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P 
•ı.arteai ıGnii Blyiik Millet 
Mec:liaiade 1942 mali yılı büt· 

çeıioia müzakerelerine baı· 
laadı. Bu miiaaaebetle Bqvekil 
ve Maliye Vekili izahat verdiler. 
Bu demeçlerden aoladıtımıza gö · 
re, yeni bütÇede maaraflar geçen 
yıla nazaran 84,5 milyon lira faz· 
ladır • Önümiizdeki yılda yeni 
hizmetler veya eıki hi7.metler· 
tle yeai i11kipflar beklememiz 
l&&ımdır • Fakat , Milli Mü • 
dafaa iflerine icap eden ehem· 
illiyet verilmiıtir. Bu huıuıta hiç 
bir fedakirlıktan çekinilmemiıtir. 
Nitekim arkada bıraktıtımız yıl 
içinde ordu için her ıün bir mil· 
yoa liradan fazla harcan•ıfbr • 

HükOmetio,Millet Vekilleri 6nün· 
tle verditi bu izahatı dinledikten 
IOara her vatandaııo, içinde ye11i · 
dea ltir ferahhk cluymamaaı im· 
kloaazdır. Filhakika , ilk bak11ta 
milli hayatımızda maddi. fakat za· 
ruri bir durıunluk olı catını bil· 
dire• n [ Yeni hizmetler veya 
eski hizmetlerde yeni inkipflar ] 
olamıyacatJnı,bazı verrilere zam• 
lar 1apdacatını haber veren de · 
•t çler kartııuıcla duraklayanlar 
bulunabilir • Yalnız fUruını der 
bal batarlamak lizımdır ki ; bu , 
clGnyayı alt iiıt eden, milletl~riıı 
hemen hepaini korkunç bir ıir· 
dabın içinde HJmakta olan har· 
l.ia bize kadar relen teıirlerinin 
laruri bir neticeıidir • Devletin 
batla pyretleriae ratmen bu 
'-ciaaın te1irlerinden uzak kala· 
hilecetimizi ummak bir hayal 
Olur • Hele umumi hizmetlerde 
•ukua gelebilecek bu nokaanlara 
•eya inkifaf .. basındaki durıun · 
hata Milli Miidafaamı:ı.a verilecek 
ehemmiyetin ıebep olliutunu dG · 
tlaec:ek olur .. k bu durumdan 
t.e11Gr detil , aevinç duymamız 
llıım ıelir. 

Bu,On bizim için bahiı mev · 
l\lu olan fC!Y yeni inkipflara ka • 
'°llfmak detil , büyük fırtınanın 
l~hade mevcudiyetimizi • alçüıüz 
lı.n ve emek bahaıına meydana 
letirdilderimizi muhafaza etmek· 
tir • 

BufiinkG huıur ve rahatlıtı · 
.. uıı, kuvvetimizi, çarplfan taraf· 
'-nn bize kartı olan ıayııımı 
"-ye ve nereye borçlu oldutu 
ttl\lıu çok iyi biliyoruz. 

Bizi buailne kadar kan Ye ateı 
dalralarının dlflnda tutan teY, ne 
l.ir tarafın bize karıı olan aem· 
htiıi , ne de öbür tarafın eli 
llılerimize kartı olan qkıdır · 
8'.au temin eden, TQrk milleti11i11 
'ulatını mGdafaa huıuıuntla ver· 
iti karar ve bunun neticeıi ola• 
''il her tehlikeye g6tG• ıerebi

tek kudrette bar orduyu aefer · 
~r tutmaııdır . 

Bu uturda fimdiye kadar bQ 
)Gi& fedakirlıklar yaptık • Yarın 
l.'-1a4laa daha biiyiik fedakarlıklar 
'P.catımız da fiipheai:ı.dir. Atır 
Yat prtları ile karıı karııya 
laanuyoru ı.. o.vlel bizde11 d1tbı 

••it feılakirlıklar i11tiyebllir, da· 

Ankara : 26 ( Türk•özü Muhabirinden ) - Milli Mü· 
dafaa Veluilefi 1942 Mali yılı büteeaine 120 milyon lira . 
f evlralcttle tahıi•at V•rilme1i hakkında bir kanun proje1i ha-
zırlıyarak Büyük Millet Mecli•ine vermiftİr. Bütçe enclım,.· 
,,ince tellıilc edilmekte olan bu layiha pek yaltıntla Meclia 
6Üntlemine alınarak müzakere ~dilecelrtir. Bundan haflra 
Milli Müdafaa istikrazı hakkında da bir kanun lô.yihası ha· 
zırlanarak M~clise arzetlilmiıtir. Layiha Maliye bütçe encü
men/erindr. İncelt:nmektetlir. 

lneiliz makineli keıif kolları 

••••••••••••••••••••••••••• 

! ASKER AiLELERiNE YARDIM i • • 
ı T ALIMA TNAME SON ŞEKLiNi ALDI ı • • f ANKARA : 26 ( TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN ) - DA- f 
t HlLIYE VEKlLLlCI TARAFINDAN ASKER AİLELERiNE t 
f YARDIM HAKKINDA YENl !AŞTAN HAZIRLANAN TALI- f 
f MATNAME SON ŞEKLlNl ALMIŞTIR . YAKINDA VALiLiK· f 
f LF.RF. TE.BLlC OLUNACAKTIR . f • • •••••••••••••••••••••••••• 

V ALiLERE AiD 
YENi TERFiLER 

ha acı yokluklara, darlıklara dü · 
pbiliri:ı. • Bütün bunlara niçin 
katlaodıtımızı her Türk çok iyi 
anlam11tır. Ne muazzam ıervet· 
)erin, ne kıyılmaz medeniyet eser 
lerinio, mamOrelerin biran içinde 
nasıl ç6küverditini görüyoruz • 
Batşka milletlerin mal ve kanla· 
rile ne tahammül edilmez feda · 
karlıklara katlandıtına phit olu · 
yoruz. Bizi bu çeıit fedakirhklar 
yapmaktan koruyan, yüz binlerce 
Türkün katıııııı tasarruf etmemizi 
temin eden bufiinkü vaziyelimizin 
devamı için batttlamıyacatımız 

ıervet, yapmıyacatıınız maddi fe· 
dakirhk yoktur • Diter taraftan, 
bufilnkii ıükuo ve rahatımızın 
devam edebilecetiııi bize kioııc 
temi11 edemez. Her hangi bir t11· 

arruz karıı11nda m11l, can ve ıe · 
refimi:ı.iıı müdafaaıını cwııiyetle 
kendiıine buakabilet·etiıniz kud· 
ret yioe ordumuzdur • Onuıı bu 
va:ıifey i terefle ve muvaff akiyctle 
baıarabilmeıi için icap ederse 
ıırtımı:ıdao caketlerimizi , bacak· 

larımızdan pantalonlarımızı çıka· 

rıp ıalarak yıtrdımda buluııacatı· 
mııa ıüphemiz yoktur • 

N•uaıul CVVEN 

Ankara: 26 (Türklöıü mvhı· 
birinden) - ikinci sınıf valileri
mizden Manisa valisi BB. Akif 1-
yidoğan ile Kastamonu valisi Mit· 
hat Altı ok birinci sınıfa, üçüncü 
sınıf valilerimiz.den Giresun valiıi 
Muhtar akman ve Kırıehir valisi 
Baran ikinci sınıf valilike terfi et· 
tirilmitler<lir. 

Hindistana 
taarruz! 

Bangkok 26 a.a.- Tokyo ra· 
dyoıo iki günderıberi Hint mille• 
tine ordu lisanı ile yaptığı 11rarb 
neşriyatta tayyare meydanları, ıi

lah fabrikaları ve kıılalar iibi 
lngiliılcrin Hindistan'daki dayanak 
noktalarından uzakta bulunmıya 
davet etmektedir. 

Tok}o ra<lyoıw, l lindiıta'daki 
Lütün aakeri hedefleri talıriLetmi · 
ye Japon 'yanın karar vermiş ol
duğunu bununla beraber Japon 
tayyart>cileriııe bütün taarruılarını 
İngiliz dayanak noktalarına inhi· 
sar ettırmeleri ve hintlilere kartı 
harp hareketlerinde bulunmamalaı ı 
iı.;ırı emir verilcfi~iııi bildirmekte· 
ciir. 

: ........................ , 
f SOVYET CEPHESİ f 
ı ı 

f Harkof 1 
ı s ı f avaşı f 
ı ı 

idevamdai 
ı . ı 
ı ı 
ı 1111 taralı• da : 
i iddiaları var f 
: ı J Kanlı döğüşler J 
Ankara: 26 (Radyo Gazele•l)
Rus Cephesinde harekat bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Ruslar 
Alman pl~olarını alt üst ettiğ'İni, 
Almanlar da Sovyet planlarını 

bozduklarını iddia etmektedir. Bu 
mevzuda henüz netice hakkında 
bir fikir vermek mümkün değil· 

dir. 
Moslrnva : 26 ( a. a. ) - lı· 

}Un cephesindeki A1man taarruıu 

kırılmak üzeredir . 
Berlin : 26 ( a. a. ) - Har

kof cephesinde artık müdafaadan 
taarruza geçilmif ve büyük Rus 
kuvvetleri muhasara olunmuıtur • 
Ecnebi devlet askeri müme11il
leri cephedeki harekatı tetkik et
n1ck üıere davet edilmiflir . 

Moskova : 26 a.a. - Askeri 
kaynaklardan alınan haberlere 
röre Leningrad'm timalindc kara
elı keıiminde 4 mihver taburu 
üç gün süren muharebelerden so · 
nra şimale dojru ilerlemişlerdir. 

Almanlar Moskova'nın bıtı· 
sın da hararetle tahkimat } apmak· 
ta oldukları gibi mühim miktarda 
malıeme yığmıtlırtlır. 

Diger taraftan Almanlar Kerç
te de mühim miktarda uçak tıhtit 
etmişlerdir, Bu uçaklar rus bomba 
tayyarelerine mükemmel birer 
hedef teşkil etmektedir. Bir Rus 
filosu bir tek akında, yerde bulu· 
nan alman uçaklarından 50 ıini 

tahribe muvaffak olmuıtur. 
Bütün cenup cepheıinde iki 

taraf <ia uçak meydanları vücu.,Ja 
aetirmekle me11uldür. 

Moıkova : 26 a.a. - Mosko
va radyosunun bildirdiğine göre 
it.us dcniı erlerinden mürekkep 
bir birlik, fimal buı deniıi böl· 
geıinde alman hatları ırka11na 

muvaffakiyetli bir çıkış hareketi 
yapmııtır. Bu birliti tetkil eder· 
aakerler dönüşte buluşmak için 
kararlaıtırılan yere geldikleri ta• 

man dtişmanın şiddetli bir ateşi 
ile karşılaşmalarına ratmen ruı 

harp gemilerine binmiye muvef · 
fak olmuılardır. Ruı gemilerinin 
topları düımın toplarını ıuıtur

muıtur. 

Londra : 26 (a .a.)- Timo· 
çenk o kıtaları (ven iden taarruza 
ıeçmiı ve ilerlemeye başlamıştır, 

Kıtalar durmadan ileri hare· 
kete devam ediyor. 

Berlin : 26 (a.a.) -Harkof 
cenubundaki çevirme muharebesi 
devam ediyor. Rusların kurtulmak 
için bütütn teıebbilıleri akim 
kalmıştar. 

BÜYÜK MiLLET MECLiSiNDE 1 ' 

Bütçemizin 
müzakereleri 

An.cara: 26 a .a. - 8ü}·ü mil
let meclisinin dünkü toplantısın

da bütçe heyetiumumiyesi üzerin· 
de konuşmalar yapılırken bazı 

lııatiplerin ileri sürdü~ü mütalea· 
lara karşılı1' olmak ıhere başve

kil beyanatta bulunarak demiş

lerdir ki: Bütçenin he}·etiumumi· 
yesi hakkında burada söz. söy
liycn arkadaşlarımın mütaleaları

ııa vekil arkadaılarım sırası ğeldi · 
ği ıaman cevap vereceklerdir. 
Bcu Rana Tarhının fikirleri üze
rine fikirlerimi söyliyeceğim . Hal
lun her türlü ihtiyaçlarını karşı· 
lıyacak kabiliyette olmasını esas 
tutmak isterim. Bugün devlet teş
kilitı bu vaziyette dej'ildir. lııe 
için büyük bir tefkilit yapmak 
mecburiyetindeyim. 

Ankara : 26 (A.A) - Büyük 
Mıllet Mecliıi bugünkü toplantı · 
sında, Büyük Millet Meclisi büt
cesinde değiıiklik yapılmasına da
ir IAyıhanın maddelerini kabul ve 
heyeti umumiycsi reye konduk
tan sonra muvaıenei umumiye 
liyıhasının müıakeresine devam 
etmiftir. M e c 1 i s ikinci cel· 
aeıinde gümrük ve inhisarlar, 
.ıahiliye, hariciye, 11hhat ve iç
timai muavenet, adliye, maarif, 
nafıa ve iktiı;at vekiiletleri le cm· 
niyet umumiye, jandarma umum 
komutunlılı, tapu ve kadHtro 
umum müdüriyeti bütçelerini ka
bul etmiştir. Vekaletler büçesinin 
müzakereleri ııı asında alakadar 
vekiller ileri sürülen mütalaalara 
cavaplar vermiflerdir. Meclis ya
rın 111t on dörtte toplanacaktır. 

B11ToD111k 
Bomltalar 

Vaşington : 26 ( A.A) - in· 
gili:zlerin beş tonluk bombaların 

lecrübtltrini yaptıkları bildirilmek· 
tedir. Bu bombalar patlaJılı za· 
man bir mahalle tamamen gok 
olmakta t.ıe inf ila/... şiddetli bir 
zelıeltyi andıt maktadır. 

Pasifikteki 
karışıklık 
Dögol F rasız 

mücadelesinden 
hararetle bahsetti 

Londra: a.a. - General Dö
gol Londra rad} osunda bir nutuk 
v~rerek, fesatçılığa, idamlara, 
tazyika ve açhta rağmen Fransa
nın hemen bütün mü&temlekeler· 
de müttefiklere yardımda bulun· 
cfuğunu ka) dctmiş ve fraıısanın 

mnhariµ ruhunu tebarüz ettirmiş· 
tir. 

Paris: 26 a.a. - - Pariste ka
rışıklıklar olmuş, sokak muharc· 
heleri çıkmııtır. Polis baıı kim· 

ıeleri tevkif etmiştir. Bu kırıtık

lıkları peten taraftarı ve Alman 
aleyhtarları çıkarmıştır. 

Bir Türk motörü 
Karadenizde battı 

Sofya : 26 ( •· a. ) - Türlı h•ntlıralı Zafe1 motörü 
bir Sooyet tlenizalh•ı tarafırıtlan batırılmıfhr . Müretfehatı 
olnn 6ç lıifi karaya çılımaia muuaff alı olmaftar . 

Çif içimize ucuz 
ziraat aletleri 

Ankara : 26 (Radyo Gazete•I · 
Yarın ( buıün ) bir Koordinasyon 
kararı intişar t:decektir . Sapan , 
pulluk ve uç deminni çiftçileri
mize ucuı bir ıekilde temin et
mek için 1,5 milyon lira tahsis 
edilmif tir . Hatti hükumet bun
ları çiftçilerimize maliyet fiyatın-
dan aıatı dahi satacaktır. Çiftçi
lerimiı.in bu karardan :memnun 
kalacaklarını sanıyoruz. 

Yurdda Zelzele 
Denizli : 26 (a. a.) - Saat 10 

dı oldukç~ şiddetli bir zelzele ol
du. Hasar yoktur. 

1 Uzakşarkt~ 

lapoaya aıllerl 
ve •IJ••I dara•• 

Harekat büyüyor 
Ankara: 26 (Radyo Gazete•I) -

Uıakıarktan gelen haıx,rlere gö

re, Japonlar son günlerde Çinli

lere karıı kuvvetli bir harekete 

ıeçmiftir . Japon meclisi bu2Gn 
f evkallde olarak toplanmıştır . 

Yeni Japon mecli•iııin 946 az.111 

vardır. Başvekil mühim bir nutuk 

söyliyccektir . 

Gandi ile Nehro 
görüşecekler 

• Sooyel cephHintle aılterİ ha,,eltct 

Yenidelhi : 26 ( a. a. ) 

Nehro Gendi ile aörüfmek üıerc 

bugün mumailcyhin bulundutu 

f!!hı e gitmiıtiı . 
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Amerlkada hayret veriui bir haztrlıK 

Mua~zam hava armadası Datıtma ollal 
Ankaıa : 26 (Türlcsfüü Mulıa

biainıien)- iaşe Müıteıarlığı Da· 
ğıtma Ofisi ve Subafı teşkilatı 
fralckınclaki Koordinasyon hey~t i 

kararlarının tatbiki etr afınclts ki 
hazırlıklarına devam etmektedir . 
Her iki teşkilatın er. kısll zamanda 
faaliyete geçirilmesine çalışılmak 
tadır. 

• 

Amerikada imal edil,m ucan kalelerden biri . 

Vekalet n1üfettişleri 
kazalara gittiler 
Şehrimize gelm iş bulunan Ti

caret Vekaleti Müf.ettişlcriıııleıı 

liav Mncit C e \ lıanu ve Btıy Hüs
nü Osmanipwc hareket etmiş 

le.rdir . Müfettiş Ba ~ SıılillıaıJ<l i ıı 
ıneıkeıde t r ft işlc:rde buluııııcal.:
tıı . 

A
weri"a Cuwhurreisi Pearl Har · 
bour taarruzundan lıt>maıı bir 
ay sonra bu mesaji koııgredt' 

okuduj'u zaman Amerikan endüsl 
risini büyük bir vaı.ifey,e dnt-t 
etmif oluyordu •• 

Bugün, Cuuıhurreisinin bu 
mesajından ancak bir kaç ay &on· 
ra Amerika fabrikalarından çıkan 
uçaklar sadece harbiye nezaretini 
tatmin etmekle kalmıyor daha 
ünce tesbit edilmiş bulunan prog· 
ramdaki sayıyı da çok geçuıiş hu 
lunuyor. 

Evvelce çalışmakta olan uçak 
fabrikaları bir sene evvelki ima· 
latlarını iki, hatta üç misline çı · 
karmıtlır. Geçen kıf sadece wü 
hendislerin planları üzerinde mev 
cut olan dij'er fabrikalar ise şiıu · 
di hummali bir faaliyetle imalata 
bqlamıılardır. 

•• 
Akıllara dura-unluk verecek 

neticeler meydana koyan ve bü · 
tün müttefik milletlere büynk bir 
itimat telkin eden bu mua:uaın 
tayyare endüıtriıiniu mahiyeti ne -

Londra mektublJ 

lagllterenla 
en ımtlJazıı 
adamı ildi 

Son haftalw urfında lngilte 
rede çok tanınmış Ud "işi ölmüş 
tür. Bunlardan birincisi Atholl 
düküdür, Atholl dükü ingilterenin 
en zengin ve en imtiyazlı insanı 

idi . Bu iıatiyaı.lar arasında husu · 
si bir ordusu bulunması da vardı. 
lnğiliz ıahillerine } alon Man ada . 
sır Atholl dükünün malıdıdır. 

Hususi bir oı dusu bulunmasına 

bu sebeple müsaade edilmiştir. 

Bu ordu 250 kişiden nıürekkeptır. 
Askerler ivi giydirilr.1iş ve teçh :z 
edilmiştir. 

Athollun ordusu .}'arım asır· 
da 3 defa seferber edilm iştir. 

Bunlardan bırincisi Tranıval mu· 
hıarebesi esnasındadır. O zaman 
dük, askerlerinin başında, yarl.>ay 
riltbesile muharebeye ittirak et
mifti. lkir.ci sr.ferberlik umumi 
harbdr, üçüncüsü de son harbde· 
dir. 

Atholl dükü 19 asalet ünva
nına malikti. Bir ordusu bulunma
sından baıka fU imtiyazları da 
vardı: Evi üzerine krallık hayra· 
tını çelcmelc, idama mahkum e· 
tlilirse alelide mıahkimlar için 
kurulan ıehpanın iki miıli yüksek 
ıehpa istemek!. 

Athol dükü 70 yaşındll öl

müttür, Yaşının ilerlemiş olması· 
na ra~men her sene orduıunun 
ıeçit resminde bulunur ve eski 
Skoç oyunlarını oynardı. 

ln~ilterede ölenlerden ikinciııi 
hardal kralı Jereminah · Colmaıı' 
dır. Colman hardalı ve 'çividi ile 
dünyanın her tarafında tanınmış · 

tır. Hayata beş parasız atılan bu 
adam, sırf yaptığı hardal ve Çİ· 
vitler sayesinde milyonlar JÇazan
mııtır. iki hafta evvel seksen iki 
yaıında öldütü zaman tamam 
1,Sl0,000 liralık miras bırakmıştır. 
lnıiliı haıinesi bu paradan 983, 
000 lira veraset ver~isi aloııf · 

tır. 

185 bin uçak 
. iki milyon pilot ............. . ......... . 

f Uçak imalatımızı o kadar luzlandırmalıyız ki, bir buçuk f 
f yıl önce lesbit etmiş olduJ1umuz mikdarda 10 bin dalıa /az/asile f 
f bu senenin sonunda 60 bin uçak yapmış olalım . Bu mikdardan f 
f 45 bini sauaş . bombardıman, pike bombardıman ve keşif uçaUı f 
f olacaktır. l 913 gılında imalatımız o sır retle hızlandırılacaktır ki, • 
f 100 bini savaş ııçajtı olmak iizre 125 bin uçağa salıip olabileceRiz f 
: Ruzvelt f 
f 6 lıkka.ıun 942 : ......... . .......... . 
dir ? 

Bu, bir çok saflııalara ve yüz
lerce muhtelif cin~ imalata ayni · 
mış ve bir Okyanustan o bir Ok· 
yanusa kada zuauan Amerikan 
toprakları Üzerine yayılmış karı· 

''" ve muaız.am bir organi:ı.as 
yonclur.: Mesela,"' yalnıı. yüz nıer · 

keze tak~im edilmiş montaj ima· 
latlıane lerind~ bir ruilyoıı auıelt" 
çalışmaktadır. 

bulunacaktır. Pearl Harbour ta · 
arruLuııdan Önce hile 1942 hazi-
raııının sonuııda 400 biıı kişilik 
bir hava ordusunun hi:ıuıete gir · 
ınesını teıni" edecek tedbirler 
alınmıştı. Fakat bugünkü hedef 
1943 sonunda imal edilmiş l.,ulu 
nacak 185 bin tayyareyi idare 
edecek ınuanam bir hava ordu.tu · 

nu o :ıaınanıa kadar hazırlamaktır 
ADJerikaıı milleti havacılık 

Su tevziatı 
Ceyhaıı ve Osmaniye ka:1.ası 

arazisini müşterek sulayan Hawus 
kanalı tevziatına nezaret etmelc 
üzre mütahassıs Bay Harun Onuk 
mahalline hareket etmiştir. 

Kahve, çay 
beyannamesi 

lnhisar idaresi tarafından kutu 
içinde hahve ve çay satışlarına 

haziran ayında başlanacaktır. El· 
!erinde kahve ve çay bulunanlar, 
v iliyete beyannamelerini vermek· 
tedirler. Gümrüklerde bulunan 
kahve de inhisarlar idarHine dev· 
redilecektir. 

Feci bir tren 
kazası oldu 

Alclığımıı malfımata göre,Scy · 
dıköyden lımire gitmekte olan 
banliyö treni, Gsı.iemir civarında 
dcmiryolu üzerinden geçme~e 

çıslışan bir adamı eı.erclc öldür· 
müştür . Yapılan tııhkikftlta ölen 
auamuı Değirmeııdere r.aJ1 iyes iıı irı 

Karapınar Löyünde Alı Ceko~uı~ 

Nışaıı aletleri, top, kaplama, 
çelik ve aleminyom faltrikalarınd&. 
da ayııı wikdarda insaıı ge<'t-yi 
gündüze katarak Jidişıucktedir . 

!arından Osman olduğu zannedil-
için derin bir a,kla yanan geniş . 1 b h t ı. tt ka a 

nıış<ıe c e u usu~ a il'.& r r 
bir genç insan deposuna sahiptir. · ı · t" T I '- ·k t d v 

verı ememış ır . a ı"ı a 11 e am 
Harbin Laşlan~ıcıııda 220 bin kiıi 1 kt ..ı 

. / "anma a1Jır. 
11!1.mettt' bulunuyordu. Sır a:ı son• - - - - -------

Sulh zamanında dünya otoruo· 
bil eııdllstrilıinin paytahtı sayılan 
Detroit, Michigan bugün Amerİ · 
kan harp gayretlerinin merkezi 
halini almıftır. Hususi otomobil 
imali temamile durdurulmuştur. 

Bu muazum endüstri merkez· 
leri sadece top yekun harp için 
çalışmaktadır. Bu ıulh sanayiinin, 
harp sanayii haline çevrilmesi 
yalnız Ford fabrikalarmda yapıl
mamıfhr. Bugün General Motors. 
Chrysler, Hudson, Pakard gibi 
muazzam fabrikalar yalnız harp 
imalatı ile meşguldur. 

** 
Gece gündüz durmadan imale· 

dilt:u bu korkunç hava A ruıada · 
sını idare dmek üzre Amerika 
iki milyon pilota sahip olacaktır. 
Bu mikdardan asgari 150 bini sa· 
vaş pilotu olarak yetişmektedir. 
Ve bu iki milyonun yarısı 1942 
yılının sonunda hizmete girıuiş 

UZAKLARDAN 

ı·a Amerikan hava kuvvetleri dip · 
louıularını sivil tayyarecilik Wt'k · 
tcplerin~en alwış 75 bin pilota 
daha sahip olmuştu. Fakat Japon· 
larııı Amerikan kuvvetlerine ta
arruzundan bir kaç saat sonra 
Amerikan hava kuvvetlerine kay · 
dedllmek üzre bürolara nıürucaat 
eden delikanlıların sayısı yüzbin · 
leri bulmuştu . 

• • 
Harp sahalarıııdan gelen haJ>er 

ler dünyanın en mükemmel tay · 
ya relerinin Amerika layyar~leri 
olduğunu isbat ediyor. 

Kurtis P. 40 D warlcalı tay
yareler orta şark çarpışmalarında 
diğer bütün avcı tayyarelerine üs· 
tünlüğünü isbat etti. 

Birınanya yolunu ve Rangonı 
lllÜdafaa için ;Amerikalı pilotlar 
tarafından kullanılan P -40 seri· 
sinin ilk modelinden uçaklar 131 
Japon uçatı düşürmüşler ve ken · 

-
Açlığı en iyi tamyan muharrir -

dileri ancak üç uçak kayb~tıuİfi · 
lt-rdir. 

[Uçaıı Kaleler] ve [Liberator] 

lar dünyanın faaliyet sahaları en 
uzun olan uçakları olup 20 bin 

ayak yükseklitine kadar çıkabil· 
ıııektedirler. Bu uçaklar tonlarca 

beınha taşıdıkları halde avcı tay 
yarelerinin ve uçak savar topların 

faaliyet ve tesir sahasından hariçte 
kalabilecek bir kabiliyettedirler. 

Diğer taraftan dikkate değer 
en mühim nokta ise Amerikan 
fabrikalarınm mühim sayıda ve 

bilhassa atar bombardaman uçak· 
ları: iınal etmekte buluamasıdır. 

Her şeyden evvel bir ta· 
arruz ııililıı olan bu uçakların 

İıualile Amerikalıların harbi düı· 

man memleketlere nakletmek ni
yetinde oldutunu açık bir şekilde 
isbat eder. 

• 
Acaba hangisi 

Açlı~ı en İ}'İ tanıyan, en iy i tasvir edrn mu· 
harrir ölmüştür. Bu adam Norveçli Kunt Huuı s ı n · 
dur, 1859 da çok fakir bir aile içinde doğnıuş, d e· 
rin zekası, geniş hayali muhitinin kabına sığama 

mıştır. Hiç bir iş tutamamış, dünyauın her tara · 
fını serseri aerseri gezmiştir. Buan iş bularak kot
ldriyle çalışmı~. bazen büyük Ş"lıirlP-rde süı ün 
müıtur. 

bir admın duyautannı 
merakla okuyacaktır. 

dünyanın milyonlarca açı, 

18S8 de yirmi dokuz yaşına vardıktan sonnı 

gazeteci olmuya karar vermiş,_ eli yazı\'a alıştık
tan sonra da hakiki lt:crübeleriıı aynası olarak 

(Açlık) adlı bir roman yaımıştır. Bu roman birden· 
bire şöhret almış, ht.r dile çevrilmiş ve Haınsun 

serseri bir işçi iken biıdenbire dünyanın büyük

leri arasına karışmıştır. Bundan sonra çıkan eser 

!erinin hepsi mühim birer sanat esericiir. 
Fakef diinyanın bugünl.:u halinrlc (Aç_lık) ro· 

uıanı hiç süpheııiı yeniden meydand çıkı.ıcıtk, 11ç 

. "' >t 

Geçen giln lıaber verdiler; Amerika harbi 

194~ yılında bitireceğine kanaat getirdiği için 1943 

yılında faali\ ete ğe\· ecek yeni fabrikaların )' &pıl· 
masındaıı va1geçmiş. Halbuki <lüıı gel~n bir tıabe-
1~ gii rı: ~. Ruıvelt, harbin u:r.tın sürece~ini söyle· 
nı i ş . Şu lıalc güre ya yeni fabıİ)(alardan vaıg~çil · 
clı~i bir balondur, yahut ta en geç 1942 sonunda 
bitecek bir haı bi dahi Amerika cumhur reisi uzttn 

saym:ıktaclır. 

* * * 
Almanlar büyük 

tahsis etmitlcr. Buna 

tümen yığmışlltf. Artık 
tıuafııı aı;kerleri tümen 

taarruz ıçın üç vüz tümen 
kar~ı Sov yetler de üç yü-ı 
buna tanı maoasile~ « iki 

tünıeııJ ... diyebiliriz. 

Sayfa 2 

Adana için bir 
parti çivi ayrıldı 

ı ........................ ı 

J ~EHIRll i İ 
ı Bu yıl sen de KöylU ı 
ıı gibi Toprakl~ me,gul ıı 

ol ! Bahçende bof kai lan yerlere ••b7e eK! i 
ı ........................ ı 
Yatıb Ollallarda 
alıaacak tlcretıer 

Adana liselerinde 
ücret 245 liradır. 

Muvazenei umumiye kanurıuna 
göre, 942 senesinde ücretli yatılı 

mektt!plerd en alınacak ücretler 
şunla rdır : 

A dana liseleri 245 li ra, Af}on 
lisesi 200, Anta lya 240 , Balıkes i 

265, Bu rsa 245 , Çamlıca kız li
sesi 375 . Den i :ı l i 200 , Üİ) arha
lm 245, Edirne 230,E.reııköy 375, 
Er-ıurum 250 , Galatasaray 400 , 
Gaziantep 215, HaydarpeŞJ 375 , 
lzmir 300, Kabataş 375 , Kandillı 
375, Kars 230 , Kastamonu 215 , 
Kayseri 245, Konya 230 , Kütahya 
200, Sivaıı 230, Trabzon 230, Yoz
gat 215, Bursa kız Öğretmen o
kulu 245, lstaııbul kız Öğretmen 
okulu 375 , Aydın 215 , Bilecik 
200, Bolu 215, Buca 300, Çanak
kale 2 30, Mun i ı;a 230, Maraş 215, 
Niğde 200, Yalvaç 140 , Jıınet. 
paşa k ıı. cııstıtÜıJÜ 300 , Üıküclar 
kı:r. sanat ı ·k· ılu 375, s :uıat o kul

lım :ıou Ji ı adı r . 
Maarif Vekaleti bülçesiııt: L.ü.,· 

eııst i tü l eı i için J ,720,65'..:! lira talı 

ıisat lı: oııulmuş ve a} rıca mesleki 
tekn ik ve öğ retim işleri içiıı 650 
bin lira konu lmuştur . 

Kadirli ve Kozanda 
çeltik ekiıni başladı 
Çeltik meınnuiyetinin kaldırıl · 

wası üzerine Kadirli ve Kozanda 
çeltik ekimine baflanmu;hr. 

Talebeler kitaplarınızı 
Çocuk Esirgeme 

Kurunıuna · ~eriniz! 
Çocuk Esiıg eme Kurumu Ge

nd Merkezi diyor ki : < O"ul la r 
sene sonu gelm iştir . Sınıflarını 

geçen talebc ll-'r kitaplarıııı Aııka· 

rada Umum Genel Me-rkezine ve 
taşralard a da Merlı:ez ve şub~le
rine hediye ettik leri takdirde ge
lecek sen~ bunlar muhtaç urka
daşlarırıa Ku·um tarafı ndaıı hr.
diye edik rektir . Kurum bu hr.ı 

yırlı işe bütün talebeleriıı işt i rak 

edeceklerini üm it ve şimdi <l en 

tefekkür eder . " 

Demir yollarımızın 
inşaatı devamda 
Ôğ'reııdiğinıize göre , Nafia 

bütçesinde yapılan tetkikata göre 
Diyarbakır - Ciue - Irak hu
dudu demiryolu hattının Diyarba
kıı-dan itibaren 160 ki lo ıııt"tı e lık 

Lir !tısını bitnıiıtir . 
Elb.ıg - Pulu - Muş, Van 

Iran hududu hattının bir kısım in · 
şaatı ihale edilmiştir, çalışılıyor. 

Kömür hntıının mühim bir kısmı 
olan Koıluya demiı yolunun var
ması .için çalışılınaktadır. 

Yol meselesine gelince, Nafia 
Vekaleti 15,500 kilometrelik şose· 
nin 20 senede yapılması için lü 
zumlu olan 450 milyon liranın her 
sene muayyen miktarı verilmek 
suretiyle yapılması imkam olmadı· 
ğından 80 milyon liraya baliğ· 

olacak ve 4500 kilometre tuta
cak bir yol inşası programı haıır

lanıı~lır. 

Bukel'l'e yapılan çıvı tevzia· 
tauda vilayetimiz ihtiyacı için de 
tefriki uıUmkin:olabileu çivilerin 
evsaf ve mikclirı ticaret vekile
tinden vilayete bildirilmiştir. Vi
layetimiz için yedi ton inşaat, üç 
ton ufak tel çivisiyle 1500 kilo 
kundura çivisi ayrılmış bulunmak• 
tadır. Bu çiviler lstanbul mürakabe 
koıuiıyonuu~a tespit edilen fiatlu 
ÜLeriudeu alınacaktır. Çivilerin 
wübayaa ve teV1ii bu iıle wefgul 
toptancı ve perMkendecilerden wü · 
lefekkil 3 ·5 ki-1ilik bir kouıite ta· 
• afmduu vilayetin würakubui al· 
lıııda yapılMcaktır. 

Parti Müfettişi 
Parti müfettişi Bay Halit Ona· 

rıuı dün Mersine gitmiştir. 

Mersin ziraat 
bankası müdürlüğü 

Haber aldıtımıza göre, Mer· 
sin ziraat bankaaı müdürlütiine 
lzmir ziraat bankası mGdür mu · 
avioi Bay Nacı tayin edilmi' ve 
vazifesine başlamıthr. 

Kızını lldtlren 
bir baba 

lıın i r : 26 - Biı inci Aıiıiyc 
mahallesinde 57 yafındn Etem, 
kızı 17 yaşında Münevver'• evinde 
ki ı acı olarak oturan Sııbri ile ev
lenôirn ı ek istemiş , fakat l.:ıı ıev

<l ıği amele Ali'ye kaçoııştır, 
Baba huna kızmış ve Sabri ile 

birleşe rek Ati'nin evine gitmiş , 
kapıyı çalmıştır. Kız kapı} ı aç. 
mamıf, arka bahçeden bir mektep 
bahçesine atlamıştır. Baba ile 
Sabri kapıyı kırar ıık içeri girmiş· 
ler, kızı bulamamışlar; fakat kaç
tığını ııörünce takipetmiflerdir. 

Neticede Etem bir hendeğ-e 
yuvarlanan kızını 14 yerinden pı
çaklıyarak öldürmOşlür. Katil ve 
arkadaşı yakalanmıştır. 

TORKIYE Racf..qosıJ 
ANKARA Radyos11 

ÇARŞANBA-27.5.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı 

7 .32 Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası. ( Violoniat Necip 
Aşkın). 

7.45 Ajans Haberleı i 
8.00 Müzik : Radyo Salon Or· 

kestrası Proğramının De· 
va mı. 

8.15/ 
8.30 Evin Saati. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayan 

12.33 Mü1.ik : Muhayyer Maka· 
mından Şarkılar. 

12.45 Ajans Haberleı i 
13.00 
13.30/ Müzik : Şarkı ve Türküler 

Programının devamı. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.u3 Müıik : Rad};o Salon Or· 
kestrası. 

18.45 Müıik : Peşrev, Beste Şar· 
kılar. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müıik : Fasıl Heyeti. 
10.15 Radyo G:ııetesi 

20.4::> Müı.ik : Bir Halk TGrküsü 
Ôtreniyoru2 - Hafhmın 

Türküsü. 
21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : Fasıl Programının 

lkimci Kısmı. 
21.30 Konuıma (Sağlık Saati). 
21.45 Müzik : Riyascticunıhur 

Bandosu. (Şef : Ihsan Kün· 
çer). 

22.30 Memleket Saet Ayarı ajan' 
Haberleri ve Botsalar 

·22.45/ 

22.50 Yarınki Program 
Kapanış 



27 Mayıs 1942 

Fransaya yeni 
bif hücummu 
tasarlamyor ? 

Vaşington: 26 a.a. - Hedefi 
frarısa olması muhtemel bir ta
lı:im eırarlı hareketler ltalyada gö
Le çarpmakta cl~vam ediyor. 

Vaşingtonun si}·asi malıtılle· 

riııe göre fran9ız itı:ılyan müna&e· 
betlt!rinde ehemmh·etli cle~işiklık· 
leı beklemek lıhıındır. Bu de~i· 
fiklilderin askeri nıalıi} elle ulmaııı 
ilıtimali vardır. 

Romadaıı haber alındı~ına 
göre, alman genelkurnı&\' reisi 
mare,al Keitcl tavyare ile düıı 
Ronıaya ııt!lmiştir. Trablustı git· 
rııek niyetindedir. 

itala} a halı San Remo) a ııit
nıişlir. Burası Muıoliniııiıı ltaly1:1' 
ya ilha"mı iııtediği franııız Rıvie· 

ı asına bitişiktiı. 

İtalya veliahtı, bugün italyan 
ordusuna nefretti~i gündelik emir· 
de demiştir ki: "Yeni imtihanlara 
ve ayni zamanda }'eni uferlcre 
lıa1.1r olunuz.,. 

Pariste rıar.i eıkanile konuş
malar yaf)makta olan Lava\i al
manlar sıkııık vaı.iyete düşmüf 

bir ava benzetmeğe başlamıflar· 

dır. işgal altında olan ve ol mu -
yan Fransa halkı almanlarla daha 
sıkı bir işbirliği siyasetinde l.ava
lin arkasından gıtmelc istememiş

tir. Hitlerin fransız halkıııı ceza
lımdırmakta gecikmiyeceği ı:anne· 

ııe~ilmektedir. 

Fransız. ve } abancı müşahitle· 
re göre fraaız halkı o derece he
yecanlı bir h1tlde bulunuyor ki en 
ufak bir hidiıe onu naıilere kar
şı hep birden ayaldarıdırabilecek

tir· 
Bir müddet itidal amili olan 

Mareşal petene gelince, bütün o• 

toritesini kaybetmek Ü7.ere bulu· 
flU\'Or. 

El tezgahları 
Hükıinıl':t, el tezgahları ve 

kuçii" sanayiin inkişafına çolc e· 
Iıernmiyet veı diğinden bu sanayii 
lıırııaye ve } ~niden lüııımu olan 
füctleri alakaılarlara t~v7.İ t:tmek 
mak111di.} le İktisat vddHeti !M2 
t,ütçcsine 400 hin liralık tahsisat 
lonulmuıtur. 

Laboratuvarlarda 
talebe çalışması 
Maarif vekileti, bütün maarif 

müdürlüklerine mühim bir tamim 
ııöndermiştir. Vekalet bu tami
mill(.le talim ıicillerirıin tttkiki ne· 
ticcsinde baz.ı öğretmenlerin ta· 
lcbeleri şahsi çalışmalara sevke· 
ılecek tedbirler almayı ihmal et
tikleri: tbeden terbiyesi resim, 
muıuki ve dikit ötretmenlerinirı 
ders dışı çalışmalara önem ver· 
mcdikleri; lahnrahıvar çalıımal•· 
ı ıııa gere~i gıbi atal.:a gosterme· 
.tikleri anlaşıldığını bildirmekte· 
dir. 

Ayni ıamanda <leı s aletlerinin 
yeniden tedarikinin çok güç ol
d~Q'undan o1'ulların bu atetleri 
dıima iyi bir vıtz.iyette bulundu· 
f'Ulmaları da bildirilmektr. ve bu· 
na riayet t:lrtıi)en ö~retıııenlt.riıı 
ceulaııdırılıco~ı ilave cdilru~kle· 
dir. 

Te)c tip tütün 
Anlcarada lnlıisarlar Vekilli 

~inde yapıları bir toplantıda tütün 
ınütehauıılar ırıın te1'.lifi üıtı iııe 
\'elli bir tip tütün kabul ~ıJilnıc:si 
k1rarlaşmıştır . 

Türk tipi adı verilecek olan 
bu tip tütün , dahili sarfiyttlta 
kullanılaca~ı gibi , ilıra<'ata dtl 
varıyacaktır. 

Temmuı.un ilk lıaftHında şeh -
rimizde de bir toplantı yapılacak 
ve bütün tütün ticirlerile ınüte

haııaıs\Ar bu toplantıya davet edi· ı 
leceldir. 

Limon ihtiyacı 
Verilen malılmata ıöre, Suri· 

yeden memleketimize iki vaıon 
liwon ıetirilmİftİr. Limon fiyatı· 
uıu biraz ılilımeti mubte111ildir. 

i LA N 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni istas· 
yonlarla, idarohane, gazhane, barut deposu, imlAhane. yaprak 
tütün depolariyle. me:ıöaba arasında naklolunacak tahminen G 
milyon kilo balya halinde yaprak tütün, sandık içinde mamul 
tütün. müskirat, barut ve patlayıcı maddeler, çuvallı ve çuval-
sız tuzlar ve sandıklı tuz ile bunların boş mahfazaları ve sair bil
cümle eşyanın nakil işi (idarede mevcut şartnamesi mucibince) 
mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber 
olmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29/5/942 tarihine rastlayaıı cuma günü saat 
lG da inhisarlar Ba;;mü<lürlüğ ünde htşekkül edecek komisyoıı 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek Vt> fazla izalıat rılmak isteyenler 

satış şub~sine müracaat dmelidir. 
4 - Eksiltmeye iştirak e<lecekl,..riıı belıer tonun muhammen 

beddi olan 150 kuruştan tutan 9 bin liranın % 7,5 güven pa-
r ası oları 675 lirayı ilıaled~n t>vv~I makbuz mukabilinde Başmü
<liiriy~t veznesine yatıı malan ilin olunur. 

JQ. J 9-28 

==- -
ilan 

İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 
1- İnhisarlar Ceyhan idaresi ambarlariyle şimendifer istasyonu 
ve Kozan ve Kadirli idareleri anbarları arasında mütekabilen 
naklonulacak idareye ait tuzdan gayri 200 ton ağırlığında bil
cümle mr.vaddın nakli işi Adana Başmüdürlüğüyle Ceyhan Baş 
Memurluğunda mevcut şartnamesi mucibince mukavele akdi 
tarihinden bir sene müddetle muteber olmak üzre açık eksilt-

meye konulmuştur. . .. .. 
2- Eksiltme 6/6 9~2 tarihine raslayan pazaıtesı gunu saat 

14 de İnhisarlar Ceyhan Baş Memurluğu binasında yapılacaktır. · 
3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 

Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir. 
4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin X 7,5 

güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabilinde 
idare veznesine yatırmaları ilan olunur. 15-24 30 14142 

DENİZ HARP OKULU VE LİSESİ KOMUTANUGINOAN : 
t- Deniz Lisesi 9 ve 10 cu sınıflarile Deniz Gedikli Erbaş 

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

2- isteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 

okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatları 14149 
16-19-23-26-30-2-6- 9 

ı······ .. ···· .. ·········· .......................... : 
i Bölgeni• en ııbbl içme saya i 
: : 

i ACI DERE 1 
ı ı 
: Bu yıl yeni müstecir elinde l 
ı ı i Yakında Açılıyor i 
j YATAKLI, YEMEKLi TAMİZ YERUR, MUTEDİl TARifE f 

f Acı dere İ 
• • ı ! içmesine gidiniz 1 
i Çoll memaan kalacakıımz i 
ı 3-10 14173 ı 
: .................................................. : 

ADANA HUSUSİ MUHASEBE MÜDÜRlÜGÜNOfN : 
1 - Merkez kazası 1151 Lira bedeli sabıklı Taş ve emsa· 

li ocüklar rüsunıu açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma 4161942 P~rşembe günü saat 10 da yapıla· 

cıakdır. 
3 - İstekli olanların (87) lira muvakk<ıt teminat makbuziy· 

le muayy~rı vakıtta Daimi enoümene gelmeleri. 
16-20-24-27 14147 

ilan 
ADANA HUSUSi MUHASEBE M000Rl060NOEN · 
1 - Ceyhan kazası dahilinde (349) lira bedeli sabıklı Taş 

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

lacaktır. 

3 - istekli olanların 27'lira muvakkat teıninatiyl~ nıuay· 
Y"'ll vakitta Dttimi Encümene gelınderi. 

16-20-24-27 14148 

TORKSOZO 

Kadirli Asliye Hu· 
kuk mahkemesinden: 

Karar: 941-177 Esas: 941·149 
Olaca~ı düşünüldü: Kadirlinin 

paıar mahallesinden ölü E.min 
kar111 Fehime Seçen tarafından 
Adananın ~t'peba~ mahallesinin 
129 sayılı evinde mukayyet Mııs
tafa k ıı.ı Altınıeçcn aleyhinde 
14)2/941 tarihli dilekçe ile açılan 
kayt terkini davasının yapılan 
muhekemeıi sonunda: 

Davacı Fehime mezkur dilek· 
çeai ile mahkemr.ye bilmüracaa: 
Kocası Eıııiu üzerine Saffet adında 
bir k'tidınııı Nüfusça mukayyet 
oldu~u bu kere anlaşıldığındarı 

yaptırmakta olduğu bir ınuamel~
ye mani teşkil etmiş ve ölü ko
caaı Löyle bir kadınla evlenme· 
di2'i gıbi bu namda bir kadın da 
bulunmamışken her nasılsa sehven 
yapılan işbu kaydın terlıtinini iate
miş ve müddeialeylıa Saffet namı
na berayi teblit Adanayı gön
<icı ilen davetiyenin gösterilen 
adreatc me•burenin bilinip tanın

madığından bahsile bila tebliğ 

iade edilmesi üzerine keyfi}:etiıı 
ilanen tebliğine dair ittihaz. olu
nan karar vcçhile 3 Haziran 941 
tarihli Bugün gazetesi ile ilanen 
tebliğat yapıldığı halde yine gel
mediğinden davacı tarafından ge
getirilen şahitler davacının 81ü 
kocası Eminin Saffet adında bir 
kadınla evli olduklarını bilmedik
lerini yeminle beyan ve şahadet 

etmiş ve davacı Fehimc isminin 
Fehime nam diğeri Fahriye oldu
~unu iddia etmiş olduğundan da
vanın kabulii ile Adananın Sofu
bahçe mahallesinin 129 sayılı 

evinde ölü Eminin ikinci kaı ısı 

olarak mukayyet bulunduğu Ada
na Nüfus Müdürlüğünün 7 /4/941 
tarih ve 2236 sayılı cevabından 
anlaşılan Mustafa kız.ı Saffet Altııı
seçenin işbu karılık kaydinın id
dia veçhile tNkinine ve harç alın
masına mahal olmadıkına kabili 
temyiz olmak üzere müddeialeyha 
Saffet gıyabınpda 17/12/941 tarihin
de verilen karar davacıya usu\en 
\'e alenen · itham olundu. 17/12/941 

14184 

ZAYi - 1938-1939 ders yılı 
sonunda Adana 29 teşrinievvel 
okulundan almış olduğum tastik · 
11awemi kaybettim. Yenisini alaca· 
flıwdau eskisinin hükmü olwadı· 
flıııı ilan ederim. 

85 Numaralı 
Rüştü Berikman 

-·----- ...__ 
ZA Yl - Zıraaı bankasının 

29·1-942 tarih ve 2517 numaralı 
cüzdanına koymu' olduğum tatbik 
nıührümü kazaen zayi ettim. Ye· 
nisini alacağımdan zayi olan müh
rün hükmü olmadıtı ilan olunur. 

Murat kızı 
Fatma Mumkaya 

' 
.......................... . 1 Her gece bütün güzide ailelerin toplandığıl 

1 SEVHAl\J PARKINDA =.• 
e EBTUÖBUL 

1 1 S Di ·K 1 1 TiYATROSU e i • ~lUJ GiE~E ~ 1 
1 Mep~~~~~~P~Je ~a~~~!!al Nuri 1 ............................ 
• • Saat 19 dan itibaren SAZ t ı 
• t « 21 « cc VAR YETE t 
• t •• 22 « « TiYATRO t • 

1 ..........•....•..... 1 
Giriş 50- 40 kuruş 

a..:;~;;;;~:~~;;~:;;;:;~I 
i 1 an 

Seyhan p.t.t. müdürlüğünden: 
1- idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Patlıcanlık Or • 

manından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve Sey· 
han nehri üzerinden Adanaya nakil ve 100 adedi Karaisalıda 
mütebakısı Adana istasyonunda gösterilecek mahalde teslim ve 
şartname mucibince ·istif edilmek şartile 770 adet 6 metrelik, 
710 adet 7 metrelik, 1340 adet 8 metrelik, 170 adet 9 met-

relik ki ceman 2990 adet çıralı çam telgraf direği mübayaa edil
mek üzere kapalı zarf. usulüle eksiltmeye konulmuştur . 

2- Direklerin muhammen bedeJi beheri (8) liradan (23920) 
lira ve muvakkat teminatı 1794 liradır . 

3 - Eksiltme 10/6. 942 çarşamba günü saat 16 da Seyhan 
P.T.T. Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyonunda 

yapılacaktır. 
4 - Bu babtaki şartname her gün -mesai dahilinde- Mü· 

dürlük ki\lem şefliğine müracaatla görülebilir. 
5- Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat mektup

larını ve Ticaret odalarından alinmış bu seneye ait vesikalarile 
2490 No. li arttırma ve eksiltme ve ihale kanunua uygun ola
rak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 15 e kadar eksiltme ko· 
misyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeden mes'u-
liyet kabul f>dilmez. 26-31-4-7 14185 

i 1 an. 
BElEOilE REiSliGiNOEN: 

Kanarada münhal bulunan 55 er lira aylık ücretli dalıtlilolulda 
gazozhane memurluğuna müubaka ile memur alınacRktır. 

imtihan 29 5/942 cuma günü saat 10 da Yazı ~işleri bürosunda 
yapılacaktır. 

Ortamektcp mezunu olmak ve aslcerliğini yapmış bulunmak 
şarttır. 

isteklilerin bir dilekçe ile Belediye Riyasetine müracaatları, meı· 
kur gün ve saate evrakı müsbitelerile birlikte Belediye Yaı.ı işleri 
Bürosunda haz.ır bulunmaları ilfin olunur. 14186 

Seyhan Defterdarlığından : 
TAMAMININ 

Mahallesi Mevkii Ada Parsel Cinsi Mikdarı Hazine hissesi Değeri 

M/2 Lira K. -
Ulucami Sa racan 151 15 Mağaza 51 Tamamı 750 00 
Sarıyakup Kazancılar 101 26 Dükkan 15 Yarısı 200 00 
Kurtuluş Y. istasyon 517 1 Arsa 6000 • 3000 00 

.. 518 3 .. 1560 .. 780 00 • 
518 1 .. 1330 " 

665 00 
" .. 

541 3 470 Teınaını Hl 00 .. " .. 
541 8 300 ,, 90 00 .. ,, 
520 2 7435 Yarısı 1478 00 

• .. ,, 
Diişeme Hasan ç•· 245 6 115 Tamamı 115 90 • 

f,tiklil 
vuş sokağı 

Şakir P• 333 22 • 130 
" 

130 00 

Cadôesi 
Hoca vezir Mermerli 229 43 .. 204 .. 204 00 

Tepeba~ Hacı Hamit 262 JO " 73 • 36 ~o 

Sarı Yakup Kaı.ancılar 101 23 Dükkan lO,S .. 100 00 

Karısoku Durmuşfakı 192 28 Arsa 17,5 " 
35 00 

Tapu ta. No: 
Gerdan köyü Köy içi Nisan 942 41 " 

1722 " 100 00 

Yılanlı Celil Mayıs 940 18 Tarla 8957 " 220 56 

Çavuş 
1800 San ali Mart 938 47 Bağ ve hane 12177 .. 00 .. 

Yukarıda · evsafı yazılı on yedi parça gayrı menkulun miilkiyetleri açık arttırma ve peşin para 
ile satışa çıkarılmışdır. Kat'i ıhaleleri 12/6/942 tarihin<ı müsadif Cuma günü ııaat 15 de Defterdarlıkla 
müteşekkil komisyonda icra kılınaca~ından izahat almak isteyenlerin her gün Milli Emlak servisine mü-
racaatları ve isteklilerin meıkur gü~ ve saat ta % 7 ,5 teminat makbuı.lariylc komisyonda hazır bulun-
maları ilan olunur. 27-31-4-9 14183 

.. 



TORKSôZO 27 Mayıa 1'42 

........................................ 
BORSA i L l N 
PAMUK - HUBUBAT 

26. 5 - 1941 

KLO F:ATI 
CiNSi 

Adana belediye riyasetinden: 

(50 bin parke taşı almacak) 

1· Gazete ve Matbaası 1 
En az En çok 
K. S. K. S. 

-==·=r-==~~==========11 
Koza ı 00.00 i 00,001 

Klevland . ' 00,00 1 

Klevland 1 00,0<• 00,00 
Klevland il 00,ÔÖ , 00,00 
~arlatı - oo:oo Oö,oo 

1 - Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yollar· 
da kullanılma~ üz~re Toprakkale taş ocaklarından c;ılcanlmak 
şartile müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti içerisinde 
temin edemeditinden bu kere mukavelesi feıholunan SO bin 
adet bazalt parke taşı müteahhit •am ve hesabına açık eklilt
mey~ konmuştur . 

: 1 
i Türksözü OIUYUCULARINA OONYANIN HER TARA: 1 
! FllDA vuıu BULAN HADiSELERİ GONO GO- 1 
! Gazetesi NONEVERIR. TORISOZONO TAKİP EDİNİZ. 1 
• • 
:. Kitap, mecmaa, çell, llDet, anı, •ı 
• pııa, 11ar1ta, •11 .... ••tttaa Türksözü • 
: lflerlal TlrlllJede mewc•I • ıt- 1 
1 baaıara re11a11et eder d••ced• Matbaası • 
• tala we ılraOe eldea çdlarır. 1 
• • • • 

P. Temizi 00.00 00,00 
Kapunah 

v.Ç-it-id-i -• oo,oo 
lf."Çliidi --- --ı-o,oo 
Susam-- --- - 0,00 

BuQ'day yerli oo-:0 0,00 
Arpa 0,00 0,00 
YÜlaf - o]O 0,00 , 

Seıbei DöYiz Kurlauı 
D{)J.AR 

Alış 

Satış 

STERLiN 

129.20 
132.20 

lihalöt bedetl.ri ( mol ' fi• 776 
d•li ) primli salı$ 
Türldyed.,n göndf'ril en no11· 749 
lun bedelleri 
lhroç edılen m<JI bed1tlleri 728 
olorok gelen Dövizlerin alış 
kuru 
Vardım ve seyyahlara ve• 728 
saire için gelen dövizlerin 

' alış kuru 
1 Primsiz sotıı ( T ohsil mas· 524 

1 

ratlon veaoire ) 
Pr imsiz olıt Kuru 

1 
5 r ez;rr:;; -

520 
m a -

2- Muhammen bedeli 9000.00 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 675.00 liradır. 
4- ihale 216;94?. tarihine rastlayan Sah günü saat 1 S de 

Adana Belediye Encümeninde yapılccaktır . 
5-- Şartnamesi Fen işleri Müdürlüğündedir. lıtiyenlf'r ora

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

dairesin~ ve ihale günü de muayyen saatta teminatları ile bir· 
likt~ B~lediy~ Encümf"niıı .. müracaatları ilin olunur . 

17-22-26-28 14158 

NEVROZIN 
Bltla atnıarua paueldrl.ar 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
... Tlll ••p 
NEVROZiN 1 Türksözü Cilt Kısmı 1 

1 SAGLAM. TEMİZ, ZARiF CiLT ~LERiHill ANCAK TORISÖZO I --- ::~~:=1~:~:~:::k~~~=·;. 
1 MOCELLITIAIESINDE YAPTIRHIURSİNİZ 1 Umumi Neşriyat Müdürü: •d~~~.~:1:=~~;," .::~?:,·~ 
1 · • MAC/T GÜÇLÜ N E V R O Z 1 N • dir. 

-----•-•.••-••••••••••••••M••••• ...... el e ... ıdıtıYer: rıırlu6ai M~. NEVROZı·Nı• TERCiH EDlllZ 
~,_ ~-.. r ~ ......................... -: 

• 
T. I ş Bankası 

icabında ,ünde 3 kaı• alınabilir 

&içik taıarr11I lleııpları 
1942 ikramiye pliaı 

KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Ma1ı•, 3 Aiu•toa, 
2 lkincitepin tarihlerinde yapılır 

•satım Ortöblı Booperatll llrlletladeal il D 
R 1 

Senelerden beri faaliyetini durdurmuı n R = 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

1141 111ram11eıer1 
Adet 2o00 Liralık 

.. 1000 .. 
rlo .. .. 

" 

.. .. .. .. 

500 
250 
100 

50 
25 
1( 

.. .. .. .. 
•• .. 

2,000 
3,00') 
ı.soo 
1,500 
2,500 
4,000 
2,500 
5,000 
2,000 

Lira .. 
.. .. .. .. .. 
" 

TUrklr• ı, Bankasın• para yabrmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• aluraunuz 

------------------------------------~ 
TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulue tarihi : 1888 

Snmaye•i : .100.000.000 T6r' Lir ... 

Şube ve ajanı ıdedi : 26~ 

liral ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiyt" veriyor 

laraaı l:fankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatJdaki plana fÖre ikr~iye datıtalacakhr 

Adet 

• 
4 

40 .. 
100 

" 
120 

" 160 .. 

1000 
500 
250 
100 . 

50 
40 
20 

Uratık 

• .. 
.. 
.. 
" 
•• 

4000 
2000 
1000 

"°°° sooo 
4800 
3200 

Ura 

.. 

.. 
•• 
" .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paraJar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiy~nlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - EylQl, 11 Birin~ikinun, 
Mart ve 1 l Haı:ira11 tarihlerinde çekilecektir. 

, 

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

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

'1evi manifatura ve kantariye mallarını ve = D 
e ef yalarını devletin tayin eylediği muayyen e ~ 1 kar mukabilinde perakende olarak sahıa R 

1 
tış mağazasına uğramaları kendi menfaat· Q 
leri icabıdır. 20-26 14082 

• a 

1 • 

~ Kırıklık, Baı, = : \· ,' \.}~s: :~~~-,. K ı , . ., ,. 

! Di~;~ıa:.dete ; i N 01$ M~CuNUNUN YARATTl81 SllAT, 
a En~~ ;:.:: ~şe· = a Cllll VE GOZELlllTIB 1 
Si G R 1 p 1 N il il "Radyolin,, harikulide mües- de p ırlak neticeler veren 
M il il sir terkibi, daima tazelifi ile "'Radyolin,, sizi terkibi meçhal 
il R R temayüz etmiş ve onbinler-ce R M ve birkaç misli pahalı ecnebi 
M ·ı il 1 kişinin tercih ettifi yerine ~iı müıtahaarlenndan de •ilstat· 
., l e geçer macunu haline gelmiştir. Diş 
" R bıf hh ni kılmııbr. M iavalaıın serinledili bu R zıssı asında ve gizellitin· 

it günlerde alacatınız ilk IR a 
il 

D 

• 
RADYOLIN 

1 

• 'i••••*****'* . ···~-~ ······~·· · · · · + • ~ 

N 
R tedbir evinizde birkaç CRJP.N bulunduraaıak olınalıdır. 

n 
R 

Klllbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

" il Luıumundö günde 3 adet alınır. Taklitlerinden 

R her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

sak anınız 

• 
••a:sasaa••••••ııııca11C1:a~•ııs~a11:-=ıııam~Kıl 

~-~···············~-· ··ı DOKTOa 

Muza/fer Lokmanı 
Bergla llaıtaıaruu •••r•••ll•· ı 

il • U aeılade llallal eder. ---- .... 11 ·•· . ·•·•·• •· ... . . . 


