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Vekillerimizin 
Zonguldak gezisi 
Zonguldak : 29 (a. a.) 

Veklllerlmb: Zonguldak böl· 
geslnde ve bllhas9a maden 
havza ınnda tclklklerli1e de 
vam etmelttedlr 'er. 

RUSYA VE JAPONYA 

Yozan : P. P. 

G 
cçeıı Şul.li1tın 27 11.:>İ güııü , 
doğu SibiryııJa Rus in taları · 

11111 talışit edildiğine· dair bir 
şayia çıkmıştı. Tataristan körfe
z.iııin uıainleııdiği ve Japon wal
larıııııı müsadere edildiği de ilave 
olunmuştu • 

Bu haLeri Moskova derhal 

yalanladı . 
Bir hafta sonra başka bir ba

lon daha uçuruldu: Tokyodn Sov
yet sefaretinin Singapur zaferi 
üzerine Japonları tebrik ettiği 

iddia olundu. Moskovll bu haberi 
de yalanlamakta gecikmedi • Bu 
şayiayı [ Nişi Nişi ] adındaki Ja 
poo guetesi neşrelwişti. Mosko 
va tekzibinde şöyle diyordu : 

" Tahrikçi ajanların imalatı ,, 

Bu iki yalanlama Stalinin U 
zakşark ihtilafında kati bir taraf· 
sız.hk muhafazasına çok itina et· 
tiğini isi: at eder . F alıat bu ta · 
rafsız.lıtı muhafaza hususunda git· 
tikçe arlan güçlüklerle karşılaş· 

tığı da ~üphesizdir. 

Mesela : Bu yıl Sovyet Rus· 
ya ile Japonya arasındaki " Ba · 
lıkçılık anla,şması n yenilcnuıedi • 
Filhakika , bu toplantı daha çok 
mühim meselelerin müzakeresi 
için bir fırsat teşkil ediyordu. Bu 
müzakerelerin bugünkü şartlur 

dalıiJinde yenilenrnnsi Amerika 
üzerinde kötü bir tesir yapabile
ceğini düşünen Sovyetler müza· 
kereye yanaşmadan sadece 1941 
anlaşmasını bir yıl daha uLaltı

lar. Her türlü mü.18kereye wani 
: oldular . 

Bugün Çin Japonyaya karşı 
y11ptığı ölüw, diriw mücadelesinde 
Ruıyadau yardım görweğe devaw 
ediyor • 

Diğer taraftan Japonların da 
Sovyet Rusytıya karşı lıarp edeıı 
Finleri tebı ik t'ttildl'rİ görülü· 
yor • 

Javoııya ile Ruiyaııın t"r geç 
Lir güu döğüşmeğe wecbur ol· 
dukfarıuı bu iki willet de pekala 
biliyor. Viladivostok ve Sibirya
ııın sahil mıntakaları yabancı ve 
askeri bir miİlet elinde kaldıkça 
japonyaııın ralıat t:tıııesine iwkaıı 

yoktur • Japon genel kurmayı , 
Baykal gölünün şarkma kadar 
bütün Sibiryayı istila planlarını 

yapmışlardır • Mesele iki uıemle
ketten hangisinin daha Önce ta
arruza geçeceğidir • 

Arkalarının tehdit altında ol
duğunu gören J .. ponlar şimdilik 

cenupta taarruza geçmişlerdir • 
Buna mukabil Pasifik ihtilafında 

bitaraf kalan Sovyet Rusya Vi · 
Jadivostok yolu ile Amerikan yar· 
dımına kavuşmaktadır. 

Bugünkü durum hem Rus
lara, hem Japonlara hizmet edi· 
yor. Sovyetler bütün kuvvet ve 
gayretlerini Almanların karşısındA 
toplamata mecburdurlar • Japon
lar ise bir taraftan Pasifik diğer 
taraftan Çiode. temam ile meşgul· 
dur!ar • 

Fakat , şu muhakkaktır ki , 
bugün katşılaştakları güçlükler ve 
meşguliyetlerden doğma bu bita· 
raflık aralarındaki ihtilafı balle 
decek bir çare olamaz-'. Bu ancak 
aralarında çıkacağı muhakkak o 
lan silahlı ihtilafın bir .müddet 
için ileriye atılma»ındıuı baska 

Lir 4ey detildir. 

/ngili.derin Ortaşark sahillerine harp malzemesi nakliyatı 

••••••••••••••••••••••••••• 

! Genel Sekreterimiı. i 
i Şehrimize Döndü i 
t Memleket ve Parti işleri hakkında incelemelerde bulun- t 
f ıunk üzere Mersin ve Ceyhana gitmiş olan Parti Genel sek· t 
f relerimiz Sayın B. Memduh Şevket Esendal dün şehrimize f 
f dönmüştür. f 
f Bugü,!lü de şehrimizde geçirect-k olan Genel sekret .. rimiz f 
f bu gece lzıuire hareket edec~klerdir. Kendilerine uğurlu yol· t 
f culuklnr dileriz. f 
••••••••••••••••••••••••••• 

Koope~atiifler birliği 
Kongresi dün yapıldı 

'\<lana, Tarsus, C ey han pa· 

muk tarım .. satış kooperatifleri 
birli~i umum: lı:ongı esi dün . saat 
10 da toplanmıştır. Valınıiı: Akif 
lyidoğ'an Tıc:ırel Vekalt:ti miimes 

sili, Ziraat müdüıümüı: B. Nuri 
Avcı da ziraat v~kııleti komiseri 
olnrok bu kongrede lıaıır bulun· 
muşlardır. 

Valimi1in konuşınasıııclan son
ra kongre reisliğine Kemal Sungur, 
Katipliklere Hazım Savcı ve Ah· 
met llga-ı: seçilmişler ılir . Müteaki · 
ben idare heyetinin çalışma ro 

poru okunmuş ve bilanço ile 
birlikte tasvib edilmiştir. Bu ra· 
pora göre Kooperatifler birliği 

bir yıl içinde 3.522at2 kilo pa-
muk alıp satmış ve 246.589 L. 84 ku. 

ı uş ~af ı kfir tt'mirı t-trııiştir. Bundan 
ııonra birlik idare heyetinde müd

ıldleri biten iki aıu ye.rine Ömer 
Biçer ile Ahmet ltgaı, ye<leldere 
de Mahmut Kibar ve Cayyur 
St'Çİlmişlerdir. Korıgıe, hakkı lıu

ıuı lar ve taşıtsıı mal almak ıne · 

selelerinide görüşnelc, büyükleri· 

Londra : 29 (a. a .) - Libya 
yenilgisi ve Mısırdaki durumun 
geli~imi lngifü basınının dikkatini 
tutmnkta ôevam ediyor: 

Sunday Tiınes ga1.clt!si diyor 
ki: 

Birl,.şik milletler harbi toptan 
gö-ı: önünde tutmalıdır. Çünkü bü
tün harp sahnelerinin biri üzerine 
tesir etmektedir. 

Avrupada harbin bütün yükü· 
nü Rusların çeknıt'kte olduğunu 
unutamayı:r.. Bıı, Avrupada zama
nJ gelince ikinci bir cephe açmak 
yolurıdaki demeci haklı gösterir. 

Kırım ve Libyadaki laarruı.la· 
rın ayni vakte raslaması stratejik 
bakımdan şu intibaı vermektedir: 
Almanlar Karadenizde hakim ol 
mak, Türkiyeyi Akdeniz tarafın· 
dan tecrit etmek, Knfkasyaya, o
radaki pttrol , kuyularına ve keza 
Orta Şaı ka yeni yollar açmak is· 

tiyorlar. 
Eğer düşman Mısırda yenilir

se bu hedeflere erişemiyecektir. 

M. Çörçilin Mısırı kaybetmek teh
likesi olmadığına dair Ameıikada 
verdiği inancadan ce~aretlcnerek 

ümit besleyebiliriz. Libya muhare-

B. ÇÖBÇILIN 
BEYANATI 

BEKLENiYOR 
ikinci cephe 
açılacaktır 

fakat neredz 
Ankara : 27 (Radyo Gazete•l)
Çörçilin Vaşington seyahati hala 
ehemmiyetini ınuhafua ediyor. 

Çörçilin çarşamba günii Avam
(Gnlsl 2 ncl sayfada) 

ıniıe taıim telgrafları çelilmesi 
karariyle çalışmasana nihayet 
vernı iştir. 

Birlik umum müdürü B. Hay
dar Eıniroğlu tarafından Kongre 
azası şerefine yr:ni otelde bir öğ
le yemrği verilmiştir. 

• 
Hayali bir 
düşünce 

Almanyanın gayesi 
neler imiş? 

••••• • •••• 
ı ı . Karadealze ı 
• bAklm olmak • 
• 2 • Ttlrlllyey 1 ı 
: Akdeniz taralın- : 
ı dan tecrit etmek • 
• 3 • Kalkaıyada· ·• 
: ki petrol kayalı· : 
t rıaa , Orta Şarka • 
ı yollar açmak : ..... . ..... 
besinin lehimizdeki tek bilançosu 
burasının kıymetli biı ikinci cep-

: ........................ : 
i AFRIKA'DA İ 
: - -- ı 
: Marsa Matrabu : 
• • i Almanlar aldı i 

i Mısırdaki 1 
: ı 

imuharebei 
• • • ı 
Ankar11: 2<.J (Radyo Oazete•l)-

Alrnaıı Başku nıandanlı~ının 

fevl.:iilede tebliğine gfüe, Alman 
ve ltalyllıı kuvvdleı i bugü11 mar • 
snıııatrıılıu işgal etmiştir. Augünlcü 
Kahire tebliği muharebelerin ce
uuba intikal etti~iııi, \~arµışmala· 
ıın çok karışık olduğunun bildir
mektedir. Şu söylenebilir ki, 
Mısır muharebesinde durum şim· 
dilık İngilizler lehine gitmemektedir. 

Roma : 29 (a.a.) - İtalyan 
tebliği: Mihver kuvvetleri Marıa 
natrulıa bu sabah girmiştir. 6000 
lııgiliz esir alınmıştır. Büyük 
mikyasta malzeme iğtinam olun· 
muştur. 

Kahire : 29 (a.a.) - Royter 
ajansının Kahire muhabiri yazıyor: 

Düşman elinde bulunan bütün 
motörlü kuvvetleri kullanmakta· 
dırlar. ltalyan Ariete 'tümeni ile 
diğer ltal}'8n tümenleri de bunlar 
arasındadır. 

Dün düşman do~uya doğru 

saldırmıştır. Jngiliz kuvvetleri düş 
manın muayyen bir noktaya ka· 
dar ilerlemesine müsade etmiş ve 
sonra ona taarruz ederek ciddi 
ka}'ıplar verdirmiştir. 

Bugünkü tebliğde de bildiril 

dı~i üzere düşman zırhlı kuvvet
leri Mersa Matruh'un batısındaki 

müttefilc mevzilerini dolaşmış ve 
orada müttefik gruplarla karşı · 

!aşmıştır. Bu, müttefık mevzilerin · 
de düşman tarafından çevridiği 

manasına gelmez. Başlıca müttefik 
mevzileri henüı çevrilmcmiftir. 

Muharebenin şiddeti gitgide 
artmaktadır. 

Londra : 29 (a.a .) - Royter 
ajansının selahiyetli kaynaklardan 
ö~rendiğine göre, Mısır meydan 
muharebesinde mihverin zırhlı 

kuvvetleriyle karşılaşan müttefik 
muharebe grupları, kuvvetli topçu 
ve piyade birliklerini ihtiva eden 
seyyar lcollardır. Bu kuvvetler 
vaıiyetin icabına göre, süratla 
manevra yapabilecek 1'abiliyet
tedirler. 

Şimdi bütün şiddetiyle cere
yan t'tmekte olan nıt:ydan muha
rebesi, ihtimalki çöl savaşının 

k5fı noktasır.ı teşkil edecektir. 

IGerlııl 2 nl'I 11ayraılal 

he oldugıınun ortaya çıkma!lıdır. 
Libya yenilgisine gelince, par-

e • • • Türk ışçısının 
büyük başarısı 

DEVLET LİMANLARI İŞLETMESİNiN 

KENDİ A TÖL VESİNDE YAPILAN MOTOR 
l!tanbul : 29 ( Türksöıü mu 

habirinden ) - Memleketinıizdr. 
yeı li malzeme ve Türk eli ile ilk 
motör yapmak şnefini Devlet 
Limaıılıu ı işletmesinin Haliçteki 
atölyr:ııi kaıanmıştır. Bu motörüo 
ayni eller tarafından vücuda ge· 
tirilen bir te.kne üzerinde yapıları 
tecrübeleri de tenıamile müıbet 
ve Ati için büyük ümitler vere
cek bir şekilde neticelenmiştir • 
65 beygir kuvvetinde olan bu 
Türk motörü, Münakalat Vekilli . 
kince tak<firle karşılenrrıış ve bir 
seri halinde yapılması da lcarar
laştınlmıştır . 

Bu yüksek şerefi ilk olarak 
"azanan atölye, makinesi dış mem
leketten getirtilen 200 beygir lcuv
vetinde bir çekme romorkörü de 

yapmıştır. 250 beygir kuvvetinde 

bulunan di~er bir romorkör de 
henüE bitmek üzere bulunmakla· 
dır . 

Bu başarıları gösteren Türk 
sanatkarlarını, atölye şeflerini ve 
bu teşebbüse ön ayak olan Dev 
let limanları idaresini biz de tak· 
dirle karşılar, bütün samimiyeti
mizle alkışlarız • 

---------
Sovyet ceph~ 

Almanların 
Kursk'ta 
büyük bir 
taarruzu 

sıvaıtopoldakl 
Ruı mukavemeti 

Ankara : 29 (Radyo gazetesl)
Almanlar Harkofun 200 kilometre 
Şimalinde Kursk bölgesinde bü
yük bir taarruza geçmişlerdir. Bu
mın neye matuf oldu2'u henüz 
kestirilemiyor. 

Alman tebliğine göre, Lening
radla limen arasında 37.200 Rus 
esiri ve büyük malzeme alınmış 
ve bir çok Rus imha edilmiştir. 

Bugünkü Alman tebliğine göre , 
(Gerlsi 2 n et sa.yrada) 

Nafia Vekilimiz 
. Hataya geldiler 

Antaklta : 29 (Türksözü Mu
habirinden) - Nafia Vekil miz Ali 
Fuat Cebesoy vilayetimizde bir 
inceleme ge~isi yapmak üzere 
dün akşamki ekspresle Ankara· 
darı lskenderuna gelmiş ve Vila
yet sınırında Valimiz Şefik Soyer 
tarafından karşılanmıştır. 

lskendcrun istasyonunda as· 
keri ve mülki erkan tarafından 
karşılanan Nafia Vekilimiz geceyi 
Soğ"ukolukta geçirmiştir. 

Ali Fuat Cebesoy bugün şeh
rimize gelecek ve Vılayetimizde 
birkaç gün kalarak yol ve su iş· 
leri üıerinde incelemeler yapa· 
caktır. 

İngilterede 
bir israf yasağı 

Ankara: 29 (Radyo Gazetesl)
Kömür, elektrik ve. akar yakıtlatı ı 
israf etmek bundan sonra lngilte · 
rede suç ıRyılacaktır. 

: ............ . 
ı . 
i Yeni llAD 
ı tarUemız 
ı 
ı ........... : 
l Bugünden itibaren ilan ltı i 
ı rifemla şudur: ı 

ı Reımi ilanlardan satırı 2aı i kuruş, icra ilanları: Bir ıutu· ı 
ı nu feı;enluden 1500, bir .sü· ı 
ı tandan a~ ulaulardan 1 aoo. ı · ı zayi, açık te~ekkür, nışan, dü·ı 

Rün f.Je sair ilanlardan 200: ı I Reklam malıigetini hai% ilôn· ı 
• /ar pazarlıRa tübidir. ı 
ı ........................ ı 

lamento bunun sebebini hükümet- ••••••••••••••• 
len sormalıdır. Başvekil de Milli 
Müdafaa nazırlığından çekilmelidir. f 
Çün"ü bu Müdafaa Nazırlığı bir t 
insanın sarfedebileceği bütün gay- f 
retleri gerekli kılan bir makamdır. t 

Sunday Observer gazetesi de f 
şöyle diyor : f 

Yeni KOordinasyon 
kararlan çıkıyor 

Tobrukun kaybı lngiliz efka- f 
rını Singaµurun kaygısından az f 
daha ziyade müteessir etmiştir. f Çiftçiye 
Bu teessürü, yeni açarcler teklif f 
ederek kurucu yolda ilerliyerek • 
ortadan kaldırmak parlamentoya 

Alet yardımı ve kamyonların 
mtlbayaa meıeıesı 

aittir. ı • ••••••••••••~ 
Mareşal Mannerhaym ı Ankara : 21 (Radyo Gazete•I) - Ziraot Veka· ' 
Hitlerin karargahında f leti emrine yeniden 1,800,000 lira verilmiştir. Bu para ~ 
Aıı"ara: 29 (Radyo Gazetesi)- f Çiftçi aletleri it;in •arfedilecektir . Diğ:!r taraftan f 
Fin orduları başlcomutanı Manner · t kamyon tevz.iini teıbit eden bir Koordinasyor. kararı 4 
hayın Hıtlr.rin karargahına gelerek f • 
görü;melerde bulunmuştur. f cıkmaktadır. Bundan sonra kamyonları Ticaret Ve· 

Türkiyenin yeni t İıaleti mciba~aa ve ihtiyaca ~öre tahsia edecektir. : 
Kahire elçisi t Petrol Ofisle diğer Ofis depolarında günde ü~ sa· 4 

• ata kadar faz.la meaai yapılması hakkında da bir Ko-
Kahire : 29 (a.a.) -Türkiye- • 

nin veni mısır elçisi buraya gel- f ordınasyon hararı çıkmaktadır . 
miş ·hariciye na-ı:ırı namma kar - . f ı 

1
, ı •••••••••••••••••••••••••• ~ 

şı anmıştır. 
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... Adana Askerlik Şu
besi Başkanlığından : 

fcabat zaman şubenin işleri· 
nin çokluğu hasabiyle şubede işle
ri ve alakası olan halkın aşağıda 

bildirildiği şekilde şübeye mura· 
caatlan ilan olunur. 

·~)~··~•+o-++++-o-+o-+++++++aa+t 

1 Çamlar Oteli 1 
• 

Basası idarenin 
bltçeaı tasdik edildi 

Vılayetimiz Hususi l ı lare büt 
çesi 994.172 ilra olaı ak Vekfüetçe 
tasdik edilm i ştir . 

Belediye seçimi için 
yapılan hazırlıklar 

A - Hergün sabahlan öğle· 
ye kadar eshabı n•esalihin müra
caatları kabul edilecek ve işlerine 

baı<ılacaklır. Öğleden sonra eshabı 
nıesalih müracaatlarına ve i~lerine 

bakılmıy.uak ~ııbı: kendi i~leriyle 
mt:şgul olat~aktır. 

ı • 
• AÇILDI i . . ~ 
ı Iskenderun Soğukoluk Yaylasının Çanı· -0-
+ lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare ı 
-0-ı altında açılınıştır. Müdüriyetin gelecek -0-Nüfos müdürü 

Vılfi} etimiz Nüfus müdüı ü Şev 

ket Taşkan Aydııı Nüfus müdür· 
lüğüoe ve A •dın Nüfus aıiidürü 
Hıkmet Çınar ise VıUit'etimi:ı Nü
fus müdürlüğüne naklen tayın e· 
dilmiıterdir . 

Ziraat kadrosunda 
yeni bazı terfiler 
Ziı allt meldebi muallimlerin

den Tahiı Dinccr allıııış liraya , 
Mücadele Baş Teknisyeni Saded
din Sarıkaya 60 lira maaşla Em
raz rnütelıaıısıslı~ına, Ziraat mek· 
tebinden Öğretmen Naci 30 lira
ya, Hacer Biı.den 35 lira mflaŞla 
Şefli~e. Ziraat muallimi Fra<l Bil· 
gü 35 liralık Asistanlığa , Ô~ret
men lsmoil Barant 35 lira İll" mu 
allimliğe, Semih Uygur 35 liraya, 
llıkmet Boyan 40 lira ile mual
limliğe terfi etmişlerdir. 

H. Muhasebe Müdürü 
Husuııi Muhasebe Müdüı ümüte 

iki ay mcıuniyet verilmiştir . 

Yakılan harman 
Taşçı kö} ünden Cemal Ka · 

dının yulaf harmanı meçhul bir 
şahıs tarafından yolddığı iddia 
edilmesi üzerine tahkikata başlan
dığı öğrenilmi$tir. 

Çukurova Hara 
Müdürü 

Çukurova Hamsı Müdürü Ri
fat Bankalı lstanbul Sirkeci Güm-
rük Müdürlüğünü yapmak üzer~ 
kadrosu ve maaşile bırliktc Hara 
Müdürlüğüne ve Bursa Harası 
mütehassıs Şef ı Celiil Ôı.ülkü 
de Çukurova Harası Müdürlü~üne 
naklen tayin edilmişlerdir. 

TÜRKiYE Rad11osu 
ANKARA Radyosu 

Adana Bayanları 
için bir tekili 

Haber aldığınmıı görr, l~t<ııı · 
buldu ka<luılıırımıı için bir hast11-
hakıcı kursu a~·ılrnışlır. Bu kursa 
liıe veya ortıt nıektt'µ mı::1unu 

Bayanlar alııımaktadır , Kıırsa gi
recek BııyanlıırımıLa ) ut masra 
fıııı Adana Kıtıla\ ı vereceği gibi, 
) iyrc,.k , yatucak , gifecr~i de 
kuo.un idar t'Si ver mcktedir . Bu 
güzd milll vazifeye · Adana Ba
yanlarını ıla Kızılay davet etmek
tedir . 

Pazar günki 
su sporları 

Mevsimin ikınci esaslı yü1.me 
harekeli 2816/942 Pazar günü A· 
tatürk parkındaki yüzme havuzun 
da yapıldı . Küçükler ve ortalar 
arasında yapılan bu yarışlar bü· 
yük bir kalabalık tarafından alaka 
ile takip edilmiştir. Bu müsabaka
lar daha ziyade genç yüzücüleri 
yeti~tirmek mahiyetinde idi. Bun· 
lar içinde bilhassa Adana G. 
Turan, Demir spordan Oğuz çok 
muvaffak olmuşlardır. Bu müsaba
kalarda iki de küçükler rekoru 
1'ırılmıştır. 

Adana Su Sporları ajanlığı 

tarafından hazırlanan su topu mü· 
sabakası günün son ve ehemmi
yetli maçı idi. Maç Adana ile 
Mersin takımları arusında yapıldı. 

Çok heyecanlı geçen bu karşılaş· 

manın ilk devresi Mersinlilerin 
2 - O galibiyrtiylt: sona erdi. 
lkinci kısımda karşılıklı geçen hü 

cunılar ve Mersinliler galibiyeti 
kaçırmamak Adanalılarda hiç ol· 
ınaısa beraberliği temin •etmek 
için çok çalıştılar fakat netice de
ğişmeden Mersinin iki sıfır galibi
yetiyle sona erdi. Adana takımı 
çok şanssız bir gününde idi. Bu 
müsabakaların her hafta muntaza
man devam edeceğini memnuni· 
yelle haber aldık. 

7.30 
Salı - 30.6·1942 Federasyon reis 
Program ve memleket saat 
ayarı, 7.33Mü:ıik : Karışık muavini geldi 
Program (Pi) , 7.45 Ajanı Bölgemiıuc açılan yüzme 
Haberleri, 8.00 Müıik : Sen- hahm kursunun imtihanlarında 
fonik Parçalar (Pi), 9.15/9.30 bulunmak ve ayni zamanda şeh · 
Evin saati. 12.30 Müzik : rımiz<le yapılacak olan Türkiye 

1 

Program ve Memleket saat yüıme birincilikleri müsabakalarile 

18.00 

19.30 

22.30 

Ayarı 12.33 Müzik : Oyun harici teması temin için federas 
Havaları, 13.45Ajans Haber yon başkan muavini Kemal Tez· 
leıi, 13.00/14.30 Müzik :· men şehrimize gönderilmiştir. 
Şarkılar. Öğrendiğimize göre 30 hazi 
Program ve Memleket saat randa bitmeıi kararlaştırılan su 
Ayarı, 18.03 Müzik : Radyo sporları hakem kursu 3 Temmu:ı 
Salon Orkestrası. {Violonist cuma günü ak~amına kadar de
NecipAşkın) , 18 45 Müzik : vam edecek ve cumarte$İ günü 
Fasıl Heyeti, 19.00 Konuş- öğleden sonra tönmle diploma 
ma (Deıdleşme ~aati), 19.15 tev:ıi merasimi yapılacaktır . Kursa 
Müzik : Fasıl Programın iştirak etmiş olan ögrdmenler 
devamı. cumartesi a1'şamı ve pazar günü 
Memleket Saat Ayarı ve bölgelerine hareket edeceklerdir. 
Ajanı Haberleri, 19.45 Ser· -------·--------

best 10 Dakika, 19.55 Mü- s t h 1 

zik :.Mesire ve Bahar Şar· ovye cep esı 
kılar, 20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Ko'oratur 
Sesler ( Pi ), 21.00 Ziraat 
Takvimi, 21.1 O Müzik : Ko· 
ro eserleri (Pi.), 21.31..l Ko· 
nuşma ( lkti sıtt saati ) . 
21.45 Müzik : Klasik Türk 
Müziği Programı. ( Şef : 
Mesud Cemil) . 
Memleket Saat Ayarı ve 

(Baştarafı Birincide) 
Sıvaslopolda Almanlar Kunay;ı 
vadisini geçerek bazı hakim tepe · 
teri işgal etmiştir. Sovyetlerde 
bütün bu bölgelerde mukavemet 
etmekte olduğunu bildiriyor. 

Ajanı haberleri 
22.45/22.50 Yarınki Program ve 

Kapanış 

ZA Yl : - Osmaniyenin nüfus 
dairesinden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı zayi ettim ve yenisini 
alaca~ımdan uldsinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Belt>diye Mı dsi iııtılıııbı için 
liilını gelen hııııı lıklarııı hıışlıın · 

ıııusı IÜHınıu Dahiliye Vddtldin· 
dcıı Vıl!ivc.-te hildirılıııiştir. Bütün 
ş elıiı in, kaııııbalaı ve bekdi}'eı.i 
ulan kü~·leı de intilıııp ayni günde 
yapılacaktır. 

Seçim lıaUına l'Rlıip olanl11rla 
ı;.:~·ilnıi}· e ııalalıi) dli bu lunanların 

dtflerkri dıkkııllc- lı"aııı loııacek 
ve tt"k bir veturı<iaşııı bile unu · 
tulmnsına ırıeydaıı veıilmiyecck· 
tir . Deft~rler iıı dü:ıenlenmesi işi 
Eylulün ilk haftası içinde ikmal 
edilecek ve 8 Eylülden 14 Eylüle 
kadar defterler asılı kalacaktır . 
Defterlerin asılı kaldığı günler için 
de müntehiplerin isimleri, defter
lerin yanlış veya mükerrer yazıl · 

mış veya yezılmamış olduğuna 

dair ileri sürülecek itirazlar vak· 
tında incelenecek ve 17 Eyliile 
kadar karara bağlanıp aıakadar

lara usulen tebliğ' edilecektir. 
Reyler lıktcşriııin birinci günü 

sandığa atılmaya başlanacaktır . 
Onuncu gün seçim bitirilmiş ve 
sandıklcH açılmış , reyler sayılıp 

Belediye aıaları ilfın edilmiş 0111· 
caktır . 

Amerikaya çıkan 
A iman casusları 

Ankara : 29 [Radyo Gazetesi]· 
Sekiz Alman casusu üzr:rlerinde 
büyük mikyasta para ve infilak 
maddeleri ile Amerikan sahillerine 
çıkmışlar, fıtkat yakalanmışlardır. 

Afrikada 
( Başı I inci :say/ada ) 

Mersa Maıruh'uıı garbindeki 
müttefik mevzilerini dolanmış 

olan milıver tıdılı kuvvetleri, al· 
manların her ı.amanki usulü üzere 
hareket etmişler, fıtkıtt müttefikler 
bu tabiyeyi öııliyerek karşılarına 

muharebe grupları çıkarmışlor· 

rJır. 

Bu dü$ınan kuvvetleriyle bö
yle muharebe edilirken müttefik 
1'uvvetlerden di~er kısmı te, ;bbüsü 
ele alarak mihver tırlılı ltuvvet
lerirıe Merııa Matruh'un batısmdl\ 
taarruı. etmiştir . 

B. Çörçilin beyanatı 

bekleniyor 
(Baıst:ırafı Birincide> 

kamarasında hir demeçte buluna· 
cağı bildirilmektedir. Vaş:ngton

dan gelen haberlere göre, Alman· 
yanın Rusya üzerindeki tazyikini 
azaltmak • için garp cephesinde 
birşeşırtmaca taarruıu yapılacak· 
tır . Bunun nerede'? nasıl? vuku· 
bulacağı şimdilik malüm dı>ğildir. 

Bunu kestirmek Hitlere düşeı 1 
Bazı ga1etelere göre Çörçil 

milli müdafaa nazırlığını bıraka 

caktır. 'Ve bazı mebusların bu 
hafta itimadsızlık takriri vereceği 

söyleniyor. 

ZA Yl - t~kenderundan trenle 
gelirken Erzin istasyonunda treni 
kaçırdığım için vagonda bulunan 
şap'kauı, ceketim ve ceketimin ce
bindeki nüfus cüzdanım trende 
kalmıştır. Bulup Ankara otelinde 
adresime getireni memnun ede
ceğimi ilan ederim . 

Kayseri vilayeti Talas 
nahiyesi Harman mahal
lesinden 341 · doğumlu 

Ahmet oğlu Mustafa 

Komple llkı 
ev eşyası 

~ - 1 f aftanırı - Salı - Per· 
~eıııbe - Cumaıtcsi güıılı:ri tc.-r· 
his işlerine ve nüfus hüviyet cüı.· 

danlarına geçecek olnn teılıis lt"s
kerelc.-ri muamelı l~ıine bakllac;ıktır. 

l:iu gihi işleri ulanlar muayyen 
o!an bu günle.de ~ubcye mu raca 
at edeceldeıdiı. 

Satlık Ev 
Kala~«L11J~ Ftabrik.ası yımındıt 

fevkani bir odıt ve ıuutbah, tıtlı· 
taui iki oda ve su tuluwbası il.: 
iki avluy" şaa.oil hane satlıktır. 
Alacaldarın Abidinpaşa çaddesinde 
Toros Baıımevine wuracaatları. 

ZA Yl - Askerlik terhis tez. 
kirenıi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur . 

·Ceyhan Muradiye ma
hallesinden Mustafa oğlu 
Mahmut Toktaş 327 do~. 

t••D O KT OR••t 

• • • Mavallak Emsen • 
•f Asker hastahanui dahiliye •. 
f Mütehassısı f 

f Hastalarım hergün sa- f 
: at 15 ten sonra Kızılay ci- : 

f varında 18 'numaralı evde f 
f kabul eder. 14339 f ......................... ____ ._..._..._____ ______ _____ 

Satıllk arsa 
Yeni istasyon civarında 

Şinasi fabrikası ile- tren hattı 

aıası 9190 metre arsa ~atılık
tır. (Ada 33'4 parsel ?.28 ka
dastrolu) taliblerin Bağdad ote 
!inde 1 Numaraya muracaatla· 
il. 1-3 

............. _..~ ..... ._.._. ................... ~ .. 
• • • • 

i BOYOK flRSAT . 
• • . 
• 

Satılık arsa 

i Adana Hayvan pazarı İt· 
i tisalinde Divarlı bahçe nam 
i mehalde müteaddit parçalarda t 
i 15.ooo metro mürabbai arsa i 
i müsait fiyatla toptan satılıktır. i 
i Talib olanlar Bağdat Otelinde i 
i 1 Nomuraya müracaatları. t 
i 2- 3 14293 i . . 
!---·-·-~-·-·-·-·-·-·---~ 

Seyhan 
Mahallesi Mevkii 

-0. müşterilerin esbabı istirahatını lemin için-0-
+ hiç bir fedekarlıktan kaçınınadığını bir ; 
ı defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-ı 
'4t siniz. 11-15 14248 -O. • • ++o++~+oa+++++-o++~••~o•~•~•• 

i~·~·~~ ~·~· ~·~·~·~·~·~·~·~ ......... ~.~·~·~·~· ~·~·~·~·~ . 

i Doktor · i 
1 İrfan Kayra 1 
• • 
! Rintgen ve Elektrik tedavileri i • • i mfltebaısııı her tlrlil ~ lektrlk ! 
! tedavileri yapılır i 
• • i Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder • 
• • ! l•kenderun Belediye kar,ısı 35 No. da i • • . 14270 • • • 

~ -·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-~ 

( DEYlET HAVA YOllA"I UMUM MOOOHlOGONOEN: ) 
Mevsim dolayısile 1;7/1942 tarihinbf"n itibaren 

saatlerinde aşağıda gösterilen değişiklik yapılmıştır • 

l- AnkaraP.T.T. den saat 14. de kalkan otobüs 

de kalkacaktır. 

hareket 

15. ı 5 

2- Aııkarad114'n Elazıg'a 14.25 de kalkan tayyare 15.40 <la 

Ankaradan lstanbula 14.40 da kalkan tayyare 16. da Anka

radan Adana ya 14. 30 da kalkan tayyart! J 5. 30 da kalkacak-

hr. 

3- lstanbuldan Ankara, Adana Vf' Eliizığa 
Adanadan lstaııbul. Ankaraya 

El zığdan Ankara ve fstanbul seforlerinin haı eht saat

lerinde değişiklik yoktur. 

4 - Ankara - Adana ve Adana - Ankara· (Pazar) sderleri 
kaldırılmıştır. (4651) 1-:t 

------------- ·---------

T .C. ZİRAAT BANKASI ADANA ~UBESİNDlN : 
1/71942 tarihinden itibaren gişelerimizin 
Cumartesinden maada günlerde: saat 8,30- 12,30 ve 

Cumarttsi günleri de ,, 8,30-1 1 ,30 
arasında açık bulundurulacağı muhkrt':rn halkımıza ilan olunur. 

Umumi Neşriyat Müdürü Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 

Defterdarlığından : 
Mıktan 

Cinsi Ada Par. Mı.2 

Vergi 
göre 

Kaydına 

Kıymeti 

Hazine 
Hissesi -

Hoca vezir Hamam kurbu Ev 377 
Döşeme Zeytun Oğ, Soka " 363 

.. lcadiye Saraka 329 
Çınarlı Şaban iye Ev 395 
Döşeme Tevfik bey ıokağı " 

329 
Kayalı bağ Hacı bey çıkmazı Baraka 239 
Kurtuluş Yeni istasyon Arsa 544 

" .. " 
541 

Çınarlı Şabaniye " 
400 

.. .. 400 

" " 
391 • 

• .. .. 397 

> > > 397 

> > 393 

Kuru köprü Mermerli Dükkan 282 

Ulucami Eıki Kuyumcular • 146 

24 99 
9 342 

77 79 
7 70 

43 115 
18 •. 88 
7 140 
1 65 
5 575 
4 281,5 

75 215 
13 35 
15 86 
9 455 

30 3 
25 3o 

750,00 
750,00 
300,00 
100,00 
400,00 
450,00 
42,00 
19,50 

287,50 
141,25 
107,50 
26,25 
64,50 

364,00 
600,00 
300,00 

Temamı 

" .. 
57/115 
Tema mı 

" 
• 
• 
• 
• 
> 

.. 
> 

> 

Yukarıda evsafı yazılı 16 parça gayri menkulün mülkiyetleri açık artırma ve peşin para ile satışa 
~ıkarılmış olup kat'i ihaleleri 6 - 7-9 12 tarihine müsadif Pazartesi günü saat onda Defterdarlıkta müte
şekkil komisyonda icra kılınacaktır lzııhat almak isteyenlerin her gün Milli Emlak servisine müracaat
ları ve taliplerin de % 7,5 teminat makbu1.lariyle birlikte ıne7.kiir gün ve saatte komisyonda hazır bu-
lunmaları ilin olunur. 23-27- 30- -1 14282 

t ı 
p 

Kırmıtlı köyünde Mustafa 
o~lu Mehmet f.rgan 332 
tevclliltlü. 

Moskova : 29 (a. a.) - lzves· 
tiya gaı.etesinin yazdığına göre, 
Harkof cephesinin bir kesiminde 
Almanların Sovyet sol kanadına 

karşı yaptıkları taarruz üzerine gö· 
ğüs göğüse şiddetli muharebeler 
olmuştur. Alman tankları ehemmi 
yetli bir sovyet hattına karşı iler· 
lem;şıerse de bu hattı yarmağa 
muvaffak olamamışlar ve müdaf a
aya çekilmek zoründa kalmışlar 
dır. Sovyet kıtaları bunun üzerine 
şiddetli bir karşı taarruza geçmiş 
\er ve Almanları ele geçirmiş ol
dukları mev.ı.ilerden almışlardır. 

Lüks yemek, yatak ve salon 
takımlarından mürekkt'p ev eŞ · 
yası mezat aaloııuııda teşhir edil· 
mekledir . Bu eşya 10 Temmuz 
cuma sabahı saat on birde ııatı

laca!Ltır • 


