilmiştir. Tayyarelerden 
atılan bombalar bir Sovyet ıırhh 
trenine isabet ederek 1:ğır kayıp· 

tara sebep olmuştur. Dünkü gün 
yalnız Donctz havzasında düşman 
U tayyare kaybetmiştir. 

Berlin : 25 (a. a.)- Ofi ajan
& ı bildiriyor: 

Askeri kaynaklar bu son gün· 
ferde Şark cephesinde llmen gölü 
kesiminde vukua gelmi, olan ha· 
rekat hakkında bazı tafsilat ver· 
ınekteditler. Bu kaynaklara göre 

so~yet kuvvetleri kuvvetli bir top
çu hazırlığından sonra bombardı
man tayyareleri himayesinde taar· 
ruza kalkarak bir Alman piyade 
tümeni tarafından tutulmakta olan 
adanın cenup tarafındaki mevzile · 
re hücum eınıişlerdir. 

Alman müdafaa ateşi o kadllr 
tesirli olmuştur ki düşman yalnız 
bu kesimde binden fazla ölü bı· 
rakarak taarruzlarını çabucak ha· 
fifletmeğe mecbur kalmıştır. Ayni 
kesimin başka bir parça11nda ge
ne bir Alman piyade tümeni tara· 
fından tutulmakta olan mevzileri 
yarmak ÜY.ere taarruı.a kalkmıf 
olan düşman kıtaları tamamen 
çevrilmiş ve yok edilmiştir. Kızıl 
kuvvetler 1400 kişi kaybetmişler 
ve içlerinde 51 a~ır mitralyöz bu· 
lunan harp malzemesi bırakmışlar· 

dır. 

limen gölünün Şimal doğusun
da Alman kıtaları mevzilerini iyi
leştirmek üıne taarruıi bazı ha· 
reketler yapmışlardır. Bu hareket 
terin ba.-lık bir sahnda cereyan 
e tnıit olmasına ratmen Alman 
kuv~etleri düşmana pek çok ka· 
yıplar verdirdik. 

Berlin ı 25 (a. a.) - Harkof 
bölgesindeki askeri hareketl'°r bü· 
yük bir çe-.:irme harbi şekline gi 
riyor. içlerinde büyük 1.ırhlı kuv· 
vetleri bulunan üç Rus ordusu 
çevrilmiştir. Ruslar tekmil yarma 
teşebbüslerinde muvaffak olama· 
mış ve büyük kayıplar vermişler
d ir. Cephenin merkez kesiminde 
kuvvetlerimiz 30 ,dan fazla mes
kun yeri ele ifCÇirmiştir. limen 
gölünün cenup doğusunda Sovyet
lerin hücumleri akim kalmıştır. 

Roma : 25 (a.a.) - Giorn~le 
d'ltalia gazeresi iıçlü pakt askeri 
komisyonunnn ltalya'da yapmıta 
başladığı toplantılar hakkında şöy
le yazıyor: komisyonun dün giriş
tiği işlerin hedefi muhtelif dünya 
kesimlerinde üç mihver devleti· 
nin askeri hareketlerini daha ziya· 
de tanzim etmektir. Bu toplantıda 
alınacak kararlar hakkında hiçbir 
şey bildirilmiyeceğini söylemek 
lüzumsuzdur. Bütün dünya ve he
le düşman, yapılan anlafmalar 

tatbik edılmiye başlandıktan son· 
ra bunları öğrenecektir. 

Üçlü pakt devletlerinin askeri 
hareketleri arasındaki insicamı her 
an daha ziyade tamamlanmış olu
yor. Vasıtalaıın bollutu, üç müt
tefik devletin devamlı teşebbüs 
kabiliyeti ve Lüyük bir kısmı de-
nizlerde inkişaf eden ve Anglo
Sakson imparatorluklarına karşı 
yapılmakta olan dünya harbinin 
şartlan bunu kolaylaştırmaktadır. 
Üçlü pakt aevletleri karşılıklı fay
dalar esasına dayanan tek bir plan 
dahilinde derhal ve müsbet olarak 
denizlerde işbirliği yapabilecek 
vaziyette bulunmaktadır . 

Başvekilin demeçleri 
<Ba~tı&rah BirlnC'.idel 

litını tekemmül ettirmek için hü
kumetin elden geleni yapacağını 

ve lüzumlu t~ıkıUitın tedricen te 
kimül etmekte bulundu~unu ve 
< TeıkilAt bugün IAıımdır ve ya
pılması icap etmektuiir • dedik
ten sonra, devlet teıkilAtının di-
naeıik bir şekle konulması lüzu 
muna i şaret etmiş , lüıumunda 
zaruri değişilclilder yapılacaA-ını 

bildirmiştir . 
Bundan ııonra Baıvekil, baıka 

ır Uan kadınlar la evli olanların 

durumlarının tetkik edilmekte bu. 
lunduğunu anlatmıflar , memle
kette her türlü tedbirlerin alın
masına yavaş yavaf baılandığmı 
ve bunların tekamüle doğru ait
liğini , icap ederse memlekette 
veıika uıutilııe de müracaat edi. 
lecekini kaydederek ıöılerini bi 
tirmiftir. Bundan sonra muvaıe· 

nei umumiye kanun layihası mad. 
delerinin müzakeresine ıeçilmiŞ
tir . 

vatandaşların yiyecek 
ihtiycı 
( ••ıa 1 /IJCJ Sa7/N• ) 

ğı gündenberi baı.ı viliyctlerde 
il"r.vcut halk nüfuıundan fal.la el· 
de ekmek karnesi bulundue"u hak· 
kında bazı ıayialar dola,makta
chr. Verilecek olan iaşe belgeleri 
bu gibi yolıuılukları tamamen 
önlemiı olacak ve her karnesini 
kaybetti~foi ıöyliyen vatandaşla· 
ra rast gele yeniden karne veril· 
miyecektir. 

Roma: 25 (a.a.) - Ciornale 
d'ltalia gazetesi ltalyan - Fransız 
münasebetleri yüzünc:ien Almanya 
ve İtalya arasında, sözde ihtilaf 
çıktığına dair bir lsviçre gazetesi 
tarafından ileri sürülen iddiaları 
reddetmektedir. ltalyan gazetesi 
Fransız - ltalyan münasebetlerinin 
günlük bir mahiyet taşımadıtını 
belirtmekte ve ltalyanın Fransa 
karşısındaki vaziyetinin Almanya· 
nın vaziyetine tamamiyle uyduğu· 
nu ve bu hareket hattının değif · 
mesine imkan olmadığını ilave ey· 
lem ektedir. 

Gazete yazısına şöyle devam 

ediyor. 

Almanya ile ltalya bu harple 
olduğu gibi ilerde barışın kurul· 
ması sırasında da çelikten bir 
blok teşkil edeceklerdir. Bu se· 
beple iki memleket arasında an· 
laşmazlıklar çıkarmağa çalışmak 
beyhude zahmettir. 

İngitereye hücum 
Bertin: 25 a.a. - Alman u

çakları dün gece lnriltercde kil· 
çük bir deniz üısünü infilik ve 
yangın bombaları ile bombalan· 
mıştış. 

Japon imparatoru 
bir nutuk verecek 

Tokyo : 25 ( a. a. )- Ayan 
ve Mebusan meclisi 27 Mayısta 
toplanarak imparatorun nutkunu 

d inliy~cektir . 

Zayi ekmek karneleri 
Bana ve çocuklarıma ait 49188, 

49186, 49189, 48904, 4285, 49187 
numaralı 6 ekmek karnelerini kay· 

bettim . Yenilerini alacatımdan 
hiikümleri olmıdıQ'ını ilin ederim. 

Adananın Suaediti ma
halleıinden Şaban oflu 

Silleyman Bota 

SANAT OKULU MOOORlOGOl
OEN: 

Erkek ve Kadın hademe 
alınacaktır. isteklilerin müraca· 
atı 23-26 

ilan 
SEYHAN OEf TEROARLIGINOAH: 

Defterdarlık tahsilat şefliti 
kadrosunda açık bulunan 1 O 
lira maaşlı tahsilat kitibliği için 
Memurin Kanununun 4 uncu 
maddesinde yazılı şeraiti haiz 
olanlar arasında 28-5-942 ta
rihinde imtihan yapılacağından 
taliplerin Defterdarlığa mura· 
caatları ilan olunur. 14180 

DENiZ HARP OIULU VE LİSESİ KOMUTllllGINOlH: 
1- Deniz Liıeıi 9 ve 10 cu sınıflarile De~iz Gedikli Erbaş 

Orta okulu 6,7,8 inci sınıflanna talebe kayıt ve kabulüne 
1 Haziran/942 de başlanarak 20; Atustoı/942 de son verilecektir. 

2- isteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 
okulundaki kayıt ve kabul komisyonlanna müracaatlan 14149 

16-19-23-26- 30-2- 6-9 -·- ·------------... 
f iAT MORAKABE KOMiSYONU REiSLIGIHDEH : 

Laponyadaki Alman ve Fin 
kıtaları muharebelerde bir çok 
tümeni hezimete utratmıştır. 99 
zuncu Pisikletçi teşkilimiz derinli· 
iine tahkim edılmif mevzileri era· 
zinin zorlutuna ve düşmanın inat· 
çı mukavemetine ratmen yarmış· 

tır. Alman pike uçakları Kandalaş 
ka Koyunda Murmansk demir yo
lunun reçtiti ehemmiyetli bir köp
rüyü tahrip ıtmiştir. 

1 - Vilayetimiz çevresinde beyana tabi tutulmuş olan zey
tinyağlarından : 

A - Ecnebi maddesi •;, yarımı geçmiş lampat yatlar ile 
B - % 5 Owza sekiz asitli ve azami % 1 ecnebi maddeli 

sıra mallarına 202 sayılı koordinasyon hey' eti kararının ikinci 
maddesine göre Ticaret Vekaletince el konulmuştur. 

3 - El konan neviden zeytinyağlann mübayaası Ticaret 
Vekaletince veya göstereceği hükmi ve hakiki şahıslar tarafın· 

dan yapılac•ktır. Keyfiyet ilin olunur. 14111 

e 9 BU GIE«:lE.. e 1 AH ŞU KAYNANAM İ 
•
• Vodvil 3 Perde •• 

•••••••••••••••••••••• 
• • Saat 19 dan itibaren SAZ f • 
• t • 21 • « VARYETE t • 

1 f • 22 • « TiYATRO f • 
••••••••••••••••••••• • 

• Giriş 50- 40 kuruş • 

:..-:;;;;;;~;;~;~;;~:;;;;;;~! 
, ................ ~ .............................. : 
i Bllgellla • 1111111 içme ıaya i 
: ı 

İ ACI DERE i 
! v:k~~d;Ac~ıi:;~r 1 
İ YATlKLI. UMEKLİ TAMIZ URlER, MUTEDil TARifE ! 
ı ı 

i Acı dere i 
ı • ı 

1 içmesine gidiniz 1 
i ÇolE ma .. aa 11aıacall11aız f 
ı 2-10 14173 ı 
: .................................................. : 

i L l N 
Kanara müdürlüğünden : 

Belediye kanara büfesi haziran 942 tarihinden 31/5/943 tari· 
ine kadar bir sena müddetle şartnamesindeki şartlar dahilinde 
kiraya verilecektir . 

.. lha_Iesi haziranın 2. nci salı günü saat on beşte belttdiye en· 
cumenınde yapılacaktır. Şartnamesi belediye yazı işleri müdür· 
lükündedir. lstiyenler orada görebilirler. 

isteklilerin ihale tarihinden evvel maktuan onbeş lira temi
nat akçesi yatırmış bulunduklarına dair makbuzlarile birlikte 
ihale günü muayyen saatta beleaiye encümeninde hazır bulun· 
maları ilin olunur. 14157 17-22-26- 28 

il AN 

Seyhan Daimi encümeninden: 
1- Adana-Tarsus yolunun 2 l. nci kilometresindeki bir 

menfez inşaatı keşif tutarı olan (923) lira (76) kuruşla açık eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 4/6/942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
1.30 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- lstiyenler keşif evrakını görmek için Nafıa müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (69) fira (28) kuruş muvakkat teminat ver-
meleri lazımdır. 14156 17- 23- 26- 30 

i LA N 

BELEDiYE RİYASETİNDEN : 
1-Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık nal ve kayar ihti· 

yacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Beher ayak müceddet nalın muhammen bedeli 60 ve 

beher ayak kayarın 25 kuruştur. 
3- Muhammen bedeli 113 liradır. 
4- ihalesi haziranın 12 inci Cuma günü saat on beışte be· 

lediye encümeninde yapılacaktır · 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. İsti yenler orada 

görebilirler. 
6- ihale günü muayyen saatte taliplerin muvakkat teminat 

makbuzlarıle birlikte belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 26- 30-3-7 14178 
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TURKSOZU 1 
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

25. 5 - 1941 • • • • . . ' . . . . ~ • • • • 

KiLO FIATJ 
CiNSi En az 1 En çok 

K. S. _ K. S . 
-.,. . ' ·..,:_ .; 
Koza 1 00.00 00,001 • • 

• • 
Gazete ve Matbaası 1 • • 

Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1- 00,0<ı 00,00 
Klevland JJ - oö,00 00,00 

1 M. Parlağ"ı 00,0C 00,00 

1 

P. Temizi 00,00 00,00 ı 
Kapını alı • • • • Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- ! Y. Çitidi 00,00 
K. Çiğ-idi O.OÖ-

-Susam-- • - o,oo 
Bukday yerli _ 00,0 j~o,oo • • • • Gazetesi 

FINDA VUKU BUlAN HADİSElERİ GONÜ 60- İ 
NONE VERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : 

Arpa _ 0,0<!_1 0,00 
Yulaf 0,00 0,00 

--= - _J_ --=-
Seı bes Döviz Kurları • • 

: Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 
• plin, llarlta, bilumum matbaa 

işlerini Tftl'Jllyede mevcat •ıt· 

baalara rekabet eder d1Ncede 
tab ve silratıe elden çıkarır. 

Tür/,sözü 
Matbaası 

• • • • • • • • • • • • • 

Alış 

Satış 

DOLAR 

STERLiN 

129.20 
132.20 

lıholôt bede lleri ( mal e· 776 
dell ) primli salış 
Türlo.lyeden gönderil en nov· 749 
lun bede ll e ri 
lhroç e d llen mal bcd r.llcrl 728 
olara k gelon Dö vizle rin olıJ 

~ııru 

Yardım ve seyyahlara ve • 728 
soiru için gelen dövizlerin 
olıJ kuru • • • Türksözü Cilt Kısmı : • • 
Primliz sotıı ( T ohlil mas• 524 
rotları v•solre ) 
Pr imslz:olıı Kuru 520 

• • 
: SAGLAM, TEMİZ, ZARlf CiLT iSLERiNİZİ ANCAK TORKSOZO i 
i MOCELLİTHANESİHDE YAPTIRABİLİRSİNİZ : . : 
•••••••• .. • •89...am .. ••••• .. •••••••••••• 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAC/TGÜÇLÜ 

• 
T. l ş Bankası 
Klçflk tasarral bııapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞ/DELER .· 2 Şubat, 4 lıfayıs, 3 Ağustos, ~ 

2 /kinciteşrin tarihlerinde yPpılır ~ 

1941 ikramiyeleri 
1 Ad et 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 

" 
1000 3,00\J .. 

2 r;o .. 1,500 .. 
3 ti 500 ti 1,500 .. 

10 250 .. 2,500 .. 
40 .. 100 

" 
4,000 .. 

50 .. 50 ., 2,500 ., 

Basıldığı Yer: Türlta6zü Mbt. 

"" l!~:ç~~~~:M~!~~![]" 
BaJanlarımızın Nazarı DlllllaUne ı 

lpek ve Yal çoraptarımzdan kaçan sapları 

Fra nsa 'darı henüz gdirtm iş olduğum Vitos Otomatik 
çorap maki11asiyle çekm r:kteyiz. Az bir ücretle çoraplarınııı 
tamame n e ski helioP, koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ...... --............ ··-----··-··--·· 
1 H 0 S N 0 E R 6 OV E H i 
• p . . • 
İ.-~.~!~~~:.,:.,_~!1::!:n.!!!_1 

200 .. 25 •• 5,000 .. 
200 .. ıc .. 2,000 1 

Tuhafiye Mağazaaında 

=~;~.:::::#:::~~:~~--:oqı 
TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 

para blrlktlrmlf ve faiz almı~ olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

-------------------------------------------

1 

TORliYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl : t 888 

Sermayeai : .'00.000.000 Türk liTaın 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari h~r nev i banka muamelekr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbara lı ve ihbar~ız tasarruf hcsaplar.n,ı erı 
ıız 50 lirası bulunanlarıı senede 4 d efa çekilt·cek kıır';ı ,,,. 

aş:ı)tıdaki plana göı ı: ikr:.ımiye dnQ'ılılacak tı r 

i(ı 

IOC• 
120 
160 . 

Adcı 

.. 

ıuoo Liralık 
~O'v 

250 
ıoo 

50 
40 
20 

,, 

4000 Lın 

ıouo 

1000 
-tOUO 
5000 
4800 
320ll 

" 

DfKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyeonlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ._. ______________________________________ __ 

~ 
ti 
M 

tedbir evinizde birkac; GR1P.N bulundurrııak olmalıdır. 

Kalbi bozınadan, mide ve böbrekleri 
" yormadan ıstırapları dindirir. ! L•z•mund• ırilnde 3 adet alınır. TakUtlerinden 

M her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyinız. 

sakınınız 

" .. 
" 

• ~:1CK~~~:zc~JE:11C111C1ıca:a:~scı11C1ıaııaı11:s:M 

Mayıs 1942 

1 L l N 
Adana belediye riyasetinden: 

(50 bin parke taşı ahnacak) 
l - Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yollar

da kullanılmak üzere Toprakkale taş ocaklarından ~ıkanlmak 
şartil~ müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti içerisinde 
temin edemediğinden bu kere mukavelesi fesholunan 50 bin 
adet bazalt parke taşı müteahhit aam ve hesabına açık eksilt
meye konmuştur . 

2- Muhammen bedeli 9000.00 liradır • 
3- Muvakkat teminatı 675.00 liradır . 
4- ihale 216;942 tarihine rastlayan Sah günü saat J 5 de 

Adana Belediye Encümeninde yapılccaktır . 
5-- Şartnamesi Fen işleri Müdürlüğündedir. Istiyenler ora

dan alabilirler. 
6- Fazla malumat almak istiyenlerin Adana Belediyesi Fen 

dairesine ve ihale günü de muayyen saatta teminatları ile bir· 
likte Belediye Encümenine müracaatları ilin olunur • 

17-22-26-28 14158 

NEVROZIN 
Btlttln aftrıların panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
818 TBB KAii 

NEVROZiN 
$u muannid BAŞ ve DİŞ ağrıla
cmı ıürcttle iı.ale) c kafidir. Ro
natiı.ma evcaı, ıirıi r mafsal ve 
ı dele ıstırapları NEVROZIN'le 

teria\i edilir, MüeAair i!Aç : 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi URCİH EDiNiZ 
icabında pnde 3 lıaf• alınabilir 

01$ MACUNUNUN YARA TTl81 SIHHAT, 
CAZİBE YE GÜZEllİKTIR 1 

• 
RADY0 LIN 

1 
M • 

~~~~n~~~~~~ ~~~~~- ~~ ~«~~~~~ 
~=:ır:~~:~-- ~ttrt~~ c 'Z ::OZ:lr "' 

D O T O B " M -
Muza/fer Lok111.an" 

Bergin baıtaıarını maareaella· 
n aeılade kabul eller. " ...... ·····•· ···~·····~·············~ ········~· 


