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i·ngiliz - İtalyan esir mübadelesi 
dün Türk kara sularında başladı 

İki taraf gemileri 
• 

dün lzmire geldiler 
İzmir: 7 (A.A) - İngiliz -İtalyan harp esir- Mübadele yarın sabah ba§layacaktır. İtalyan 

lerinin !zmirde mübadelesi yapılacaktır. İki 
hastahane gemisi İzmir limanına geldi. Ge- gemisinde 129 esir, İngiliz gemisinde 914 esir 
milerimiz bunları kara sularımızda karşıladı, vardır. 

1 Uzakşark cephesi' 

Bengalede 
Japonların 
faaliyeti Uzakıarktaki lcomıu AJafa,,dan bir görünüı 

Hint topraklarına 
ilk Japon hücumu 

Birmanyada tJaziyet 

JAPONLAR ARTIK PETROL 
HAVZALARINI İŞLETİYORMUŞ 

SUMATRA 
TAMAMEN 

TESLiM OLDU 

Japonlar Andamana 
tamamen yerleşmiş 

Ankara : 7 (Radyo Gazete•l)
Uıak ıarkta muharebt'ler devam 
etmektedir. Japonlar adadan ada 
ya: sıçrayarak ikmal iılerini gör
mektedirler. Japon kuvvetleri An
daman adalarına yerleımi.ş bulu
nuyorlar. Şu hale göre, Bena-ale 
görfezi Japon murakabesine gir
miş sayılabilir. 

Tokyo : 7 (A.A) - Sumatra 
adasındaki ıon müttefik kuvvet
leri Japonlara teslim oldu. Bu su
retle bütün Sumatra Japon haki
miyeti altına a-irmif bulunııyor. 

Burada 3000 1'iıi cıir alınmıştır. 
Londra : 7 (Teblit) - Müt

tefi1'1er Yeni Ginede Rayaol li
manındaki Japon gemilerine çok 
ıiddctli hücum yapmışlardır. 

Londra : 7 (Tebliğ) - Esas 
Hindistan topraklarına Japonlar 
dün sabah şiddetli hava hücum
larına başlamışlardır. Üç bölge 
bombardıman cdilmiftir. 

(Gerlsi Z ncl aa7fada) 

lngiltereden son 
gelen makineler 

BEi LOKOMATIF ve 248 
VAGON DABA GETİRiLDi 

Ankara : 7 (Türksözü ~uhabirinden) - Haber verild.~ğine gör~, 
Toplanacak olan Büyük Millet:Mt-clisinde Kars mebusu Husrev Samı· 
minin vefatı tezkeresiyle hava ve demiryolları bütçelerinde müoakale 
icrasına dair kanun layihaları konuşulacaktır. 

Demiryolları idaresi 941 senesinde 14,5 milyon lira fazla varidat 

temin etmiştir. 
Demiryollar idaresi halkla daimi temasta bulunan memurlara sene• 

de verilen birer kat elbise çabuk eskidiiinden bu gibilere ilaveten bi
rer kat elbise ile bir çift ayakkabı, işçilcrede tulum verilecektir, ' 

Demiryolları idaresi Arda 
Meriç köprülerinin tecdidi, döner 
köprüler inıası, vagon kantarları 
vcsair ücretleri, yine ayni yerlerde 
mebani ve sabit tesisatın tamiri 
ve amele üdretleri, Uzunköprü • 
Sivilin grad kısmındaki bina ve te
sisatın tamiri ve bakımı için bir 
milyon 280 bin lira sarfedilacektir. 

Mecliste istenen tahsisatın 

içinde bu masraflar bulunmakta
dır. 

Devlet Demiryolları idaresi 
dcmiryolu tesisleriııin takviyesi 
için lüzumu olan 15 milyon lirayı 
istikraz suretiyle deQ'il, varidat 
fazlasiyle temin etmeğe karar ver · 
miştir. 

Diğer taraftan lngiltercden 
alacatımız 22 lokomotifin, beşi 
ve 650 vagondan 248 i memleke· 

(Gerisi Z rl sa7fadal 

Ronzen -------Macar ------· Sınır 

Savaşı 

1 CEPHE VAZiYETi NIN TETKiKi 1 

Ankara : 7 (Ra dy o Gazet••I)· 
Londra radyosunun bir haberine 

göre, Macar - Romen hududun

da çarpışmalar devam etmekte 

ve genişlemektedir. Bu çarpışma

lara daha büyük askeri kıtalar 

iıtirakc başlamışlardir. 

Şark 
son 

cebhesindeki 
hazırlıklar 

Sılav Milletleri 
Kongresinde 

Alman aıeybdarı 
aatulı ılyleadl 

Bulgaristanı teşvik 
Ankara : 7 (R•dyo Oazete• I) -
Moık~vada Sılav kongresi toplan· 

(Gerisi 2 ncl sayfada) 

Bomba 

Son günler zarfında herkesin 
gözleri Doğu cephesine çevrilmi~
tir. Burada başlıyacak olan Alman 
taarruzu büyük merakla beklcni · 
yor. Son haberlere göre Almanlar 
cephe boyunca mühim kuvvetler 
toplamışlardır. 

Amerika kaynakları bu kuv
vetleri 4 milyon tahmin ediyor. 

Diğer taraftan Rusların da ceph~
ye yeniden 90 fırka gönderdikle· 

rinden bahsediliyor. Bu büyük kuv · 
vetler arasında tarihin en büyük 
muharebesi olacaktır. 

<Glrial ı ncl sayfadal 

Davası 

Tulon'da Almanlara 

yapılan torpiller 
Londra : 7 (a .r .) 1 gelen 

haberlere göre, Almanlara Tulun' 

da Torpil imal edilmiştir. Bu 
imaUit İtalyanlar için de devam 
etmektedir. 

Japon imparatorunun 
kabulü 

Tokyo : 7 (a. a.) - Japon 
imparatoru, Hariciye nazırı Togo'u 

kabul etmiştir. 

l
ı ........................ ı 
J .JAPONLABIN J 
ı BUIYA'DAN ı 

f DUYDUİD f 
ı INDllE ı 
ı ı 
Ankara: 6 (Radyo gazeteslJ
Japonya Rusyadan endişe hisset
mektedir. Japonya bunun için Man· 
çuryanın işbirliğini temine çalış· 

mıştır. Japonya Mançurya Başve· 
kilini Tokyoya çağırmış ve görüş
melerden sonra başvekil; memle
ketine avdet etmiştir. Bundan an· 
!aşılıyor ki Japon kuvveti '.dağıl· 
mıştır. Ve bugünkü harekata kafi 
gelmiyecektir. 

Hind meselesi 
~ .... 

llrlpı temaııarıaı 
derıaıeıttrlyor 

Ankara : 7 (Radyo Gazete•l)
Hindistan meselesi üzerinde he· 
nuz bir anlaşmaya varılmış değil· 

dir. 
Kongre Partisinin müslüman

lar görüşü ile teıad halinde oldu· 
ğu anlaşılmaktadır. 

Yenidelhi : 7 (a. a.) - Hind 
Kongresinin verditi karar Azad 
ile Nehru'ya tevdi edilmiştir. 

Yenidelhi : 7 (a.a.)- Krips'in 
vereceği elemeçe her halde ge· 

cikeceklir. Yarın gazeteciler top
lantısı yapılmıyacaktır. Krips, Hind 
şefleriyle yeni bazı görüş111elerdc 

bulunacaktır. 

Ruzvelt'in Hindistan mümessili 
bugün Krıps ile ğörüşmüftür. 

Amerikadaki 
büyük hazırlık 

Ankara: 30 (Radyo Oazete•I)· 
Amerikada muazzam haıırlıldar 

yapılmaktadır. Bütün Mihver men· 
supları bu hazırlıldardan endişe 

etmektedir. Hatti Viıi bile ıon 
zamanlarda Amerikaya karıı ha· 
reket tarzını de~iftirmiıtir. Peten 
demokratlara doğru kayma1'tadır. 
Bunun bilhassa Fransız milletinin 
baıkısı el tında olduğu sanılıyor. 

AniGTa : 7 (Türlıcô%Ü muhabirinden) - BiP mü:Jtlet 
•OHl Anlıarada Atatürlı bul11•rında Alman hü:yülr elçiıi 
Fon Pap•ne lıarfı bom6a ile yapılan ıuilıaıt muhakeme· 
•n• yarın (Bapn) ıa11t 9, 30 ·Anlıaraıla devam edilecelıtir. 

Yukarıdaki resim Afrikada cepheye giden bir tankı göıteriyor. 
Libyaya aid haberlerimizi dijer ıiltunl•rda bulatakııoa:ı. 

• • 
BiRLiKLER 
ESNAF VE MOSTEHLiK · 
BiRER BIRLIGE GiRECEK 

Ankara : 7 (Türksözü Muha· 1 
birinden) - Yiyecek, yakacak ve ••••••••••••• 

~r~;:;0~·~1~~~0:~·::::.~,~k;;~. I MALİYE VEKİLİMİZİN 
lenmesıne meydan bırakmamak 

ve müstehlik halkı tazyik eden ou· NKO BEYANATI 
hareketleri önlemek maksadiyle 
bunları satan ve yapanların teşki
latlandınlmaları kararlaşmıştır. Bu 
maksatla odun ve kömürcülerden Bonolar satışa çıkdı 
başka bakkallar, kasaplar, balık- A11kara : 7 (a .a.) - Maliye 
çılar, sebzeciler, yo~urt ve peynir· - vekilimiz Anadolu ajansına beyan· 
ciler, kunduratılar, terziler, pcra- atta bulunarak üçüncü tertip ta· 
kende kumaş ve manifatura sah· sarruf bonolarının satışına bugün· 
cılan ve buna benzer bütün esnaf den itibaren başlahdığını ve bu 
ve tüccar ayrı ayrı birer birlik tertibin de 25 milyon olduğ'unu 

halinde toplanacaklardır. ve bunların da geçenkiler gibi te-
Birliklerin statüleri Ticaret Ve· halluldc satılacağını ümit ettiğiui 

kiletincc hazırlanan ana statüko- bildirmiıtir. 
ya uygun olacak ve ticaret meş

ralclerinin hususiyetlerine göre 
bazı değişiklikleri ihtiva edecek· 
lir. 

Bunlar, satacakları maddeleri 
birlikler kanaliyle alacaklar, kendi· 
terine !Azım olan iptidai maddeler 
birlikler eliyle dağ-ıtılacaktır. Ayni 
zamanda bu birliğe girmiyenler o 
işe ait ticareti yapmaktan mene
dilecektir. 

Diğer taraftan halk da istihlak 
kooperatiflerine benzer bir şekil
de teşkilatlandırılacaktır. 

Bu suretle bütün satış ve alış 
hareketlerinin süratle kontrolü 
mümkün olacaktır. Ayni zamanda 
esnafın halka dağıtmak üzere ken· 
dilerine verilen maddeleri gizleme· 
sine veya faıla fiyatla satmasına 
inlkin bırakılmıyacaktır. 

Afrika Cebhesinde 
Kahire : 7 (a. a.) ·- lkinciki

nundan beri lngilizler Libya ceb
hesinde 300 mihver tayyaresi dü
~ürmüştür. 

İspanyadan doğuya 
giden gönüllüler 
Madrid : 7 (a.a.) - ls~an

yadan do§'u cephesine yeniden 
bir gönüllü kafilesi sevkedilmiştir. 
Bu munasebetle dün ispanyada 
tazahürat 'yapılmıştır. 

PAPINI YAPILAN 
IUlllAID VB ALMAN 

BUi TBKZIPLIBI 
Rerlin : 7 (a·a.) - Ruslar An

kara ıuikasdının Türkiye-Sovyet 
dostlutunu bozmak için Alman 
lar tarafından yapıldı~ını ileri sür
mektedir. Bu kabııca yalanlardan 
biridir, 

............. 
Parti gurupunda 
Ankara : 7 (a.a .) - Parti gu

rupu buhün toplandı. Ziraat ve
kili, zirai vaziyeti izah etmiş, ha· 
tiplerin beyanatiyle vekilin ve 
başvekilin izahatlerı dinlenmiıtir. 

1 Sovyetcephe~ 

Sovyetlerin 
yeni kazancı 

Almanlara ~6re bitin 
hücumla,, püskürtülmiıf 

Ankara : 7 (Radyo Gezete•I_).; 
Sovyet cephesinde önemli bir dt 
~işiklik yoktur.~Muharcbeler mev 
zii şekilde devam ediyor. Şimd 
ilk bahar haıırlıkları görülmekte 
dir. Maamafi bu cephede havt 
faaliyetleri hızını biraz daha ar 
lırmııtır. 

Londra : 7 (Tebli~) - o· 
giceki Ruı tebli~ine göre, Alma 
lar sekiz gün içinde 415 tayyar 
kaybetmişlerdir. Sovyet kaybı 
tayyaredir. Almanlar yine b 
hafta içinde 2300 zabit ve aske 
kaybetmiştir. Ruılar yedi meıkG 
yeri Almanlardan geri almışlardı 

Moskova : 7 (A.A) - 6 Ni 
sanda cephede bir dcğiıiklik o 
mamıştır. 5 Nisanda 119 Alma 
tayyaresi tahrip edilmiştir . 

Berlin : 7 (A.A) - Mütea 
dit Sovyet hücumları kınlmıfh 
Kerç yarımadasında Almanı 
topçu faaliyeti göıtermiıtir! 

(Gerisi : nci sayfada) 

Milli Piyango 
LiP Numara Lira 

30.000 117089 5.000 9803 
10.000 95132 5.0oO 128895 
10.000 35559 5.000 148557 
10.000 38908 5.000 229574 

5.000 283999 
54778 
54319 

2000 
18281 
80899 

u... kazanan 
60639 35057 
99932 

Numa .. elar 
70043 36843 

1000 
83820 
10697 
63090 
74780 
99502 

Lira k azan•n Numaralar (Son b•f rakamı) 
81597 81571 00624 31190 10507 3140 
37847 12125 48437 15373 58166 1896 
19113 69989 21059 71154 23465 71'25 
89406 89492 89603 89843 91942 92i 

Son rakamı 2619 - 7772 - 9362 olan biletler. 500 er lira, 4 s 
üç rakamı 519 - 681 - 866 olan biletler 10() er lira, 
iç rakamı 517 - 559 - 8S8 - olan biletler 5o şer lira, son raka 
34 - 71 olan biletler 10 ar lira, sontekrakamları 7 - 5 - 4 1 ol 
biletler ikifer lira amorti alacaklardır. 
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-
Araba tarifesi 

Dün a!dıA-ımız malümata gö
re. Belediye yeni bir araba tari
feıi baı.ırlamaktıdır. Ücretlerin 
beı on kuruı artması muhtemel
dir. 

Ağaçlama işleri 
Şehrimizde bsıı caddelerin 

•taçlanma iıi bitmiftir. Şimdi 

Aıri mezarlı~a giden yolun ı~aç
laamuınıt batlanmııtır. 

Adliye teşkilab 
Ankara : 7 (Türluöıü muhabi • 

rinden) - Yeni adliye teşkilat 
kanununun tatbıkine haı.iran ba· 
ıındın itibaren başlanacaktır. Ad-

:,liye vekileti haı.ırlıklttra devam 
ltdiyor. Zıabıt kitiplerinin maaş
llarına bir miktar ı.am yapılacağı 

l ribi iıi çok olan mahkemelerin 
zabit kitipleri de çoğaltılacaktır. 
Teşkilltta baıkatipltrin vaziyeti 
de göı ön6nde tutulmuıtur. 

1 
Sadeyağ işi 

Ankara : 7 (Türksözü muhabi· 
riaden) - Ticaret Vekaleti, sade· 
yat muelesini ele almıştır. Fiat, 
nevi ve nakil üzerinde ,iuceleme
ler yapılmaktadır: Datıtma ofisi 
Vftııtasiyle, kartla veya kartsız o
larak dağıtılacak yiyecekler ara
sında aadeyat da bulunacaktır. 

Bu mevıu etrafında incelemeler 
yapılmaldadır. 

TDRKIYE Rad.,ııoıu 

ANKARA Radyoıu 

Çarıamba - 8.4.1942 

7.30 Proıram ve memleket saat 
ayarı 

7.33 Milzik : Hafif Parçalar 

( PJ ) 
7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müzik : Hafif parçalar 

preanmının devamı (Pi) 
8.15/ 
1.30 Evin ıaati 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.S3 Müıik : 
12.45 Ajanı Haberleri 
13.00/ 

13.'° Müıik : Şarkılar pragra· 
111ının devamı 

18.00 Prorram ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 MOzik : Radyo Salon Or· 
keıtrası 

11.45 Ziraat takvimi 

ıa.~5 Konuıma 
19.10 Müzik : 

1,.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 

19.45 Serbeıt 5 dakika 

19.50 Milıik : 
20.15 Radyo Gaıeteıi 
20.45 Müzik : Bir marı ötreni-

.45/ 

yorur. 

Konuıma 
Milıik : Fasıl heyeti 
MOzik : Riyaaeti Cümhur 
landoıu 

Memleket Saat Ayarı ajanı 
Haberleri ve Boraalar 

.SO Yarınki Preıram ve 
Kapanıı 

Uzakşarkta 

(Bııı 1 iaci 617/adı) 

Vaıington : 7 (A.A) - Ofi 
jan11: Vaıinat•n askeri mıhfil

ri Filipinlerdeki durumu çok. va

im görüyorlar. Japonlar nuıl 

lana olıun Pataan yarım adasını 
ıeçirmek istemektedir. 

Tekyo : 7 (A.A) - Japon 

ariciye nazın artık ,etrol meae

inin japonyaya endiıe verme-
itini yeni ılınan kaynaklardan 

ih1ale başlandıtını ıöylemiflir. 
Yeni Delhi : 7 (A.A) - Ben

le görfeıinde, aralarında birde 
yyare gemiıi bulunan Japon 
eniı kuvvetleri faaliyette bulun 
aldadır. ' 

Yeni Delhi : 7 (A.A)- Bir· 
yadaki müttefik mildafaı hattı 

ome cenubun• atınca cephenin 
ldaf u11 kolaylaımıı ve kuvvet

çenbere ıirmui ibti••li kal· 

-
El konmamış maddeler 

Stak yapılabilecek 

Yeraltı demiryolu 
Avruparla en eald } erattı de

miryolu Budapeştededir. 1896 yı· 
lında yapılan bu demiryolu' son· 
radan genışletilmiş ve uzatılmış

tır. Şimdi 1,'i'l0,000 nüfuslu olan 
Macaristanın merkezi Pcştcde da
ha dört }erattı demiryolu ya· 
pılacak ve bu demiryolları dört 
yerde Tuna nehrinin altından ge
çecektir. 

: ........................ : 
İ SEHIRLI ! J 
ı Yeni çıkacak Tasar- ı J ruf bonolarmdan birkaç J 
ı tan• almak için •imdi- ı 
ı dan para hazırla ! ı 

: ........................ : 
Şehirde 16.000 

Kişi nüfus 
cüzdansızmış 
Alakadarlardan dün aldığımız 

malümata göre, şehrimizde nüfus 

tezkeresi çıkartmak ve ekmek kar 
nesi almak için 16.000 müracaat 
olmuştur. 

lagllteredea ıoa 
gelen makineler 

(Ba!,!tarah Birlnriıleı 

timize gelmiştir. 
Bunlar Sıvas atelyelerinde 

monte edilmektedir. Mütebaki 
Jc11mın da sene sonuna kadar ye
tiştirileceği alakadarla.ıa bildıril

miştir. 

Cephe vaziyetini 
tetkiki 

( Başı I inci sa7lıda ) 

Mamafih Rusyada buzlar yeni 
çözülmeğc, her taraf çamur deni· 
zi halini almağa başladığından bü · 
yük muharebe için daha bir müd· 
det beklemek lazımdır. 

Almanlar Rusların harbin ip· 
tidasındanberi 20, son 3 ay zar
fında 3 milyon kişi kaybettiklerini, 
harp malzemesi kaybının çok bü
yük oldu~unu söylüyorlar, bu yüz· 
den Rusların Alman taarruzuna 
karşı koyarnıyacağını tahmin edi· 
yorlar. 

Ruslar da aksini iddia ediyor
lar. Mayıs iptidalarında başlayacak 
olan muharebeler bu iddialardan 
hangisinin doğru olduğunu göste
recektir. 

Ruslar kışın iptidasında baş· 
Jadıklan taarruza daha ufak ölç\i· 
de devam ediyorlar. 

Sılav mllletıerı 
lloagreılnde 

(Bq&araıı Birincide> 
mıı ve bu kongreye bdtün Sılav 

milletleri iştirak etmiştir. Pravda 
gazetesi, bu kongre bugün Sılav
ları Hitleriıme kartı mücadeleye 
davet etmektedir. 

Moıkova : 7 (A.A) - Tas 
Ajanıı bildiriyor: 

Moskovada bir <Sılav Milld· 
leri> kengreıi toplandı. Bulgar 
mümessili Almanya aleyhinde 
ateşli beyanatta bulunmuştur. Bir 
çok hatiplerde söz alarak Silav 
milletlerini Almanyaya karşı har
be davet etmiotir. Bulgar mümes
ıili Madam Blazdovo Bulgar mil
letine hitap ederek Bulgar asker
lerinin Sovyetlere bir tek kurşun 
atnıamalarını tavsiye etmiştir. 

ATICIUK VE AVCIUK SPOR 

KUl~BO BA~KANU~INOAN . 
Adanaya gönderilen Beden 

Terbiyesi Umum müdürlüğü atıcı 
batkanlarının neı.areti altında 11 
·4-942 Cumartesi günü saat 14· 
30 d_a atıı poligonunda mükafatlı 
bir mü1abaka yapılacağından ku
lübe kayıtlı bütün üyelerin muay
yen riln ve aaatde beden terbi· 
yeıi binasında yeni inoa ettirilen 
(atıı pGliıon)uada huır bulunma· 
lan rica olunur. 

1 Milli Korunma kanunu ile ev, 
depo, mağaza ve dükkan gibi 
yerlerde arama yapılması için hü
kumete geniş ölçüde salahiyet ve
rildiği malıim"ur. 

Ticaret Vekaleti, bu gibi yer· 
terde arama yapılabilmesi için ev
vela beyana tabi ve hükumetin el 
koyduğu maddeler olması lazım 
geldiği esasını kabul etmiştir. 

İ<itiytnler, tüccar, dükkan sa
hibi veya hususi eşhas, devletçe 
el konmamış maddelerden ihtiyaç
lar nisbetinde ve işlerinin icapla 
rına göre stoklar vücude getirebi· 
leceklerdir. 

Devletçe el konmamış mad
deler stokundan dolayı hiç bir va
tandaşda mahkemeye sevk edilmi
yecektir. 

Amerika - Vişi 
Vaşington : 7 (a.a .) - Ame

rika 200,000 ton Fransız şekerinin 
satınalınması için Vişi ile müza
kere halindedir. 

İngiliz hava hücumları 
Londra : 7 (tebliğ) - İngiliz 

tayyareleri dün gece Rur havza
sına şiddetli hücumlar yapmışlar
dır. Paı is mıntıkasındaki askeri 
hedeflerde bombalanmıştır. 

Molotof'un temasları 

Moskova : 7 (a. a .) - Molo
tof bugün yeni Japon elçisi ile 
görüşmüştür. 

Amerika iktisadi 
muahedeleri 

Vaşington : 7 (a.a:) - Ame
rika bütün yabancı müessesele:-e 
iktisadi mnahedeleri feshetmeyi 
kararlaştırın ıştır. 

Yumurtlama meselesi 
Yumurtlayan hayvanlar arasın

da, yumurtlama hususunda rekor 
kırıcıları da vardır. Bunların ba· 
şındıı gelen bir haşere senede 64 
milyon yumurta yumurtlar. Bazı 
balıklar 4·5 milyon yumurta yu
murtlar, sa1an balığı ise senede 
500 bin tane yumurta }·apar. 

Bunlardan sonra kurbağa se· 
nede 4000, tavuk 300, yılan 40, 
kartal 2 tane yumurta yumurtlar. 

Sovyet cephesi 
(B:ıştarnfı Birlncid~) 

Londrd : 7 (A.A) - Dogu 
cephesinin bütün kesimlerinde şid
detli muharebeler cereyan etmek
tedir. Almanlar Moskovaya hava 
ııkınları yapmış ve 69 köyü Rus· 
lardan aldıkları bildirilmi~tir. Dört 
Alman uçağı düşürülmüştür. Şi
mal ve merkez Ct>phesinde mu
harebe şiddetlenmiştir. 

Satılık tarla l 
Adananın Büyük araplar 

köyünde köye çok yakın mün
bit, mahsuldar ve en iyi (\ins
ten 240 dönüm tarlada hisse
lerimize düşen 45 dönüm tar· 
la satılacaktır. 9 Nisan 1942 
Perşembe günü Belediye me
zat salonunda satılacaktır. Ta
lip olanlarının mezkür gün 
öyleden sonra hazır bulunma· 
lan ilan olunur. ~ 
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NEVROZIN . 
Bitin atrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

1 
BiR TEK KAIE 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
tını süratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, sinir mafsal ve 
ı dele ıstırapları NEVROZİN'le 

teda"i edilir, Müessir ilaç 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDİNİZ 
icabında günde 3 ka,e alınabilir 

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

SnmayHi : .100.000.000 Türlt. 

Şube ve ajana adedi : 265 

Lira•• 

Ziraf ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

-

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

aşaQ-ıdaki plana göre: ikr:.ımiye da~lılacaktır. 

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

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 " 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 " 

4800 il 

160 il 20 it 3200 ti 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tariblQrinde ç~icilecelctir. 

........................... • • • BUamam Çlfçl ve Makine Salllplırlae 1 
: MfJIDEI... e 

1 DEMİR İŞ AÇILDI 1 
• Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, • 1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 9 
: her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş-1 
• leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • • • • A DlfES : E•ki latasyon karakolu kar,ı•ınd Demir J, • 
: Telgraf Adresi: Adana Demir ı, Telefon 363 1 ........................... 

ilan 
ADA"A Kil LİSESİ MÜOÜRlOGONDEN · 

1 - Adana Kız lisesinde (2976) lira (68) kuruş keşif betlel
li hela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 281411942 tarihine müsadif Salı günü aaat 10 
da Adana Maarif Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini gör
mek için Kız lisesi müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (225) lira (25) kuruş muvakkat teminat ver
meleri ve ehliyet vesikası almak için de bu miktar Nafia işlerini 
yaptıklarına dair bonservisleriyle iki fotoğraf, (38) kuruşluk bir. 
(8) kuruşluk bir matbu ve bir kuruşluk uçak pullarını dilekçe- · 
lerine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayetera· mu 
caatları lazımdır. 8-J 4-21-26 14044 

- - --- . •........................ , 
! Merakh Bayanlara Müjde!... ! 
• • f Ucuz kumaş terzi elinde kıymetini çok yıikselttr. f 
: ADRES : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu f 
f Karşısında Göz Dişpanseri;sokağında Terzi : 

f 7- 7 MAKBULE Nil 13899 f 
•••••••••••••••••••••••••• 

• 
T. I ş Bankası 
&lçlll tasarruf lleıapları 

1942 ikramiye pllaı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•to•, 

2 /lt.incite,rin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 3,000 .. 
2 .. 750 .. - 1,500 .. 
3 

" 
5QO 

" = 1,500 ,. 
10 .. 250 

" - 2,500 it 

40 .. 100 
" 4,000 ,. 

50 
" 50 •• = 2,500 ., 

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

" 

TUrklye_.lf Bankas1n11 para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrml• va faiz almıf olmaz, ayni 
zam~nda talllnlzl da denemlf olursunuz 

1 

M==~==========zzx:xzxzz~ 

~ N E Z L E " 
= Kırıklık,Baş, ft 
= Diş ve adele = 
11 ağrıları = 
il En seri ve en kati şe· R 
~ , kilde yalnız kaşe M 

i GRIPIN ! . " 
: ile geçer = 
it Havaların serinlediği bu il 
1 günlerde alaca~nız ilk M 
il tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurraak olmalıdır. = 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M .. 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden 

her yerde pullu kutularım ısrarla isteyiniz. 

sakınınız! 
il 

• 


