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Türk Dil Kurultayı 
dün sabah topl ndı 

• • 
Milli Şefimiz lsınet lnönü 
K urultaga şeref verdiler 

ı 
Ankara : 10 ( Türkıözü mu· 

habirinden ) - Dördüncü Tflrk 
Dil Kurultayı bu sabah Dıl , Ta 
rih , Coğrnf) a falıülteairııle 10,30 
da toplıuı mııt ır . Rciıicümhu ı umu2 1 
lamd lı üııü Kur ullıı\ ı \- üks,.. k hu- 1 

1 
ııırlurıl t' ~ • rcflt>ııdiı m"şlndir. 

M,.clis R,. ııı i nı11 . B ıvdo lııııiı, 

Pıulı Cı·n ı- 1 .Srkı rtt>ı ınııı vr. hü· 
t i\n Ve\.ılk r de Kurulh\- ııı 1 u ı 

t )plantı .rnıd11 buır bııluıımuflıu 

rlır 

\'apıhııı intılıa~ta Konaıe Re· 
ıılifine Maarif Vekili Hasan Ali 
Yilcet •rçilmiftir. lbralıim Necmi 
DıJecn altı ) ılhk c;alıtnuı ı apo· 
ıua&ı o"•JmUf ve encümenler ac
c;ilhi yapılmıftır. Kurultay mcsa 
isine bir kaç gün drum cdı:c~lı: 

tir. 
Milli Şefinıiı lıoırt lnönft bi · 

IÜ• erıcümen o falarını dulaıuuf 
ve bu ıuretle ) üluek alikalaı ıııı 

ıöatermiflerdir . 

~yetcephesl 1 

Krasnadar 
veMaykof
tansonraki 

areketler 
Tamuada11aa 

flln• ......... 
Rijevde Sovyet 
akını devamda 

- .. •: 10 (llatlfO ....... )
Maykof ve Krasnadar i1tıl edil· 
miı bulunuyor. Bu iki bölıe mü
him petrol istihsal merkezleridir. 
A1iMDların Tamın yarıaıad11ına 

çıktıQı bildirilmif iıe de bu haber 
teyid etme11111tir . Rıj~vde iıe 

Sovyet akınları devamdadır • 
Moakova : 10 ( ı. ı . )- Ro.t • 

ter ajanıanın hu.sual muhabiri bil · 
dirt)Or: Cuma ıeccaindcnberi fi
mal Kafbıyanm bıh k11mmda 
vaıiyet daha ziyade fenalafmıt

br. R•lar, eon ıünlerde ıiddetli 
mutı.rebelerin cereyan ettiti Kro
potkin çevresinde ıerilemitlerdir. 

SoD ıelen haberlere aöre • Kro 
potkin ve Armıvir cephf'sinde 
Reıler yeniden çekilmiflerdir. 

Kuban nehri ile Mıykop p 1· t
rol hyuları ıraauıdı tek tabii 
eaı~l küçük Laba ırmatıdır. 

Daha yukarıda K11.ılordu, Al
manlann Stalinırad iıtikametinde 
demiryolu boyunca ilerlemelerine 
H&ol olmak için Koıtelnikovo 

(Gerili 1 .. aufada) 

Çörçil Rusyaya 
fitti mi gitmedi mi ? 
Ankara : 10 [R•dyo Gazateal] 
Çlrçllia Moakoncla bulundutu 
balduaaki .. ,ıa beab te1it e· 
dilmemlftlr • 

l nwiliz harp wemileri paıilikte 
---- - -- -- ---·~---·---·- -

Okulların imtilıan 
günleri kararlaştı 

Ankara : 10 ( T6r"9öıü mu- 1 -
hıbirinden ) - Maarif Vekilliti 
okullarda E.ylQI imtihanlarının ta 

lran hükumetinin . "' 
rihterini teabit etmiftir. Orta ôt
retim okulJarında bfttfinleme irn
tihanlannın ve talebe namzet kı 

yıtlarıntn b8fla1Rit tarihi 31 A~uı 
toıtur . Orta olı:ullarda eleme im· 

tihanlırı 10 Eylôlde, liaeleıde Lise 
bitirme imtihanı 8 Eylıllde . Dev· 

lcl olıunluk imtihanları 24 Ev 
lulde baflıyacaUır. Bfililn mralck 
okullarında 24 Atuıtoıta talebe 

lı:aydına baılınacak, 1 Eylulde de 
bütünleme imtihanları yapılacak

tır. 

Derslere batlama tarihleri or

ta okul,liıe,ticaret , ÖQ'retml'n kız 
\'e erkek teknik ö~retim de bi 
rinci tetrin Perıcmbe olarak teı 
bit edilmiflir. 

At'kara : 10 (Radyo G•zeteal)
PHifikte deniz ve hava kuvvetleri 
araıınd8' muharebeler olduQ'u bil· 
dirilmektedir. Falı:at bu muhare· 
beye dair henüz tafsilAt ıelmiı 
detildir. 

Jeponlar, Mftttefilderin bir 
muharebe gc:aıiıi, 3 ıtır kruvazö
ril, 4 hafıf kruvazörü ve diter 
bazı ıemiler lı:aybettitini bildiri · 
yor. 

Pearl Harbour : 10 (a .ı.) -
Amiral Ninitı tarafındın nefredılen 
teblit: 

Amerihn Paaıfik ve Paaifık 
bölıeleri fıloları ile cenup batı 
Paaif ık bölıeıi birlikleri 7 ıtuı · 
tosta Salmaon tıkım adalarında 

Tulaıi böır,.ıinde taarruıl hare· 
Uta giriımiflerdir. Bu harekit 
dfiıman uçaklarınm ve ıarnizon· 
Jarınırı mukavemetine ratmen el · 
veritli bir ıekilde devam etmek. 
tedir. 

Paaif ık filoıuuun hficumda 
bulunan teıkillerinden biri 8 ıtuı
toata Kiıka ada11nda dütman te
ıiılerin i ve gemilerini bombırdı · 
mın etıniflerdir. 

Tokyo : 10 (a.a ) - Japon 
harp ıemileri cuma ıOnfl Salamon 
ıdalırı açıklarındıt lnıil~ • Ame· 
rikın donanmasına kartı ıiddetli 
bir hicumı ıeç•ittir. Hareket 
devam etmektedir. 

Tokyo : 10 (ı.a,t- Japon 
umumi kararıihı şu tebliti ncf 
rctmiflir, 

yenı proıramı 

Ankara: 10 (R•dJO O.zateel)
y eni lran blkameti latlld~metin 
Protramını oblDUf Ye lranın fena 
f8rtlar içinde oldufunu, banan da 
bülı.Ometle mecliıin Ahenkli ça 
l1tmH1 aaretile laalline hakla bu
lundafunu .CSylemİf ve komfU 

larla ve bilhuaa TGrkiye ile 
doatluk mlnaaebetlerinin devam 
edecefini i1've etmiftir. 

Harcırahlar meselesi 
Huıuıl mücueseler tarafındın 

verilen harcırahlar kuanç verıi
ıinden muaftır . Keyfıyet MaJıye 

Vekaleti tarafındın allkadırhtra 

bildirilmiıtir . 

....... ............ 
ltlylll llealı 
•uıreltell 

Müttefikler de 
Japonlarda 
taarruzlarda 
Japon donanma11nı mensup 

birlikler 7 ataatoıtı Salamon ada
lan lngiliz • Amerilı:an filosuna 
karıı şiddetli bir taaarruza ıeç · 
mitlerdir. H6cuml1r devam etmek· 
tedir. 

Şimdiye kadar alının haber· 
lcre ılSre, Japon donanması, 1101fı 
malum olmıyan bir aaffıharp ıe· 
miıi, (Aıtoriı) aınıftndan iki atar 
kruvazör. (Avuıturalya) aınıfından 

diıer iki kruvezör, aınıf ı malum 
olmayan üç kruvazör ve en az 
dört torpido muhribi ile on tıııt 
ıemisi batırmıflırdır. 

Bundan bııka Japon donan· 
ma11 Mineapoliı aınıfından flç atar 
kruvaılSrle iki Jerpido muhribi ve 
bir çok taııt gemiıini hasara ut
rıtmışlardır. 

Ha.va muharebelerinde Jıpen 

.......................... 
ı ı 

1 Hint isyam 1 
1 mevzii bir 1 
1 mahiyette 1 
ı : 
ı ı 
ı Gandi'nin tevkifi ı 

f ve diğer tevkifler J 
ı ı 1 Ôrli iJarfll , yafma ve 1 
ı lcargaıalılılar ı 
ı ı 
Ankaıa· 10 (Radyo Bazeteal]
Hiııd · st .ındaki 11011 vaıivet ilıerine 

tevkıfat aıtmışlır . Hındiıtanın 

muht,.lıf ıcrntlerinde kargatalılı:lar 
varılır Bombıy ve Ahmedabadda 
rı6meyifçiler ~ağ-mal ar yıpmıı ve 
poliı ailAh hllaomnvı mecbur ol· 
muttur . Bugün"iı Lond ra haber
lr.rine &Öre, vaziyet Hkindir. 

Anlafıldıtına nazaran, lnıilizler 
duruma lıakimdir . Fakat bundan 
ıonıa ne olaca~ı malUm de~ildir. 

Japon radyoıu batla ulmık üıere 
bOUln Mihver radyoları Hint hal
kını lnıiltere aleyhine ıeıvik et
mektedir . 

Bombay: 10 ( a. ı. )- Gan
di, Nehru , Patel madam Naidu 
ve kongre icre komiteıinin diter 
üyelerile mıhalll konrre ıeflerin· 
den yirmi kadarı bu sabah tevkif 
edilmiflerdir . Bunların Poonıya 
ıöUlrflldfikleri sanılmaktıJır . 

Pandit Nehrunun tevkifı ha
diaeıiı ıeçmiıtir . Gandit Nehru , 
tevkif edilditi ıaman fÖyle de
miştir: • itte nihayet retebildi
ler .~ 

Bayan Gandinin de tevkif 
edilditi haber verilmektedir . 

Poliı tarafından Allahabadda· 
ki koıııre bina11nda araıtırmalar 
yapılmıı ve bina İflıl altına alın

mtftır. 

Gandi ve lrongıe feflerinin tev· 
kifi dolayısile matem gflrrii ilAn 
edilmiftir. Bu ıebtpten kale ata· 
halleai hariç olmak flzere Bom. 
baydaki büUln ıeyriıefer bozul · 
muıtur . 

Konıre binasını konulan nÖ• 
betçi poliıler halkı daQıtmak için 

(0.W .... .,,..., 

hava kuvvetleri 32 av uçafı ile 9 

bomba uçafı düşürmGılerdir. 

Japon kayıpları ıunlardır: 

Pike hücumları ile kendilerini 
gemilerin üıtiine çarparak feda 

eden } edi ıönüllü uçak ile hafif 

hasara utrayan ve bununla berı· 

ber harekatı devam eden iki 

kruvaıörden ibarettir. 

Mısır Savaşına 

dair fikirler 
Londra : 10 (a. a .) - lngiliz 

basını : M. Hore Belishan Mısır' -

da •aman unsurunun müttefıkler 

lehine çıbtmadıt•nı yazmakta ve 

fÖyle demelı:tcdir : 

"'Her ıeçen zaman, halen bu· 

lundutumuz elverifli durumu zayıf
lıtmaktıdır. Rommel'i şimdi vur

mak lbamdır •• 

Müttefik milletlerin ikinci bir 

cephe kurmaktan bahsederken Ja

ponların bu cepheyi ıimdiden aç· 

mata hazır bulunduklarını söyliyen 

M. Hore Belishı ıöyle devam e· 
diyor: 

"'Halbuki bu eanıda müttefik 

milletlerin kaynaklan datımk bir 

halde bulunuyor. Bu kaynaklar 

birleımedikve tesirli hiç bir karlt' 

alınımaı.,. 

•• Sahip ve Bqmuharrirl 1 FERiD CELiL CIOVEN 

1 KurulUf Tarihi : 1 KAnunusanl 1924 

Onaeklzlncl Jll - S.ıı : 113815 
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YENi PAMUK 
TOPLANIYOR 

ÇD'TÇIMIZ TiNi PAMUK ftYATLABININ 
ILANINI 16ZLIYOB. 

Diin alalcaJarl•rdan alJıfımız malumata g6re, Çalcar· 
ovaJalıi pamulc tarlalarında yeni mala•ul pamağun toplan
maıına baılanmııhr. Çift'iilerimiz toplama İfİne ıiiTatle de· 
vam etmelcte ve 11amulı Fiyatlarının le.bit oe ilanını •6~1•· 
melcteJirler • 

Bankalar gıda 
maddeleri için 

kredi açmıgacak 
-- ----

ikinci cephe 
-Pek yakında-

açılacakf lr 
Londra : 10 (a.a.) - Reutcr 

ajın11nın lngiltere adılarınri ıki 
Amerikan lı:uvvetlcri yanında 
bulunan muhabiri bildiriyor: 

Avrupadıki Amerikan ordu· 
ları kumandanı general MarkWa· 
yne bir konuıma eanaaında fu I 
demeçte bulunmuıtur: 

lnrilterede bulanan Amerilı:an 
kuvvetleri ikinci cepheyi açmak 1 

makaadile gönderilmitlir. Biı bu· 
rayı oturmak ve mil.def aada kal 
mak için detil, taarruıa ıeçmek 
için geldik. ikinci cepheden bah 
ıediliyor • Bu huıuıta bütan di
yebileceQim f~mdan ibarettir. Bu 
ne kedar erken yapılırsa o kadar 
iyi olacakbr. 

ltııl altındaki arazi halkanın 
ıöıter<iiti metanetten takdir ile 
bahıeden ıeneral demittir ki : 

Hücuma geçecetimiz zaman 
tiıdi müttefiklerimizin yapacakları 
yardımı ıflveniyoruz. 

General Clark lngiltere'de 

1 
bulunan Amerikan kuvvetlerinin 
miktarı hakkındı malumat vermek 
istememiı ancık funu söylemekle 
iktif ı etmiştir: ' 

Amerikan kuvvetleri o kadar 
çabuk gönderilmektedir ki, mOtc
madiyen kendilerini yerleftirecek 
yer aramakla meflulüz, 

General ' hareUtın nııırede 
bafhyacatı hakkmda bir bir lah· 
min yüriltftlebilmesi temin edecek 
herhangi bir imada bulunmaktan 
çekinmiıtır. 

lıtanbul : 1 O (Türkaözü Muhı· 
birinden)- Anlı:aradan gelen ha· 

berlere göre banlı:alara, gıda mad· 

deleri üzerine kredi açmamılın 

bildirilmitlir. Bu kararla lfizumıuz 

tekilde gıda madd<'ai stoku yapı· 

lıp atıl bıralı:ılmaması temin edil· 

mit olmaktadır. Alikadarlu de

polara ve antrepolara aık ıık kont· 
rol edecelı:lerdir. Hiçbir zaman 

gıda maddeleri üz.erine büyük 

stoklar vücuda getirilmiyecelı:tir, 

Bu karardan, mevsim itibarile 

ıtoklandmlmaaı icab eden bazı 

gıda maddeleri hariç tutulmuıtur. 

2.ira çrltık ve p eynir, iibi madde-

lerin mevsiminde stokları yapılma· 

11 pt'k tabii görülmektedır. 

Cumartesi ve pazar günlerinde 

fchrimiz sayılı spor günlerinden 

biriıini daha yqamıştır. Cumar· 

lesi öileden sonra Atatürk par• 

lllndaki yüzme havuzunda bölıe 

yüzme birincilikleri bııtamış ve 

pazar aünü de müsabakalara de 

vım edilmiş ve bet bine yakın 

ıeyirci önünde yapılan rnü11bıka· 

larda Valimiz Bay Akif Eyid~an, 

Vali muavini Ali Rıza Tarhan, 

Reden Terbiyesi Müdürü Rıza 

Salih Saray da bulunmuştur . 

Müsabakalar neticesinde bir 

Adana rekoru egale edilmif, bir 

Adana rekoru ile yeni bir Türki· 

ye rclroru kırılmııtır. • •••••••••••• • • ••• •••••••• • i MEBUS SEÇiMi 
• Ankara : 10 (a. a.) - Açık olan Erzincan Mebuıluklarana 

i Ticaret VeUleti lap Mibtetarı Şlkrü S6kmen.süer ile Alqe- ı 
bir merkez okulu bqötretmeni Safi Erdem, lstanbul Mebuılu · 
tuna Hariciye Vekileti Umumi Kitabi B. Numan Menemenci· 

ı otlu, ve Samsun Mebuılupna da eski Bahkceir Mebuıu Eren· 
k6y kız liMıi mld6ril Sabiha Gökçül dilnkü Pazar paü ya 

ı palan intihapta Parti namzedi olarak ittifakla ıeçilmiflerdir. . ....................... . 

So17ef ceplae•irtden 6ir lı6f• 



Sayfa 2 

are'81er ...... ,.. ..... 
E 

ıki çatlardanberi flvercin or
du emrinde lı.ullaaıhr. Modern 

harplerde de baberleıme it· 
lerinde atvercioden faydalanmak
tadar. Nitekim ıeçenlerde ifıal 
altınd• bulunan mtmleketlerdeki 
cuullak mensuplarının ,Ovcrcin· 
ler vuıtaaile baaı haberler uçur· 
dukları da iddia edHmiıti. 

1 

TOltKSOZO 

.... , .. olt• 

iki adam Maliye 
veznedannı öldürdü 

Sabuncular süt 
kostik bulmakta 

müşkilat çekiyor 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 
Sah - 11.8. 1942 

7 .30 Prorram ve memleket saat 

ayan. 
7 .32 Vlcudumuau çabtbrahm. 
7 .40 Ajanı Haberleri. 
7 55 Mizilı: Senfonik p•rçaJar 

(Pi.) 

8.20./ 
8 .3S Evin Saati. 

12.30 Proıram; ve Memleket saat 
Ayarı 

e/ne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çatlayanlann ortumda, renif salonlan, her türlii 
konforü haiz rahat odalan, ve cazbandı ile cenubun en 
lüb ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılm19tır. 

Tam Pan.;yon ( Kala•IJlltı, Y emei, Ban10 ) h6tıl 
Hilir. 

nratıutM••t.a-.. 
.................. 

Bır derıinin verditi maUlmata 
f6re • buaüa loıiliı orduıundaki 
llVCl'cinlerin uy111 55.000 kadar. 
Bunlardan 2000 ılvercin lnıiliı 
Abd komutanlıtında ht r aftn 
• vazife • ıörlr. Ôyle haller olur 
ki. uçaklar, her hanai bir haberi 
telliıle veremez • O zaman ıi 

vcrcin ite yarar . 

O•maniyede dün ıaat 18,30 
ııralarında Karaçay mıhalleıinde 
oturan Çerdaklı Koca Mılbk otul
lanndan Ômer otlu 25 yıılırındı ı 
Mehmet ile ayni mahalleden Deli 
Mustafa otullarındın 332 dopmlu 
Mehmet Korkmaı iımındeki şa 
hıllar ayni m.ıahallede oturan Ma
lıye veznedara Hamidi öldilrrrek 
ve kardefi Nuriyi de atar ıurette 
yaralıyarak kaçm11lardar. FirarUer 
aıkı bir aurette ıran maktadır. 

lzmir - Sabun imalinde kul
lanılan süt kostikin piyasada mev· 
cudu pek azalmııtır. Sabun ima
litcılara süt kostik t~darik edemi
yeceklerinden sabun imallbnı dur
durmuı fibidirler. 

12.33 
12.45 
13.00 
13 30 

Müzik : Şarkılar. 
Ajanı Haberleı i. 

Mlıik : Şarkı ve tlrküler. 1 
l 

Turizm Oteli 
Soğuk Oluk'ta 

lnrili:ı havı lıuvvetleri , timdi 
biuat ıüvercin yetiftirmektedir . 
Evvelce bunu ıiviUer yapıyordu . 
laıiliı tayyareleri , her ihtımale 
karta yanlannda mutlaks iki ıü
vercin bulundurmaktadır . Güver
cloler. 200 millık muaf eden uça 
rak lalerine varmaktıadar . Bunlar 
uatte ortalama huapla , 20 mil
den 170 •nıle karlar muaf e ala 
biUıler . 

Bar ılo lna.haler , Shndi 
Davya tarafından 13,000 ayak yik 
aülıkterı bir ıüvercın bırakmıf 
lar, ıivercin kendıa nı koyuvrr
• ., , 1500 ayata kadar lı.urtun 

tıbı inm11tir . Pılot , ıüvercinio 
kayboldutunu zannetmit , fakat 
,averciP, iç tin aonra varacatı 

yere varmıftır . 
Muhacır ılvercin denen bu 

cıaı ıüvercinler , havalanır hava 
inmez. doadotru ve IÜratle uçar
lar; halbuki av ıüveıcioleri , ke· 

Nargile arhk 
tarihe karışacak 
Haber alılı~ınııza göre, inhi

sarlar VeUldi, nargile tıryakıle 
rini ılAkadar f'dl"n hir meadc 
üıerinde tetkıklt!r y11pmaktadar . 

Yapılan tetkıklerden memle
kctımııde lllr&ile içenlerin ııttıkçe 
aıaldıtı ve yeni yt:tıfenlerden de 
nargileye ı aQ'bet edenlerin bıç 

denilecek dereced~ aı oldutu an· 
latılmlfhr. Bunun içia hilsuınet 

Ubum ıördiltl takdirde narrile 
içilmeıini menetmeti kaı ar alt.na 
alabilt"celctir. Bu talcderde yerJi 
Ultünleı imııia sarfıyatı aıtacatı 
ııbı tömbekı ılhatih dolıyıaile 
barice ıöoderilen para da taaar-
ı uf edilmiı olacalcllr. idarenin 
elinde mevou l6mb.kinin det bir 

ôtrenilditine göre lskende
runda geniı bir ihtiyacı karpla
yacak mikdarda süt koıtik var· 
dar. Ve bu mallar lzmir ihtiyacı 
için ayrılmıthr. 

Bu malların getirtilmf:si ıçin 

birkaç dt"f a t"şebbüıt edilmifse de 
vapur bulunamadıtmdan bu mal 
larm lzmire celbı mümkün olama 
mıştır. 

Diter vesaitle getirlilditi tıak· 
dirde nakliye masrafı çok tutmak
tadır. Bu da ubun fiyatlarının 

yükselmesine sebt"p olacakbr. Hal· 
buki , Ticaret Veklleti ne sabun 
ve ne de ıeytinyatı fiatlannın 

şimdiki seviyesini aımama11 için 
alikadarlara emir vermittir. 

18.00 Proıram ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Mtlıik : Radyo Salon Or· 
keatrası. (Violoniıt Necip 
Atkın.) 

J8.4S 
19.00 
19.15 

19 30 

ı. T~xidor: lapanyol Mart•· 
2. Lanıer: 86y0k anne: 
3 Lıutenıchlaıer: Yıldıı 
lara Dotnı: 
4 Blume: Anneme Şarkı: 
5. LöWe: Saat; 
6· Sıhıt·Saenı: cMaodoli· 
natu: 
7. Rubinslein: Dını: 
8. Benabky: Viyına Şarkı 
ıı . 

Mibik : Faıal H~yeti. 
Konuıma (Dertle .. e Saati). 
Mlıik : Pual heyeti Proı
r amının ikinci kıamı. 
Memleket Saıt Ayarı ve 
Ajaoı Haberleri. 
Serbeat on dakika. 

)ıfleriue .a6rc , dolana dolana u luamı aiıua barmaolanna karıı 
çarlar: ve .budan dQtayı av al hrdarak haıcaomuı mevıuubabi• 
veıcialeri. • Hiamct • e yaramaı- t 

Alikablar vaziyeti tctk k et 
roektedirler. Bir taraftanda lsken
derunda bulunan süt kontiklerin , 
vapurla hemen ıetirtilmesi için 
tebar te,ebbüsleıde buluaulmq
tur. 

19.45 
19.SS 
2015 
20.45 
21.00 
•110 

Miiıik : Oyun bawaler ı. 
Radyo Guetni. 

ler. 

i 
( •• 1 illd ..,, •• ) 

dolaylarmda tiddetli bir muhve 
met ıöateriyorlar . Burası $talin· 
l)'attan ıso lulometre meaafede· .... 

Ko.telnikova muharebelerinde 
~ular motörl8 piyade kuvvet

hUanıyorluaa dı aaal 11vaı 
~tiMar ar11ında olmaktadır. Bazı 

keiıl9tlerde mevziler miteaddit 
..... , elden ele reçmitlerdir . 
IMyetler ıık 11k htfl taarruz

• ba'anuyorlar. Bır köy ya
•larında bir Sovyet birliti dG.ı-

... , ciddi muvaffaluyetaizhldere 
Wfratm1111r. 

Don diraetiade daram aon 24 
içinde o hdar detiımem ı 

• Almanlann bir çok taarruz· 
fi • blyik ölçide yapılmamıı 

elmakla beraber , plaklrtülmlf 
tir. Bu muharebelerde Ahranlar 
üOo asker ve düzinelerle tank 
aybetatiflerdir. Bir noHada Sov 
Jet kıtaları biraı rrriliyerek yeni 

nılere çtkilmiflerdır. 

Hind isyanı mevzii 
bir vaziyette 

<B• 1 bıol ..,, .. ) 

nDı kullanmak ıorunda kal 
dır. 

lotnbay : 18 ( a. a. ) - Bu 
a kadar Hiodiıtanda yapt 

tevkifler 149 u bulmuftur • 
yerde halk kan11lclıklar çıkar• 

mdan poliı at•ı etmek ıorun 
kalmlf ve bunun neticesinde 

lfi b11taneye hldmlmıııar . 
atlabca ıaalar kallanmııtar . 

Reamen bildirildifine ıöre. hl
... ait iki ubire •ata1111 

a edU.if ve polil komiacr· 
teri t• tatal•Ufhar • Otobll 
yakılm11 we:bubuu Avrupalı 

• •arlaraaa ttCa\'laler ol
ur. 

Bu akp• •ar11•hlder çıkaa 
rde 6rfl idare na.. ed ..... 

bet •ifiden faılı toplubler 
dilmıfbr • ~ t .. ımak da 
tar. 

M•edabatta ~lr 11.up poliı 

•••niae t •lf ve bura-

ır. 

Okul kitapları 
Maarıf Ve~lleti , mektl'p ki· 

tıpf11rrnan J Birlncıterm<te tıma 
mr.n hazır olmatırıı alAlcadarlara 
bıldirmiıtir. Liıelerin öoimlizdeld 
der• yllı cotrafya kitapları da 
basılmaktadır . Bu kitaplar da 1 
Birincitt"frine kadar hazır olacak 
tır . 

Ahş müsabakaları 
Pazar tini Beden Terbiyesi 

861re bina11ndeki ıtıt polironun
da MiUt Mensucat, Malatya MeD· 
ıucıl ve Gilodo Yat ve ıabun 
fabrikHından onar kiıilık ekibin 
ittirakiyle yapılan ahı mtlıabıka· 
lannd• Komutan, Beden Terbiyeai 
MI diri ve ajanlarla ) ilzlerce ,a 
&ide ıeyircioin alkııluı aruında 

Gılodo fabrilcaaandan lazet Erozan 
S9 puvanla ferdi birinciliti, Malat• 
ya menaucattan Fthmi Yflceyar 
58 pavenla ikincilitt. Mılll men
ıucattan lbrahlm Deniı 58 puvan· 

ZA Yl - Namımı ait pbal 
mührümü zayi ettim. Bu mOhlrle 
hiç kimaeye borcum yoktur. Bu 
mllhrimil köy ihtiyar heyeti aıa11 
11fıtile de lnlıtanmalct• kllm. Zayf 1 

oidutu tarihten ıtibaren yap.lacak 
bitin muamelenin hiilrml olma· 
datanı ve aayi olan milbr6Dde 
yeoiıini kaı.dıracatımı ilin ederim. 

Ceyhanın Çokça köyi ih
tiyar heyeti aıaımdan 
Mehmet otlu SOleyman 
Clrdal 14503 

ZA Yl - Namıma ait tabii 
miibrGmü zayi ettim. Bu mlbürle 
hiç kimaeye borcum yoktur. Bu 
mihrlml köy ihtiyar heyeti aaaıı 
11fatile de kullanmakla idim. Zayi 
oldutu tarihten itıbaren yapılacak 
bitin muamelenin bllcml olma· 
dafiM ve ıayi olaa •lhı ilade ye
nisini kaıdaracatımı ilin ederim. 

14504 
Ceyhanın Çokca k6yl ih · 
tiyar heyeti aıaaından 

Mehmet otlu Muıtafa MPte 

21.30 
21.45 

22.30 

22.4S/ 

Midk : Qıan havaa.re (Pt.) 
Ziraat Takvimi. 
Klalik lelteklrlardan par· 
çalar. (Pi.) 
Konaıma (lktiaat Saati). 
Müaıls : acıı.- Tlrlıı. •laifi 
lirorramı. (Şef: Meıud Ce
mil). 
Memleket Saet Ayara, Ajanı 

haberleri ve Borsalar. 

22.50 Yannki Proıram ve Ka· 
panıı. 

KAYIP - Adana askerlik ıu
belinden aldıtam terhiı teakiremi 
kaybettim • Y eniıini alacatımdan 
hlkmü yoktur. 14500 

Adananın K•ranıa k6 
yünden Mehmet otlu 

Ramaua 37.8 dotumlu 

KAYIP- Dareadeain Beybatı 
ilk okulanda a&dttl• ,ebıdetna 
meyi kaybettim. Yenilini alaca· 
tımdan h&•ml yoktur. 14501 

la lçiincilliltl kaunmııtar. O Q K T O R 
Ekip itibariyle Mılll Menıucat I t•• .. 

Aduan111 Hankarbu mahal
leainde 69 numarala evde 
mukim Durmuı Ali otlu 
Slleyman oııun 522 puvanla birinciliti, Mılatya f 

Men1ucat 514 puvanla ikinciliti f M•Wallall ..... 
we Gilodo fabrikan 491 pavanla t A.tker lıadaAon .. ı Jalıllige 
l~ünc818tl kaıanmıtbr. ı lliJtelaauuı 

Ferdi derece alanlara kıymet· 

KAYIP - Terhiı teıkeremi 
kayıb ettim. Y e.niıini alac•fl• • 
dan eakiıiaia latlkmü olmıdıtını 

li bediy~ler. v~ ekip birincisinede i Hutalannı bergün sa· 
kupa veralmııtır. at lSten sonra K11ılay ci-

Sablık yayla yurdu f vannda 18 numaralı evde 

UD ederim. 1450'2 
Olmaalyealn s.Adere K. 
den Baıt.cı ot'alanadan 
Uela•et o ... 32S cldJamlu 
0-...Banact 

Blrücek yayl11ındı d6rt veya 
bet dönlmllk arHi Oıerinde ıki 

odalı içeriıinde aayu ve bahçeai 
bulunan yurd aatahkbr. Almak it
tiyenlerin Haauıl Muh11ebede ta· 
bakkuk ttbail tef ı Haaan Kıhaca 

l f kabul eder. 14339 ............. 
•lracaat et•eleri C. 1-4 

11nı atete vermek iltemiftir. Po 
liı ateı etmit , bir kiti 6lmlf ve 
b1r kiti de yaralanmııbr. 

Bombay : 11 ( L a. ) - Mlı· 
liman Birliii reill Jtnnah bu,an 
Hint lıllallmaolarına bitap ede
rek 16 Atutoeta toplaaacak olan 
Mlallmaa birhtiain ••ranna ioti· 
zarea konıre partiıioin hareketine 
kar .... •alaraeı tavaiye daitlir. ı 

Jiuab. Ulallmulan ia'JıÇ et· 
me•eJ'Ul için Hintlilere ıhtardı I 
bolunmuftur • 

Adana Belediyesinden : 

Saym Hemserllerlmlzı 
Muayyen olan teptancı ve perakencleci kir haddinden 

fazla fiatla mel satmak yasaktır. 
Buna riayet etmeyen tüccar ve eanaf haldanncla Milli 

korunma kanunu hükümlerine tevfikan takibat yapllacakbr. 
Satıp arzedilen her nevi mal ve pla maddeleri üzerine 

fiatı bildirir etiket konmua mecburidir. 
Bir liradan fula yapılan mubayealarda tüccar veya ea-

naftan fatura istemek ıı.kkınızd 
a.. 1ebeple ; f•zla fiatla atanlar ve ... aneclen-

- baklanda bir ıikiyetiniz oluna clesrhal Belediye reillipae, 
&at Mürakabe ve iqe bir ........ ve Belediye uı.ta 
müdürlüiüne sözle 1abat yaza bildlriniz. 8-11-14 

Bu yaz yep yeni tesisatla müıterilerini 
kabule hazırlanmııhr. 

Halayın ve htltla ÇukuroYanıa ea ıtnl •JfiJeel " ..U 
ralaat Jerl olan Souk Olukla ıakia n rahat bV tatil •vreal 
fetlrmek ilteraeaiı mutlaka TURiZM OTELl'ae lalala. 

~----~----

Turizm Oteli 
AllTAll\'A'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yenid.n tansim edilen 6alaf••İ •• loltanla.Ue An· 

laltyatlo ••fm• İn•nların toplantı ,.,;&. 

MOllACAATLAllA TEL81'Al'LA ve MaKT.....-ı~ 
DERHAL Cl!VAP YElllLlll. 

ıt:=============== ......... ..:::::::::::::::::::========:::1 

DDDDDDDDDDCDDDDDDDDDDDDDO 
o • c 

g URANIA § 
D D 
D Yazı makinelerimiz •elmiftir 
D D c Belediye caddesinde Cemal, Fehmi o 
o Ticarethanesine MUracat. o 
g 1-8 14489 g 
e oococcccccocccccccccccoaa 
.............................. ..& i Dotum ve kadın hastalıldan miite 

ı DOKTOa 

HAMDl ONAR 
latikW okulu karflllndaki muayenehaneainde b.ta-

lannı kabile bqlamlfbr. 6-7 14478 

ilan ........ ...., ............ ... 
.. , ı•ınmı 110 ... r• rllllllh'te ı 

Katarlarda bırakılmış veya eahabı tarafından •im..,... 
idaremiz nezdinde kalmış olan 2776 kalem muhtelif cİDI etJ• 
müzayede ile ve perakende olarak 12-8-942 çar~ba ıG
nünden itibaren her gün saat 9 dan 18 ze lladar Adua te
hir iataayonunda 1ablıta çabnlacakJu' • 

Taliplerin belli rün ve saaderde Eski l1tuyoncle •••· 
kil komisyona miiracaatlan lüıamtl ilin olunur. 8-9-11 

MAKiNE, MENSUCAT MÜHENDiSLER 
MEMUR VE STAJYER ALINACAK 

Anbrada Şirket Merk•&i ile Malatya ve Adana Mı••caıt 
Fıbrikalannda muhtelif aem.Jerde çahthtilmak ve 3659 .. ,. 
Barem kanunu abklmına p... ayhk verilmek tlzere MakrDe Mee· 
auat Mlbendi"eri .. Mrmar ve ıtajyerler unacübr. 

Y111 4S dea ,,akan olmamak ve alkerffthai Jlpalll ...._ 
mak prtiyle MemuriD bGUDUDda yasalı evuft bals lateklllerla 
mufaml bal teerGIMleri ve bil adet ~ • bh ... -~-..ı~-
8-942 tarihine kadar bisut veya mektupla Anam VıaMııallit+ 
Erdotu 8"atanda U.tya Bez ve iplik Fabrikllan T. A. Ş. 
Umum Mldlrlüll•• mlrlcutlan. 

•-8-11 l+f77 


