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ll!nlnrın her kelime.· 
sinden ~ kuruf alınır 

1 
Ocrat peşindir . 

~ 11iigük Millet Meclisinde 
!ı y Baş·vekilimizin izahatı 
1~ &~ :.~i yıl bütçesinin müzakeresine başlandı 

~, anı°nasebetle izahat veren Maliye Vekili yeni bütçenin esasları· 
atmış ve Maarif, Nafıa, Zıraat işlerine gönülle re fe ra h vere-

~~Vk f ~ cek derecede tahsisat ayrıldığını söylem iştir 
a ade kazançlardan fevkalade vergi alın-

~ıık ması teklif edildi 
eı~itı:~.~6~.A.- Büyük Milfot 
~creı ~DkU~topJantısında bütçe 
~lor n:;iı Yapılırken Başvekil 
tt' ııuaftc . k Saydam bazı mebus
~t ki: rıııe Verdiği cevapta de-

~BUteen· 
llda 8ôı 10 heyetiumumiyesi 

18cıruıarın Söyliyen arkadaşları 
'l'atırıd a Vekil arkadaşla · 
'Ura61tınnbc ~evap verilecektir. 
t ~kil 1 lırtrnek isterim ki, 

'ftıa Jca~' köyden en yüksek 
-. ~~~llruırn r nıuntazaıa bir . ş~· 

~;: azsa bundan çok za
tıı,.-,ız Bıı .. d 
~ taı· guu evlet teşki-
\~ ,r::ette deA"ildir. Şimdi 
' bGyuaeab ~alışıyoruz. Iaşe iş 

1ıı. B ır ~kiiat kurmak 
dc:~let . U?ilnuo ihtiyaı;ları 

~ ~~İtJ . ıbtıyaçları değiJ bü 
l ~,."~~ın, b6lediyelerin ~e hal 
•tb •ıcttJle k l 
tih· ' il ark arşı aşıyoruz. Ra· 
~ ı, lcııq edaşı nıııın ivaret et
~ k~ilklıkl~ fttın bazı kısımların
~ı· hvc-a

0 
r o\muştur. Fakat 

~ it, Ş ~avaı dU7.e da . . 
~ 1• ur,.8ıo1 ö . n verıJeu ızahalı dinle 

~ii a, lılıırngd z ön.un mış ve bütçe müzak~rele · 
\'e · ır kı · · d 

lt,ıı 1'6 )'ara b' ' rının evamı müddetiuce "0:ıtı r ın- 1 . . 
tarı ruınuz b .. mec ısın hergün toplanma 

cıtı ·• ugun h kk 
lbj Q'-'a Şer fJ' t · Si a IDJa tekıifı kabul 
ı Ilı Yap Oök~ 1 ıız· eylemiştir. Biıtçe encücü 
i . ~ltıtırtarın dırlar. menince büyük bir dikkat 

~ •çın ınaaşa 1 . l 
~lt ı. kcarıuu hazır- eet~ncet en:br.ek umuılni he· 
tL l\lldıuı ·ı . ın usvı ırıe sunu an u-«ttın ar a evli .. 
~~ Say181 150 . ~unn muvazene kaııunu 

~~t ledir,Bu 1 yı ıle 1942 mali yılı ıç 
0 ıij Urı:ıunu ~ arı~ hu 393 milyon 29 bi ıı 479 

~4cıı . Buıııa ~kıkle lira masraf ve 394 
~q~tıa kar/~~·:- d~ mil~on 328 bin 340 lira 
~ ktır. um. varıdat tekli! oluncnakta-
llı~ilddelerj . . dır. bu hususta Maliye Ve 

~'~ .~kar bi;ın fıat kı li tarafından verilen iza 
ıılad ıçın ÇijJ hale hatta yeai bütçtj 194 l 
,,~tırnıı inışıyoruz bütçesinden 84 küsur mil 
~llı.t ~ tJ Celem~. f f ) 
.~t l.eredir. Hu~- t yon ırba az a bulunmak· 

.. llet; ...... 1 a ve ununla yeni yıl i-
"llııı "'O er alı· ç· d . h' ~bjı."'Yoru., 1 ın e yenı ızmetıer veya 
"" "'· Cab · 

geldiği ve en çok en seri 
inkişaflari gösteren maa
rif ile .nafıa ve zıraat işle 
rine de gö,ıüllere ferah ve 
recek derecede tııhsisat 
konulduğu belirtilmektedir 
Vekil bundan sonrı1 fevka 
Hlde kazançlardl:ln alın:ı · 
cak vergiden balıseylemiş 
ve sermayenin normal ge 
lirinden ziyade fevkalade 
ahval ve şartlardan fay · 
dalanarak elde edilen bu· 
yük kazançları yalnız nor 
rual zam:ınıara malır.us 
vergiye rabi tutmakla ik 
tifa etıuenin a lalet icapla 
rile telif edılmiyeceğıni 
ve ancak fevkaHide ka
zaucın tayinindekj isabet 
derecesinin tereddüt sebe
bi olabileceğini söylemiş
tir. 

Fransız - ita 1-.. 
yan munasa-

betleri 
Gittıkçe gerginleşi-

OOnO geçen aayuar 
10 kuru,tur 

Almanlar 
Harkofta •• uç 
Rus ordusunu 

yormuş 

\'aşirgton 26 A.A.- Si· 
yasi mahfillerin kanaatına 
güre, Fransız - lta!yan mü 
nasebetlerinde önemli de· 
ğişıklikler b~klemek lazım 
du· . .Bu değışikliklerin as· 
keıi vaziyette olması mum 
kıindür. 

çevirmişler 
Rusların yartna fe 

şebbüsleri!akim kalmış 
Uerlin 25 A.A.- Al· 

rnao tehliği: 
Harkof bölgJsirıdeki 

askeri hareketler büyük bir 
çevirme harbi şekliue gi
riyor. İçlerinde büyük zırh 
Jı kuvvetleri bulunan üç 

Alman Genel Kurmay 
Başkıını Mareşal Kaytel 
Homaya gitmiştir. Oradan 

! Trablusa gidecektir. Diğtır 
taraftan Italyan Kralının 
Fransız hududunda ~an 
füımoya gittiği söylenmek 
tedir. Jşgal altınlia olan ve 
olınıyan Fransız halktı, Al 
manlarJa işbırl ı ıli yapmak 
istiyen Lavalin urkasındıın 
gitmek istememektedir. Bu 
nun için Hıtleriu Fran..ız 
halkını cezalandırması ge 
ci kmıy€Cektir. Frumıız hal-

i kı o frndaı· heyacaııJadır 
kı, Mareşal Peten bıle oto 

ı 
rıtesini kaybetmek üzere 
dır. 

İngilizlere göre 
Alman taarruzunun 
mahiy~tc nedir? 
Londra 25 A. A. -

Taymis gazstesirıin askeri 
yazarı diyor ki: 

··- Hurkof taarruzunun 
neticesi hakkında doğru bir 
fıl,:ir edinobılmek içın bir az 
zaman geçmesi la.mndır. 
~imdıden bılınen bır şey 
var~a o da bu t ..ıarruzun 

bu seneki s.ıv.ışlar üzerin . 
de Öi1emla bır tesir yapa· 
cak mahiyette olduğudur. 
lki tarafın kayıpları hak 

f kında lam rak.ımlar bilin 
j nıeınekle beraber Rusl.ırm 

ı 
Aımunlnrı ihtıyal kuvvetle 
rini toplnmak zorunda 
bırakmış olması muhte
meld•r. Bu takdırde Al· 

f ınan sJVaş p'am ılerıdeki 

lj;p~nlar1 
Hindisfanı bom 

.rus ordusu çevrilmişti r. 
HusJar tekmil yarma te· 

.şebbuslerinde muvaffak o
jlanıamış ve büyük kıtyıp· 
1ar vermişlerdir. Cephenin 
merkez kesiminde kuv· 
vetlerimiz 30 dan fazla 

l 
.. mesktln yeri ele gt-'çi rmiş 
Jerdir. ılınen gö1ünün ce· 
nup doğusunda Rusların 

hücumu akım kalmıştır. 
Havalarda şıddetli 
çarpışmalar oluyor 
Uerlın 25A.A.- Alwau 

orduları Başkumandaıılığı 
bildıriyor: Kant kuvvetle· 
rıle sıkı işbir1ığı halinde 
lldreket eden Atman bom 
bardıman, pike ve av uçakla 
rıı .dau mu ·ekkep teşKil· 
ler, dun lürkofuıı cenup 
bölges.nde sıkıştırılan duş 
mun1a savaş.i devam et· 
mıştir. Üjşm ... nın tauk 
grupıarı ve ıaşe.kolları yok 
ed11mış, birçok baturyalar 
susturulmuştur. 

Burıdttn bJŞka D\metz 
h<ı.vz..ısında duşmanın gerı 
munakale haUarma ve Do· 
netz'u::. doğusuudaki koUa
rmu hucLım ediirn .ştir. Son 
aıınan rcıporlara göre, bu 
bi> gt'lerde cereyan eden 
1ıuva savdşları ı da av uç .. k 
Jurınıız ıJ llus uçağı dil~ 
şurmuştür. 

-
h.ırekeUeriıı geiışmes, ba· 
kınımdan c dJi bır tarzda 
bozulmuş o.malıdır. 

rıkaları, tayyare meydan· 
ları ve Jngılız dayanak 
noktaları yakınında bulun 
mamalarını bildırıni~lerdir 

~~il UiiUJün . mevcut hızmetlurde gel iş-

' 

dUt et ~ gıt meler vadinden ve Mill i 
L rnıyece l\lUd f . 1 . 
~t a aa ış erıne l ilyık ol 
~~~ 2s ı\.A.- duğ~ ehemmiyetin veril· 
~~~ ~' Cl isj bu ~il ınel:iınd~n ve ıay.ııi zaman-

Valimiz Soyer 
Dün süveydiyeye gitti 
Valimiz ŞefıkSoyer berabe 

rindeDefterdarBedriHakunt 
olduğu halde dün sub..ıh· 
leyin Silvey.liye Nahiye.>i · 
llt1 giderek teftişlerde bu-
1 unın uş ve akşam şehrimi 
Zd dönmüştür. 

1 
balıyacaklar 
Bombardımanda 

sivil halka taarruz 
edılmiyecek 

Jttponlar l>ütuu Hınd 
askeri lıedefterini bornbar 
dım..ıu edeceklerliır . J :apou 
pilotlarını Hmd milietine 
toarruz edilmemesi ve 
lliudJılerirı kcndi!eriniu 
zaraı· görmemeleri için 
b.>moardımanın yalmz In
gıliz dayanak noktalarına 
inhisar ettirilmesi emredil· 
ıniştir. 

,,, lllda ('" gu~ da bu hızmetlt·rm umumi 
~~tirıi1, ~U~hurı ~aziyetinin her türlil ge· 
~"- ~ıllda ~ i ~· lışcnelerinin ... düşllntilmuş 

t ~llllı ~alıfye ve ger~ken tedbirlerin a· 
ra ın · lınaıış olmasından ielri 

Bangkok 26A.A.- Tok 
yo radyosunun bildirdiği· ı 
ne güre J Jponlar Hınt mil 
leline ~p~y zam.rndaııberi 

1 neşriyat yaparak sılah f:ıb 



Sayfa-2-- YENlt;ÜN 

oza Tarım Satış 
Koop ,.ati/ i 

i-1 indis tandan Yiyecek ve 
\ 14 milyon liralık ma 
nifatuı a eşyası gelecek 

Hastahane B~ştabipliğind~~n 'fıJ"'° 
Mikdan Fiatı Tutan % .7 ,5 iıtJrtJf Cinsi 

Umumi Heyeti perşembe günü 
Halkevinde toplanacak 

Istunbul - - Şehrimiz 
Manifaturacılar birliği tica 
ret o,fosmda bir toplantı 
yaparak hükumet: tarafm
dan evvelce açılan kredi
tif üzerine Hindistandan 
14 milyon liralık manifa
tura eşyası getirilmesine 
karar vermiştir. Toplantı· 
da ayni zamanda bu mal· 
ların ne şekilde idare olu 
rıacağma dair karar veril 
miştir. 

kuruş Lira k. L1ra sS 
Eknıek 1010'.l 6,25 625 00 46 cJJ 
Koyun Eti 2000 120 2403 180 

Koza Tarı~n Satış Ko 
perati umumi heyeti 28 
aziran parşenbJ günü 
plantıya çağrılmıştır. Sa 
sı 500 ü geçen ortaklar 
rşemba gtinü Halkevi -

de toplanacak ve Koop3 
ratif idare heyetini seçe· 

CfJktir. 
Top!antıy1 Valim:z Şe· 

fik Soye"İll açmıısı mubte 
meldir. Bu münasebetle bir 
tören yapllacaktır. 

~ü;::;;; es;:s;;;if;;:;;b_.i r;;;;;;km;;;a;;;;o;z;;;;;a~-Ş~~~ ~h i r -b ü tÇ;; i .. 
Parti ve Betedise Heisi Vilayet makamınca 

bduliah Bilgin evvelki 
im miıeo:ı.:;if bir kaza ge• onaylandı 
irmiş ve yara :marak Is Şehi.. l\foclisi tarafm-

P.1acaristandarı altı 
düz gemi alıyoruz 
Ankara - Uulgariataıı, 

Roıııanya ve Macaristana 
gamiş olan Münakillat 'Ve 
ktıleti müme~silleı in1len 

Sıp;tr~Eti 1000 50 500 45 
Sada Yağ 750 225 1687 50 126 
Zeytin Yağı 100 110 110 8 
Piit.vlık Pirinç 25l>O 41 1025 76 
BııJgur 800 25 · 200 ı5 
l\lakarn& 3 10 60 180 13 
Kuru sebze(Fasul· 50J 25 125 9 
.ra mercirnek,nohut) cO 
P;rinç unu 250 80 200 15 V 
Şehriye 50 60 30 

2 oJ 
ince şekeı· 1800 100 1800 13

5 oO 
Süt ve yoğurt 120)0 20 2400 180 3S 
Patates 1300 27 351 2

6 ıO 
lnce ruz 350 08 28 

2 
4J 

Sabun 600 72 f 432 32 rJJ 
Kesilmiş odun 800JO l,60 1280 96 sS 

enderun hastalıanPsine dan hazırlanarak Vilayet 
&.tırılmışur. Abdullah Hil· makamına sunulmuş olan 
· n lskenderun civarında belediye biıtç si, Vılilyetçe 
eng köyü yakıo\arııvia iocelenmiş ve o aylanmış 
ı rr.ud<m ışletmderini ge tır Yeni bütçe bu Hurel· 
r ken 31 metre derinli· le yur lrlüğe gırnıiş bu· 
ınde bir uçuruma yuvar luııdugund ın bır haziran 
a mış ve kaıa netict-sın dan ıtıt.ıarı·u tatlıik olulhı-

de vücırdü ün muhtelıf ca.kıır. 
yerler i"ı ~n yura1u d ğı gi Zıraat Banka ı mu-
bı lıir ay11ğı da incinnıı~tır. :dür vekili geldi 

ı mürekkep ~bil· heyet Ma
ı!ar firrn aJari!e temaslara 
devam ~tmektedir. Alınan 
malumata göı e, b htıyet, 
~lacar firmalaı ı tarafı dan 
Tunada işletilmekte olan 
c.tltı düz gemilerden 
3--4 tane sahll alabilmek 
ıcaı müzakerelerde bulun
mddudır. 

Maden kömürü 100~.1 4,25 425 .3l ıö 
Gaı;. yağı 300 23 • 69 5 V 
Ihlamur 10 3LO 30 2 OÜ 
Salça 20v 120 240 ıs ıJ 
Kuru soğan 8)0 27 216 16 75 

,,Üzüm 30J 30 90 
6
5 oO 

Taze Sebze SuOO 2J 1J03 1 ,S 
Çay 5 l 70J .:a 85 ~ ıoiJ 

Hastanenin 1942 Mali yılı ılıtiyacı ol<1n; cı~ a'f.'1 
dar, fıat ve tutun ile yüzde yedi buçuk teaıı,ııaıariııiJl' 
s·; yukard:ı yazılı t1rzık ve saıre :l6-5-942 

Arkadrlştruız·ı geçmiş s l -.. :!orımız Zırnat tlankaı.> 
olsun der ve 1ez sağ ık di . ı müdür vekalmıne Ada· 
Jeriz. 

Toprak Ofis~ 
Oç yerde şube açıyor 

Şırndıye kadar yalnı1 
lskenderunda mevcut o-

na Ziraat Bdnkası muha· 
s~bo::cbı AbdüHhalıl< Ünce 
1ı tı:ıym tdılmiş ve evvel
kı gun gelerek vazıfcsıne 

başldmıştır. Başarılar dile· 
rız. 

lan toprak mahsuller; ofi Ticaret Vekaleti 
si şubesi, teşkiHltını geniş-
letmeğe karar vermiştir. f'ılüfattişleri şehrimizde 
Yeni teşkilata göre, biri Tıcaı·et Y t: kaıeti Mü-
Antakyada olm..ık üzere feltışlerinden Lütfü Arnl 
Uç şube daha kcru •. .ıak· ve Hayri Uaşar Le l:.ışe 
tadır. Bu şubeler el konan ı\lüfettişi ı\vni Bılge dün 
mahsulü sa ı laJmak üzere şehrimize gdmişlerdi", 

fılt1liyete g€Çe<:eklPrdir. Askere alı nan 
Erkek Lisesi ta- şoförlere 
lebeleri kampı Terhislt'rine plaka 

3 Haziranda açılıyor verilecek 
Erkek lisesi 9 ve 10 11aun Ankara- Silah altına 

cu sımf Wbelerine m r. alıııma arı dolayısı le oto 
sus kamp ~? Hazira nobillerıniıı f:.ıal:yetlerioe 
açılarak 20 g•in SUl.:!C'-'k-~·. • ı· hayet vermiş olanlara 
·s11 ıhi muzerti dol ayıs·ıe te. hıısltırindı;, yenidlin aldık 
kampa iştırak edemiyccek lan VC'ya muhafaza ellikle· 
olan talebs\_erin şimdiden ri olonıobillc:rine plaka ve 
raporlarını list: ruildürlü resmı seyrüsefer ·ınusaacıe 
ğOn~ verıne!eri lbımdır. si veıilrnesi _lıakkmaaki 

Harp okulu hükme, kumson, kanıya· 
nette clahil olup bizza.t iş· 

Türkiye futbol şam letır hen silah altına u!man 
piyonu oldu lura da h~şmıl edilen ştir. 

Uu bususıulıl Koord:nus· 
Türkiye futlıol bir;nci yoıı kanın rt:sıni 

likleri nwçla11 din sona gHı.ele ıle neşredilerek me 
ermiş ve en son m<lç tarp 

Ruslara göre 
Almanların hava üs 
tünlüğü gayreti bo~a 

geliyor 

delı itibaren eksiltmeye konulmu~tur. . i~ 
25 Kalemden ıbaret olan i:1bu malzecnenın b,.oe4' 

11-6-942 pJzartesi güaü saat 10 oa Hastıı :r.ııır 
müteşekkll ko nısy .. m tıuzurLle ic•a erlılcc~ktır· sif.~ 
lerin daha evvel yüzde yedi 11buçuk ı..taaıınal Jı ,-.,.,_ 
m ~kbuz veya Banka me~tuplarını ibraz edere " ;r 
Yf'ı iştirak eJec ~klerı va u.ı tıu.iUsta taf:)i!al al1Jl'0ıoli 

'l~O 
teyenlerin rlastane idarı--sıne muracaadıırı ı a 

Moskova 25 A.A. ~ Al
ınan Başkuma danlığı bil· 
tün bir uçuk grupuau cep 
benin bir yerinden öbür 
yerine göndererek hava
larda devamlı l>ir üstünlük 
teminine çalışmaktadır. Al· 
ınanlar büti.ln hu grupu 
Harkof gerrsinckn ceıme· 

. 26,30,5,1°· 

~~am&~-~~~~~tö' 
Rus tebliği Sat.ilk Mo s ~ef 

ye nakletmiş olmalarına 

rağmen hava meydanlari-

.Mo :;kova 25 A .A. 
tlu salıah neşredilen H.us 
tebliğı; Harkof bölgesinde 
kıtalarımız mevzııerını sHğ 
lamla~tırdıkt' n sonra la· 
arruz hareko.lerı yııpruı ,. 
lardır. Hir kesımde ordu· 
ıarımızla düşman tank ve 
piyadesi arasıııda şıddeth 

1 
muharebeler devam etmış· 

1 ti.·. Cephenin baı;ıka y~rle· 
rind~ ö ıoın ıı bır şey oıuı :.l 

1 mışlır. 

le uıüıaakale hatlarını ve 
cephedeki kıtaların Rus 
uçukları tarafıııda b.rnba· 
lanmasıaa engel olamamış. 
tır. Üte taraftan Kırıma 
bir miktar daha m;ak gön 
derilmeı:ıi Almanlara ~hctva 
meydanlarına karşı birden 
bire yapılan hücum hare· 
ketinde <ığır kayıplard uğ· 
ramı::ık pahasına da olsa 
gerilerin zaptı imkanını 
vermiştir. Alnıaolar şimdi 1 
Kerç lllUVttffalıciyetlerine da·· 
yanarak Karadeıı;zdeki iis ı 
lere karş! kiıtle halinde 
h~va hUcumlaıına devama 
çalışıyorlı:ır. 

Atmanyada .. kadın-
lar da askere _çağrı 

lıyor 
'Stokholm 25A.A.-

ltalyan t~bliği 
Roma 25A.A.-Tebliğ:. 

Sirmausik cephesinde k~~if 
faaliyeti olmuşLur. Uçakla· 
rıınız; tkrdiyanın batısında 
ki hava meydanlarma hü· 
clım t>derek b..trakalıın ve 
çadırları lıa~ıara uğrdlmı~, 

kı düşrn.ı~ u.; tğı yerd~ 

tahrip edilmı~lır. 

Japonyada casus 
tçşkilatı 

H.uston aıar-"' Ol~ 
gLr kuvvt:tinde "e111o~ 
ışler çok az 1'~ıııo-"..il 
b 

.. u1ı ~_.al'. 
ır mvtor {ıitdiW"', 

satıiınaktadır. ı6j., 
kunctuı·ucı p.ıı:ır~ -
mar<..dd Vesııe f\~ 2t,P 
caatl1:11·1 

1 
' dl ..f c''ı J Kayıp nu us ıPJJS:J 

Nutus cuzıaoıa:ı~cl"( 
bettık. Y eııısıııı i11'o>" 
<lan esk~suıın b .JJ 
tur. b~u~i 

Şelıitler aı~ ı.of./ 
Neccnettıll ~ 

Cumhuriyet Nta~al-.,ıl 
,l\.az,aı '"' ~ 

Kayı~ ~~9;~~ 
3 büyul{ '},. ,.~f'!:.-' 

mek kanıesiOI (JJ~,ı> 
Yenisini aıacağı Jlıı 
siuin hüKaııi >'~,ıı'J 

Orh iDiye ~1.3 y,. 
ı.::a~lr !'lf 
';I ··~" 

Kayıp 01"1'0" 

okulu i!e Heşiktııs arasın· 
1 
.!!Yele .~r~ı,şlir. _,., I 

da yapıldıktan sonra harp 
1 

Doktor Suphi 
okulunun gı-llibiyeti 'e 
Türkiye şampiyon'uğuau 1 Akseven 

Almanyada ,kadınlar as• 
keri lıiı.mete Ç8ğrılmış ve 

1 

kudın a~keri birlikleri 

Vaşington 26 A.A. - Tok 1 
yodan gelen haberlere gö· 1 

· re genış bir casus şebelıe 
si meyda .. a <.;ıkarılrnıştır. 

Bıri mebus olrmık uzere 
birçok kimseler Levkıf e· 
duruişlir. 

AJı ıua 1ll9~ttJJJfi 
mührümü ga)' d~ıı 
ııisin. aıac ığl[ll ııtaıt• 
nın hükmü 'i0 "~~ 

'i. aktll . 
ı.!jil .. ......,,_Jj 

almBsile sona ermiştir. 1 

---------------------! Neşriyat Müdüriı 

Selim Çelenk 
C.H.ı'. Matbaası Antakyu 

Habibinneccar (',amii 
karşısır.da hastalarını ka- 1 
bul eder. Çurşıırnba gL\nle ı 
rı f akirıere parusıı IJakılır 

teşkil edilmişt;r. Urdu em 
rıne verile~ bu kadın· 
asker birlikieri şimdi Iş 
gal ordularında kullanıla
caktır. 

Ha1k Sinerı'J"" . , f v.-~ı 
Bu akşam "" 111':4 
20 milyon o.ıı• Jt" 
seli FırsaU 1'1JÇ 

' 


