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PAVLI ADASINDA TERSANE KURUYORUZ ,_ 
vazııe başında 

Çakurowall ! 
Yazan : Damar Arıkof lu 

Seyhan mebusu 

Ç 
ukurovanan güneşte 1 yanmış 

kara yağız çif tçile l Devlete 

olan zahire borcunuzu iJao 
edilen muayyen günden daha er· 
lı.en faz.lasile Ofis anbarlarana 
leslim ettiniz • Hepinizi tebrik 
tderim. Sizler öyle bir asil so 
Yun çocuklarısınız ki, şahidiniz 
tarihtir. Eo ümitsiz günlerde ha· 
rikalar yaratırsınız • Men~kibini 
hatıralarımızda yaşattığımız istik· 
lal savaşı sizin kahramanlık yo 
lunda canlı bir destanıoızdır. 

Umumi harbin sonu olan 
1918 senesinde mensup olduğun 
Devletin varhğmdan bütün dünya 
Ullludunu kesmiş kan ve soyu 
!buzdan olmayan vatandaş liba 
sına bürünmüş bazı kimselerin 
mandalar peşinde koştuğu bir 
sırada sen birdenbire yelesi 
dimdik kükremiş Arslan gibi or· 
taya çıktın. Bir elinde silah , bir 
elinde altın , medeniyet düny • 

asman efsanevi cennetini vadeden 
ınüstevlilerin üzerine atıldtn • 
Kendi silahı ile kendi kafasmı 
kırdın. Onun ne al bnları, ne gü · 
zel kadınları ve ne de müthiş 

silahlan - seni asla a7mioden çe · 
Vireı:nedi. Çünkü sen istikla1 aşı· 
kıaın • Bu aşk sana ecdadJDdan 
kalmış bir mirastır. Nazarmda bu · 
na denk dünyada bir şey mev · 

cut dcA"ildir. 
Ralbinde taşıdığın en büyük 

Yara ise hain bir padişahla hain 
bir sadrazamından gelmişti. O sen! 
Türk sanmıyordu. Beyanatında To· 

tos dağlarının ötesinde Türk yok· 
tur diyordu. Sen yaluız o hain -
lerc değil, bütün dünyaya Türk 
lıeslinden halis bir Türk çe>cuğu 
olduğunu emsalsız yararlığınla 
İsbat ettin, yine o günlerde, Fran· 
sız meclisi mebusantnda hariciye 
lıaıırı wüsyö Briane süal soran 
bir ını.-bus sana haydut diye hi · 
lap dmişti . Müteveffa müsyö 
Brian hatibin sözünü keserek 
" Onlara bizim memlekette va
tıuıperver, derler ,, cevabını ver· 

lllişti. 

Ebedi Şef Atalürküo istiklil 

savaşında vilayet m erkeziolan 

llozaotıya g e l i p seni ya· 
!tından tetkik ettiği zaman 
\'erdiği cevapta " lıjinıze ben ka· 
tışmam, her .şeyiuaz wükemmel · 
dir, yine böyle devam ediniz ,, 
t:tQ irlerini vermişti. 

Aziz hemşerHerim, Saracoğlu 

hükumetinin bünyenize uygun, a · 
diline ittihaz ettiği son zahire 
toplama kararının ilk imtihanına 
&izi çağırdı • 

Dirayetli ve valinizle elele ve· 
terek kamyonlarınızı · , arabala · 
rıııızı , bütün vesaiti oakliyenizi 
•eferber haline getirdiniz • Gece 
~e gündüz O f i s anbarlarına 
~llbire taşıdınız • Adeıa birbi
rinize rekabet ediyordunuz. Dur
tnaksızan kantarlar tartıyor, ara· 
balar çekiliyor , anbarlar dolmuş 
tneydanlara zahire dağlar gibi 
Yığılmışh. Alan memnun, getiren 
tnemnun hiç bir uygunsuz hare 
lcet eden yoktu. Uzak ve yakın 
diye ortada bir mesafe mefhumu 
kalmamıştı. Kırk kilo borcu olan 
lllÜstabsil dabi borcunu ödemek 
hususunda i ı t i c a l ediyordu. 
Cümburiyet Halk Partisinde meh· 
l.lslarm d.ı hazır olduğu bir top· 
lantıda Parti Müfettişi Halid Ona· 
tan çiftçilerle konuşmalar yapar· 
keu, ak saçlı gözleri bir genç 
gibi parıldayan bir çiftçi ayağa 
lutlktı heyecanla " Bay Müfettiş 
lilly Müfettiş üzülme evladını va

taü youlnda seve seve hükumete 

Deniz ıova,ında11 bir inliba 

~············ ..................................... ~ 

1 Vali İ 
ı ı : ı 
i Adana çiftçisine i 
ı ı i teşekkür · ediyor l 
ı -- --· ı 

İ VALİMiZiN TEBLIGI İ 
i ı 

1 - Adana meıkeı. kazası çıft

çileri .366 sayJlı kar.arnamenin ver· 
diği selahiyelle tayin ettiğimiz 

alım vadesi tarihi oları bugünkü 
15 Ağustos Cumartesi alı.şamı 

23,30 a kadar bütün mf'rkez ka 
zası mahsulü olarak tahmin edilen 
rekolteye göre borçlandıkları mik
tardan buğdayı % 95 nisbetinde, 
arpayı ~ o 30 fazlasile , yulafı 

% 28 fazlasile alım yerlerine tes· 
lim etmişler ve bu suretle Sa
racoğlu hülcumetinin iaşe mevzu· 
unda aldığı kararların tatbikatlo 
ilk muvaffak, müsbet , verimli ve 
isabetli örneğini Adanamızdo te
celli ettirmişlerdir. 

2- Milli varlığın ve birliğin 

korunması ve kurtarılması ile il
gili Devletin hP.r hayati işinde 
şimdiye kadar göstermiş olduğu 

haısasiyet ve fedakarlıklarla mü
zaheretlerinden daima böyle kıy· 
melli neticeler beklenen Adana
nın ve Adana çiftçisinin bugün 
de en parlak misallerile göster· 
miş olduğu değerli anlayış ese
rinden dolayı sayın Adana çiftçi 
ve koylüsüne ... e liitufkar müza
hcretlerinden faydalandığımız Çıft
çiler Birliğine tebı ik ve teşekkür-
--------

!erimi sunar; kendilerine her mev· 
sim ve her gün emek verdıkleri 
türlü toprak ürünlerimizin (inu

müzde gelecek rekoltelerinde de 
daha bereketli ve başarılı sonuç
lar dilerim . 

3- Ferdi hububat ~orçlarını 

temamile teslim etmiş olan çiftçi· 

terimiz 16 Ağustostan itibaren 
lcendi ellerini' kalan hububatı tan· 
zim satışı yapılan yani karne ile 

ekmek yenen yerlerden gayri her 
tarafa taşımakta , alıp satmakta , 

bulgur yaplırmakta , ameleye üc

ret kaışılığı vermekte ve yedir
mekte serbesttirler . 

4- Vilayetimizin diğer kaza
larınca da merkezin bu iÜzel Ör· 
neğine uyularak % 100 bedelli 
son teslim vadesi olan 31 Ağus 
tos akşamına kadar ayni muvaf· 
fakıyetli neticeye doğru yol alın-

masını idare , ziraat ve kontrol 
teşkilatındpki arkadaşlarımın him

metlerin<len ve hususile kıymetli 

çiftçimizin gayretlerinden bekle· 
rim. 

Seyhan Valisi 

Akif Eyidoğan 

HALKEVIYÜZME 
MttSABAKALARI 

Her sene yapılmakta olan 
Adana Halkevinin yüzme müsa
bakaları bugün Atatürk parkında 
ki S - 6 Eylulde Türkiye şam· 

teslim eden bir baba , zahiresini 
Devlete vermekten geri kalır mı,, 
yür.-kten gelen bu sözler hepimizin 

gözlerini yaşarttı.Çukurovanın mert 
çiftçileri imtihanınızı parlak ver
diniz alkışa layıksınız • Başı · 

nızda dünyanın en büyük adamı 
Milli Şef İsmet İnönü vardır. Ge 

mimizin kaptanı odur • Söz · 

lerine dikkat et , emirlerini 
yerine getir , için fırtına ol , 
kasırka ol , o seni ge·ce ve 
gündüz düşünüyor. Ne behtı yüce 
insanlarız ki İsmet lnöuü gibi bir 
haşa malikiz. 

piyonasının yapılacağı yüzme ha 

vuıunda yapılacaktır . 
Bu müsabakalara saat 17 de Mim 

Mensucat,Malatya Mensucat ve A
dana Gençlik kulüpleri gibi Ada· 
nada su sporlarile meşgul olan 
üç büyük kulübümüzle di~e~ bir 
çok teteşekküller ve kulüplere 
d a h i 1 olmayan yüzücülerin 
karşılaşmaları senenin ikinci ve 
ehemmiyetli karşılaşmasını teşkil 

edecektir. 
Geçen bafta yapılan Adana 

birinciliklerini Sarı - Lacivert
lilere kaptıran Kırmızı - Sıyah· 
lılar Halkevinin bu eşsiz fırsatı 
vermesi müsabakaların bu iki ku· 
lüp arasında bir nevi revanş kar
şılaşması olacaktır . Adana birin

ciı;İ Milli Mensucat acaba bu defv 

1 Sovyetcephe_s_i ___ , 

Rusya'da 
Almanların kış 

harbi hazırlıkları 

Klaskaya'daki 
Alman tazyiki 

Ankara: ıs (Radyo Gazetesl)
Almanlanr. kıo gelmeden Ruaya· 
daki harekat; tasfıye edemiyeceği 
anlaşılıyor. Ve Almanya kış har
bi için hazırlıklar yapmaktadır . 

0-ogu Kafkaılarda -büyük bir 
ileri hareket olmamıştır . Sovyet 
mukavemetinin oldukça şiddetli 

oldu~u görülmektedir . 

Klaskaya bölgesinde Alman 
tazyiki artmıştır . Sovyetler bu· 
raya bir miktar ihtiyat getirmiş 
!erdir. Stalingrad çevresinde Al· 
manlar bir miktar ilerlemişlerdir. 

Burada muharebeler şiddetini art· 
tırmaktadır. Almanlar mütemadi
yen takviye getirmektedir. Alman 
lar şimdi Astragan istikametinde 
yeni bir hamleye başlamıştır. 

Moskova: ıs ( a. a. )- Roy
ter ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: Mineralni Vodi civarın
daki düşman orduları şimdi Kaf
kas dağlarının yamaçlarında Sov
yet lcuvvetlerile muharebeye tu
tuşmu~tur. Almanlar burada baş 
lıca Rus m~vzilerini kuşatmıya 
çalışıyorlar. Fakat Sovyet kılaları 
Alman komutanlığını tabiye de
ğiştirm~k zorunda bırakmıştır . 
Bazı kesimlerdt- cepht:den ve yan
larından yapılan baskı karşısında 

Rus kuvvetleri yeni hatlara çe· 
kilmek zorunJa kalmışlardır. Bu 
ralarda şiddetli muharebeler ce · 
reyan etmektedir . 

Krasnodarda Ruslar Alman 
kıtalarının arkasında kalan mev
zilerini muhafaza ediyorlar . Al
man kuvuetleri bu bölgede Kaf · 
kas dağları boyunca ilerliyorlar. 

1 
Kotelnikova cephesinde Al

manlar Rus mukavemetini kırmak 
ıçın ümitsizce gayretler sarfedi
yorlar. Şimdiye kadar Alman hü 
cumları ehemmiyetli bir ölçüde 
geciktirilmiştir. 

Don nehri dirseğirıde bazı 
kesimlerde Sovyet kıtaları çok 
yakından takibedilmcktedir . Bu
rada da Ruslar yeAİ müdafaa 
hatlarına çekilmişlerdir. 

Moskova : 15 ( a. a. )- Roy
ter ajansının Moskova muhabiri 
bildiriyor: Voronei cephesinin be 1 

(Gerl<ıl ! tined uyfada• 

Malatya Mensucau rrağlCıp ede
bilecek mi ? lşte bu istifhamın 
cevabını bugün Adana Hal -
kevinin tertip etti~i yüzme mö. 
sabahları verecektir . 

Buna dair olan 
proje hazırlandı 

Ankara : 15 (Türk11özü Muhabirinden)- Münahaliit 
Vekaleti Paoli adaaı önlerinde inşası fOktanberi mutasav

ver tersane İfİni tahakkuk ettirmek maksadiyle tedbirler 
almaktadır. Bu mıntıkada her türlü istimlak muamel1:leri 
tamamlanmak üzeredir. 

Tersanenin eaas projeleri hazrrlanmıflır. istimlak mua· 
melesi biter bitmez meclisten gl!rekli tahsisat iste:Jecek,, in· 
faata gecilecektir. . 

Gıda maddeleri 
fiyabnın tetkiki 
Kendi kendini kontrol edecek 

olan tlccar beyetıerı 
[stanbul : ıs (Türksözü Muha-

birinden)- Tüccarın kendi kendi- ••••••••••••• 

ni kontrol etmesine düod~n it.iba- İngilizlerin dün 
ren başlanmıştır. Kontrol ışlerıne l 
ayrılan tüccarıar üçer ve beşer ki-

1 
. Rodos' a taarruzu 

şilik komiteler halinde çalışmak- ı Ankara: ıs (Radyo gazetesl)
tadır. ihtikara sapan tüccarlara I lagıliz donRnması bugün Rodos 
komite azaları vazifelerini hatırla· adasını şiddetle bombardıman et-

tarak normal satışa avdet etmele· miş ve bazı tesisleri tahrip etmiş· 
rını ihtar edecek, nasihat din- 1 tir. İngiliz donıınmasının hiç bir 
lemiyenler ticaret odasına bildi kaybı yoktur 

rilecektir. ı ••••••••••••• 
lık toplantıyı dün sabah pi· 

rinç komitesi yapmıştır. Fabrika- 1 
tarın azami 100 kuruşa kadar 
toptan pirinç sattıkları te:;pit edil- 1 

miştir. Toplantıda bulunan Güven 1 

çeltik fabrikası sahibi elinde mev • ! 
cut en iyi cins pirinci 95 kuruş· 

tan piyasaya çıkaracağını ve pi· 
rinç fıatını tedricen düşürmek 

mümkün olacağını bildirmiştir. Bu 
fıat üzerinden yüıde dört , pera- 1 

kendeciler de yüzde 15 kar ela· 
caklardır. Hergünkü satışların yer· 
leri Belediye lktisal Müdıirlüğüne 
bildirilecek, toptancılar ve pera · 
kendeciler daimi kontrol altına 

alınacalı:lardır. Dün piyasada pera· 
kende pirinç 140 kuru~a idi. Fır
satçıların serbes piyasadan kara 

borsa ıamanında olduğ"u gibi İs· 
tif ade etmek istedikleri anlaşıl· 
maktadır. Öğleden sonra da :uy 
tinyeğı komitesi toplanm•Ş ve 
stolı: vaziyetini tespit etmiştir. 

Ticaret odası tüccarın kendi 
kendini kontrnlü işinin vereceği 

neitceyi gösterir bir rapor hazır

lıyacaktır. Kara borsacıların faz · 
lca faaliyet gösterdiği sahalar 
tespit edilmelıttedir. Diin, satışı 

serbest bırakıldıktan sonra fi at 
kara borsa sıttışının üstüne çıkan 
zeytinyağı tüccarlan ile · temas 
edilmiştir. Fiatleri yükselten bir 
kaç tüccarın ismi ticaret odasına 
bildirilmiştir. 

Peynir fiatlerinin gittikçe yük
seldiği görülmüş ve tüccar tara· 
fından kendi kendini kontrol esa · 
sına dayanarak yapılan temas· 

tarda fiatlerin artmasına daha zi
yade hariçten şehrimize peynir 

Hindistan'da 
son vaziyet 

Ankara : lS [Radyo Gazetesi) 
Mihver radyoları ve matbuatı 
Hindistaoı kışkırtmak için neşri

yata devam ediyor. Fakat Hin· 
di11tanda isyan bastırılmış gibidir. 

Kalküla : 15 ( a. a. )- Bugün 
öğleden sonra şehrin biiyük cad
desinde nümayiş yapan halkı da-
ğıtmak için polis ateş açmıştır . 
Sekiı kişi yaralanmış ve hastıt
haneye kaldırılmıştır. Biraz sonra 
halk yeniden toplanmış ve bir 
hususi otomobile taşlarla ve ki
remit parçalarile hücum etmiştir. 
Biri subay ve biri kadın (ılmak 

üzere otomobildeki beş kişi ya
ralanmıştır . 

Yeni Delhide hu akşam neş
redilen ilk resmt ralcamlara göre, 
şehrin eski mahallelerindeki kar
gaşalıldarda peışenıbe gününden 
cuma sabahına kadar 4S kişi öl
müş, 55 ki$i yaralanmıştır. 

getiren mand Lra sahiplerinin 8e- · 
bep oldukları anlaşılmıştır. Man
dıraların bağlı bulundukları bele
diyelerden bu hususta en kısa 
zamanda malumat istenmesi karar
laşmıştır. Diğer taraftan buzha
nelerde bulunan peynirlerin mik· 
tarı ile maliyet fiatları tesbit edil 
mektedır. Sır kısım tüccarların 
civar mandıralardan gelen pey-
nirlerin fiatleri ile mütenasib ola. 
r~k ~uzh~neleı inde bulunan pey. 
nırlerın f ıatlerine de durdukları 
yerde zam yaptıkları anlaştlmı ş
tır. 

Talebeler kulüplere 
girebilecekler mi? 

Ankara : ıs ( Türhöıü mu 
habirinden ) - Beden Terbiyesi 
istişare Heyeti çalışmalarına ni 
hayet vermiştir . Şimdiye kadar 
yapılan tetkikatın neticeleri hak-

kında ancak bir iki ay sonra ba
zı karıular alınacaktır . Bu müd
det zarfında bazı meselelerin tet-
kikine devam edilecektir . 

Söylendi~ine göre, şimdilik ve 

1 
iki ay müddet için , beden terbi
yesi mükellefiyetinin tecili huı;u-

sunda bir Heyeti Vekile kararı 

alınması çok muhtemeldir . Diğer 

taraftan, kulüplerin faaliyetini ge· 

nişletmek için bazı es!islar tesbit 

cdilmiıtir. Bonlar mevanında ta

lebenin kulüplere alınması ke}
fiyeti de vardır. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

aeua, ııam 
lllr do•a1m .. ı 

l ıviçre'nin Berne ıehrinde çı· 
kan Bund ıazete•i yazıyor: 
Macar ıehirlerinden birinde 

ıarip bir vaka olmuıtur: Çiçekler 
le aiiılenmiş, içinde gelin kıyafet· 
li bir kadın bulunan bir otomobil 
bir otelin önünde durmuştur. Oto
mobilden iki kiti inmif. gelini 
arabanın içinde bırakarak otele 
rirmiıtir. 

lu sırada geçmekte olan bir 
polia ıüılü otomobile bekm11. ge 
lini görünce yakteıarak tebrik 
etmiftir. Falrat ıelin cevatt ver
mediti gibi, aelAmına da mukabe· 
lede de bulunmamııhr. Polis bu· 
na ıaşarık relinin bayılmıı ol
maaı ihtimalini dütünmüş, otomo 
bilin kıpıaını açmış, gelinin elini 
tutmuıtut. Faht bu aırada beyaz 
eldivenin d6ıerek altından bir do. 
muz. bıçata görilnmtlştür. 

Polis, ilk ııılunhtı geçince 
tetkiklere batlımlf ve gelinin giz· 
lice kesiluıiı bir domuz eldutunu 
görmiftilr. Bunun iizerine otelr. 
girmiş olan iki kiti yakalanm11-
lırdır. 

Bunlar kaçakçılıktan baıka 
izdivaç müeneaeıini tezyif etmek 
c6rmiyle de muhakeme edilecek· 
lerdir. 

Fran•anın nlilu•a 

Fraaaa'da verilen ekmek kırt· 
lanna bakarak nüf uı miktarı he
sap edilmiıtir. Bu hesaba ıöre, 
Franaanan nlfuıu 39,302,511 dir. 

Bu miktarda eıirler ve çal11 
mık için Almınya'ya gidenler 
dahil detildir. Fran111 biy6k ıe· 
birlerinin a8fu1U tadar: 

Paris 2.295,355 Manilya 729 
bin 467, Lyon 451 bin 645, Nis 
• bia 980 TMloue 259 bin 
~ Bordeaux 257 bin 948, Nan· 
teı 209 bin 666, SaiDt Etienne 
202 bin 9?7, Lille 166 bin 89, 
Toulon 146 bin 644, Havr• 140 
bin 886, Clermont Ferrand 119 

;bin 939, Limor• 117 bin 430, 
Rouen 114 bin 620, Rennes 107 
bin 476. Montpellier 103 bin 592, 
Grenoble 102 bin, Reima 101 bin 
148. 

Zamora 6of11 
P"-t~i•i olıla 

lıpanya 'nm milli fudbol takı· 
mının methur kalecisi Zamora 
fimdi bot• ıtıretçiıi olmllflur • 
Zamora bundan on bq yirmi se

ne evvel dlnyanın en iyi kaleeili 
diye mqburdu. Senelerce bir tek 
ıot yememifti. Tw nereden ge· 
lirse ıellin f811lacak bir iıabetle 
yakılar, gol yapma11aa m~ydan 

vermezdi. Bu ylıden lspınya'da 
adı cGol yemez 2.amora> diye 
mqhurdu. 

Zamora, bu töhretini 1eae· 
lerce devam ettirD)if, fakat ls. 
panyol talnmının lnriltere'ye yap
tıtı seyahatten sonra kaybetmit. 
tir. Zımora Londra'da yapılan 

maçta tamam 7 gol yemiftir. 
ispanya 'd• da.hilt muharebe· 

ler eanuında futboldan çekileq 
Zımora, yaıının da ilerlemeıi ilse· 
rine artık futbol& tamamen bırak· 
••f, bota ıtreeçilij'İae baeJemıt
tır. Zamora timdi 42 ylflDdadır. 

Tofrü •aaı.ı
lerl Ollll AdUa 
AlabilUM: 

TopraJc mab111lleri ofili Adana 
ajanaa depo m•urlarındın Sezai 
Zalam istifa etmif oldufmadan 
teıkil.bauıla biç bir alika11 kal
mam11tır. 

Kayıp aranıyor 
18 Y811Ddaki otlum Ali ôter 

1 5 alndcnberi kayıptır. Oıerinde 
açık renkli bir elbite vardır. Uzua 
boylu, zayıf ve 1618 tafıdır. 
G6ren1erin insaniyet n .. ına ha
ber vermelerini rica ederim • 

Çınarlı maballeainden ~ 
No : lu evd~ Nb._a Raı. 
maun otla Ali Oter. 

T9RKSOZO 

\ı ........................ ı, 
1 Sablık Arazi ı 

Jf//#:================ ........ ,================::11tı 

Defne Oteli 
Mersin limanına 

bir çok eşga geldi 

f Adana Vilayet merkezine ı 
ı onbeı kilometre uzakta Bü· ı 
ı yük Dikilide • arasından su- ı 1 

ı ~ama kanalı , demiryolu , ve ı 
ı ını~sına b~olana~ asf ~it şose ı 
ı geçıyor. lçınde ıımendüfer is· ı 
ı tasyonuda vardır • H e r ı 
f türlü zirıate , Portakal • Li- ı 
ı mon , sebze bahçeleri yetif · ı 
ı tirmete çok müsait birbirine ı 
! muttasıl derecede yakan altı ı 
t parçada sekiz yüz dönüm a· ı 
I razi satılaktır. ı 
t icar ıetiren akarla da mü· ı 
t badele edilebilir. ı 
ı J?· N. Ankotlu kardeıle- : 

Harbiye'de [Antakya'da] 
Çatlayanlann ortasında, geniş salonlan, her türlü 

konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Aldıtımıı maUimıta göre, dün 
Merıin limanına Mısır bandıralı 
Lekt<>11 vıparu ile ehemmiyetli 
miktarda çay, deri, pamuklu men· 
sucat ve tıbbi ecza gelmiftir . 
Bunlar um mi matazelıra ahn
mııtır. 

Bu sene istihsali 
fazla olan sebzeler 

istihsal bölgelerinden abnan 
malumata göre; bu ıene kura seb· 
ze • bakliye ve patates rckoltele· 
ri geçen senelere nisbetle pek 
fazla olarak elde edilmek üzere· 
dir. Ekser maddelerin fiatlan ve 
satışları serbest bırakılması dola· 
yııiyle istih11I bölgelerinden istih
lak mahallerine fazla mikdarda 
gıda maddesi rel~ceti ve fiyat
tan da aerbest şartlar altındı uy
run seviyelerinde teessüs edeceti 
ümit olunmaktadır. 

Çardak Vapuruna 
Sancak Çekildi 
Mersin : 15 ( Türksözü Mu· 

habirinden ) - Limanımızda bu 
lunan Çardak araba vapuruna 
dün saat onda meruim•e sancak 
çekilmiftir. 

Meruimde devair reiıleri , 
Halk Partisi Reilİ ve azalan ile 
daha birçok zevat hazır bulun· 
mufblr. 

S...Catmuz çekildikten amra 
Deniz Harp okula komutan veki· 
Ji B. Nenes Timer lala, vecia bir 
hitabede bulunmupur. 

Şanb bayrajlmız v.pur.a çe· 
kilirlaen bir kata deniz eri aelam 
rellllİllİ ifa •mittir. 

·~ğl•A7••, 
TORKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Pazar - 16.8.1942 

8.30 Proıram ve memleket saat 
ayan. 

8.32 Mlzik : hafif proıram (Pi.) 
8.40 Ajanı Haberleri. 
8.55 Mlzik : Hafif parçalar ve 

martlar. 

Evin ıaati. 
9.20-
9.35 

12.30 Proıram ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Mizik : Saz eaerleri. 
12.45 Alanı Haberleri. 
13.00 Mizik : Şarka ve tlrküler. 
13.30/ 
14.30 Müzik • Radyo Salon Or

keıtnaa. (Violonist Necip 
Atkın) 
1. Walter: Kutular: 
2. Brabmı: Macar danse 
No : 1: 
3. Leopold: lıpanya ıüaeşi; 
4. Koıtıl: lıpanyol dansı: 
5, Kumok: Rus danıı; 
6· Dradla: Macar hava11: 
7. Pacherneıı: Köy daHı: 
8. Leopold: Macar fanteziıi; 
9. Strau•: Hayattan zevk 
Ahnw 

18.00 Propam ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Mlzik : Radyo Dans Or· 
kestraıı. (Nihad Eaenıin 
idaresinde). 

18.40 Mlıik ; Faıll heyeti. 
19.38 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri. 
19.45 latanbal at yarıılarının 

Neticeleri. 
19.55 Mlzilr : Gkel 1ealer (Pi.) 

20.15 Konuım• (tutum ve bakım) 
20.30 Miıik : Karlflk makamlar-

dan Şarkdar. 
21.00 Kenutma (Ziraat Saatı). 
21.10 Temlil - Kimril ailUi. 
21.30 Mllik : cCarmen> Opera-

sından (Pi.) 
22.30 Memle~et Saıt Ar•rı. Ajanı 

haberleri 
'22.45/ 
22.50 Yarınki Prorram ve Ka· 

pame. 

Orlla ll••tlr• 
011.ıaaa glrece~er 

Ordu hemfire ve hastabakıcı 
mektebine talebe keyt ve kabul 
edilecektir. Girmek isteyenler şe· 
raiti anlamak için Atuıtoı sonu· 
na kadar Valiler veya Kayma· 
kamlıra veya askeri ıube reisleri· 
ne müracaat etmelidirler. 

3 sene tahıil devresinden aon
rı okuldan çıkanlara 20 lir• asli 
mıq verilmektedir. Mecburi hiz
met 6 yal olup bu milddeti dol· 
duranlar istedikleri yerde çıbıa
bilirler. 

Mebuslarımız 
Geçen hafta ıehrimize gelmiı 

olan meb'uılarımııdan Damar 
Arıkotlu ve Turhan Cemal Beri· 
ker buıinlci eklpreale '\nkarıya 
döneceklerdir. 

Sovyet cephesi 
(8atlanfl ........ , 

iki kanadında tcpbbill ~linde 
tutan Sowyet kHvetteri tehrin 
cenubunda Hkerl ehemmiyeti h•· 
ia iç mevkii ele reçirmiflerdir . 
Rn btalan ba balı9dDi demir· 
yolau ele reçirerek Alman mü· 
nakalltmı ..... cfir. Şimal ba
tula Rular bir Aı..n piyacie 
alayaaı imha etmJtlerdir. ... _ .. .... 

t••• .. ... 

S re muracaat. ı 
1 Telefon : 347 , 35~ ı 

: ........................ ! 
llRILll DEPOLAR 
Borsa yakınında kirgir 

üç büyük depo kiralıkbr • 
Pamuk ve emsali her türlü 
ticari eıya koymata müsait 
olan bu depolan kiralamak 
istiyenlerin Antalya anha· 
rma veya Yeni Eczaneye 
müracaatları ilin olunur. 

c. 2-3 

Adana Asker Hasta· 
nesi Başhekimliğinden: 

Hastanemize aptıda yazda 
elemanlar ahnacakhr: 

1 - ikinci sınıf Hemşire ve 
haetabalnalar (Erkek veya kadın). 

2 - Kanmtim memur.u, ber· 
ber, bahçevan. 

3 - 8UDlma aylak icreUe· 
rindea batka birer er tayin istih· 
kakı ~eritir. 

isteklilerin vesika ve bonaer
vlıleri ile Asker Hastanesi Baş· 

he kimlitine müracaatları. 
14--16-18 14498 

••DOKTOR••• 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Temmuz 10 dan itibaren açılmı.tır. 

Tam Panaiyon·( Kalaoealtı, Yemei, Bon70) luılnıl 
etlilir. 

nratıar çoll ••t•lllllllr. 
.................. 

Turizm Oteli 
Soğuk Oluk'ta 

Bu yaz yep yeni tesisatla müıterilerini 
kabule hazırlanmışbr. 

Hatarıa ve bütia Çukurovaaın ea ıGzel uJfi1eai 
rahat yeri olan Souk Olukla aakia ve rahat bir tatil ••idi 
geçirmek iateneaia m•tlab TURlzM OTELl'ae ialaiz. 

-··· 
Turizm Oteli 

ANTAllTA'DA 
Antakyanın Biricik Otelidir 

Yenitlen tanzim edUen bala~ai ve lo•anta•1• An• 
ta•yatl• •eçme İn•anların toplantı ynitlir. 

M0RACAATLARA TELGMFLA ve MEllTU 
DERHAL CEVAP YERiLiR. 

.... .... ..-:===============:::::= 

Seyhan Valiliğind ... ~, 
Borçlandırma muameleleri tamamlanmış çıftçiye bel-ç 

lalan verilditi gibi köy üzerine bordrolannın da yek 
Kontrol heyetlerinin bütün inceleme ve tashihleri ..-.. 
lerek tamamlanmq ve arbk merkez kazada vazifeleri lca1 
bu heyetlerin yer yer hizmetlerine tıon verilmiş oldutu 
bundan böyle tahmin ve borçlandırma işlerine ait itirazlano 
bir suretle kabul edilemiyeceği sayın çifçilerimize ilin o 

Londra : 1S (a.a.) - Amiral· 
lak daireliaia teblitiltde batbtı 
bildirilen 9400 tonüitolek Man
chester lnuvaa6r& 1941 ıeneai so

nuna dotru Fitldelfiya'da havuza 
•hnmıflı. kravaı6rla normal mü
rettebatı 700 kili idi. Batbca 6 
pulluk 12 topla mücehhezdi. Ve 
üç tayyareai vardJ. Akdeniade ta
arruaa utnyan kafile içinde nf
fıbarp gemiıi yoktu. 

• . ı 
• • ......... _! ______ _ 

ı A.lcer "::.::::~dahiliye ı ı"··~ii.18..... ljill 
Haberler naaarlıtı, Bujıvviak 

torpido muhribinin, bir kafileye 
ref aket etmekte ik.,a son rtnlerde 
Akd eniıde batmıı oldutunu bil· 
dirmektedir. 

: Haatalmnı bergün ... ı DEM iT AR YE BELBEMlnı E 
f at 15 ten sonra Kızılay ci- f 1 K A R Ş 1 
f varmda 18 numaralı evde f • 

•f kabul eder. 14339 •. f o R T o B ı -········· 1 S • oe /. MaaHn.et V elulletinü. Jtaluatrnı ,.._., 

Cenup mınbkur ajam Bahri Di ·ı 
Yağcami civan No. 14 - Eski Sel.inik Bankası 

. ...,·~·-.·~·-•9'•9'•91•9'•,...•'9'•49• ........ ._._ ........ ~ ...... ~·-•19·i • • ! DO K TOB I • • 

! Numan 8. Güreli l 
• • • • i Avdet etmiş ve hastalannı kabule f 
! başlaınııhr i • • - . 
! Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 i • • • 16-26 ' • • -;._ .... ., ................. _, ._ .......... i9..., .......... .., ... ~ ......... , 

. ...., ......... ,., .. ...... 
Tiril AIUndm llrlletlllt• 1 

Açık Artbrma suretiyle sahta çıkarılan 
1- Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2- Boı benzin tenekesi ,, JSOO Adet 
3- Yatlı paçavra ,, 5000 Kilo 
4 - Mav dökiintüıü ,, 3000 ., 
S- Mahzen tozu ,, 1000 ,, 
6- ipek döküntüsü ,, 300 ,, , 
7- Teke parçu1 ,, 400 ,, 
8- Kösele parÇUI ,, 500 ,, 
9- Tahta fıçı ,, 52 Adet 

Yakanda cins ve miktan yaıalm eıya Malatya fabrikamız· 
da açık artbrma suretiyle 31-8-942 Pazartesi ıin& Rbla
catından isteklilerin f&rlnameyi görmek üzere Malatya veya 
Adana Menıacat fabrikaluımua müracaat t.ylemeleri. 

12-ıs.24 ... 30 14497 

1 
1 Poıta Kutuıu 105 

t:... .. I .... 
----------------------------·----------·-------
e cccaaacacaaaaoaaooaoaco 
o 

g URANİA 
a 
~ Y makinelerimiz gelmiftir 
a Belediye caddesinde Cemal, Fehmi 
c Ticarethanesine MUracat. 

~ e-e 14 
e acaaaaoaaaaacoccoococoo 

Belediye riyast!tinden : 
Koza toplamalc veya köylerde ~abtmak itin bir 

için tehirden aynlmak mecburiyetiatle bulunan 
geldikleri günde iade edilmek üzere karneleriai Belecli)'e' 
ad salonundaki ekmek bürosu şeftitiae teılim etm• lali 
takdirde Evlul a71 içinde kendilenile kune verilmiyecefl 
olunur· 12-14-16 

Umumi NetriJ• Müdürü : Macit 
B..Wıtı 1f1r : fTirblıl Matbar 


