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Deniz Subaylarımıza 
diplomaları verildi 

• • • • • • • • • • ı 
ı 

. Harp okulundaki merasim parlak oldu ı 
6- Mer•ıtt : 1 ( Tfırlt•6:zü Muhabirinden ) - IHniz harp olca/andan mezlU' olanlara t 

•İİll büyüle bir t6renle diplomaları v1:rilmi1tir. Harp olıulunJa ya11ılan hu t6ren çok t 
Dtarl11lı olmu,tur. Saat 11 de yapılan törene l•tiltlôl mar,ilc baflanmıf ve diplomaları • 
~Vzi. edi!dilt-en aonra ~•nç a.teimenl•r and içmifl•rdir. Banu müteakip lıomutan wü· ı 

I bir hıtabede bulunmar ve çelenle koyma t6r•nindcn •onra Ja biiyülc bir ~eçit r••mİ f 
)apılmıf lır. f 
, ..............•.........••.••.....•.• ! 

c:;FRIKADA=ı . 

Büyük bir 
Amerikan 
kuvveti 

Atrika'ya 
gelmekte ! 

~kara ! ı (Radyo gazeteel)
•ır cepheıinde önemli bir ha

~ 
~ "t olmamıştır. Her iki taraf da 

•tırlınmaktıdır . Amerikan ga 

ltteıeıine ıöre, pek yakında çöl 

~rtıırına aöre haı.ırlanmıı büyü" 
~ llıerilıcan k1JV\tellcri Mıllrd ge-

~'ktir, 
, Şimdi karftl ıklı topçu ve ha 
' hırelıAtındao batlı.il Mısır ct-p · 
ıh: "'nde bir kıpırdama yoktur . 

1 
Kahire : 1 ( a . a. ) - Dahi

~' "aıırh~ının tebliA'i : Dün ıe
l lılcenderivc çevresine yapılan q' J 

; 
1 
~. •kanında atılan bombalardan 

i ~ıfj ölmüı ve 13 kiti yaralan

! ~'Itır. Haaar hafiftir • Gece Ka-

• ~ 't, Süve) ı kınalı af&A'ı ve yu-
• '•ı M111r çevruiııde tehlike İfa-
• 'ttj v · ı . . e eu nuttır. 
i it Kıhjre : 1 ( il. a. ) - Per
i ) "be gecni ltuvvetlı bombs tay-
• ~re letldlimiı Tobruk'a taarrur. 

~ti ıaourn dehıctli duman •Ü 

'et~•rı yült•elmiıtir . Bombardıman 
t...leeıirıde iııfilAklat olmuf ve 
~lır çevı eıinde pelı: muhtemel 
~alıc petrol teaiıl..:rinde bir çolı. 

tınlar çıkmııtır. 

\ Bııh hedeflere de taarruı.
" ciı bulunulmuf ve bu arada 
..:ne ile Bardiya ara11ndaki yol 
't tınde bir motörlil nakliye kolu 
~ Bardtya limanında vapurlar 
' balınmqtır . Bardiya limanı 
\ aunlerde ilk defa olarak ta 
~ 'llta u§'ramıttır • Buı ada müıa
\ cia edilen infilaklar ve çıkan 
~"ler bombaların mühimmat de
\ •rına iHbet etti§'ini belirtmit· 

~ a.,ka bomba tayyarelerimiz 
~1.h yakın ıiden mavnalara ta
• llt etmitlerdir . Bu mavnaların 
\ı11diiı.ün uz.ak m«tHfe avcıları 
\ tırı taarruı.una utrıyan mav 

1•r olması muhtemeldir. 
!'>l'ıyyarelerimiı.in taarruı.unı uğ
~ '" bıfka bir hedef de Elgubbi 
~hfe inif meydanı olmuıtur • 
t '•daki demiryolu üı.erinde ve 
~'de dı~ınık bir halde bulunan 
~Yarrolrr ar111uııl11 iııfı161'laı ınil 

'de edilmittir . 

MGttefik Subay ve Aakerleri Bir Sil&bın Terrübeıi Sıraııncla 

Hükimetimizin 
beyannamesi 

Başvekilimiz Saracoğlu proğrammı 
beş Ağustos günü okuyacaktn 

lran'daki 1 

son durum 
Alman radyosu 

neler diyor? 
Ankara: 1 (R•dro Gezeteal)
lranda herıüı. yeni kabine kurul · 
mımıftır . lran matbuatı kabine 
d~tişiklifi lıık~ında mütalealar 
kaydetmektedir . lı aııdald bu ka· 
bine iıtif 111 tiirlil türlil tefıirlere 
yol açmııtır . 

Alman radyoıuna ııöre , Iran
da, açlık, ıcfalet ve asayiııir.lik 
hükfim ıilrmektedir . 

Yüzme müsabakaları 
Gilodo f abrika11 hediyeli kupa 

yür.me teşvik milHbakaları dün 
başlamııtır . Mileabakalara buıün 
saat 18 de devam edilecek ve 
kaıananlara fabrilıca tarafındın lıe-1 
diyeler tevıi edilecektir. 1 

Ankara : 1 ( Türkıözü mu
habirinden )- Bııvekil Saraco§'
lunun hlkUmetin beyannameıini 

Büyük Millet Mecliıinin 5 Atuı
toı Çarfambe ılnü toplantıemda 
okum11ı kuvvetle muhttmeldir . 

Beyannamede Saracotlu hülıcu -
metinin alacatı yeni bazı tedbir· 
lere dıir ifare>t ve iıahlır bulu
nacıl.hr . 

Fevlcallde kazanç verıiıi pro · 
jeıi hakkında yeni hükOmetin 
dütünceleri de bu arada anlaıı

lacalıtır. Projede ~tıerrımiyetli ta

dillere gidilmeaine ve bu cilmle· 
den olmak ür.ere • bu verıioin 

makabline tefmilindeh Hrfınaıar 

ediloıeaine intiıar edilmektedir . 

Müeneıeler barem 1'anunun

da, tatbikattan edinilen tecrübe
lerden de iıtifade edilerek burfln 
mevcut baı.ı kayıtların kaldırıl· 

maaı veya hafifletilmesi de tet-

kike deter mevzular araıında H· 

yılmakta ve Saracotlu hükOme· 
tinin icraatı ar11ında bu mevıuun 

Ja yer alacıtı ifade olunmılıta· 
dır. 

Ankaraya elektrikli 
otobüsler getiriliyor 

ANKARA : 1 (TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN)- ANKARA BE.
LE.DiYESi ELEKTRiKLE IŞLIYEN OTOBÜSLER ISMARLAMIYA 
KARAR VERMiŞ VE TEŞEBBÜSLERE GiRiŞMiŞTiR. 

BAŞ ŞEHRiN BAŞLICA · YOLLARINDA HAVAl TELLER TESI· 
SATI YAPILACAK VE YENi OTOBÜSLER CERAYANI BU TEL · 
LERDEN ALMAK SURE.TiLE IŞLIYECEKTtR. 

~yet cephe~ 

Kuban 
düşmüş 
Salts Almanlar ··---eline geçmiş 

lo91eOerla 
Maearlıtaaa 

ıaptılı alwl 
Ankara : 1 [Radyo Gazeteal] 
Hafta içinde ~us pareıütçüleri 
Macariıtandı faaliyette bulun -

muıtur. Macar ekinlerine yangın 
bombalan ıstılmaktadır • Yangın 

bombaları parııütıerle atılmakta· 
dır. Bu bembalar biiyük bir cam-

dan ibarettir. Bunlar aıatıda kı
rılınca yanıın çıkarmaktadır . 

Alman birlikleri tarafındın 

Sılts ıehrinin ele ıeçirildiği ve 
bir çok Sovyct birliklerinin ku· 
fıttıldı~ı Almanlar tarafından id

dia rdilmiflİr . Alman kuvvetleti
ııin Ku ban 'ı itııal ettikleı i de ilA· 
ve cdilıııektc:dir . Di~eı taraftarı 
Almııılar Kupeçakıu11'yı ııeçoıİf· 
lt:rdir. 

Moskova : 1 (a.a.) - Royter 
ajanıınn hususi muhabiri bildiriyor: 

Stalingrad'ı kurtarmaya azmet· 
miş olan Timoçenko, 8 ııündcnbe
ri bu şehrin batısında Don dirse
Q'inde bütfin şiddetle devam et
mekte olan meydan muharebesine 
yen· kuvvetler atmaktadır • Sov• 
yet pqkomutanlıit Almanların 
Kletskaya ile Karaç arasında neh
rin batı kıyısına varmalarına her 
ne bahasına olursa olsun enrel 
olmıya karar verditi görülüyor. 
Voronej keıimi ile Kalaç kesimi 
Almanlann Don nehrinin batı kıyı• 
sanda varamadıkları yegane iki 
noktadır. Bu iki noktada Ruslar 
hlli nehrin batı sahilinde savaşı · 

yorlar. 
Alman kuvvetleri, Rus ordu· 

larının iaşe edilditi köprüleri ve 
yollaı ı bombalamak için azami bir 
faaliyet göstermektedir. Fakat bu· 
ralan Rus topçusu ve av tayyare• 
leri tarafından şiddetle himaye 
edilmektedir. 

Von Bock, cenup taarruzunda 
600 bin aıker kullanmaktadır. Ô· 
teki cephelerden bu kadar asker 
tasarruf edebilmiıtir. 

Gazetecilerimizin 
Almanya seyahati 

Münib : 1 ( a. a. ) - Türk 
ıaıctecilerinden mürekkep heyet 
dün Milnihe ıelmiş ve Vier Jah· 
reeıeiten oteline inmittir . Mi11· 
firlerin ferefine verilen ıamimt 
ziyafette naıyonal soayaliıt par
tiıi matbuat tubeıi müdflri M. 
Elıen Maier , naayonal ıoıyaliıt 
hareketinin merke1 ıehrinde Tilrk 
ıaıetecilerini aellmlamıf ve Mil· 
nihin ilniversiteıi ve cotraft va 
ıiyeti dolayııile cenupla olan hu
ıuıl mGnaaebetlerini belirtmiıtir • 

Türk mi11firler cuma ıabahı 
Bavyera daQ-larında bir ıeı.inti 
yapmıtlar ve Tenkirchen'den ıe
çerek Garmiach'i ı.iyaret etmiıler
dir. 

İkinci cephe 
· Ankara: 1 (Radro GazetHl)

lltinci Cephe mevzuu hlli har•·. 
retle mevzuu bahıedilmektedir . 
Amerikan ve lngili1 efkarı umu 
miyesi ikinci cephenin açılmaaını 
ekleriyetle istemektedir . 

Valinin teftişi 
Akif Eyidoğan dün Kadirli 

ve Saimbeyliye gitfi 
Valimiz Bay ~kif Eyidotan , diln refakatinde Beden Terbiyeıi 

M~ilril Rıza S~hb Saray oldutu halde Kadirliye gitmi9lerdir • Vali· 
~ız bur.a~an Sa.ımbeyli ve Fekeye reçecek, bu kazalarımızdaki genç· 
l~k teı~ılatı .vazıyetini, iqe ve z_iraat durumlarını gcbden geçirecek· 
tır. Akıf ~yıdotan Paıarteıi akfamı veya Sah fiinll tchrimize dlS· 
oeceklerdır • 

Amerikada Nazi 
casusları f aaligeti 

Amerikadaki Nazilerin Etrafında 
toplandığı Adam, Nazi Casuslarını 
Yakalamak için Çalışan Adamdır 

~ERIKAN GAZETELERIND~ 
Casuılar nasıl çalıfır •t etmemek için Sebold _, N ı. R ı , • ıa evyora-
omancı ar, yazdılı.lar ı cuuı un en itlek bir mahallinde "omiı-

romanl~rın.da, kahramanlarını dai- yoncu ııfatiyle bir yazıhane açı-
mı ıevımlı, ccaur ve herkeı tara- yor, Amerikada~i diter Naı.i ajın· 
fından ıevilen birer ıahıs olara1' ları haberlerini mikrö filme tahvil 
yaratırlar, e~mek yahut radyo vaa1t81ıylo 

Aılen Alman olan, fakat uıun a-ondermek ve en nihayet Ham. 
milddet evvel Amerikan tebaa1ına burı'tan namlarına relen parayı 
tirmiş bulunan Williftm Sebold almalı:: için hep ıebold'un lı::omiı· 
isminde bir adam, 1939 ıeneıinde yoncu" yaııhaneıine ıeliyorlar • 
seyahat maksadilo Almanyaya ~ıiln ~11aıı _W~llım Sebold; 
iİder, Kendisinin Amerikada yer· Amenkadakı Naıı aıanlırmın etra· 
letmiı olmasından iıtifade edebi- fın~~ toplandıtı adam ve ayni 
leceklerini düşünen Nazi ajanları Wrll,ıa~ 

1
Sebold fede~al büro me· 

ki mur arıy e elele Naıı cuuslarını 
ona ya. ~yor ve .sebold'u da yakalamak için çalııan adamdır. 
onlara ıltıhak etmeyı teklif eder- Şimdı" bu so" d ,_ · 1 • z e aomısyoncu 

er. yazıhıneıinin büyük odasında di· 
Fakat Sebold'u; aılen Alman §'er Nazı ajanlara plAnlarını 'Sebol-

olmasına ra§'men, Amcrikada ıe· d'a anlatır, yahut filimlerini ona 
çirditi ıeneler, ıadık bir Ameri- gösterirken, bitişik küçük edada 
kalı yapm~t~ır. Ken_di vatanı ola- bekliyen poliıler, kapı delif'İnden 
rak belledıtı Amerıkanm aleyhin- huıuıi makinelerle onların fotot-
d~ çalışın bu a<tamların iç yilıil- raflarını çeker ve seslerini pllkla-
nu meydana çıkarmak ümidiyle ra kaydederler. 
~illiım bu İfi kabul etmif ıörii- Bu plAnlar arasında, eabotaj· 
nuyor. lar, lngiliı diplomatlarının öldü-

Bunun üı.erine, onu bir kaç rGl~~ıi, askeri ıırlar gibi birçok 
ay Hımburı'taki caauı mektebin. çeııt ıfl"r vardı . Fakat bu düşün-
de okuturlar. Sonra eline, Nev • celerin hiç biriıinin hakikat olma· 
york'a bir k11a dıJıa radyo iıtu- ıına_ meydan vermeden polisler 
yonu kurması için mühim bir mik· büt~n fobeke menauplarını elde 
tar para ve yine Aaıerikada bu· etmıye muvaffak olmuf)ardır . 
luoan üç Naı.i c11uıuna verilmek 
Oıere mikroıkopik filmler veriyor· 
lar. 

1940 aeneıi ıubatında Alman· 
yadan ıöıde caıuı olarak Ame
rikaya dönen Sebold. bir yolunu 
bulup el altından federal polis 
büroıu tefi Hoover'i vaziyetten 
haberdar ediyor. 

Almanlırın aönderditi para 
ile polisler bir radyo iıtuyonu 

kuruyor ve eöı.de hfikQmetten 
ıir.li elarak Hamburı radyo iıtaa· 
yoniyle temasa geçiyorlar. Bu yol
la Almanyaya Sebold namına, i'C
milerin hareketini, tayyarelerin 
uçuı ıaatlerini vesaireyi ihbar 
eden, fakat baıkaları tarafından 
bilinmcıiyle Amerikan hilkümetine 
hiç bir zarar ıetirmiyecek olan 
300 den fazla haher yolluyorlar, 

Manifatura tevziab 
Mersin : 1 ( Türkeöı.G mu

habirinden ) - 1.tanbul itballtçı 
v.e !h.racatçı birlikleri umumi kl· 
tıphtınce hazırlanan liıte muci· 
hince vilAyetlere Temmuz ayına 
ait manifatura tevıiatı ıehrimir. 
it~alitçı . birliQ'inde batlamıştır . 
Dıter vılAyet mutemetleri pey· 
derpey ıehrimiıe ıelerek vllAyet· 
lerine tahıiı olunan malları teılim 
almaktadırlar. 

" •••••••••••• 
Japonlar Ruslara 
saldıracak mı ? 

Ankara: ı (Radro G•zeteal) 
Verilen mahlmata göre , japon
yanın Uı.akıar kta duraklamasının 
ıebebi; Sovyetlere saldırmak ve 

••• hazırlık yapmak içindir. 
Beri yanda, tilpheyi tahrik ............ . 

Adana Belediyesi_ 
ve iaşe işleri 

1111• t•ılıil•tı oaailelerinin ı•hrimis lleleıliye•İn• Jeure
JUJifinl yasmııtılı. Belediye teılıilatı dfın iaı• iılerini teJ
oir• 6aılamııtır. Kart hiro•a lcara/maı ve lıomiayon illı İf
timaını yapmııtır. Mavalılıat lraJronan laa%ırlılılarına 6aı· 
lanmııtır. 

• 



ayfa 2 

Duyduklarımız 

Açlığa <layanına 

H 
ıı~·v:ırılor 111 :ıçlığa nayonma 
müddeti muhtdihir. Mt'selii bir 
be) gir kendisine su v~r nlc:"k 

şartile aç 25 gün yıışnr. Fakııt su 
verilrııeı.se yediği beş gün sonra 
öliir. 

Su içmek şırtile kr.di 15giin 
ııçlığa dayonır. Su ve yiyecektf'n 
malıı um edilen köpL k ise 20 gün 
liOnra ülü r. 

Tavşan 14 gün, güvercin 10 
gün, kırlangıç 2 güıı açlığa talı om 
ıııül eder. 

Açlığa en çok dayanan insan· 
ılır. Hint fakirleri gibi bütttıı ha· 
yatında açlığa tahaınmül eden in· 
ıanlar vardır. 

1000 yıl e1J1Jel yapılan kayık 
Danimarka'dıı bir balıkçı ağİ· 

le garip bir av avlamıştır. Brş 
ırıdı e derinlikte ağına büyük ve 
a~ır bir cisim takılmıştır. Cismi 
çıkarmakta zorluk çekmiş, fakat 
çıkarınca büyük bir balık zannet· 
tiği bu cismin 4,5 metre uzunlu· 
ğunda bir kayık oldu~urıu gör· 
müştür. Mütehassıslar hyığın 1000 
sene evvel yapılmış olduğuna ka 
naat getirmişlerdir. 

Ha,arat yiyen insanlar! 
Avrupa'da çekirge akınına 

maruz kalan yerlerde hemen çe· 
kirgel~r imha edılirler. Fakat Mer· 
kezi Afrika 'da çeki ı g«'lerin beli· 
rişi, aret cJ e ~il, ııiıııet, b _rekd 
sa} ılır. Kuraklık ıamanlarda ııa · 

sıl lJ11.d~. yRğıııuıun yoğnıusı can· 
lıt J,11şla lıdderıi ı sc:" MeıkrıI Afıi· 
lı..a 'da c.la çc:kir gdeı iıı 1.:. ıitlell'r lıa 

liııdl" hir semlt! koıııııaluı ı ~,.v i ııçlr. 

kaışılıııı ıı. Çüıılı.ü M,.rJı.l'.'~i Afrılrn 

ahalisi, bizclr: µtı:} niı le hör ek ~ 11-
pıldı~ı gılıi lıaıııuı in pışirılmiş be· 
yu. knrınl'alııı ı cfo ufıyr:tle y,.ı Jt•r. 
KıLısrtılıııış be} u kıııııwıılarııı lı-L 
ıt:li b.ıd~nı leuetıııe hr:ııı.İ) 11rıııuş . 

Şireler İf~riıind• gemiler! 
Şişeler içeri!lind~ küçük gr:ıııi · 

ler yaµılması sıınRh Daııiınaı ka'dıı 
çok ileri g:tmiıtir. Uı.ıık deniz 
yollaı iııda seyahat eden Darıi · 

maı ka deni1cileı i, evci eki ailtlerine, 
nişanlılarına hediye olmak üzere, 
boş şişeler içerısinc gemi, vapur 
modelleri yapmalltadırlar. Buula
rın, inşa edilen 1 akıkilerinden 
far klaı ı yoktur. Karada çalışanlar 

tarafından kavranaınıyan bu sanat 
deniıciler arasında çok yayılmıştır. 

Kalundburg Ş" hrind : n bir g,.mi 
alıçısı, bö.\'le 265 ş;şc içerişiııe 
mulıtclif küçük vapur, gemi nıo · 

ddl,.ıi otuıtmııştıır. Buıılıır, yapı · 

lırkcıı } ani şişr.lcr içeri"inde gemi, 
vapur modelleri inşa l'ılılir ken şi · 
~el,.rin boğaLlarırıırı dar lı~ı <la ~öt 
önüne getirilmelidir. 

Bu cins •anat eser leriııc ııit 

bır ıııih.e açıluııştır. Bur ııı.la şııe

ler içt"riıııııde ) apılaıı gemi veya 
vapurlar da lıiç b•ri lJiııbiriıı~ ben
unıez. lçerilerrnde geıni buluıı&ıı 

160 şişe muhtelif büyüklük tec.lir. 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Pfuttr - 2 .8.1912 

8 .10 l'ıogrnnı ve nıemlr.kı-t sıı:-ıt 

ayarı. 

X.'J2 Müzik : Hafır pı oğrnm. 

8.40 Ajans Hıtherleıi. 

8.55 Mü7.ik : Hafıf parçulıır ve 
Marşlar. 

':J .20./ 
~ .35 Evin Saati. 

l 2.30 Program ve Mcııılr:ket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Şarkılar. 
12.45 Ajans Haberleı i. 
13.00 Miiıik : Saı. t.&erlt'ı i, Şarkı 

ve Türküler. 
13.30/ 
14.30 Müzik : Reci) o Solon Ür· 

keatrası. (Vıoloniıt Necip 
Aşkın) . 
l. Rossirıi: "St"miremis> Op 
erasından Uvertür: 
2. Clarke: Gondolcu 'nun 
Aşk Şar kııı: 

3. R,.cktt"nvvııld : Kııçaıııak
lıır: 

4. Atbeniz: Taııgo: 

Ziı aut i~letmeleri kur umu mü. 
dü rlü~ ünden vi[ilyetimiL em rint' 
yeniden dört ltöşeli ve şi ra le
m iri olaıak 20 ton demir gönde· 
rilmiştir. Bur.tar alalı ziraiye ye· 
paıılara ve araba sahiplerinden 
istiyenlere bedeli mukabilinde ııa . 

tılacaktır. Mczkür müdürlükten 
ayrıca alaturka nal ımlıı da gön· 
derilmiştir. 

E.vvclce gönderilmiş olan pul 
luk uç demirlerinden ~00 taıı«"si 

Kndirlı kozasına satılmı~tır. 

Zirai mücadele 
Pamuldardaki }'efil kurt mü 

cacldcsiıı«" lıarart'tle devam olun· 
maktadır. Alrlığınıız vt'rıi malÜ· 
mata göre Ct:) harı köylerinde 
mücRdele) i irap ettin·cek bir va 
Zİ}• et kalma rnıştır . Yalııı1. nır.ı kez
de nıücad,.le~·e devam uluıııııaktu 
dır. 

Ebe Hayriye Urga 
011 beş giindt'rıbeti Anlak 

}'ada Luluııan F.he Hayıiye Uıga 

bugün şehriııııır: gdm işlıı . Ve 
hugi'irıdt'rı itibııı rıı lıa slhlaı ıııı im 
bule lıaşl11ııııştır. 

Yakalanan lıırsız 
Sııbıhılıl .ııduıı \e Mııı11ç·ı· 

lelıi mahıslle'iİ lı11lkıııd rı11 Mt'hnwt 
o{!lıı Sabih :ıdıııdu hir i Ali ıı~ lu 

Mdımrdi n Kocııv~ıir mııh.ılk .. iıı · 

droki t'Vİııdt'ıı 10 giiıı evvrl elli 
lire per:ı"ir ilı- lllt'lldıl, gömlek vr 
f::ıııilıtsırıı çıtldı~ı teııhit r.dikı rl.: 
yakalıınırıışt ır : 

Tutulan eli bıçaklılar 
Sugedı~i rııalırılle!!iıı cfrn Hasan 

oğlu Şaban, Sait uğlu Haydar 
ve Bediı o~tıı Suphi adlı kimseler 
bir nıüııaıae ııetice§İrıde Kamil 
o~lu Yusufu bıçakla yarıılnıııışlaı -
dır. 

Zabıtanın !l ı kı talıkibatı ilr
lıer üç suçlu da yukıılanınıştır. 

Eşya hırsızı 
Ze} tun köyü halkından Yıı 

ııus kızı Zeliha ıabıto}a ıııür~ı· 

caııt edr.r ek lıımail kızı Emiııe 
tarafından bir entari, bir don ve 
bir gümll'~iııiıı c;ıılınmış oldu~unu 

şikliyet ctmrııile yak'llaııau ımçlu 

lıaHıııı'la kaııuııJ ıııuanıele yıtpıl· 

ııııştı r. 

Kayıp erkek çocak 
On üç yaşlarında Haıarı Şe · 

ıı~r '..!3 gündenberi kııyıptır . Ha 
yat v~ menıatınrlırn Lu~Üııt' ka 
dıır lııther :.ılınınnırıııtır . Gör f'll 

ve hileııler irı iıısanlık narıııııö aşa· 

gıı.lıtki adreııe bildir meler irıi ~·uk 

r i~a ,.ı1,.rinı. 1- :J 
Ç:ılmıalc c:ıddt"ai A:tık 
lı:ıkkulıyr.<1irıclı: :ıuıcıtsı 

Arif Şeneı 

5. Padouk: Macar Ş11llllttrı: 
6, AILeniz: "Malagueıııı .; : 
7 . Smitlı: Rus Şaı kısı: 
8. Robrr.clıt: Lplia .> 

18.00 Prngııım ve Mr.mlek,.t saat 
Ayarı. 

t 8.03 Müıik : Radyo Dans Or · 
kestrası 

(Nihad Esengiıı idaresinde). 
18.40 Mü:ıik : Fasıl Heyeti. 
19.30 Memlelcet Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 

19.54 lıtanbul At Yarışlarının 
Neticeleri. 

19.55 Müzik : Karııık Solo'lar. 
20. 15 Konuşma (Tutum ve bakım) 
20.30 Müzilr: : Şarkı ve Türküler. 
?.1.00 Konuşma (Ziraat Saati.) 
21.10 Temsil . Kimgil Ailesi. 
21.30 Müı.ik : Carmen:ıı Opera 
sından (Pi.) 

22.30 Memleket Sa6t Ay11rı, Ajanıı 
habeıleri. 

22 45122.50 Yarıı ı ~ i Pıııgrarıı v«' 
Kapanış 

• 

TORKSOZO 

Borsa encümeni 
seçimi yapıldı 

B11rsa ııı:r.amnamesi mucibince 
her S<·ne 1. Ağustosta yapılan 

encümen azalığı seçimi Sayın Valimiz 
Akif E.yidoğerıııı riyasetinde ya· 
pılmıştır. Saat 12 de ekseriyet 
temin cdildiğindt'n Sandık açılarak 
rı· ylerin tasnifr netiCt'sinde ı,mail 
Burdııroğlu, Asım Ôıbilen, Hü
SC} in Candan, Haydar Emiroğlu, 
Ha'lan Kösroğlu, Lutfi Kalağoğlu, 
Ahmet Mürşit Görgün ittifakla 
liorsa encümen azalıklarıııa seçil · 
mişlerdir. 

Yeni Borııa encümen a7.alaı rru 
tebrik eder Başarılar dileriz. 

Jüt iplikleri 
it halfıtçıl:ır elinde mevcut Jüt 

iplıldc:ıiniıı 'fıcaıt:l Ofisine devri 
Ticaret Vekaletince bildirilmiştir. 

Atış müsabakaları 
tehir edildi 

8ııgıirı } ııpılrııusı nıukaı reı <• 

lıtıı Atış 111ü~ıılıuk ıılar ı gdr cd. 
/1111!8\ it lrlı i r rdilııı iştiı. 

Ki\ YIP - To:ı~tık li ıtıülıı üıııiı 
30 teııııııuı l.J..J ı el~ kavtı .. tıiııı . 
Hıı ıııiilııi ıle lıiç kirıhe\ e lıo ı c ııııı 

\lıklıır Yeı• İ ıı i ııı ysıdırıı<'a~ııııd1111 
lıiilrnıü y<ıklııı . · 4411 

Çuıg.uılı kı1yüuclrıı Ali 
ıı~ lu Zı} u Ardın 

........................... • • f Satıhk f • • f Dolctor irfan H1t} riyr. f 
f ait piyarıo ve sair t-fya h'!(.- . f 
f diye ııı~ı:ıd salonunda satıla- t 
f caklır. 1-2 14470 f • • ............................ 

KAYIP - Aııketlik vcııikıtmı 

kııyhcttinı. Yt·nisini alacağınıdttıı 

f'skisiııin hükmü ) oktur. 
Osmaniyeııin Eııdel kö· 
} üıııten Çalık Mustafa 
oğullanrıdaıı Mustafa oğ· 

lu Muıtaıa Ôıdt'mir 
307 doğumlu 

KAYIP - Askeıi tezkiremi 
kaybdtim . Yt'nisini alacağımdan 
eskisinin bükınü yoktur. 

Osmani}erıin Endel kö 
yünden Çalık Mustuk O· 

~ ullarından Hüseyin o. 
Mehmet Demir 326 

do~umlu 

K(\ YlP - Terhiıı vesikıımı 

zayi eylc!miş uldu~umdarı yenisini 
alaca~ırn cihetle «"ıtlıisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 14471 

Adananın Çavuılu köyün
den Mehmt:l oğlu 319 rlo· 
~uınlu Ali 

KA YlP - lçrrisincle muvat· 
zaflık ve llıtiyntlık askerlik vaıi· 
fdNi mukayyet hıılunan 5/ 11 / 
938 lar ılı ve 179851 ııa\·ılı rıüfua 
lıüvi~· et cüulanınıı ku\•ıbettinı. 

Yı:ııi sioi çıkaıacağımdıtıı r:.ki 
~ıııııı lıii~ıııii olm:ıdı~ıoı ilaıı <"de· 
ı iııı 1447'.l 

K ıı \ 'B lıL.ı ~ wah:ı lleaiııılcıı 

Mu!ihtf a 11ğl11 320 Oıı~uuıul 
Nuri Akçay 

~--------~--------·--~-----

! ........................ - ......... .-. ....................... _. ..... .., ........... .-.~ ........... ! 
• DOKTOR ! • t . . 
• t 

i Numan B. Güreli ; 
• • • . 
• . 
t 

Avdet etmiş ve hastalarını kabule 
başlamıştır 

AbiJiııpaşa caJd~si Evkaf apartnıaııında No. 4 
10-26 

. 
• . t . 
• • . • t 

• · ~·--· .... .._. • ._ ..... ._,.~ • ._, ...... 4:9-•-e ·---·~·--·~ ................ -..<19•~·,_. ..... . . 

~~~~-o+~o•••~~•·•~•••••o+++ı 

Cenubun Yegane Sayfiyesi.. i 
iSKENO[RUN SOGUKOlUK YAYlASINOA 

i Çamlar Oteli 
ı ·------

Otd~ t"lrklrik cer~yaııı gf"lntiştir. Orı günd;.n fazla 
kulacak ulanlara hususi lt:ıızil3t yapılır. Banyolar 
sınıflara ayrılmış olup fi yallar herkese elverişlidir. 

-0- Siz de hiç ohnazsa bir kaç gününüzü 

L 
ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. 

7-15 14426 

~~~~+++++a+++++++++oa++••• 

i 1 an 
' 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 
C:öks;u köprü
tamiri (1471) 

1- Kozan · F~ke-Saimbeyli yolu üzerinde 
sünün bazı aksanımın sökülüp yeni keresteleri~ 
lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur, 

·2- Eksiltme6.8.942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
( ı O) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler keşit evrakını görmek için Nafia müdürlü
ğüne müracaat edebilir. 

4- isteklilerin (1 J O) lira 33 
ml~ri lazımdır. 

kuruşluk kat' i t~minat v~r· 

22- 25- 28-2 14422 

2 Ağustos J 942 

,,========·· ...... ========::-.. 
De.f ne Oteli 
Harbiye'de (Antakya'da] 

Çağlayanların ortasmda, geniş salonları, her türlü 
kouforü haiz rahat odaları, ve cazbaıı<lı ile cenubun en 

lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmışlar. 

Tam Pan•İyon ( Kol11Jealtı, Yemek, Banyo) kabul 
r.Jilir. 

rıyauar çoll mutedildir. 
.................. 

Turizm Oteli 
ı ı 

ı 
ı 
ı 
ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini 1 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayın ve bütün Çukurovanıu eu güzel aayfiyesi ve isti 

rab11t yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir lıtlil devreli 
geçirwc:k İlılerııeııi;ı wutlıslus TURiZM OTELİ'ue iııiniı. 

-----···~·-.-----

Turizm Oteli 
ANTABYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahçe.i 1Je lukanta•İI• An· 

takyada .eçme İn•onların toplantı yPridir. 

MÜRACAATLARA TELGf?Afl.A ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

ADANA Çif TlİK MAKiNiST MEKTEBİ KABUl SARTLARI · 
1 - Aıağııfaki şartları haiı olanlar rud: tdıe slıııır, 

a - Türkiye Cumhuriyeti tebası olm:ık, 
b .....- İlk mektep mezunu olnııık, 
c - Yaşı 15 - 19 arasında olmak, 
d _: Köylü çocu&"u veya bir tanıirhıınede çalışını~ bulunmak, 
e - l lüsnühal sahibi olmak, ve her türlü hastalıktan beri bulurı

mak, 
f - Vücudu atelyede ve tarlada çalışmağa dayanıklı olmak, 
2 - Yukarc.laki şartları haiz olanlar bir istida ile mektep müdür· 

lüiüne veya bulundukları mahallin en yüksek mülkiye makamına ve· 
ya Ziraat müdür veya memurluğuna müracaat edebilir. Verilecek i•· 
tidaya aşadaki evrak bağlanacaktır. 

a - Hüviyet cüzdanı, aslı veya musnddak sureti, 
b - ilk mektep şehadetnamesi, (orta mektebe girmiş olup ta o · 

radan gelmek i3leyenleı bulun<luklaıı mekteplerden ınusaddak tastık· 

name getireceklerdir. 
c - Sıhhııt raporu, 
d ..:. Aşı kağıdı, 
e - Hüsnühal kağıdı, (hüsnühal) kağıdının mahalli emniyet mli · 

dürlüğürıden lastikli olnıa'>ı liizımdır.) 

f - Köyül çocuğu vesikası, veya çalıştı~ı tamirhaneden alacatı 
tastik!i bir vesika, 

g - En son çılıar ılınış foto~raflarından 6 11dt:1 fotoğraf (fotoğra· 
fuı kaakrlsiı ve cepheden alınası lazımdır.) 

3 - Kayıd ve kabul 10 Eylulda biteceğinden isteklilerin tek~ı.; 
evrakları 10 Eylulda m,.ktehe gelmiş olmalıdır. Vesikaların noksan 
olması halinde mektep idaresi bunları ınulıabeı e ile tamamlamat:1 
mecbur de~ilılir. Noks:ı11 evraklı istidalıu katiyyen muameleye kon• 
ınaz. 

4 - Evrakları tam ol11nlaı 26 I Eylılld:ı sıhhat muayenesine ve 
27 I EylUlda da muıı:ıbaka imtih.:ınıııa hshi tutulacaktır. Bu münast.· 
belle isteklil~r 26 / Eylı11<la öM-le<lerı ~wd saat 9 d:ı mektepte hazıı-
1.mlunınaları lazımdır. 

5 ·- Hir heyeti sıhlıiyece yapılacak sıhhat muay~rıesind~ sa~ttUP 
çıkanlar musabaka inıtiharuna girecelder dir. 

6 - Musabaka imtihanı Türkçe, l les:ıp ve l lewlese dt>ul@rincten 
y:ıµılac:ık tır. 

7 - Bu musabakada k01.ananlar mektebin verece~i numuneyt: 
göre noterlikçe musaddak bir teahhüdnamt" v11rmei: mecburdur. Bıı 
teahlıüdname nunııınesi kazanan talebelere mektep idaresi tarafındaP 
verilecek ve talebeler bunları velilerine göndererek 10 gün ıarfınd• 

hazırlattırılacaktır. Bu müddet zarfında teahhüdnamesini getirmeyen· 
terin mekteple alakası kesilecektir 

8 - Musabakada kazanamayan talebeler kendi paralariylc mem· 
leketlcrine dönecektir. Mektep bu hususta nakdi hiç bir rnuavenetttı 

bulunamaz. 
9 - Mektebe ınusabaka ile 

2- 15 
azami 30 talebe alınacaktır. 

14469 

i 1 an 
TOPRA~ MAHSOlLERI ADANA AJANUGINOlN · 

Toprak mahsülleri ofisi adana mıntıkası hesap merkezinde 
muhasebe işlerinde çahştırı1mak üzere iki lira yevmiye ile dörf 
memur ve yetmiş beş llra ile bir daktilo alınacaktır .. Taliplerirl 
21 No. lu tepe bağı nacaran sokak 52 No. lu toprak mahsül· 
leri ofisi mıntıka hesap merkezine müracaatları. 2-3 J 4460 

-
Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer: Türksözü Matbaası 


