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PROGRAMIN/OKUYACAK 1 . i Baraj kapakları 
M·ıı M ı· . . d .. k" 1 1 ı Sovyetlenn 1 h 1 ı et ec ısının un uça ışına an 1 mukavemeti ı a şap yapı ıyor 
1 IUIWISWllllllllllSı ı 1 S h B · · t 

• ey an araıı ana •DfH ının 

~illi Şefimiz i ı bittitini ve yalnıs bilylk kapak- ~ ~ 
Ankarafialar Alman zırhlı I ların hariçten ı•lememeıi ıebebile AFRIKAOA 

I tıkılamadıfını yaımlflık . Haber 
Ankara : 3 ( •. a. ) - Millt ı ordusu Kafkasta 1 aldıfımııa ıöre, htıkGmetimiı Hob-

Şefimiı Reiıicümhur lımet lnönü • İl göremiyeceğe tif firketile yeni bir mukavele 
butln 11,40 da Ankareya avdet • yapmıı ve bu mukaveleye ıöre , 
buyurm'flardır . }.tilll Şef Etl111e i benzemekte ı kapakların bu defa ahfap olarak Keşif, topçu 

f aaliyetlerl 
euttı l•ifıkil Sar~u ve ıarda 

1 
inpıına ve takılma haıırhklarına 

da Bly4k Millet Mecliıi Reiıi , batlanmııtır . Bu vaaiyete ıöre , 
Vekiller ve halk tarafından kar· ...... UW911 önlmbdeki yaz Çukurova tarla· 
•lanmııtır . 1 S lanna Barajdan su vermek kabil 

ııııanımııuıııııııııııı Ank•a: 3 Pl• ... o a ...... ıı- olabilecekt_ir_. ~-
Ankara : 3 ( Türböıi mu· Alman taarruıu tlratli bir tempo 

........... 
bebiriaden )- Biyük Millet Mec- ile cenaba Jotra ıelifmektedir . 
"9i tatil devreaindt!n:aonrı butün Almanlar Kuban civarında ma· i• toJ>l1bh11nı yıpmııtar . halli mukavemetlerin kırıldıtını 

1- Batyelril ve lstHbul Me-· bildiriyor. Anl1tıldtfına ıöre, ce· 
buıu Dr. Refik Saydam'ın vefat nuptaki hareket bitince Almanlar 
•aüiine dair B•şvekllet tezkeresi. fimalde harekete ıeçeceklerdir • 

2- S...ıun Mebuıu Meliha Alınan ıırhlı orduaunan lraıalı 
UJq'ın vefat eltifine dair Beşve · Kafku erduaunda it ıöremiye· 
.,.._.. .tezkereli. ceti aanılmaktadır . Kereneakaya 

3- BlfVekil lıtanbul Mebuıu .,..._aiadelıi dir.tek beala Alman-
Dr. R~f ıls Saydam 'm irtihali iiıe· 1'nll elillıde bal•nmaktadır . 
rine yeni Hllteaae1in -kalt t~- Moakmıa • 1.(. .a. a, )- Vo· 
~WllM hdar BatyeWlet vaıtfeai- ronej'in cenubund• ~ Sovyet bir· 
..._Mktldrn ifa-.a .O.biliye Ve· likleri , Alman müdafaa hattına 
tiıi flfaaaıum Mebusu Dr. A. Fikri val'IDlflar , dikenli tel ör,alerini 
T.uer'io memur edilditine dair yarrmtlar ve mayn tarlalan ara-
Riyaaeti Cumhur teıkereıi. sandan kl)D(Ülerlne bir yol açmlf• 

4- Bqveklllife lzmir Mebuıu lardır. Sovyet kuvvetleri , iki ye· 
Şlkrl SantcOflu'nun tayin edildi· ni noktadan Don'un ~batı kıyısına 
tiDe da"' tttya1eti Cumhur teıke· reçmifler ve elde edilen mevzile 
rNi · re iyice yerletmiılerdir. 

S - &amir -M~bUlu Şlkri Sa- Bo,wlıillııU Şfılırli Sa'açofla Moskova : 3 ( a. a. )- Reu· 
rıcottunun baıkanhtında tetek ter'in hususr muhabiri bildiriyor: 
ldll eden icra Vekilleri Hey~tlni E k e k Cenup Don'un ayaklan ara· 
16tteren liıtenin ıunuldutuna dair s ı m os ova 11ndaki arazide bupn kaU bir 
Riyaıetic6mhur teıkereai okunmuf meydan muharebesi verilmektedir. 

-. &aplaDbya nihayet verilmittir • l • • 1 Ruı - Alman harbinin bqlanıı· 
Mecıil Çar1amba ,.-.,,ı toplana· e çı•m lZl n fit.O '.ntı canda 40 bin tanka malik oldutu 
cak ve Baıvekilimiz Saracotlu •(/lı' ..,-g. .._ tahmin edilen ve yeniden tanzim 
hlkGlnetiain proifamını okuya- edilmiı bulunan Alman ıırhb tü-
caktır . menlerinin enu üçte biri , bq 

Ali Haydar Aktayı kaybettik Alman bava filoaunUD en at ikisi 
Tür~ gazetecileri 

Viyanaya gidiyor 
Salrburı : 3 (•.• )- Türk ı• · 

lelecHeri buraya pldi. lataıyonda 
Dr'' Keyı tarafından karıılandı. 
Tertip edilen kaMll ruminde .Or· 
eherl bir nutuk vermittir. Geze· 
tecil~r Vıyanaya fidecektir. 

Kaaadada tahditler 
Ankara: 3 (ll•d~o 8•z ... al) 
Kana~a kahve ve çay veıikaya 
betlan ... tır . 

••••••••• 
Balkanlarda 
son durum 
tqe sıkınbıı 

Allkarat' ........ )
Blkretten ıelen bir habere ıöre, 
SolltMllar elıiminl• daha ıenit 
ttplmaaı içi• blldbnete bir bu· 
çulı milyar Jeylik tabıiaat veril
miftir. Macariatanda iate tlkantı11 
vard\r. 

Sttblıt.ndaki mubvemet kı· 
fllam•tMtt•r. 

lıtanbul : 3 (Tirklözi Muha· 
birinden)- Eıki Moskova Blyilk 
Elçimiz B. Ali Haydar Aktay, 
latanbul'da Blylkada'daki k6"'6n· ı 
de ani bir kriı neticesinde butln 
vefat etmiıtir. 

Cumhurreiıimis lımet lnöoil 
yaverlerini yollamak ıuretile mer: 
bumun aileıine tisiyetlerini bildir• 
mitlerdir. 

8. Ali Haydar Mtay'ın Cf!na· 
zeıi ıah gilnil kaldırılacalttır. Bir 
müddettenberi rahat11z bulunan 
merhum, tedavi olunmak ve isti 
rahat etmek ilıere lıviçre'ye ha· 
reket müaaa<tesi almıı bulunuyor· 
du. _ ..... 

ikinci cephe 1 
Ankara: 3 (R•dfO Clazetul)
lnıiliı ~e Amerikan matbaatı 
ikinci cephenin açılmasını marla 
iıtemektedir. Alman basını • Böy. 
le bir taarroı akamete utraya· 
caktır. • demektedir. 

Zeytinyaoı 
tlyatlan 

Zeytinyatı aatlflan serbeıt 
olmakla beraber her hanıi bir 
f iat ydklelifine katiyen meydan 
verilmiyecektir. Bundan batkı 
taahhatlerde bulunmuı olan ttlc· 
carlar da bu taahbltlerini etki 
fiatlar üzerinden ödeyeceklerdir. 

Fiat kontrolleri ıellhiyeti be· 
lediyeye devredilmiı btilandatan· 
dan faıla fiatle ıeytinyıtı satan· 
lar hakkınde taklb9t yapıllloekbr. 

8111 ticcarler, etlıi IHllYlle · ı 
rini yilksek fiat lzerinden yap~ak I 
iıtemektedirler. Buna naun ".tık· 
kate alan Ticaret Veklleti, bu 1 
ıibi uyıunauı harekette bulanmak 
iıtiyenlerin hareketlerine mlni o
lunm111nı attkadırlare bildirmit· 
tir. 

Valimizin kazalan 
teftjş seyahati 

V.u.ia Alıil E,idolaıun Kadirli, Saimbeyli H Felı• 
lıoaalarında teltiflerde 6ulantlafana ya&mlftılı • Valimğin 
h •ahla ""Y" 6ll•tl•n aonra f•la~imia "6nm•l•i malate· 
meldir. 

ve Alman , Romen , Macar ve 
fin olarak enaz 60 bin kiti.. Rus· 
yanın münbit cenup bölpaine dot· 
ru ileri sürülmiiftür. Hitler'in Rus: 
butdayına , petrolana ve k6ml· 
rüne kavuımakta ve Sovyet as
kert kudretinin ekonomi temeline 
katt bir darbe vurmakta acelesi 
vardır. 

Moakova : 3 (a. a.) - Sev· 
yet razeteleri • diifmanı durdur· 
mak için her 19yi yapmalan için 
Kızılorduya ilrarh hitaplarda bu
lunuyorlar. 

lıvestian ruetesi diyor ki: 
Sovyet ~ ınilleti Kızalordunun 

rayretlerini heyecanla, kayıı ile 
takibetmektedir. Askerlerimizin , 
subaylannuzan kahnnnanlıtına , ve 
ustabtına milletimizin aiiveni var
dır. Orduda çelikten bir {inzibat 
hlküm sürmelidir. Emil'5iı biç bir 
mevıi bıralulmamabdar. Emirsiz 
tek bir adım reri ablmamabdar. 

Pariste isyan 1 
Ankara : 3 (lllHlfa guıtııl)
Franndıa 11k 11k ayaklanmalar 
oluyor. Pari9te bir iate deposu 
hinde aabıta ile halk ara11nd• 
çarpıtmalar olmq ve ıerek U· 

batıdan ve ıerekae halktan ya· 
ralanan lar olmUftar • 

Ticaret Vekilimiz 
Ankaraya döndü 
Ankara : 3 ( a. a. )- Tica· 

ret Vekili Dr. Behçet Uı , batı 
A•adole villyetlerinde bir hafta· 
danberi yapmakta oldutu tetkik 
ıeyabatinden din Hbah ADka
raya d6D•lf ve keadWni bek· 
lemekte olan Ankara , latabul 
ve bmir Ticaret Odaları mllD•·. 
ıillerinden miltenekkil bey.eti ka· 
bul etmiftir. 

Fudbol Tumavuı 
Dün saat 11 de Bölre Bina· 

sanda bütün kuHlp mürabhulan· 
mn iıtirakiyle Futbol ajanı Bay 
Mahmut Huan Riyasetinde yapa· 
lan toklantada mevsimin ilk Futbol 
Turnuvua fıkistGrü yapılmııtır. 

Maçlara 6 1 EylQI Pazar aii· 
nü qat 15 de Şehir Stadyumun· 
da bqlanacakbr, Bütün kulübleri· 
miıe yeni ıene çabfmalanna mu
vafakiyeller dileriz. 

1- (Adana Gençlik) 
2- (lncirUk G. K.) 
3- (Malatya Measuoat G.K.) 
4- (Ceyhan G. K.) 
5- (Millt Mensucat G. K.) 

6- (Demir Spor G. K.) 

Ankara : 3 IR•dfa 811aeteeQ 
Maıırda hareket ancak kqif llba· 
11nda yapılmakta ve topçu faili· 
yetleri olmaktadır. Her iki taraf 
ikmal barekitını aekteye utratmı· 
ya çahımaktadır. 

Kahire : 3 (a.a.)- Atar ve 
hafif bomba uçaklarından mürek· 
kep bir bava tetkili, din Tob
ruk 'ta liman teai.aerine fiddetli 
htlcamlar yapmlfhr. 

Berlin '(a.a.) - Şimal Mim 
c.epbelinde Alman • ltaly.an kıta· 
ları 26 May11tan 25 Temmuaa ka· 
dar dilpıanın 2514 .. vaf, ketlf 
ve difer ıırhb arat>..nı tabrib· 
etmitlerdir. Bualnkl reamt tebU· 
tine ıöre Mııır'da Alman tıyya• 
releri 1 apatos ıeceai Kahire 1•· 
kınlarındaki Heliopoliı ta,,._ 
meydanına taarruı etmifler• • 
Mlteaddid hanrarlara ateı veril· 
mit ve yerde 7 tayyare tahribeclil· 
miftir. 

Roma 3 : (a.a.) - ltalyaa 
umumi kararrlhının tobliti : 

Masır cephesinde kqif fııli· 
r yetleri olmattar. 

Hava totkiUerimiı dlfaaanaa 
rerilerine ve bilh... Bqelarap, 
Abukir ve Amiriye tayyare mey. 
dınlarma muvaffakiyetli tauru
larda balUDlllqlardır. Mtlteaddld 

fa.tal 1 1111 IUMAI 

Askeri vaziyetin tetkiki 

Milıver de belki bir 
ikinci ceplıe açar I 
K 

eaii keadimi&e aorablliriz : Ru1a1a J•rdım için ilıdocl oeplae 
mlnak••• yapaLbia bir ıında, Almuyaya yardım için ildllcl 
bir cephe fikri neden tetkik edllmemif olsan? Mihwercller lkllllll 

cephe la111 ... ada niçin, mlttefiklenlen enel tefebbld ellerine p• 
çirmek imkialannı aramuınlar? Japon1a Ue Raıya arumdaki mi· 
aa1ebetlerin , tam we bibi bir tekilPe cto.taae olcl ..... au , olabileoe
tlal de dlfllamek kabil midir ? . 

Bunan dlflnda elle tabılar, fide f&lllr bafb madcll deliller de 
1ok delildir 1 Meaell aoa flalerde Japon1aaın Uuktarktalıd ...... 
ketleri bir duraklama devresine firmlftir. Onceleri bitin turna ile• 
deflerinde yilclınm harbi tatbik eden Japonlar timdi hemen ...._ 
mtıdafaaya IGPİf fibidirler • Çledeki harpler dlflnda Uaakfarlda 
eaaalı bir laareket yoktur· Son ılalerde b•tin faali1etler Yuia'iaeP 
ye afak tefek buı adalarua temialenmeaine buredilmiftir • Hattl o 
kadar ki, artak Awaataralyaclaa dahi fula e•difeli tealer ifitilmiyor • 
Ba dupelaim lebebi nedir ? Japoaya•ın Uzakfal'il+a 1eai bir ta• 
lum hareketler laazırladıta iaklr edilemez. Bu hareketler ~ olabllir1 
Awaataralya1a mı, Hiadiataaa mı, we 1abut Ruya1• m• taarraz dl· 
flli'lll1or? Al ..... ya ile Japonya aruıadaki ubrl ittifak IOD ildi· 
mal berinde darmanm daha mawahk olacata lallliai nrmekteclir • 
Çlaldl ba takdirde ildnel ceplaeJe kartı ikinci bir oephe ile cnap 
yermek mtlmldlD olabilecektir • 

Bitin bnalar akla ıelebllu llatimallerdir. Kebaette bul1111...,.. 
m&Jahm H laMleelerla inkipf pklial beldi7.Um. _ 



Sayfa 2 

Sağlık bahsi 

Şeltaıı yemekte 
gecikmeyiniz 

Ş 
tftalinin ilk vatanı Çin diyan 
olduğunu elbette bilirsiniz ... 
Onun hassalarını da Çinlilerin 

her kesten ivi bildil;leri şüpht>siz

ciır. Çinlil;rin Şin - Nug · King 
adlı bü) ük kitabının yazdığına 

aöre. insan her yıl şeftali mevlli· 
ıninde, hiç vakit geçirmeden şef· 

tali yerse çok, pek çok yaşarmış O 
ııun için hala sürüp gidtn bu har
bin bir gün sona erdiğini görmek 

_ islİ>'Orsanız, hazır şeftali mevsimi 
gelmişken, şeftali yemekte acele 
etmenizi rica ederim .. 

Şeftalinin insana uzun omur 
vereceğint: inanmasanız bile, bol 
şeftali yemekle hiç aldanmış ol
mazsınız.. Vakıa, şeftali yüzde 
ancak 18 gram şekeri ve birer 
aramdan daha aı. azotlu ve yağlı 
maddeleriyle insanı pek de çok 
bes\iyecek bir gıda sayılamaısa 

da onun vitaminleri ve madenleri 
insanı hastalıklardan lcorumak için 
birer hazinedir. 

Bir kere, A vitamininden yüL 
gramında ortalama hesapla iki bin 
ölçü vardır. Yüz gram .şeftali 

yemek de işten bile sayılmaı. Bu 
vitaminleri ~· le şeftalı çocukları 

büyütür, hemde onları vr anne
leriyle babalarını bula ~ık hastalık · 

lardon korumaya yaı ur •• Sinirlere 
sakinlik vertctk olaıı B vitaminin· 
den yüıde ancak üç ülçii bulunur
ıa da, yediğimiz yrnıd. lerirı tıep 

sini, bilhassa $elı:er li Ş "\ leı i, vücu
da gerçekten gıda olacak hale 
xr.tiıerı B2 vitamininden, lıatırı 

sayılacak ılerecedt', \ ünJe 13 ölçü 
vardır ... Dişlı-re µarlaklık, ı.:~mik· 

lert. l..uvvr.t ver en C vitarninındeıı 
yüı.de!brş miligı ıım hulıınma .o;ı da 

uh:rna ıstılacak lıir fayda değil· 

ılır. 

Maılcn\.-rinc geliııCf' ,., Onların 

~n başında, iyot madeıı irııfc: rı Şf"f· 
talide önemli denilf"hik cel.: bir 
ııisbetk buluııur. Hu maderı boy. 
ııumuLdaki tiroit guddesini işletti~i 

için onun v asıtasi vltt vücudum uzun 
Leslenmt: işlerini _tanLioı eder. Fa · 
kat bu gııddenin daha büyük, pek 
tıüyük. hizmeti bayanlara güzellik 
vermesidir. Narin vücutlu, güzel 
rnclemlı, parlak ve sık saçlı, par
lak bakışlı, ok gibi kirpikli kıı.lör, 

tiroit guddeleri iyi işliyen bayan
lardır . 

Seftalide bu hassanın bulun · 
doğunu ögrendikten ıonra başka 

hassalarını sormaya belki lüzum 
gfomeı.siniz. Güzel endamlı vücudün 

etlerine dolgunluk verecek olan 
potasiyum madeninden rle ş,.fta · 
linin yü1. grAmında 230 miligram 
bulunur. 

Şeftaliyi, tabi<tt bilhassa ba· 
yanlar yesinler, diye varatmıştır, 

denitt'bilir. 

Afrikada 
( Bası 1 inci uy/adı ) 

iııabt'llcr 11lan hu lıt",!dlt'ı dr geni~ 

yangınlar ve şiddeti: i nfılfıklar 

müşahede olunmuştur. • 
Alman av tayyareleri, hava 

muharebelerinde iki düşman tay
yare!Jİ düşürmüştür. Üçüncü bir 
düşman tayyaresi de Tobruk hava 
karşı koyma topları tarafıncfan 

düşürülmüştür . 
Malta 'da Mık aha tayyare teş · 

kitlerimiz. tarafından bombalan
mıştır . 

Yunanistan'da Navarrino li 
manına birçok düşman tayyare
sinin yaptığı taarruzda hiç hasar 
olmamıştır. 

Kayıp erkek çocak 
On üç yaı\annda .Hasan Şe

ner 23 gündenberi kayıptır . Ha 
yat ve mematından bugüne ka 
dar haber alınmauıııtır . Gören 
ve bilenlerin insanlık namına aşa
~ıda\d adrese bildirmelerini çok 

rica ederim. 1- 3 

TORKSôZO 

lltm.=e:ı=ta~~ 
Yüzme müsabakalan 

çok iyi oldu 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Salı - 4.8.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumu1.u çahftırahm . 
7.40 Aianı Haberlcıi. 

Milli Mensucat blrlnclll(tl kazandı 
7.55 Müzik : Senfonik purçalar. 
8.20./ 
8.35 

12.30 
Evin Saati. 

Bir ve ıki Ağustos günlerinde 
şehrimiz Atatürk parkındaki yüı 
me havuzunda yapılan fabrikator 
Gılodo kupası yüzme teşvik mü· 
sabakalarına 55 ) üıücü iştirak 
etti.Bu yüzmelerde beş Adana re
koru ve iki Türkiye rekoru tesis ( 
edilmiştir .Müsabakalar kalabalı le bir I 
hdlk önünde güzel hava ve büyük 
bir ıııtizam dahilinde cereyan et
miştir . Alınan teknik neticeler 
şunlardır : 

Büyükler : 
100 metre serbest . 
1- Mahmut Dalhan ıMılli Men

sucat) 1,02,8 (Yeni Adana rekoru) 
2- Adil Giray (Malatya Men

sucat) 1,33 
200 Kurh:.ığalama : 
1- Muharrem Güler gin (Millt ı 

Mensucat ) 3, 08,2 (Yeni Adana 
rekoru . ) ( 

2- Mecit Gülergin (Milli Men· 
sucat ) 3,42 

400 mdrc serbest 
1- Halil Dalhan (Mılli men· 

sucat) 5,52 
'2- Hamit Uı.•er l Milli Merı

aucat) 7 ,5!J 
4x2ou bayrak: 
l - Mel'it Gülergiıı , Mulıaı -

ı t:ın Güterı~irı , Mahın ut Daltıt1n , 
l lalil Oalhaıı l l,35 tYeni Adaıı11 
ıekoıu). 

2- Haınıt Üçr:ı , Sal:llııuldın 
Kaya , Necdet Kıvııcılı , Yıınu:s 
Doysal 13,50 

Küçükler: 
50 Mt'tı-e 11etbt'11t 
1- Do~an Yıldırım 0,40 (Y<"-

ııi Adana tf"koru) 
'2- Muııtafa Güler~in 0,4:l 
3- Hamıli Oıguner 0,45 
50 Metr~ Kurbağalama: 
1- Oo~an Yıldırım 0,53 
2- Recııi Türkmen 0,H.5 
50 Metre ıırt üstü : 
1- Doğan Yıldırım 0,59 
1- Mustafa Gülergin 1 , Ol 
3- Hamdi Olguner 1 , 05 
4 xSO Bayrak: 
1- Mustata Gülergin , Fdın'İ 

Akkurt , Hamdi Olguner , Doğan 
Yıldırım 2.51 (Yeni Adana rekoru) 

200 Metre serbest : 
Büyükler : 
1- LUtf ı Erdem (Millt Men

ıım•al) 2,SJ 
'2- Mecit Cüleq~in (Milli Men· 

sucat) :l,20 
100 Metre sırt üstfı : 
1 - Yunus Doyıal ( Adana 

Gençlik ) 1,30 
ı- Mecit Gülergin {Millı Men · 

llUl'at) l ,3J 
1500 Metre ııııt iiıtü : 
1- Nilıuıl Erdem(Adaıııı Crııı;· 

lik) 29, 10,9 
2-:Hamit Üçer ( Mılli Mensu

cat) 30,54, 1 O 
10ox2oo x 1ou Türlı. Bayrak: 
Mahnıut Dalhan , Muharrem 

Gülergin , Halil Dalhandan mü
reltkep Mılli Ml'nsucat takımı 

5,34 ile yeni bir Türkiye relwru 
tesis etmi~tir . 

Türk bayrakta Mahmut Dal. 
han 100 metre sırt üstünü 1 15 
de yüzerek yeni bir Tür"iye rc
kor u kırmıştır . Umumi tasnifte 
Milli Mensucat 144 puvarıla birin
ci , Adana Gcnçlık 42 puvanla 
ıkinci , Malatya Mensucat 8 pu
vanla üçüncü olmuftur . 

Mükafatlar ve kupa Boris G:
lodo tarafından birincileı e veril · 
miştir. 

Bütün malların 
fiyatı serbest olacak 

Murakabe heyetleri tarafından 
evvelce teshil edilen fiatler kal
dırılarak bütün malların fiatleri 

Şeker taahhüdüne 
girmiş olanlar 

Şeker fiyatlarına yapılan zam
mın, daha evvel Devlet daircle
ıine karşı eski fiyallar üzerinden 
şeker taahhüdüne girmiş olan 
nıüteabhitlere ne su retle verile· 
ccgi hakkmda Maliye Vekaletin
den Vilayetlere bir tamim gön
derilmiştir . 

B. Hamdi Onar 
Bir müddettir vatant hiım~

tini ifa etmekte olan doğum ve 
kadm hastalıkları müteha11ısı B. 
Hamdi Onar şehrimize dönmüş 

bulunmaktadır. 

Adana Asliye z. Ba· 
kak M. den: 

No: 862 

Adananın Hurmalı mahalle · 
sinden Melımel kııı Hawiyenin , 
F.mirler mahalleıinden Mt hmet oğ
lu Hüseyin Köylüoğlu aleyhine 
uçlığı bo$arıma davasının yapıl· 
ınakti\ ulan ı1ur uşmasıntla davalı 

Hiist~ in adına c.:ıkarılan davetiye 
güsteıileıı adreste: bulunamaıiı~ı 
ve yeri meçhul ulduku şeı hile 
hila tebliğ iade kılındığından il8-
rıt411 davetiye tebliğine VP. duruş 

rnaııırı '7-9-!J42 perşembe ıaat 
CJ lalikıııa kaı ar verilm«"ltle dava 
lının o gün v~ ıııatta muhkemt'de 

lıazır bulunması lüıuınu iliiııeıı 

tt·hlığ olunur. 14481 

ADANA HALKEVİHDEN · 
Evimizde (İngilizce, Fran-

sızca, Riyaziye ve Fizik) Ders· 
lerine ait ikmal kursları 6/8/ 
942 perşembe günü açılacak
tır. Kayıt için halkevi bürosuna 
müracaatları ilan olunur. 

KAYIP - lçerisinıie muvaı· 

zaflık ve İhtiyatlık askerlik vazi
feleri mukayyet bulunan 5/ l 1/ 
938 tarih ve 179851 sayılı nüfus 
hüviyet cüzdanımı kayıbettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eski · 
sinin hülcmü olmadığını ilan ede-
r im. 14472 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Saz eserleri. 
12.45 Ajans• Haberleri. 

13.00/ • - -
13. 30 Müıilc : Şarkı ve fuıkuler. 
18.00 Program ve Memleht ~aat 

Ayarı. 
18.03 Müzik : Radyo Salon Or-

kestrası 

Aşkrn). 

(Violonist Necip 

1. Leopold: Yeni dünya· 
dan Eski Şarkılar: 
2. Friml: Pantomirna: 
3. WieniaWski: Efıane: 
4. Krome: .. La Palomu: 
5. Ritter: < Tarantella> : 
6. Beethoven. Mönüe: 

18.45 Müzik : Fasıl Heyeti. 
19.00 Konuşma (Oerdlefme Sa · 

ati). 
19. 15 Miiıik : Fasıl heydi proğ' · 

ramının lkinci kısmı. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19 .4'> Serbes on Dakika. 
19.55 Müzik : Tek ve Beraber 

Türküler. 
20.15 Radyo Gazettsi. 
20.45 Müzik : Film parçalar. 
21 00 Ziraat Takvimi. 
.:1 .10 Müıik : Ônklaıik Bestekar

lar. 
2 ı :ıo Konuoma (lktisat Saati). 
21.•15 Müzik : Ki asık Türk Müzi

ği pro~ramı. (Şef: Mesud 
Cemil). 

'/.'1. .10 Memlt'kt-t Saat A)'aı ı, Ajaııll 

22.4~/ 

2'.l. 50 

haberi~• i ve Borular. 

Yarınki Program Vf': Ka· 
oanış. 

~~·~~~~~~~~~-

KAYIP - Muhtarlık mülı · 
r ümii kaybettim . Yenisini yazdı · 
ıaca~ımdan hükmü yoktur. 14479 

Ceyhan Yalak köyü 
muhtarı : Salih Taşkın 

KAYIP - Askerlik terhiı kil· 
ğıdımı kaybettim . Yeniıini ala
ca~ımdan hükmü olmadığını ilAn 
erler im . 14480 

Adananın Kılınçlı kö
y6ndeıı Mustafa oğlu 

Yuıuf 3 lO doğumlu •........... , 
ı Satılık ı 
f Doktor lrf an Hayriye t 

Kayalıbaif ınahallesintlen 

Mustafa oğlu :l29 Doğumlu 
Nuri Ak\~am 

f ait piyano ve aair efya ! bele- f 
f diye meıad ıalonunda ntıla- •• 
f caktır. 2- 2 14470 t ,. 
•••••••••••••• 

i 1 an 
TOPRAK MAHSOLLERİ ADANA AJAHLIGIHOAN : 

• Toprak mahsülleri ofisi adana mıntıkası hesap merkezinde 
muhasebe işlerinde çalıştırılmak üzere iki lira yevmiye ile dört 
memur ve yetmiş beş lira ile bir daktilo alınacaktır. Talipl~.rin 
22 No. lu tepe bağı nacaran sokak 52 No. lu toprak mahsul· 
leri ofisi mıntıka hesap merkezine müracaatları. 2-3 14460 

İNHİSARLAR UMUM M000Rl060HDEN : 
· (İmtihanla memur alınacaktıı:_.)_ . . . 

ı- Kayseri, Konya, Adana ve G Antep Baomudurıyetlenmız 
merkez ve mülhakatındalı:i münhal memuriyetler için 10/8/942 pazar
tesi günü öğleden evvel Lise ve öğleden sonra orta mektep mezun· 
ları arasında Kayseri Başmü ~üriyetimizde bir imtihan yapılacaktır. 

2- Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbite ve iki fotoğrafla 
birlikte Kayseri Başmüdüriyetine müracaat etmelidir· 

3- imtihana girmek istiyenlerin aşağıda yaııli evsaf ve tartları 

haiz olmaları lazımdır. 
A- Lise ve Orta mektrp mezunu olmak, 
B- 18 yaşını bitirmif olmak ve 45 yafından yukarı olmamak. 
C- Vazife ifasına mAni bir hali bulunmamak, 
O- Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bil

hassa her iki halde de son yoklamalarını cüzdanlarına kaydettirmiş 

olmak. 

Çakmak caddesi Azık 
haklcaliyesinde amcası 

Arif Şener 1 

serbes bırakılmak üzeredir. Yalnız 
pamuk ve }apağı' bu karardan 
iıti•na edilecektir. 

4 - imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahıil vaziyetlerine 
göre Baremdeki dereceler üzerinde ücretleri teıbit edilerek sırasiyle 
tayinleri yapılır. 31- 4 14459 

4 Ağustos 1942 

MAKİNE, MENSUCAT MÜHENDİSLERi, 
MEMUR VE STAJYER ALINACAK 

Ankarada Şirket Merke:ıi ile Malatya ve Adana Mensucat 
Fabrikalarında muhtelif servislerde çahştırılmak ve 3659 sayıh 
Barem kanunu ahkamına g-öre aylık verilmek üzere Makine Men
sucat Mühendisleri , Mtmur ve stajyerler alınacaktır. 

Yaşı 45 den yukarı olmamak ve askerliğini yapmış bulun
mak şartiyle Memurin kanununda yazılı evsafı haiz isteklilerin 
mufassal tıal tecrümeleri ve bit adet fotoğrafları ile birlikte 15-
8-942 tarihine kadar bizzat veya mektupla Ankara Yenişehir 
Erdoğan sokağında Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Umum Müdürlü~üne müraCdatları. 

4-8-11 14477 

••••• •••• •••••••••••••••••• i Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı i 
t DOK T OR t 

f HAMDI ONAR i 
ı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde hasta- ı 
f larını kabüle başlamıştlr. 1-7 144 78 f 

••••••••••••••••• •••••••••• 
----------·--------~-·----

i 1 an 
Seyhan P.T.T. müdürlüğünden : 

• 1- idaremiz ihtiyacı için 1300 adet altı metrelik, tSOO 
adet yedi metrelik, 1100 adet sekiz metrelik, 800 adet dokuz 
metrelik ki cenıan (4700) adet çıralı çam telgraf direği kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Karaisah kazasının Karagedik ormanından 
Adanada teslim şartlı olan bu direklerin muhammen 
beheri sekiz liradan 37600 lira ve muvakkat teminah 
liradır. 

kesilip 
bedeli 
(2820) 

-:i Eksiltme 1 Oı8/942 pazartesi günü saat t 1 de Adanada 
P.T.T· Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4- Buna ait şartnam~ 188 kuruş Led~llt> s~yhan P.T.T. 
müdürlüğünden aılnabilir. 

5- isteklilerin, Ticaret odasından 1942 senesi için alınmış 
vesikalarını ve muvakkat teminat makbuz yeza banka teminat 
mektuplarıle 2490 No: lu kanuna uygun olarak· tanzim edecek
leri teklif mektuplarını havi kapalı zarfların , üçüncü maddede 
yazılı t ksiltme günü saat ona kadar komisyona vermelere veya 
posta ile göndermeleri ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. 
24-29-4-8 

Bahçe Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 
Cinsi 

Miktarı 

Kilo 
Fi atı 

Kuruş Sn. 
Tutarı 

Lira Kr. 
Teminatı 

Lira Kr. 

f:kmek 50000 26 66 13330 9~9 75 
Sadeyağı 2000 250 5000 315 
Zeytinyağı 3000 120 36oo 270 
Koyun eti 1000 too 2000 150 
Keçi .. 5000 60 Jooo 225 
Sığır ,, 2000 5o looo 75 
Kuru fasulye 7000 3o 2100 • 157 5o 
Pirinç 7000 47 3290 247 75 
Bulgur 14000 4o 5600 420 
Kırık mercimek 2000 45 900 67 5o 
Kesme şeker tooo 119 1190 89 25 
'f 07. ,, 2000 99 1980 148 So 
Patate-~ 0000 25 1500 112 5o 
Zeytiıı tanesi 2000 go 1600 120 
Sabun 2500 too 2500 187 5o 
Odun 500000 1 5000 375 
Meşe Kömürü 30000 6 1800 135 
Gazyağı 2000 17 540 4o 5o 
Kuru soğan 3000 15 450 33 75 
Tuz 4000 lo 400 Jo 
Salça 1000 too looo 75 
Kuru üzüm looo 65 650 48 75 
• incir looo 7o 700 52 So 
Çay 5 1780 89 6 47 
Kara biber 2 180 3 60 27 
Kırmızı " 25 loo 25 l 87 
Nohut 2600 45 J 170 87 75 
Pekmez '.looo 7o 14oo lo5 
Tahin looo loo looo 75 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ycmh erıak Enstitü ihtiyaçları için 
2490 sayılı kanuna göre açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhale 10 Ağusto~ 1942 Par.artesi fÜnü saat 16 da E.nılitüdt 
yapılacaktır. 

3 - Satın alınacak er:ıa1un tesellüm yeıi Enstitüdür. 
4 - Faıla izahat almak isteyenler Enstitüye müracaat etmelidir. 
5 - Talip olanların teminat akçalarını yatırmıı olarak komisyo· 

na müracaatları. 
6 - Maliye Vekilliğinin 112240 / 1712 - 162 emrine göre hü· 

kumetce fiah tespit edilen erzakın bütün masraf ve vergileri Enstitü· 
ye aittir. 

25 - 3o - 3 - 8 14434 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer: Türksözü Matbaas! 


