
CUMA 

17 
iDARE YE;.-1 
ADANA • Abidin 

1 

Pa,a Gadde$l --_J Telelon : 31~ 

Sayıaı her.yerde a K~rJlf _ı 

TEMMUZ 

1942 
ı_ 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Yeni Hububat fiyatlarına 
ait tebliğ dün neşredildi 

Buğday 20, Çavdar 15, Mahlut 16, Mısır 
16, Arpa 15, Yulaf 16, Akdarı 15 kuruştur 

Ankara : 16 ( a. a. ) - Ti
caret Vekaletinden tebli~ edilmiş
tir: istihsal maliyetlerindeki umu
illi y(ikselif göz -önünde tutularak 
hububat m1thsulü fiyatlarına zam 
Yapılması hükumetçe karar al
tına ahnmıftır . Bu kerar muci
bince Buğday, Çavdar , mahlut , 
Mıaır, Yulaf ve Akdarı mahsulü
nun temamından : 

A - istihsal mildarı 50 tona 
kadar olan müıtahsillere ait bu 
cina hububatın her birinden yüıde 
25 inin • 

B - lııtihaat mildarı yüz to
rı11 kadar olan müstahsillere ait 
h11bubatın her birinin }Özde otuz 
betinin ve- , . • 

C - istihsal miktarı 100 to
n11 tecavüz eden müshhıillere 

ait bu cins hububatın her birinin 
50 tona kadar olan kısmından 
Yüzde 25 inin , 50 tondan 100 
tona kadar olan kısmından yüzde 
35 inin ve 100 tondan fazla kıs· 
lllının da yibde ellisinin bedeli 
Pl'fin tediye edilmek suretile 
Devletçe satın alınmasına karar 
verilmiftir . 

MENSUCAT TEVZiATI 
~~~------·----------~ 

3,500,000 liralık muhtelif 
eşya vilô.getlere dağıtılacak 

A"kara: 16 ( Türkaözü muhabirinden) -
T:icaret Vekaleti vilayetlerin ihtiyacına gö· 

re ayırdığı menıucat maddelerinin dağıtıl· 

maaını kararlaıtırmıftır. Aralarındıı pati•· 

ka ve baama da bulanan bu menauca.t mad-

deleri bugüttlerde halka dağıtılmıya haıla· 

nacaktır. 

Bundan evvelki •atıflar eaa• tutulmak· 
tadır. Vilayetler bu men•acatın nere/erde, 
hangi semt halkına ve hangi günlerde sa· 
tılacağını ilan edecektir . Ôğren diğimize 
göre, Vilayetlere tahıis edilen mensuco t 
maddeleri 3,5 milyon lira kıymetindedir. 

Sahip ve Başmuhaulrl f 
FERiD CELAL GÜVEN 1 

-
Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

On•eklzlncl yıl - Sı.yt : 536~1 

Askeri Vaziyetin Tetkik~ 
• 

Mısırda lngiliz 
müdafaasına bakış 

Rommel neden tazyiki arttır· 

madı.? Neden Elalemeyn'de du· 
rakladı ? Gene hadiselerin gelişim 
şeklinden anlaşılıyor ki, Alman 
Mareşali , lngilizlerin Niğbolu Ö· 

uüne koşan Yıldırım Beyazıt süra· 
tiyle , yeni kuvvetler getirdiğini 

öğrenmiş , ve buna karşı kendisi· 
ni de takviye lüzumunu hissetmiş
tir. Öyle ise Elalemeyn önünde 
tıpkı bu kasaba isminin delalet 
ettiği gibi dalgalanan iki bayrak , 
biribirini altedebilmek için , şimdi 
gıda almak rejimini takibe başla
mışlardır. Bundan şu netice çıka· 
bilir ; bundan sonra lngiliz müda
faası , Mlsır önündeki taktik , ce· 
saret ve azim kadar ; lngiliz do· 
nanmasının Alcdenizde görebilece
ği işlere, Malta'mn elde bulundu· 
rulmasına bağlıdlr. Malta da , bir 
maltız gibi yanarak , lngiliz mü 
dafaasını pişirecektir. Onun için· 
dir ki , Almanlar , bu küçücük 
adayı-durmadan dövrniye devam 
ediyorlar. lngiliz donanması da 
Mersa Matruh önünde boş durmu· 
yor. 

Sözlerimizi hulasa edelim : her 
halde Elalemeyn büyük hadiselere 
gebedir. Fakat doğum sancısını 

şimciı Mersa Matruh ve Malta çe
kiyor. Elbette bu san~ı çok kısa 
bir zamanda şu veya bu şekilde 
bitecektir. O zaman ya Rommel 
ve yahut Auchinleck taarruza baş· 

..................... 
• • : Rusya'da : • • • • ı Voroşllolgradı ı 
• din Almanlar • 
: işgal etmişler ı 

• • f Don havzasında f 
ı birçok Sovyet : 
ı kuvvetleri sarılmış ı 

• • f. Durum ciddi f 

• • Ankara : 15 (Radyo Gazetesi]· 
Alman taarruzunun hızı ile durum 
Ruslar aleyhine gittikçe artmakta· 
dır. Sovyet istihbarat bürosu reisi 
Lozoskiye göre, son Ravnd'u Rus-

<Gerisl 2 ncl sayfada) 

Japonlar Rusya 
~~~ .. Mi!lllll .... lll!lllBIİ ....... 

ya Saldıracak 
Bu hububatın Ticaret ve Zira· 

at Velcaletleri tarafından müştere
ken hazırlanarak talimatnaınt>de 
Yaz h müddetler zatfında Toprak 
ınahsülleri ofisinin veya oris nanıı 
ııa müb-.yaa yapacak olan Ziraat 
Bankasının alim trşki atına aşa~ı· 
daki yazılı fiatlarla trslim edilmesi 
rnecburidir. 

ııııııır.cı~~tlıyacaktır. 
Bunun için sade kum fırtına · 

~ Jarının değil , ırısan f ırtındlarıııın 

Ankara: 16 (Radyo Oazeteal)
Uzakşarkta bir durgunluk hüküm 
sü rmektedir. japonlor Mançuryada 
bü}tik kuvvetler toplamaktadır . 
Bunun Rusyaya karşı bir hareket 
olduğu, Temmuz sonunda veya-

Buğ-day kilosu 20 kurıış, Çav
dar 15 kuruş, mahlut 16 kuruş, 
Mısır 16 kuruş, Arpa 15 kuıuş, 
Yulaf 16 kuruş, Akdan 15 kuruş, 
rnuayyen müddeti zarfında teslim 
edilmeyen hububat bu müddetin 
hitamından itibaren aşağıda müo· 
deriç tenıilatlı fiatlarla 2o. gün da· 
ha sabn alınacaktır. BuA-(fay lo 
kuruş, Çavdar 7,5o, Mahlut 8 ku
ruş, Mısır 8 kuruı, Arpa 7 ,5o, Yu· 
laf 8 kuruş, Akdan 7,5o kuruş Bu 

son müddet ıarfında da mallarını 
teslim etmeyen müstahsillerin mal 
koymaları mümkün olan bütün 
Yerleri aranarak bulunacak mallar 
alınacağı gibi sahipleri hakkında 
da Milli Korunma kanununun ce. 
Zai hükümleri tatbik olunacaktır. 

17 Temmuz 1942 tarihli resmi
i'aıetede bu karar intişar edecek
tir. Karar meriyetc girmittir. -

ikinci cepbe 
etralında ı 

Ankara: 16 (Radyo Gazeteel)
İkinci cephe meselesi durmadan 
telıtrarlanmaktadır. Rus gaz.eteleri 
derhal" ikinci bir cephe açılma-

ıını musiren istemektedir. lngilizce 
Niyuz. Kronike gazetesi de ayni 
mevıua temaa ederek ikinci cep 
benin muhakkak açılmasını Ruı
Y•ya az.amt yardımın yapılmasını 
tavsiye etmektedir . 

Bugün Kanadalı kuvvetler bil · 
Yük bir istjli manevrası yapmış· 
tır. lnıiltereye büyük kuvvetler 
2clmekte devam ediyor . ikinci 
C(!phe meselesi Mihver matbua
tını da yakından alakadar etmek
tedir • 

-ı dehi bitmesi gerektir. Ayrıca , 
eğ'er teşebbüs Rommel tarafından 
gelirse , bunun gene Rusya'daki 
Don muharebesinin ve belki de 

Bir müttefik 

t . . 

hareketf.halinde "" ·-"'-

Anadoludan istanbula 
karne kaçakçılığı 
yapıldığı söyleniyor 
İstanbul : 16 (Türksözü Muha 1 

biriuden)- Bölge iaşe müdürlü~ü, 
kazalar dahilindeki halk birlikle· 
rinin ellerinde tevzi, edilmiyerek 
arta kalmış olan ekmek karnele · 
rinin sütatla iade edilmesi için 
alakadarlara emir vermiştir. Ayni 
zamanda mahalle birliklerinin he· 
sahlan da bugünlerde tetkik edi· 
lecek ve geçen ay içindeki faali· 
yete aid işler teafiye olunacaktır. 
Son günlerde ekmek islihlakının 

bir miktar artmış olmı:ısıda ala· 
kaderların nazarı dikkatini celb · 
etm : ştir. Bu hal de şehir dahiline 
yakın vilayetlerden gizlice ekmt'k 
karnesi getirilerek satıldığı şüp. 
besini uyandırmıştır. Alakadarlar 
bu hususta esa~lı tahkikat yap. 
maldadırlar. Mahallelerdeki halk 
birliklerinin ekmek istih!Akı ve 

ııRrfiyatını kontrol işinde daha 
sıkı bir faaliyet göstermeleri için 
do çalışılmaktadır . 

Diğer taraftan Bölge iaşe mü· 
dürlüğünde, ağır işl,(i karnesi almak 
için muracaat edenlerin durumunu 
incelemek üzere tavzif edilen 1 

komisyon faaliyete geçmiş ve 1 

iaşe tetkik bürosu şefi Ekrem , 
Muammer Ekonom'un reis\iğ'i ı 
altında toplanmıştır. Komisyon 
kimlere ağır işçi karnesi verilece· ! 
ğ'i hususunda bazı esaslar tesbit 

etmiştir. ı 
Şimdi bu esaslar dahilinde 

tevz.iata devam edilmektedir. Tev·j 
zi işi bir iki gün içinde ikmal 
edilecek ve bundan sonra ancak 1 

istisnai vaziyette kalan kimseler 
üzerinde durulacaktır. 

TEK TİP AY AKKABlı 
IMALi MESELESİ 
Ankara : 16 (Türksözü MuLabirindeo) - Şehrimize gelen kun · 

duracılar İktisat Vekaletiyle temaslarına d_vam etmektedirler. 
Bu temasların mevzuunu halk için yapılmak iıtenen tek tip ve 

ucuz ayakkabılar teşkil etmektedir. Bu münasebetle umumi olarak 
ayakkabı fiatları üzerinde de konuımalar yapılmaktadır. 

~FRIKADA--

MISIR'DA 
INGILIZ'LER 
HÜCUMDA 

Ankara : 16 (Radyo Gazetesi) 
Mısırda teşebbüs yeniden İngiliz· 
!erin eline geçmiştir . İngilizler 
cephenin merkez kesiminde mah
dut hedefli bir taarruza geçmiı· 
tir. Muharebeler hala devam edi
yor. Mihverciler bu taarruzların 

püskürtüldüğünü söylemektedir . 
Berlin : 16 ( a. a. ) - Bu

günkü resmi tebliğe göre , Mısır 
cephesinde cenup kesiminde ya· 
pılan bir hücum neticesinde ehem 
miyetli İngiliz keşif kıtaları geri 
püskürtülmüştür . Savaı ve pike 
uçaklarından mürekkep teşkille· 
rimiı: düşmana aiır kayıplar ver· 
dirmiştir. Bir çok araba tahrip 
edilmiş veya hasara uğratılmıotır. 

Alman pike uçakları İngiliz 
kamyon topluluklarına hücum et
mişlerdir . Bundan başka Elale· 
meynde motörlü nalı.il vasıtaları· 

nın toplanmış olduğu kamplar da 
Alman savaş uçakları tarafından 
muvaffakıyetle bombıdanmış ve 
pek çok kamyon tahrip edilmiş· 

tir. Hava muharebelerinde Surtiss 
ve Hurrican tiplerinde 3 İngiliz 

(Gerlal J acl 1&Jfa4a) 

rf'iPrl~ 2 ncıl pyfada) 

ARA SIRA: 

TIBYAKI 

hut Ağustosun ilk haftasında Ja
ponların Rusyaya saldıracağı söy · 
lenmektedir. 

• 
HASRETİ 1 .. . 

1 
nsan içkiyi ne vakıt , hangi şart ve sebeplerle içer ? Bu mevzuda 
rivayet ve kanaat muhtelif olduğu için şu veya bu sebeplerle,diye 

mutlak bir hüküm verilemez . Fakat umumiyetle içici • ya gemli , 
dütünceli veyahut da keyfli. nefeli olduğumuz zamanlarda içilir diye 
bir fıkir vardır. MüptelAtı olanlara diyeceğimiz yek . Çünkü onlar ar
tık günün her hangi bir ıaatmı içki saatı diye ayırmış olduklarından 
zamanı gelir gelmez, cebtcki, koldaki saata bakmağa lüzum kalmadan 
masalarının başını oturmuş bulunurlar. Bu sını flakile r için , düşünceli 
v"ya neşeli demler bahis mevzuu değildir. 

Oturduğumuz yerde masa komşumuz iki kiti bol elektrik ışığı al· 
· tında, bol ve çeşitli mezelerle bezenmiş masalarında bir akşam keyfi 
çatıyorlar ve belki de bir yorgunluk çıkarıyorlardı . Komşamuıdan 
birisi yana yakıla anlatıyordu : 

- Birader, ben bira tiryakisiyim. Onu seve seve içerim. Ah .. Ne 
olurdu, bira olsaydı da şu rahat, temiz yerde, şu manzara karşısında 
bol bol içseydim 1 Fakat nerede ? .. Bir gün var, gayri muayyen gün 
için yok 1.. Bu bira buhranı karşısında ben de şöyle b ir şey yapıyo
rum: Ceyhan, Osmaniye, lskenderuna gideceğim günleri Toros gün
lerile birleştiriyorum. Burada tren hareket eder etmeı doğn vagon 
resturane .. ineceğim i&tasyona kadar da doyasıya bira içorum 1 .. 

Öteki söze karıştı : 
- Derdimiz. birdir. Artık şu Kulüp, Altınbaı Yalova gibi elli de

recelik temiz, güzel rakılara hasret kaldık ve unuttuk gibi bir şey ... 
Şimdi Yeni rakı bile ortadan kayboldu 1 Düşünün bir kere,o Kulübün 
cidden güzel etiketile mesel! şu masamızda bulunması neler değmez? 
geçen, nasılsa bir yerde bir şişe buldum da biraı faıla vererek aldım. 
Ve kadehinden bir yudum içerek ilAve etti : 

- Aceba neden böyle? Halbuki fiyatları 
maıı !Azım gibi geliyor. Yoksa buna ra~men 
inhisar bira yetiştiremiyor mu ? Velhasıl ben 

* * * 

a rtırıldı. Sarfiyatın az al
sarfiyat çok arttı da 
anlamayorum 1 •• 

Bu iki hasret çekenin sözleri, maalesef, doğrudu r . Bira içmek ıçın 
kt'ndine göre bir usul tatbik eden, istediği rakıyı bulunca muayyen 
fiyattan faz.tasına bile almayı göıune kestiren bu vata'ldaşl ara hak 
vermemek, gözle görülen bir hakikati gizlemeğe kalkışmak gibi bir 
şey olur. Hakikaten bu bira rakı gibi bazı inhisar maddeleri gunun 
birinde tesadüfen yüzümüze • Ci' 1 ... • diye gülüveriyor. Ertesi gün 
uçan bir madde gibi « Yok I .. » oluveriyor. Sebep, biıce de meçhul.. 
Düşünüyorum da, bilhassa bira tiryakileri « Ulus > gazetesinde şöyle 
bir Han gördükleri z.aman, kim bilir, ne kadar iç çekmifler ve hasret 
duymuşlardır? .. 

" Orman ÇiftliQ'i bira parkı açıldı 1., > - S. O. 



ayfa 2 

Londra mektubu 

Fotoğralın 

harpte rolft 

H 
ava top fotoğı af makineleri, 
Brit11nya hava kuvvrtlerinin 
uçuş techizatınıo d i ğer bir 

saflı<ısını trşkıl eder ve bunlar 
alt:lumum avcı tayyareleri tarafın 
dan kullanılır. 16 mm . filimlerle 
resim çeken küçük bir sinema 
fotoğraf makinesi kanatların iç ine 
tesbit edilir. Toplar ateş açar uç
maz bu mak ineler kend iliğinden 

işlemeğ·c başlar. Bu makinelerin 
arııeya uğı aması imkan haı iciode 
olduğu gibi tekmil parçalarda her 
makinede kullanılmak üzere imal 
edilm i şt ir . Böyle bir fotoğraf ma · 
kinesinin kıymeti, düşmanla yapı· 
lan çaı pışmanın netice ve safha· 
larıoı pilotun muharebeden sonra 
görmesine yaramasıdır. Alınan 

resimler düşmana ika edilen tah · 
rıbati de tesbit ettiği g.bi tabiya· 
da yaµılan hasarları da bütün 
çıplaklığıyla göstcı ir ve bö} lelikle 
hatalar t aslıilı edilebilir. 

Bilahaı a fılim göst rildiğirıde 

düşmanın takip dtiği tattrruz nok
tası ilc:: lıarek• t istikameti ve 
pilotun ateş ac;lıgıodıı dfışrnaıı 

t!tyyaresiyle olan mesafesiyle ate
ş· n isabet noktaları b:rer birer 
göıüldüğüııden bunlartıı hepsi 
ayrı ayrı tetkik edil ir. 

Yerdeki person elle tayyare 
pilotlarır. ı yet iştirmek maksadiyle 
Britan} a hava kuvveti muhtelif 
tipte adese cihazları kııllanır. Bun• 
lar alınan filimleıi gösl:!rmek için 
yapılmış cihazlar olup bilhassa 
uçuş şartlarını ve havada yapılan 
muharebelerin tees'r ve bütün 
inceliklerini gösterece-k kadar has . 
sas b ı r şekilde imal edilmiştir, öy
lelci talim ve te:rbiyel rine baş'a 
dıkları ilk günlerden ta hava mu
harebelerirıc1e hemeıı bir saniyede 
kararlaı Jl)ı vermek rbliydini ka · 
:ıaııdıkları gü ı e kadar Britanya 
tan are pilollaıı muvaffakiyetleri 
için dakık v~ hassas ades .. \ert' 
istinat e tm iş l erd i r. Bu sahada bıle 

l>u yeni saııat giri şilı-ıı ınüc n de

kue şerefı n yarısına ehliyet ve 
Iİ) ııkatırı ı gösterm işti r . Deği l ;al 
1111. Uritanya hava kuv vetinin ef 
radı fııl r. t digt" r muharib kara ve 
deniz kuvvetleri de Britanyarıın 

a<les~ nıütı>hassi&l ı:! rinc olan nıı-d

vu nlı klarııı ı ödeyemezler . 

/ngiliz gazeteciliği 

,,Işık Karartma" müşkiilatına, 
gazete tab'larıoın tahdidine, so· 
kakların ve h'llta bazı ahvalde 
ldarehanelerin bombalanmış ol· 
masına ra~men lngilterede cık· 
makta olan 1577 gazete ve 3119 
mc:cmuar.ın tab' ve neşir işi valıit 

ve ı.anıanmrfa başarılmaktadır. 

Büyük Brıtımyanın doymak 
bilmiyen matbuatı için kağıd harp· 
ttrı evvel şi mali Avrupa veya 
~imali Amerıkadırn gelirdi. Şimdi 
isealskandinavya mahreci kesil· 
m işdir, Buna ragmen lııgilterenin 
yevmi gazeteleri (ki bunlardan 
} alnız bı::şi 9 milyonluk bir satışa 

malıkdır) ve 3119 mecmuası ia · 
tişarlarıtıda devam etmekdedirler. 

Askeri vaziyetin tetkiki 
(Ba.-;larafı Birincide) 

Moskova taarruzunun şiddetiyle 
ahenkli olrnıyacağı söylenemez. 

Fakat lngiltere , her ne pahası· 

na olursa olsun Mısıı 'ı müdafaa 
edecektir. 

Çünkü böylece r poleon'un 

sözlerini de yerine getirmiş ola· 

caktır . Ve Mısıı"ın içinde sade 

Bü; ük Brilanya adalaı ının değil , 
bir lmpaı atorluğun müdafaası ve 
bir taııh bahis mevzuudur. 

ZA YI - Askerlik terhis tez
kirenıi zayi ettim . Yenisini alaca

~ımdan eskisinin hükmü olmadı 

ğını ilan ederim . 
Adananın Boynuynğun 

köyünden Kuak oğlu 

Bekir Celil Yalman 

3'.ı!O doğumlu 

TORKSôZO • 

• 

Bölge111izin Benzin, 
Mazot ihtiyacı 

TÜRKIY A RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 17.7.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı , 7 .32 Vücudumuzu 

Çahştıralim. 
7.40 Ajans Haberleri. 

Biıe ver ilen malümata göre 
lskenderuna bir vapur mu.ot gel 
miştir. Bunların gümrük muame· 
melesi biter bitmez vilayetimize 
sevkine başlanacaktır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre 4000 teneke benzin veril 
mesi hususunda vilayet, petrol 
ofisine nıüracaat etmiştir. Bu ben 
zinler Bt'lediye gaıhant'sinde mu· 
ha faza edile-cek ve ihti} aca göre 
sarfı:dilecektir . 

_ Bıçaklanan kadın 

Dikili lcöyü lıolkından Behçet 
oğlu Ahmet arlında biri genel 
kadınlardıın Hü'leyin Kızı Perihan 
Melalıalı bir para meselesinden 
bıçakla ağır suıdte yaralamıştır. 

Yarali hastııhaneye yalırılmı~ ve 
suçlu yakalarımışlır. 

Ekmek ihtikarı 
Mustafa oğlu Halil adında 

biri 300 gram ekme~i fazla fiyatla 
sattığ ından hakkında kanuni mua
mele yapılmıstır. 

Adliye kadrosunda 
Şehrimiz. sulh hakiıııliğine ter

fian aza muavini Melrha Toros, 
lslahiye hakimliğ': ne terfian Ezine 
hakimi Mittıat Tolga, Saimbeyli 
hakimliğine Muhtar '\ksaner, şeh
rimi sulh hakimliğine hakim mu 
avini Hatice Tesrekli, Cebelibere
ket muddeiumumiliğ;ne Zongu1dıık 

Asliye mahkemesi müddei umumi 
muııvini s ~mmasdura tayin edıl · 
mi.şlerdir. 

HiND MESELESİ 
Ankara ; 16 (Radyo gazelesl)-

1 
Hı ııd i st :ı n ıfaki Koııgrf"S pıutisin in 

lngiliılerirı Hindistaııı lerketme· 
lt"ri hakkırırlSJki kararı bütün dün
yada ıılaka uyaııdırmıştır . Nev
york Taymise gört-, Gandınin bu 
k aı ar ıııdan vazgt"çnıesi lazımdır. 

Afrikada 
( Başı l foci sa7J11da ) 

av uçağı düşürülmüştür. 
Bedin : 16 ( a. a. )- D. N. 

B. ajansının askeı i bir kaynaktan 
öğrendiğine göre , Alman bava 
orduso dün ehemmiyetli teşknter 

haliude Mısır cephesinde Elale· 
meyn cephesindeki Britanya mev• 
ıilerine karşı şiddetli hücumlarına 

devam dmişlerdir. 

Eı alemeyoin 50 kilomelre ce
nup doğusunda Deyilragir kuyu
laı mda otomobıl topluluklarına 

lcarşı yapılan hücumda bir çok 
motörlü taşıtlar bomba isabeti 
aldıktan sonra yanmağa bdşla

mışlar dır. Geriye kalanlar ise Kat
tara vadisinden ksçmışlardır. 

Hafıf savaş tayyarelerimiz bo· 
şaltılmış olan Elalemeyn garı do
laylarında düşman nakliye kolla
rına hücum etmişlerdir . 

Saat 12 ye doğru Elalemey
nin batısında kuvvetle tahkim 1 
edilmiş bulunan Britanya sperle
rine lcaı şı bilhassa şiddetli hücum· 
Jar yapılmıştır. Alman pıke ı.ıçak
larından atılan çok büyüle çapta 
bombalar düşman mevzilerinin 
üıerlerine düşmüş ve bir çok 
topları işe yara maı. bir hale ge· 
tirmiştir. Son günlerde lngilizlt r 
tarafırıdan yapılmış olan sahra 
nıevzileriııden çoğu tam isabet
lerle tahrip edilmiş ve düşmana 
kanlı lcayıplar vermiştir. 

ZA Yl - Askerlik terhis tel 

kiremi zayi t"ttim. Yenisini alaca 

ğımdan cslcisinin hükmü olmadı 

~ını ilan ederim. 
Adananın Boynuyoğun 

köyünden Durmuş oğ-!u 

Ahmet y,ıçın 317 do~umıu 

Ceybanda yine 
bir bolalma 

Ceyhanın Ayazlı köyünden 
lsmail o~lu on yaşında Ali yıkan· 
m&k üzere girdiği Ceyhan nehrin
de suların cereyanına kapılarak 
boğulmuştur. 

Yanan harman 
Adanadan Toprakkalaya git

mek üzere Ceyhan istasyonundan 
hareket eden 5710 sayılı marşan
diz lokomotifinden sıçrayan kıvıl· 
cım demiryolu yakınındaki kuru
otlara düşmüş ve otlar yanmaya 
başlamıştır. Biraz sonra alev o civar-

da bulunan Hüseyin Toğmanın har· 
manına ulaşarak 9600 lcilo tahmin 
edilen bu hıumanı tamamen yak
mıştır. Yangın civarında bulunan 
diğer iki harman kurtarılmıştır. 

Rusya' da 
(Başı 1 inci say/ada) 

lar kazanacaktır. 
Rusya'da son günlerde bir hıı· 

bubat sıkıntısı olduğu da görül 
mektedir. Almanların Voroşilofg. 
rad'ı işgal ettikleri bildirilmektedir. 
Bu şehir Donet havzasının mühim 
şehirlerinden birısidir. Bu şehrin 
işgali henüz resmi tebliğlerde bil

7 .55 Müzik : Senfonik parçalar 
(Pi .} 

8.20/ 
8.35 Evin saati. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayar , 12.33 Milzik : Ka· 
dınlardan Fasıl Şarkılar 

l ?..45 Ajans Haberleri. 
13.00/ 
13.30 Mü:ıik : Fasıl Şarkılan. 

Programın devamı. 

18.00 Program ve Memleket saat, 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Fasıl Heyeti. 
18.40 Müzik : Haf f Müzik (Pi. 
19.oo Konuşma ( Kitapsevenler 

saati). 
19.15 Müzik: Dans Müziği (Pi) 

19.30 

2015 
20.45 

21.10 
22.00 

Memleket Saat Ayan ve 
Ajans Haberleri. 
19 45 Mü:ıik : Klasik Türk. 
Müziği Programı. (Şef : 
Mesud Cemil) . 
Radyo Gazetesi, 
Müı.ik : Saz Eserleri. 

21 .oo Ziraat Takvimi. 
Temsil. 
Radyo Salon Orkestrası. 

Trası . ( Violonist Necip 
Aşkm). 

22 .30 Memleket Saat Ayarı ve 
Aians haberleri 

22.45122.50 Yarınki Proırram ve 

Kapanış 

dirilmemişse de bu işgal kabul ....... D Q K T Q R ••• 
edilebilir. t 

Alman tebliğine göre, Don saf. • M fi k E f 
hasıııdaki Sovyet orduları muha- f 8V8 8 DlllD f 
sara edilmiştir. ı Asker hastahanui dahiliye • 

Stoktıolm : 16 (a.a.)- United f Mütehauısı f 
Pı e~s'in Moskova'dan bıldirdi~ine f • 
ızöre, Alman ordusu kütlelerinin t Hastalarını hergün sa· • 
dı:vamlı baskıııı karşısırıda bütün f at 15 ten sonra Kızılay ci- f 
So11ydler biıliği niıı gittikçe teb- 1 f varında 18 numaralı evde t 
lıkeye maruz kaldıkını sovyet mil- f kabul eder. 14339 f 
letı daha açık bir surette görmek· • f 
lt:dir. Kızılordu daha doğuya atıl- •••••••••••• 
maktadır. 

Pravda gazetesi, kızıl muha
fıı.ları imlcanırı son haddine kadar 
her şeyi yapmağa davet etmekte 
ve Sovyet birliği üzerine vahim 
bir t~hlikenin kanat gerdiğine 

iıaret etmektedir. 
Krasnaya Svezda diyor ki : 
Mücadele kati neticeye yak 

taşmışa benıiyor. Sovyetler birliği 
için iki yol vardır. Zafer veya 
ölüm. 

Rus gazetecilerinden Chren· 
buıg şunları yazma~tadır : 

Almanlar şimdiden Rusya nın 
can daml\.rını tehdit etmektedir . 
Tehlikeleri ıtiraf etmemek bir ci· 
nayet olur. 

United Press bundan ıonra 

ruslarııı müttefiklerden gittikçe 
daha acele yardım istediklerini 
bildirmektedir. 

Pravda gazetesi ikir.ci bir cep
he açılmasını ve bu Ct'phenin der 
bal açılmasını istemektedir . 

Nihayet Uııited Press sovyet 
cephelerinden gelen haberlerin 
durumu çok ciddi gösterdiğini 

yazmaktadır. 
Londra : 16 (n .a )- Askeri 

mütehassıslar. 1942 de büyük 
Alman taarruıu başlayınca rus 
ların çt. k ılm , le zorunda kalacağını 
her zaman kabul etmişlerdir . 

Romcl : 16 (a.a.)- M. Gayda 
'•Giornal d'ltall!l da diyor ki : 

Rus cephesinde almanların 
girişlıldet i taarruı. geçen yılda 

kinden daha geniş ve daha şid

detlidir. 
Almanlar Don nehrini üç 

noktadan geçmişlerdir. Bu demek
tir ki almanlar bir çevirme hare· 
keti ile bu nehri hAla ıon kıyı
ıında bulunan ve alacakları is
tikamette tererldüdedcn Sovyet 
kuvvetlerini arkadan vurabilir. Bu 
sovyet kuvvetlP.ri oldukları yerde 
kalmak mı yoksa kaçmak mı 
gerektiğinde mütereddit bulunuyor· 
lar. Eğer kaçarlarsa diğer kuvvet. 
lerle her türlü teması kaybetmiş 
ve ehemmiyetli miktarlarda mal· 
zeme bırakmış olaeaklardır. 

Artık alman kollarının önünde 
nehir maniası kalmamıftır. Bu 
kollar Volga'ya varabilirler ve 
yavaı yavaş aovyetleri Volga'nın 
öte tarafına ve cenuba atabilir· 
ler. 

Rusya'yı tanıyanlar, Volia' 
nın sol kıyısında luşın feci ve 
öldürücü olan bir çöl uzanır. Vol
ga 'nın uğ 'kıyısının cenubunda ise 
gene o derece fena Kalmoulcs 
bozkırı vardır. Bundan batka Vol· 
ga üı.erinde rusların elinde kalan 
en büyük harp malı.emesi imalat 
merkezi bulunmaktadır. Bu hat
ların ötesine ricat ıovyetleri bü· 
tün müdafaa sisteminde vahim bir 
buhraıı do~uracaktır. 

TÜRK HAVA KURUMU ADANA ~UBESİNDEN 
1926 doğumlular hava gediklisi hazırlama 

yuvasına ahıııyor 
Orta okulu, öğretmen kanaati ve eyi derece ile bitirmjş 

olgunluk imtihanına girmemiş ve yahut ikmale kalmış olan 
1926 doğumlular hava gediklisine alınacaklardll'. Ayni şartları 
haiz 1341 doğumlular da namzet olarak kabul edilecektir. 

lstekfilerin ve fazla malümat almak istiyenlerin acele 
şubemize müracaatları. 17-20 1~389 

• 

17 Temmuz 1942 

,======== ........ ·========•1ııı. 
Defne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da) 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmı9tlr. 

Tam Pan•iyon ( Kahv•altı, Yemelr, Ban10) lıa•ul 
edilir. 

r.ıyaoar çoll matedUdlr. 
.............. 

Turizm Oteli 
ı ı 

ı 
ı 
ı 
ı 

Soğuk Oluk'ta l 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini İ 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatay1n ve bütGn Çukurovanan en (Ü:ıel sayfiyeıi ve isti 

rahat yeri ofan Souk Olukla sakin ve rahat bir tatil devreıi 
ieçirwek isterseniz mutlaka TURiZM OTELi~~ inini,. 

------··~·-----

Turizm Oteli 
ANTABYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tan:im edil•n baht;••İ V• lolıantaıilc An· 

takyado seçme in•anların toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

.......... ·==========:::====::::t 

Memur ahnacak 
T.C. Ziraat Bankası Pamuk Müessesesinden : 

(Eski Belçika Fabrikası) 
Müessesesemizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

Lise veya Ticaret Mektebi mezunlanndan müsabaka imtihaniyle 
üç memur alınacaktır. imtihanı kazananlara af dıkları derecelere 
ve 3659 sayılı bart-m kanununa göre maaş verilecektir. imtiha ı 
24 ve 25 Temmuz 94'l tarihlerinde yapıla"aktır. Musabakaya 

iştirak etmek isti yenlerin imtihan şeraitini havi broşılrlcri almak 
V<! gereken vesika( tnnı ibraz etmek üzere 2J/ Temmuz perşerıı 
be gününe kadar Müesseseeemize muracaatları . 
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AD AHA ERKEK LiSESiNDEN : 

Fi atı 

% 7,5 
Muvakkat teminat 

L. K. Kilo L. K. L. K. Cinsi 

3000 00 30000 

8000 00 
5550 00 
1200 00 
1980 00 
720 00 
17~o oo 
looo oo 
940 00 
450 00 

1500 00 
640 00 

13.c;o oo 
1250 00 

8000 
3000 
Jooo 
2000 

600 
5000 
2500 
2000 
3000 

tooo 
800 

looo 
5000 

1200 00 3000 
900 00 3000 

1725 00 75000 
4800 00 120000 

lo 225 oo 

1 00 600 00 
ı 85 4l6 25 
1 20 9o oo 

99 148 5o 
1 2o 54 oo 

35 131 25 
4o 
47 
15 

1 So 
80 

1 35 
25 
4o 
30 

75 00 
7o So 
34 00 

112 So 
48 00 

tol 25 
94 00 

9o oo 
67 5o 

Ekmek beher adedi 600 ıram 
hesabiyle 
Koyun eti 
Sade yat (Urfa) 
Kesme ,eker 
Toz şeker 
saıça 
Kuru fasulya (Maden) 
Nohut 
Pirinç 
Kuru so~an 
Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
Ayvalık zeytin yatı 
Patates 
Yo~urt 
Süt 

'],3o 130 oo Maden kömürü (Linyit) 
4 360 oo Meşe odunu (Maden kömürü a· 

lınmadı~ı takdirde.) 

tooo oo 1000 1 oo 75 oo Yeşil sabun. 

Okulumuz pansiyonunun 1 EylUI 1942 den 31 -- 5 - 1943 ta· 
rihine kadar yiyecek ve yakacak ihtiyacı olan yukarıda cins ve müf· 
redatı yazılı 19 kalem erzakın 2490 sayılı kanun mucibince 17-7-
1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 1 - 8 - 1942 Cumartesi günü saat lo dı Maarif ~1ü· 
düriyetinde müteşekkil sabn alma komisyonuna muvakkat teminat 
makbuzlariyle birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. 

17--24-30 14390 

Umumi Neşriyat Müaürü : MJCit Güçlü 

Basdiılıtı yer : Türks6zü Matbaaat 
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