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Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OOVEN 
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Kuruluı Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

On•eklzlncl yıl - Seyı : 540~1 

....._I _Ş_ükrü Saracoğlu'nun doğu Seyyahatı 

Başvekilimiz Erzurumda 
BAŞVEKİLİMİZİN ASKER VE 
HALKLA Y APTIGITEMASLAR 

An,ara : 31 (Rardyo gaaetHi)- Baı

"•'ilimiz Soracoğla Siua• ue Erzincanda1t 
80ftra Erarama oarmııhr. Saracofla lt•r 
-'ttili yerde oatandaıların dilelılarirı i dinle 

melde ve onlara ceuaplar uermektedir. Baı

"elıilimiz a•kerlePle ue halkla çok yalun· 

MiHi Şelin 
Ordumuza 
sevgileri 

A•re : 31 ( TUrk•llzU 
muhabirinden ) - Milli Şe 
fimiz lamet 1n4nü Orduya 30 
Ajuıtoa mOnaaebetile • bir tel · 
ıraf ~nclererek , rOven ve 
ee"fbiai iahar etmiftir . Mareta· 
limiz Fnzi Çalanek da bu tel· 
ırala cevapta bulunarak , Ordu· 
Dua batlıhk ve samimiyetini arz 
etmiftir. 

lll$1STll jRTll 
lAMAMEI MOSTAllL 

lngiliz askeri çekildi 
Loadra : 31 ( a. a. )- Bütiln 

l.rillz lıntaları -6 •iaababaya bu· 
fla terketmiıtir. Habet lmpara· 
loru bu katalar terefine bir ziya· 
fet vermiftir. Bazı yerler mü ı· 
teaaa diter bütün yerlerdeki in· 
filiz lutalart çekilecelıtir. Habe · 
fiıtan tamamen müatakil bir dev· 
let olmuftur. 

Japonların tardı 

Ma' Arlar'an teblili 
Loaclra : 31 ( a. a. ) - Mak 

Artar'un teWitiae g8re , Japon· 
lar adalarda ıeri lltllmektedir • 
Japoalaraa Portmordiyi ele ge 
çirmek eraalaraaa ait plia mey
daaa çıkmııtar. 

dan tema•larda bulunmaıtur, 

Sovyetler Alman 
akınını durdurdu 

Ümidin fevkinde bir Rus taarruzu l 
Ankara: 31 (Ra dyo Gazete•ll 
Moskovanın tebliğ'ine göre, bütün 
Cenup cepheıinde Alman ılerleyi-
şi durdurulmuştur. Bir çok ) erler· 
de teşebbüsün Almanlar elinden 
alındığı ilave olunmaktadır. Şimal
deki Sovyet taarruzu devam edi 
yor. Bu taarruıun ümidin fevkinde 
oldutu mü13hede olunmaktadır. 

Moskova : 31 (a. a.)-Alman 
Uerleyifi bütün cephelerde durdu
rulmuştur. Bazı tepeleri Sovyetler 
ele geçirmişlerdir. Muharebeler 
bütün cephelerde çok şiddetlen. 
miıtir. Alınan mevzileri birçok nok· 
taJarda yarılmıştır 

Irandaki örfi 

idare meselesi 
A"kara : 31 (Redyo Gazet••l) 

Havas ajans1na 16re, lranda örfi 

idare ilin edilmeainia sebebi , 

Kafkaslarda mGdafaayı takviye 

etmek, isyan hareketine mini ol-

mak ve kabilelerin köyleri yatma 

eta;aeıine mini oluaakbr. 

Ya•arıtlaki r••İm in.iliz aalıerlerini it.araya ihraf 

denemelerinde g6•teriyor 
~-------------------------
••••••••••••ı Tlcant, Ziraat 

ff b b i l • Velllllerl prd u u a sa ışı ı içinde dolaıtı 
Bugünden itibaren 

f Ankara : 31 (a. a.) - Ziraat 
f Vekili ile Ticaret Vekili Düzce , 
f Bolu ve Akçakoca'da tetkiklerde 
f bulunmuşlardar. Serbest bırakıldı f Vekiller bugün Ankarayı dön-
f müşlerdir. 

YALIRl1' 818 TAMiMi 
f Mlsır'da vaziyet • f Ankara: 31 (Redyo ••z•te•I)-

•
• •••••••••••• f Mıaır cephesinde iki gün ıükunla 

f geçmiştir. lngilizler kP.tif faaliye-

•
f Valimiz Alci/ Eyidofan dün Çi/çileı imize ıu tamimi yap· f ı tine devam etmektedir. Hava fa· 

mııtır : . t afiyeti hazını kaybetmemiftir. 

f 1- Vildgetimü Kasa iberinden Borçlandırı/Jıfı hububat ye· f 1 ---------------------------------
f kıi11unu Oflu la•a•en teılim etmif olmakla borcunu ödemiıtir. f 
f 2 - Bu una11mf yekin/ar içeriainde borcundan /azla habu· f 

ı 6al te•lim edenkre mukabil lıenuz lcendi /erdi borctınu ödeme- f 
mlf 6ulunan vatandtıflar da mevcuttur. Bunlara 0 

0 50 tenzilatlı f 
f /igatla 20 flnlük hir miidJet bırakılmıpır. 
• 3 - 1 Eglul 942 den itibaren ta11zim .atııı gopıla11 gani f 
f karne ile elemek ıa1ılan Adana merkez t1e Ceyhan Kazaları ha- f 

ı riç difer Kua , Nahiye ye Köylerde her türlü hububat alım f 
w satımı ıerbest oldufu gibi tanzim &atışı olmıgan diler Vilci· •. 
yellere tle ftftlci nrb.ıltir. . f .......................... 

ispanya harbe 
girmiyecek l 

Ankara: 31 (Redyo Gazete•I)-
' General Frankonun ispanyayı bar· 

be ıokmak isteıneditiDe dair ha· 
berler çıkmaktadar. Bu baberleria 
byaatı Ne.york Taymiı ıazete · 
sidir • 

•••••••••• •••• 

!PAMUK! 
• 41 • 

i FiYATI i 
• • t Ad ·f ·ı . f f ana çı tçı erı f 
ı Vekaletle temasta ı 
f bulanmak Üzere f 
ı Ankaraya bir ı 
f heyet yolluyorlar t 

• • 942 pamuk mahsulü için ik. 
liıat Vekiletınce tayin edilen fiat
lar Adana çiftçilerinin ümidleri 
hılifına dütük çıkmıştır. 

Evelisi gün Adana çiftçileri 
bu mevı.u üzerinde konuımak üze· 
re Çıftçi birliğinde mühim bir 
toplantı yapmıştır. Toplantıda 

Vali Akif Eyidoğan da ha:ıar bu
lunmuıtur. Söz alan bir çok çift. 
çiler, maliyet fiyatına mühim mik-

<GerW 2 Dal IQ!ada) 

PARTiOCAK 
KONGRELERi 
Kongrelere bugün başlamyor 

Cumhuriyet halk partisi yıllık 
kongrelerine bugün başlanmakta. 
dır. Partimiz Vilayet idare heye
tinin tanzim ettiği cetvde göre 

bugün merkezde ve mülhalcalta 
şu ocakların kongreleri yapılacak 

tır. 

Ulucami ocağı saat 14 de ço
cuk esırgeme kurumunda' Tepe· 
bağ saat 17 de Birinci orta okul
da, Kayalıbağ saat 20 de kendı 
ocağında, Kurttepe saat 10 da 
merkezinde, Şambayat saat 149c, 
Gerdan saat 10 da merkuinde, 
Yolgeçen saat 12 de, Karataş 

nahiyesine bağlı ocaklar : Çağ-

ıGerlal z Del sa1fac1a> 

Yeni subaylara 
diploma verildi 

Ankara: 31 (Radyo Oazete•l)
Harp okulunun 109 uncu yıl me· 
zuıılarına dün törenle diplomalara 
ve.rilmiştir . Diplomaları Büyük 
Mıllet Meclisi Reisimiz Abdül 
halik Renda vermiştir . Yeni su 
baylarımız andiçmişlerdir • 

Vişi İngiltereyi 
protesto etti 

A~~ar~: ~1 ll.tad~o Oazete•l]
Vışı hukumetı lngıltereye bir pro
testo notası göndermiştir. Bu no-
tay,a sebep ; İngiliz tayyarelerinin 
hucum landır. 

------------~---------------------------

Aktoprak: KırımWarın 
Anadoluya ~erdiği ad! 

Kırım Türkleri nasd yaşamaktadır? 

K 
ırım'da Türklerin toplu bir 

halde bulondu~u iki bOyük 
tehir var. Birincisi, eıki Kırım 

Hanlığ'ının bış ıehri (Bıahçe sa· 
ray), ikinciıi de, Simferopol'dur. 

Ballçeıarar ve ıımıeropol 
ıelllrlırladı glrdlklerım 

Bır zamanlar Kırım'da bir 
milyon Türk yaıarmıf . 1914 e 
gelinceye kadar bile , Türk top
lulutu bu miktarı ıtatı yukarı 
muhafaza ediyormuı . Bugün bü
tün yarımadada ancak 200 bin 
Türk lialmıf. 

Bu korkunç azalma • Çarlık 
Rusyaaının imha ve sonra da Bol· 
şevik idaresinin / tazyik politıkaaı 
ile izah ediliyor. Bu izah ne de· 
receye kadar realiteye uygundur 
bilmiyorum. Fakat , muhakkak o
lan bir fey varsa Kırım Türkle· 
rinin yaıayıı · ıeviyelerinin düf 
UnlüQü ve büyük Slav kütlesi 
içindeki durumları onların Ruı 

hakimiyeti alhnda imrenilecek bir 
hayat ıürmedikler-ini göıtermek

tedir. Simferopolda Türklerin o
turdukları yerleri gezdik . 

Karanlık, basık bır takım za· 
vallı evlerden ibaret olan bu ma-

halleler eehrin dıf k11mındadır . 
Şehrin içindeki sokaklar geniş , 
parke veya asfalt döşeli güzel 
caddeler olduğu halde Türk ma
hallelerindeki sokaklar tozlu • ça-

Ynan 

NEı'ZAD GlJVEN 

murtu dar köy } ollarından başka 
bir şey detildir. 

Fılhakıka, bütün ıehirde har
bin doturdutu bir sefalet ve kıt
lık göze çarpıyor . Fakat , Türk 
mahallelerinde gördüğümüz ıefıl 
manzara , sıska ve perişan kılıklı 

insanlar cıki bir sefaletin bura
daki Türk topluluğunun bünyf'si 
üzeı indeki tahribata iıarettir . 
Açıkça anlatılıyor ki, Çarlık Rus 
yası Kırımdaki Türk azlığından 
site hakkını eıirgemif, onun par
ya ıeviyesindf'n daha yukarı çık-

Genç Doktorlanmızın 
Hatay seyahatleri 

Tabiplerimiz dün Adanaya döndü 
Tıp fakültelerimizin 942 me

ıanlannın telcim61 hnu ıörmek 
üzere ıehrimiz Sıtma Enıtıtüılnde 
bulunduldarı malümdur . Genç 
Doktorlarımız Cumarteıi giinü , 
baılarında tedris heyetleri olduğu 
halde Devlet Demiryollarının tah
sis ettiti iki vagonla Hataya git-

mitler ve lskenderun bataklakla
rında tetkiklerde bulunmuılardır. 
Akşam üzeri lskenderuna dönen 
genç Doktorlarımıza Belediye ta
rafından ikramlarda bulunulmuş 
ve eereflerine bir akşam ziyafeti 
verilmiıtir • 

(Oerilıl 1 - M)'facla) 

ma11na ııin vermemıştir. 1917 den 
sonraki Bolşevık ı laresi de bu 
vaziyetin devamını [ Mılli ) bır 
polıtıka zarureti olarak kabul et· 
miş Rus} ada da yaşayan Türk· 
lerın mıllı kültür bırlığine doğru 

olan tema} üllerıne şiddetle engel 
olunduğu gıbi [ Ak toprak 1 de 
dikleri Türkiyeye karşı st-vgı ve 
bağlılık du\ guları da muhtelif ted
birlerle lcörletilme~e çalışılmıı . 

Mesela: lıtanbul lehçeıile ko
nuşmağa çalışmak bir suç teşl.il 

eder, ve konuşanlar ıki yıl hapıs 

cer.asına u~rarmıı . 
Rusyanın muhtelıf yerlerinde 

bulunan h< r Turk topluluğu ıçın 
muhtelıf alfabe yapılmış . Yeni 
Türk harflerile yazmak ) aukmıf. 
Sımfr.ropolda intişar eden bır Türk 
gar.etcıi bızim Or8} a vardıtımız 
gün ılk defa olarak yeni Türk 
harflerıle çıkmııtı . Sonradan bu
nun devamına müsar.de edılıp e
dilmediğini bilmiyorum • 

Dünkü hayatları devamlı bır 

iz.tiıap ve yoksulluk lçınde geçen 
Kırım Türkleri fımdi de , yarına 
ait büyük bir korku ıçınde yaıa· 
maktadırlar . Harbın sonunda , 
kendilcrı ıçın mev'ud bir cennet 
olmadığını pekala b lıyorlar. Harp 
hangı tarafın ıaferıle bıterse bıt· 
sin rahat bir ıstıkbalin mümkün 
olamıyacağı kanaatındedirlcr . Bu 
endışelerini ıöyle ıı.ah edıyorlar : 

" Harbi Rusya kazanırsa hızım 
için artık nefes almak umudu 
) oktur • 

Harbı Almanya kazanırsa va
zi) etimiz daha 1) i olacak demek. 
tir. Çünkü, ne nüfusumuzun, ne 

CGerJlll 1 bcü llQfaU) 



• 
Sayfa 2 

Pamuk fiyatı 
(Baıı 1 inci say/ada) 

yasla tesir eden amele ücretleri· 
nln eve\dcn tahmin crlilemiyecek 
kadar } ükseldiğ'ini, ayni zamanda 
geçim şartlaının a~ırlaştığını ve 
l' ıne son 15 gün içerisinde 
ÇıJkurova'nın bazı havalisinde baş 
gösteren Yeşil kıırdun ehemmiyet· 
li tahribat yaptığını v" bilhassa 
ıiraat makineleri yedek. malzeme 
!erinin eskisinin bir kaç yüz misli 
pahalılaştığını ıleri sürerek lıükü

metçe ta.> in edilen fıyatların çok 
az olduğunu ı;Ö)'le mişlerdir. 

llci saat kadar devam eden 
hararetli bir müıakereden sonra, 
pamuk fiyatlarının arttırılması için 
teşebbüste bulunmak üzere An· 
karay'l bir hey'et gönderilmesine 
karar verilmiş ve bu hey'etin Tı· 
caret Odası, Çıftçi Birliği "e Zi· 
raat Odası idare lıey'etlerince se· 
çitme i muvafık görülmüştür . 

Bu hey'etin ıeçilmesine kadar 
toplantıda konuşulan esaslı mad
deleri tesbit etmek üzere Recai 
Tarımer, Vehbi Necip Savaşan, 

Vedad Güçlü, Tevfik Kadri Ra
mazanoğlu ve Mehmet Soytürk'ten 
mürekkep bir komite seçilmiş· 

tir. Komite raporunu hazırlamağa 
başlamıştır. 

Parti ocak 
kongreleri 

( Baıı 1 iaci say/ada ) 

şırlı (1 - 9-1942 salı saat 10 da) 
merkezinde, Çimeli (1-9-1942 
sa:ı saat 14 de) . 

Yüreğir nahiyesi ocalı.ları: Yu· 
nusoğlu {l-9-1942 ~alı saat JO 
da) mcrkeıinde, Şahiııağa (1-9-
1942 salı saat 14) de. 

Tur.la nalıiyeıiııe bağlı ocak· 
lar: Ziamet (1-9-194.: salı saat 
lO) da merkeı.inde, Melctmr:.z 
(1-9-1942 salı saat 14 de. 

Misi~ nahiyesine bağlı ocak· 
lar; Abdioğlu (1-9-1942 salı 

saat 10) da merkezinde. 

Karahacılı nahiyesine bağlı 

oca1'1ardan: Çaylı (1-9-194~ 

salı saat 10) da merkez.inde . 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Salı - 1.9.19-12 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçelar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müzik : Karışık program. 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13 30 Müzik : Karışık makamlar· 

dan şarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. · 

18.03 Müzi\c : Radyo Salon Or· 

kestrası. (Vıolonist Nı-cip 
Aşkın) 
1. Cherubini: Şa\ca: 
2. Strauss: Büyük Vals: 
3. Elgar: Gece Şarkısı; 
4. Kreisler: Aşk şarkıları : 
5. Bauckner: Çiçek Dansı: 
6. Albeniz: Katalonya kap 
ris'i; 
7. Massenet: Bale J !ayası: 

18.45 Müzik : Fasıl heyeti. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19.45 Müzik : Hallı.evleri Folklor 

saati. 

20 15 l{adyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Dans ınüzi~i (P.l) 

21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müzik : Keman parçaları. 

21.30 Konuşma (Sağlık saati). 
21.45 Müzık : Klasik Türk müz· 

gi programı. (Şef: Mesud 

Cemil). 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 

2'2.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 

panış. 

TORKSOZO 
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i ,_ HAB .._RLER 
) 

Zafer bayramını 
hararetle kutladık 

Adanaya gelen 
yüzme ekipleri 

BtlJlk bir geçit reımı oldu, 
Atatlrk anıtına çelenkler kondu 

5 ve 6 Eylul günleri şehrimiz. 
yüzme havuzunda yııpılaca\c olan 
Türkiye yüzme birinciliklerine İl· 

tirak edecek bölgelerden Ankara, 
Hatay, Sivas, Zonguldak,lçel ekip· 
leri şehrimize gelmişler ve Tekir
dağ, Muğla , Antalya , Trabzon , 
Burdur, İstanbul bölgeleri ekip· 
!erinin de yela çıktıkları ve bir 
iki güne 1'adar ıehrimiıe gelme· 
teri btkleniyor • 

30 Ağustos Zafer bayramı 

Adanam11da geçen yıllardakinden 
daha büyük tezahürat içinde kut 
lanmıştır. O gün saat sekizde vi · 
!ayette bir kabul resmi tertib edil · 
miş ve şaat 9.15 de cünıhuriyet 
alanında asker , talebe ve diğer 
teşekkürler vali ve komutan tara
fından teftiş olunmuştur. Müteaki
ben istiklal marşı çalınmış ve bu· 
nu , ıubaylarım11.1n ve Hava ku· 
rumu mümessilinin nutukları takib 
etmiştir . 

Bundan sonra asfalt yola ge
linmiş ve büyükler yerlerini aldık· 
tan sonra gf'çit resmi başlamıştır. 
Sürekli dlkışlar arasında devıim 

eden büyük geçit resminden son
ra Atatürk anıtına törenle çelenk· 
ter konmuştur. 

Gece de bir fener alayı ol
muş ve ordu evinde bir garden· 
parti verilmiştir. 

Mesut bir nişan 
Değerli genç arkadaıtarımız. 

dan Celal Kudalla Adanamızın 

tanınmış çiftçilerinden B. Camili 
Rıfat Ekenin ~ ııı Bayan Behiye 
Ekenin niıan törenleri paıar günü 
akşamı aileleri arasında huıusi 

bir şekilde yapılmııtır . Genç ni· 
şanlıların sevinçlerine ortak olur 
ve kendilerine mes'ut bir hayat 
dileriz. 

Belediye reısı 

lki ay<laoberi mezun buluuan 
belediye reisi Kuırn E.ner, me· 
zuniyeti bHtiğir.den dün vaı.if e
sine başlamıştır, 

Fudbol maçları 
1942-1943 fucibol kupa maç

ları i\:in beden terbiyesi umum 
müdürlüğünden bölgemize bır ku· 
pa gelmiştir. 

Hususi muhasebede 
Hususi muhasebe icra rne· 

muru B. Selahiddin Okçu, 
maliye tahsil memurluğuna terfian 
tayin cdilmiıtir. Genç maliyeci 
arkadaşımıu tebrik ederiz. 

Terfiler 
30 Ağustos bayramında gü · 

:r.el bir söylev veren genç subay· 
larımızdan Bur han Göksen üıt · 
teğmenliğe, Ziraat müdürlerinden 
lbrahım Erdemlinin oğlu Tahir 
Erdemli de Yüzbaıılığa terfi et· 
miılerdir. 

Bölgeden Ankaraya 
gidecek atıcı 

Askerlığini yapmayan mükel· 
lefler arasında 19 ve 20 E)'liılde 
An\carada yapılacak olan Türki · 
ye atıcılık birinc:ililderine bölge· 
miLden Malatya mensucat gençlik 
kulübünden Fehmi Yüceyar .iıtirak 
edecektir. 

Genç doktorlarımız 
(Baıjtarafı Birincide) 

Belediye Reisi Abdurrahman 
Mürseloğlu , Memleket hastanesi 
Başhekimi lbrahim İnal , Hal\cevi 
Reisi Nuri Aydın ve Hükümet 
Tabibi Raif Esmer kafileye karşı 
büyük miaafirperverlik göstermiı· 
lerdir . 

Geceyi lskenderunda geçiren 
Ooktorlaı ımız erteıi günü Arıtak· 
yaya ve ) aylalarında tetkiklerde 
bulunduktan sonra dürı şehrimize 
dönmütlerdir . Antakya Sıhhiye 
ıv1üdürü Bay İbrahim de genç 
Doktorlarımızdan müteşekkil hey
ete karşı büyük bir alaka ve mi· 
safirperverlik göstermiştir. 

Sıtma Enstitüıünde tekamül 
kur su çalıımaları devam ediyor. 

•••••••••••••• 

f SEHİRlİ ! f 
t EylOI, te•rlnevvel ek· f 
•. mek k•rtlarnun tevziatı •. 

devam etmektedir. Da 
: Oıtma blrllklerlna mUr•·: 

• caah ihmal etme ı t 
•••••••••••••• 

Gardenparti 
Adana kız ve erkek liıeleri 

mezunları arasından yüksek okul 
larda okuyan fakir hlebeler çı
karına 5 EylUI Cumartesi günü 
akşamı Atatürk parkında bir Gar· 
denparti verilecektir. Bu Garden· 
partinin çok iyi olması için ıeçi· 

len komite hararetle çalıfınakta

dır. 

C.H.P. Ulucami Ocağı 
Ocağımıza kayıtlı azalarla bu 

kere Ocağımıza bağlanan Çarşı 

ve Karasoku Ocaklarında kayıtlı 

bulunan muhterem azaların 1-9-
942 günü saat 14 de Çocuk Esir
geme kurumu binasında yapılacak 
kongreye teşrifleri rica olunur. 

Voleybol 
karşılaşmaları 

Dün Malatya Mensucat voley· 
bol sahasında Milli Mensucat 
Gençlik kulübü A ve B voleybol 
takımlariyle malatya Mensucat 
Gençlik kulübü A ve B takımları 

karıılaşmıı ve neticede Malatya 
Mensucat Gençlik kulübü A ta· 
kımı 7 - 15, 8 - ıs , B takı· 

mı da 7 - 15 , 2 - 15 le ma· 
çı kazanmıştır. 

Maçları Fehmi Yficeyar idare 
etmiştir. 

Döküntü pamuk 
isteniyor 

Pamuk dö1'üntüıü alarak \car· 
şılığında manifatura vermek üzere 
Vosta'nın reisliğinde bir italyan 
ekıper heyeti lstanbula gelmiştir. 

Eksperler piyaıalarımızla te
masa başlamışlardır. Mal'aristan. 
dan da ayni maksatla bir ckııper 

gelmiştir. 

lsviçre fabrikaları ıçın de 
manifatura karşılığiyle pamuk dö. 

' küntÜ!ıü iıtenilmekterfü. 

Aktoprak: Kmmlllann Anadoluya 
verdiği ad 

(Bqtarafı Birincide) 

de coğrafi ve iktisadi inı~anları· 

mızın kendi kendimiı.i idareye 
müsta1'il bir devlet kurmamııa 

müsait olmadığını biliyoruz . 
Biıe mukadder olan şey ya

nımızda kurulacak daha büyük 
}eni bir devlete bağlanmaktır. Bu 
yeni devletin otuz beş milyonluk 
bir Slav ~utleıi olan Ukrayna O· 

lacağından şüphe yoktur. Ukray
nalılar için, bizim için Ruslardan 
farksızdır. Belki daha beterdir . 
Bır tek yaşama ve geniş ntfes 
alma çaresi vardır: Yıllardanberi 

üzerinde esaret ve ıtcıdan baeka 
bir şey tatmadığımır. bu toprak
ları bırakarak 1 Aktoprak J a göç 
etmek, ve bu kuvvetli kardef mil · 
letirı kanadlarına sığınarak yaıa

mak. > 

E.nditeleı ind~ haklı idiler . 
Fakat onlara isti1'bali sü~ünctle, 

selim akılla beklemeyi tavsiye et
mekten başka verilecc\c cevabımız 
yoktu. lki hasım tarafın °dıt dün
yaya d11ha adil • deha ferah bir 
nizam vermek iddiasile baıarmağ'a 
çalııtıkları bu harbin ıonunda 

halledilecek karışık ve zor diiva· 
lar arasında r.lbette onların mu
kadder atı da bir yer alacaktır . 
Yalnız, anlayamadığım bir nokta 
oldu. Bugün döğüfen iki tarafın 

zaferinde de kurtuluş ve iyi bir 
istikbal göremiyen Kırım Türkle· 
ı inin karşılıklı hatlarda harbe iş 

tirait ederek kan dökmeleri .. Sim· 
feropolda bir hastahaneyi r.iya
ret ettik . Bu haatahaoe , Alman 
ordusunun içinde ve Sovyetlere 
kartı harp eden Türk yarahla.n 
ile dolu idi. 

liize ıöylenildi~ine gör•. Al· 
men ordusunda yirmi bine yakın 

Kırımlı Türk varmıı Diğer taraf. 
tan Bolıcvik ruhıle yeti~tirilen 
yeni hrş bin genç Kırımlı da 
Sovyet orduıunda mücadele et· 
mekte imiş. Hatti Kırımda bugün 
devam ve Alman kıtalarının ge· 
rilerini tehdit eden çetecilik ha
reketlerini de ekseriya bu genç 
Kırımlılar yapıyormuı . Kardeı 
kardeşe , babayı oğula öldürten 
bu garip mücadelede esir kütle 
terin efendiye mutavaatı gibi ıa· 
vallı hir duygudan başka mini 
var mıdır? 

Viyana hakem 
kararının yıl dönümü 

Ankant: 31 (Radyo Oezeteal)
Dün Viyana hakem kararının im
zası yıl dönümü idi. Bu kararla 
bütün ihtilaflar halledildi , denil
mişti. Haföuki bundan sonra za
man zaman Romanya - Macar
istan arasında düımanlık hisleri 
izhar edilmiştir. Bununla beraber 
Balkan matbuatı bu yıl dönümü 
münasebetiyle sitayişkar neşriyat
ta bulunmuştur. 
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~ Bergin baıtaıarmı maayeaella- ~ 
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Defne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
l Ü ks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştlr. 

Tam Pan•iyon ( Kahvealtı, Yemek, Bcın10) kabul 
edilir. 

rı,aoar çok matedlldlr. .............. 
Turizm Oteli 

l Soğuk Oluk'ta 1 
J Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini J 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayın ve bütün Çukurovanın en güz.el aayfiyeıi ve iıti 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tatil devreıi 
geçirmek isterseniz mutlaka TURiZM OTELİ'ne ininiz. 

- --··· ............. -----

Turizm Oteli 
ANTAB'f A'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bah~Hİ ve lolcantaailıa An· 

tak;yada .eçme inaanların toplantı y~ridir. 

MÜRACAATLARA TELG"AFLA ve MEKTUFLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

t::::::============= .......... ================~ 
eoaooooooooooooaoooooooooa

0 
~ Yeni Batday PazarıadalEI- o 

· ğ Asri Dink Açıldı ~ 
a Hem dövrr, h1tm kırar, lıem •/er, kurutur 

a 1-1s 13561 
o . 
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i DOKTOB ! 
• • • • 
• • 
i Numan B. Güreli i • • i Avdet etmiş ve hastalarını kabule : 
• başlamıştır i 
! • • • i Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 ! 
i 23-26 ı 
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l l l N 

DEVlE T DEMIRYOllARI ADANA &. iNCi l~lETME 
ARTTIRMA EKSİLTME KOMİSYONU REISliGIHDEM: 
Alaca taı ocağından ihzar edilmt-k üzere beher M/3 2~ 

kuruş muhammen bedelle 6000 M/3 balastm ihzar ve tesli11'11 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. işin tamamını~ 
muhammen bedeli 14.400 lira olup muvakkat teminat akçe•• 
1080 liradır. 

Eksiltme 29/91942 Salı günü saat 16 da işletme müdürlü· 
ğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. lsteklil,r 
2491) No.lu kanunun tayin ettiği vesikalariyle birlikte hazırll' 
mış oldukları teklif mektuklarını eksiltme saatmdan bir saıt 
evvel Komisyon Reisliğine tevdii luzumu ilan olunur. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. iş· 
letme Komisyonnndan, Konya ve Alacada lst. Sefliklerindetl 
bedelsiz olarak verilir. 1 - 4-6-8 
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1 DIŞ T ABIBI . 

ıORHANOKTA 
l 8 1elediye ve Yeni Eczahane karşısındaki çıkmaz sokakta 43 

Numarada her gün ·ve Zarurethalinde geceleri dahi hastal 

ı :::·,ı~a::::·=:::::: :=: 

. Umumi Neşriyat Müdürü : 
Basıldığı yer : Türksözü Maatbuı 


