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GEBE AYLAR 

lniilizler, Rommel ordularını 
durdurmaya muvaffak oldular. 
Hatta yer yer taarruzlarla Al-

manları ellerinden geldiA'i kadar 
hırpalıyorlar. Bu durumun böyle· 
ce ne kadar süreceti kestirilemez. 

i Londradan gelen haberlerde ge
niş bir nefes alma ve hoşnutluk 
alametleri beliriyorsa da henüz 
büyük ümitlere kapılmaktan çe
kinilmesi açıkça söyleniyor. iki 
tarahn da , sıcak ve kurak çöller
de yüzlerce kilometreyi , hiç du
rup dinlenmeden hızla geçmeleri 
askerleri yormuştur . lngilizlerin 
toplu müdafaa yerine varmış ol
malarına karşı , mareşal Rommel 
de , zayıf kollarla çok ileri gitti
ji için ıüphesiz arkadan yardım 
bek1iyor • İngilizler , Alman ve 
ltalyanların daha kısa yoldan, da
ha çabuk yardım alacaklanndan 
tasalanıyorlar. Kendilerine gele
cek yardımların daha uzun ıüre
cetini söylüyorlar. 

Mihver kuvvetleri vardıkları 
yerde durup üslerinden uzak, son
suz bir müdafaada kalamıyacak

lan için Rommel, kendini toplar 
toplamaz yeniden büyük saldırışa 
rcçmek , ya Mısın almak , yahut 
geri dönmek zorundadır. lngilizler 

lstanbul : 9 (Türksözü Muha· 
birinden) - Başvekilimiz Doktor 
Refik Saydamın cenazesi bugün 
bilyük törenle Haydarpaşaya ge· 
tirilmiş ve hususi bir katarla An· 
karaya doğru yola çıkarılmıştır. 

Ankara : 9 (Türksözü Muha· 
birinden) - Cenaze ile refakat 
eden zevatı hamil olan husust 
tren 10 Temmuz Cuma günü sa
at 9 da Ankara istasyonuna rire
ccktir. Garda Büyük Millet Mecli
si Reisi, Genelkurmay Başkanı , 
Vekiller , Meclis Reis Vekilleri , 
Grup Reis Vekilleri, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri , 
Müstakil Grup Reis Vekili, Anka
ra Vali ve Belediye Reisi , Gar-
nizon Komutanı :tarafından karfl· 
lanan cenaze arabasına konularak 
otomobillerle B. M. M ve C . H. 
P. yolundan Başvekalet meydanı

na ietirilecek ve burada bir top 
arabasına nakledilecektir. 

Merasime Bışvekllet meyda
nında batlanacaktır. 

Sivil ise jaketatay , silindir 
şapka v~ kara , deniz , hava 
kuvvetlerine mensup ise büyük 
üniformayı labis teşrifata dahil 
ıevat saat ondan önce Başveki· 
let meydanına gelerek kendilerine 
krokide giıterilmiş olan mevkile
ri almış bulunacaklardır. 

Çelenklerin daha evvelden 
gönderilmiş olması lazımdır . 

Kroki mucibince teıekkül e
den cenaze alayı saat onda Alay 
Sancakları ile bir piyada alayı , 
bir ıüvıri bölütü , bir jandarma 
taburu refakatinde Başvekalet mey· 
danından hareket ederek Ulus 
meydanı .~Atatürk Bulvannı taki
ben yaya olarak Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti önüne kadar 
gelecek ve burada merasime ni· 
hayet verilecektir. 

Hükumet merkezinde cenaze 
merasiminin yapıldığı Cuma günü 
bütün şehirlerde Bayraklar sabah
tan grupa lcadar matem alimeti 
olarak yarıya indirilecektir. 

Dün Baıvekillikte bir imza 
defteri açılmış ve yerli , yabancı 

yilzlerce şahsiyet defteri imzalaya· 
rak , memleketin bu temiz ve 
değerli evladına karşı say21 vazi· 
felerini yerine getirmiştir . 

Diter taraftan • cenaze töre· 
ni için lstanbul'da ve Ankara'da 
hazırlıklara başlanmış bulunmak· 
tadır. 

Başvekillik Müsteıarı B Cemal 
Yeşil \le Hariciye Vekilliti proto
kol müdürlerinden Bülent Uıaklı· 
gil dün saat dörtte hususi bir tay· 
yare ile lstanbul'a hareket etmit: 
ler ve lıtanbul'da, Vali Dr. Lutfı 
Kırdar'ın reisliti altında ~oplan8:· 
rak yarın yapılacak törenı tesbıt 
eden komisyonda hazır bulunmuş· 
tardır. • ise bugünkü durumu oldutu gibi 

korumakla dahi Mısın ve bilhassa 
lskenderiye ile Süveyşi ıürekli 
hava akınlarından kurtaramayacak
ları için Almanları gerilere püs· 
kürtmeğe mecburdurlar. Bunun 
içindir ki general Auchinleck , 
beklediti yardımlar gelir gelmez 
mutlaka büyük bir harekete giri 
ıecektir. Bugünkü duraklama cep· 
hesinin tek faydası , lnrilizlere 
vakit kazandırmaktan ibarettir. Mı 
sır muharebesinin asıl neticesi , 
iki tarafın karııhklı yıtılacak kuv
vc:tleri arasında beklenen büyük 
çarpışmadan sonra belli olacak
tır. 

Sovyet ceph~ l ~FRIKADA=ı 

Fakit , bugünkü netice dahi 

Doa batıııada 
mallarebelır 

Tripiç Alman 
harp gemisi 

dün torpillendi 

Harbin birinci 
safhasının sonu 

lnrilizler hesabına çok dekerli bir Ankara: 9 (Radyo Gazela•l)-
baıarı sayılabilir. General Auchin· Sovyet cepheıinde Alman taar-
leck, Tobruk'tan sonra esaslı bir ruzunun birinci safhası bitmit de-
muharebe kabul etmiyerek hızla ne bilir. Bundan sonra Alman 
reri çekilmekle esaslı kuvvetlerini askeri kuvvetleri ne yapacaktır ? 
boşuna harcamamıı , Mısırı bu- Bu henüz malum deA'il. Alman 
güne kadar kurtarmış, yarın için ordularının Kafkas petrol saha· 
daha sürekli dayanma , hatta ta- tarını inmek isteyecetl haltkında 
•rruz imkanlarını elinde tutmuştur. bir tahmin belki yerinde olmaz. 
Geçen aydaki ıaşırtıcı hezimetler· Don nehri batısında bütün 
den, lngilterede başgösteren ka- Alman kuvvetleri hııreket halin -
''llık duygu ve düşüncelerden dedir. t Almanları durdurmuş ol- Sovyet denizaltıları Tripiç 

·r~ ~ ~erlik bakımından oldu· Alman harp gemisine iki tor -
1 

1 
any e ·'\evi yatı yükseltmek pil iaabet ettirmişlerdir. 

t~laıılıyor kı '"lı bir hamledir. Moskova : 9 (a.a .)- Kalinin 
erınden beklene.,~rin , kendi- cephesinde Alman taarruılarını 

ve fedakarlıkla işe atıırw. ~ayrct bildiren bir ek tebliğ-de deniliyor 
büyük felaketlerin acı dar~e: ""rı le · • 1 • x, .. ,) 1 • 

e 
1
anelenip sar~ılmaya ihtiyaçla. Topçumuz düımanın 7 taar· 

rı vardır 1 ü k _ · bHnu P ı ilrtmuttür. Düımanıo 
. . Aı_ma~lar için çöl muharebe ti~i ~~~~an fazla asker kaybet-

ıını? şı~dıd~n elde edilmif de. la bir Ç~rı.. c~ilmektedir. lki top-
terlı netıcesı .' Ruıyada baılıyan l harp malze~ıt.ralyö~ ve baıka 
ve Don nehrıne lcadar ilerliyen Moakova ~ ~a~hrıbedihniıtir. 

CGwfm 1 ile!_,, ... > "-.&.)- Voro . 
(Gerisi 2 Del -.,\\da) 

Teşebbüs 
lngilizler elinde 

Raşid Ali ile 
Kudüs Müftüsünün 

beyannameleri 
Ankara : 9 (Radyo Gazete•l)-

Afrikadan gelen haberlere göre • 
teıebbüı hala logiliz sekizinci 
ordusu elindedir . Bugün Alman 
tayyareleri Mısır ve Kudüıe Rııit 
Ali GeylAni ile Kudüs Milftilıü 
Hüıeyninin imzalarını taııyan be· 
yannamelN atmıtlardır. 

Tunus : 9 ( a. a. ) - Havı• 

muhabiri bildiriyor : EIA!emeyn 
muharebesi ikinci haftasına rir· 
mittir . İki gilndenbtri durumda 
her hangi bir detifiklik olmımıf· 
tır. Yalnız şiddetli topçu düel· 
)oları ve hava bombardımanları 

oldutu bildirilmektedir . Bununla 
berıber de salı günü EIAl"meynin 
cenubunda piyade kolları arasında 
çarpışmalar olmuıtur . Fakat bu 
çarpıfmaların muharebenin umu· 
mi seyri üzerinde tesiri olmamıı· 
tir. Romt.1 , Elalemeynden bıflı· 
yarak ıimalden cenuba inen cep· 
he hattını zaviye teıkil edecek 
bir tekilde batıya dofru çekmit· 
tir. Bu , lngiliz savat gruplarının 
Mihverin sat cenahına kartı yap
tıtı hareketin şiddetini artırdıtına 

ı ............ ı 
i KABiNE i 
i TESKiL i 
1 EDİLDİ i 
:. .......... J 

Bay Saracoğlu 
Başvekil oldu 

Yıaı ıaıvelllllmllla ıeçtlll kabine aıAları 

i"""""""""""" Yeni hükUmef ff"""""""""M"ı 
! Başvekil : Ş. Saracoğlu Maarif vekili : Hasan Ali Yücel 1 
ı Adliye V. : H. Menemencioğlu iktisat Vekili : Sırrı Day ı J M. M. Vekili : Ali Rıza Artunkal Sıhhat Vekili : Hulusi Alataş ı 
ı Dahiliye Vekili : Fikri Tuzer G_.lnhisarl~r V.: Raif Karadenizj 
ı H. vekaleti vekili: Ş. Saracoğlu Zıraat Veklli : Raşit Hatipoğlu ı 
ı Maliye Vekili : Fuad A~rall Münakalat Vekili: Fahri Engin ı f Nafia Vekili: Ali Fuad Cebesoy Ticaret Vekili : Behcet Uz 1 ...... " .................. """ ..................... " ................ " ........ .. 

Ankara : 9 ( a. a. ) - Bu-

giln ıaat 13 de ııatıdaki resmi 
teblit neıredilmiıtir: 

Riyaseticümhur Umumi Ki · 

tiplifinden : Reiıicümhur Jsmet 
ln6nü Baıvekil Refik Saydamın 
irtihali üzerine hükumetin teılci
line İzmir Mebuıu Hariciye Ve. 

kili Şiıkrü Saraco§'lunu memur 
etmiıtir • 

Ankara : 9 (Radyo Gazal••I) 
Yeni kabine fÖyle teıelı:kül et
miıtir: Baıvekil Şflkrü Saracotlu, 
Adliye Vekili . Haıan Menemen

ci<>Jlu. MillilMildafaa Vekili Ali 

Rıza Artunkal , Dahiliye Vekili 

Fikri Tuzer , Hariciye Vekileti 
Vekili Şilluil S11racottu ·, Maliye 

Vekili Fuat Afralı , Nafia Vekili 

Ali Fuat Cebeıoy , Maarif Vekili 

Hasan Ali YOcel , llctiıat Velcili 

Sırrı Day. Sıhhat ve içtimai Mu

avenet Vekili Hultlıi Alatıf,Gilm
rük lnhiaarlar Vekili Raif Kara

deniz, Ziraat Vekili Şevket Raşit 
Hatipo§'lu, Milnaka!At Vekili Fah. - ,. 

Ba,vekilimiz Ş. Saraco•la 
ri Engin ve Ticaret Vekifi Dok
tor Behcet Uz . 

ehre bir aya kadar 
çme suyu verilecek 

İngiliz tanklarinda 
soğutma tertibah 

Baıveklllmlı 
ı. Saracotıa 

TÜRKSÖZO - Yeni hükumeti
mizi teikil eden Başvekil Şükrü 
Saracotlu 1887 de ödemişte dot
muştur. Orta tahsilini lzmirde 
yapbktan sonra mülkiyeye girmiş 
olan Sayın Saracoklu , burayı bi
tirdikten sonra 1912 lzmir lttihad 
ve Terekki mektebi müdürlütünü 
yapmıı , Bilahare Belçikayı ve 
Umumi harp sırasında Cenevreye 
giderek orada üniversite siyasi 

ilimler ve iktisat şubesinde okuya
rak mezun olmuş , 1923 de Mec
lisi mebusanda lzpıir mebusu o· 
!arak bulunmuştur. Şükrü Sara· 
cotlu , 1925 de Fethi Okyar ka· 
binesinde Maarif Vekaletini idare 
etmiş ve bilahara mübadele ko
misyonunda reislik etmiş ve ismet 
lnönü Kabinesinde Maliye Vekili 
olmuıtur. Sonra memuren Ameri· 
kaya giden Saracotlu bunu mü
teakip Parise gitmiş ve borçlar 
mukavelesini imzalamıştır. 

1933 Mayısında da Saracotlu 
Adliye Vekili olmuştur. Mühim 
Adli mevzuatı tatbik ıahasına çı· 
karmaya ilk defa Saracoklu mu
vaffak olmuştur. Ve bu kıymetli 
devlet adamı 1938 de evvela 
Celal Bayar ve onu istihlat eden 
Saydam Kabinesinde Hariciye Ve
kaletini deruhte ve muvaff akiyetle 
tedvir etmiştir. 

I 

l 

Londra : 9 (a.a.)- Mühim 
mat nazırı M. Lyttelton bugün 
Avam kamarasında demeçte bu
lunarak, :mihverden uptedilen 
tankların muayenesi neticesinde 
bu tankların soğutma tertibatının 
lugiliz tanklarından üıtün olma· 
dığ'ının anlaşıldığını söyJemiıtir • 

Şehre temiz içme ıuyu ge 

tirilmesi hususunda genit bir te
ıiaat ıebekesinin vücuda getiril
diri. fakat ıonradan bu itin ya · 
nda kaldıtı malumdur. Bu hususta 
elde ettitimiz malumata göre , 
ana tesisat için IAıım gelen de
poya bağlama iti ve ayni zaman
da kuyuların tecrübeleri yapılıp 

Bu değ'erli devlet adamımız 
için yeni vazifesinde de muvaffak 
olması yolunda en samimi temen· 
nilerimizi izhar ederiz. i 

l 

Nazır şöyle demiftir: 
"İngiliz tanklarının soğutma 

tertibinde büyük ıslahat yapılmıf
tır. Alman tanklarının ıiıtemleri 
bizimkilere hiç bir suretle üstün 
detildir. 

delalet etmektedir. Alman komu
tanlık• bu baskıya cepheyi ce
nuba dofru almak ve yeni hatta 
kuvvetlerini toplamak ıuretile mu
kabele etmiıtir • 

Gazetelere gelen telgraflardan 
anlaııldıfına göre , lngiliı aavaı 
kıtaları müteaddit defa ve bilhaı · 
aa paıarteai günil Romelin mev
ıilerini çevirmete çalıımışlarsı da 
sayıca üıtfin kuvvetler karıııında 
çekilmek zorunda kalmıılardır. 

tuhımbaların tipi tesbit edilinceye 
kadar ıehrin daha fazla auıuı 
l!>eklememesi nazarı itibara alına 
rak muvakkat bir tesisat yapıl
ması kanunen su iflerile ılakalı 
belediyeler imar heyetince kabul 

edilmiıtir • 

Muvakkat teıisat için lbım 

gelen tulumbalar , boru ve ıair 

malıeme tedarik edilmiş ve ha. 
r.ırlanmıt olduA-undan bu işin ema-
neten yaptırılmasına belediye en· 
cümenince karar verilmiıtit • Mu. 
vakkat teıiaatı kontrol etmek ve 
yaptırmak üzere de bir fen me
muru ıehrimize gelmiş ve etüd
lerini bitirmittir. Dünden itibaren 
muvakkat teıisatıo yaptırılmasına 
baılanmıştır. Muvakkat teıisat ile 
ıehrin acil ihtiyacı temin edile
cektir. Su suretle bir aya kadar 
teıieatın biteceti~ve şehre au vc
rilece§'i ilmit edilmektedir. 

Halkımızın temiz ıu içebil· 

Romelin batıya;do§'ru bir Çe· 

kilme hueketi yapacıfına dair 
ortada hiç bir emmare olmadıtı 
gibi lıkenderiye berine yürGmek 
plinınm fimdiden akim kaldı§'ını 
iÖıteren bir alimet de yoktur. 

(Gerfll I ... ..,, ... ) 

meıi için ıehrin muhtelif ıemt· 

l lerine ihtiyaca kaft çeşmeler ko

naca~ gibi iatiyenlere de su ve
rileecktlr. Bilhaaaa bu ıu tevzia-

Kanada'da mecburi 
askerlik kabul edildi 

" 1 Ottava : 9 )a.a.)- Kanada 
Avım kamara11 hükümete deniz. 
aşırı harp sahalarına mecburi as - t 
ker göndermek ıelahiyetini veren > 
kanun layihasını 54 reye karfı 
158 reyle kadul etmiştir . 

Avam kamarası denizaıırı • 

hizmetinde mecburi askerlik usu
lünü tatbik için hükumete selA· 
hiyet veren kanun layihasına S3 
reye karıı 158 reyle kabul etmiş· 
tir. 

Beıvekil M, Mackenziı'I King 

ıah akıımı Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak, hükumetin 
Kanada harp kayretleri yükünü 
mümkün o ldutu kadar hakkani· 
yetli bir ıurette tevzi için ted· ı 
birler alacağını bildirmiıtir • > 

1 

tında ıulama itlerinin daha ko· 
laylıklı başarılması , her hangi , 
bir yangın hadisesinde yakın bir 
mahalden bol su tedariki için 
tedbirler alınmış olduğundan ay• 
rıca muhtelif ıemtlere yangın ve • 
ıulamı muıluklan yapılacaktır. : 
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Memleketimizde 

ınazotlu trenler 
Ankara : 9 (Tüı ksö7.Ü Muha · 

birinden) - Devlet Demiryolları 
idaresi için lokomotif, vagon ve 
demiryolu malı.emeıi mübayaası 

için Almanyaya gitmiş olan heye · 
timiz oradaki işlerini bıtirdiğinden 
onbeş temmuı.a dogru şehrimi1.e 
dönecektir. Yeni anlaşmaya g-öre 
yakın zamanda Atmanyadan kifi 
mil.tarda lokomotif, yolcu ve; ük 
vagonları memleketimize ielecek· 
tir. Buti?ariıtandaki lokomotif ve 
vagonlar Devlet demiryollarıle 

Bulıar nakliyat şirketi ıra11ndaki 

ihtilaf hallolunur olunmaz mem · 
leketimiıc gelecektir. 

Ankara lıtanbul araıında 
işletilecek ma:ıotlu trenlerin Al· 
manyada imaline devam olunmak· 
tadır. Bu lokomotif ve vagonlar 
gelince lstanbnl • Ankara yolcu
ları daha çabuk gidip gelecek· 
lerdir. 

Ceyhanda kahve 

kaçakçılığı 

Ceyhan : 9 ( Türksöıü mu
habirinden )- Ceyhanda müveı.zi 
lbrahim karıı;ı , kaçak kahve sa
tanlara yataklık etti~inden ve ka
çak 1'ahve aı andı~ında müvezzi 
lbrahimin evinde lbrahim oğlu 
Mehmedc ait 13 kilo 200 gram , 
Ahmet o~lu Evliyaya ait 11 kilo 
4CO gram kahve inhisarlar taldp 
memuru Bayram Gören Baş me 
mur Celal Çeçen ve Emniyet me
murları tarafından ; opılan araş

tırma neticesinde bulunmuftur . 
Mehmet ve Evliya tevkıf edilmiş, 
müveııi lbrahim ve kamı serbest 

bıraltılmıştır • 

Ceyhanda dağıtma 

birlikleri kurul :lu 
Ceyhan : 9 ( Husuııi muhabi

rimizden )- lafe dağıtma birlik · 
!erinin seçimi C . H. Partisi bina
sında reis Süleyman O~uzun rİ· 
yasetinde yapılmıştır. iaşe dağıtma 
birlik adlarına Parti reisi Bay 
Süleyman O~uz bu işin ehemmi
yetinden bahisle kısa bit hitabede 
bulunmuf , seçilen idare heyeti 
e1alarına iaşe işlerinin bir intiıam 

• dahilinde yapılmasmı bilhassa bu 
iıe önem verilmesini rica etmif
tir. Yakında birlik azalara tevzi
ata baılayacaktır • 

inhisarlar kadrosunda 
Şehrimiı. inhisarlar satış amiri 

Bay Sıtkı Eskişehir satış amirli· 
~ine, Ceyhan inhisarlar Baş me
muru Celil Çeçen de Adana sa· 
tış amirliğine tayin edilmişlerdir . 
Bu genç memorlarımu:a yeni va
ıifelerinde de başarılar dileriz. 

Gebe Aylar 
(Bll3farah Birloeidel 

büyüle taarruz gelişirken lngilizle· 
ri başka bir noktada cephe aç
maktan alıkoymak olmuştur. Mı
sırı kurtarmak için her taraftalti 
kuvvetlerini, bilhaua kendilerine 
son çaı pışmalarda üstünlük veren 
tayyarelerini Afrilcada toplamaya 
çalışan lngilterenin baş1<a cephe· 
lcrde önemli toplululclar yapma 
sına imkan olmadığı gibi, çöl mu 
harebeleri gelecek çarpışmaların • 

gerekli kıldığı her türlü ha:ıırlık 

ve lcudret bakımından ibret dolu 
bir ders vazifesi görmüttür . ln
giltere , bundan sonra , elindeki 
kuvvetleri her hangi bir maceraya 
kolay kolay atamaz. 

Mısır önünde, neticesi henüz 
belli olmıyan son ve kesin dÖ· 
vüşler sürüp giderken Rusyada 
Almanlar büyük taarruza girişti

ler • Ayni zamanda yaRılan bu 
hareketlerden birinin, yahut öbü· 
rünün, veya her ikisinin muvaffak 
olup olmaması Avrupada ve Şark. 
ta durumu temelinden deği§tire· 
cektir. Bunun içindir ld, Temmuz 
ve Ağustos aylarının umulmadık 
büyük sonuçlara gebe oldu~unu 
söylemek yanlış dcQ'ildir . 

Necmettin SoJalı 

Yüzme havuzu 
tribünleri 

Atatürk parkındalci yü:ıme 

havuzunun trıbünlerinin Türkiye 
birincililclerine yetiımesi için, Be
den Terbiyesi umum müdürlüğü· 
nün bir koordinasyon kararı is· 
tihaali etrafında teşebbilıe geçtig-i 
haber alınoııştır. 

Hayvan pazarı 
Belediye tarafınrlan karşı ya· 

kada bir hayvan pazarı yaplırıl· 

makta oldu~u mA!umdur. 1-\ldığı
mız malUmata göre buraya lazım 
gelen memur odası, ıatıı yerleri 
ve Hela ihale edilmiotir. lnoaat 
biter bitmez hayvan pazarı karıı 
}'akaya naldeciilecek ve böylelik
le şehre hayvan girmesi ve bu 
yüzden hasıl olan gayri ııhhl 
haller Önlcrımi~ olacalıtır . 

Bir erkeğe ve 

polise çatan kadın 
Döıeme mahalluınde oturan 

20 yaılarında Durmuş kııı Aliye 
Angil adındaki kadın ayni mahal · 
leden Musta(a adında biriıine 

hakaret ettiğinden ötürü hakkın· 
da kanuııi muamf'le } apılmak üze
re kendisini lı:arakola davet eden 
polis memurunu da vuzife batın· 
da tıskrir ettıQ'inden tutulan ev· 
rakla Adliye}'e teslim t'dilmiştir. 

Sahte muamele 
Döşeme mahallesinden Kerim 

o~lu lzıf'tlin, yaşının küçük ol· 
masından ve tabı ikalarda çalışa

mayacağından ayni mahalleden 
Yakup o~lu Necmeddirı Atsy 
adındaki çocu~un nüfus kağıd.ını 

alarak ıahte muamele yaptıkla 
rından her iki suçlu haklı.:uıda 

kanuni muamele yapılmıştır. 

Kama taşıyan çocuk 
Mir:ıa çelebi mahallesinden 

Şaban oQ-lu Nedim Konu adında: 
dalcı çocuQ-un üıeriııde yapılan 

arama sırasında 50 santim uz.unlu· 
~unda bir kama ıuhur ederek 
müsadere edilmiştir. 

Tutulan hırsızlar 
Ali dede mahallesinden Mu · 

hiddin adında biri, evinde bulun
marlıQ'ı bir sırada, Kilisli olan ve· 
Adanada dutlu handa oturan 
Mehmet <Jait oğlu Muharrem, 
arkadaşı Salahiddin ile birlikte 
mezkur eve girerek bir Savan ve 
bir tara1' çalarak kaçtıkları sıra· 
da komşular tarafından görülerek 
yakalanmışlardır. 

Bir yankesici 
Dö~f'me mnhallesiÔde oturan 

ve Malatyanın Akçada~ kazası 

Karapına köyQnden olan Ömer 
o~lu Şehos incirlik istasyonundan 
Adan ara gelirken arkadaşı İbra 
him adında ki ıahıs 82 lira parası· 
nı yankesicilik suretile aşırmış 

ise de suç üstü yakalanmıştır, 

Sovyet cephesi 
( Başı 1 ilJci say/ada ) 

nej'in batısındaki muharebelere 
mareşal Tımoçc nko muazzam mik· 
darda tank, uçak ve piyade kuv · 
vetleri aolcmuştur. Büyüle m~ydan 
muharebesi bütün şiddetile devem 
etmektedir. Ruslar her toprak 
parçasını Almanlara çok pahalı 

ödetiyorlar. 
Moskova : 9 (a.a.)- l:ıvcstla 

gıııetesi muhabirinin bu alııoam 
çektiği bir telgrafta şöyle denil· 
mektedir: 

Almanlar Don nehrini yalnız 
dar bir kesimde geçmiye muvaf. 
fak olmuşlardır. SavaŞ Voro. 
nej'in batısında yapılmaktadır. Al· 
manlar çı1'ıntılarını geoifletmek 

için hücumlarda bulunuyorlar. 

TORKSOZO 

Pamuk kooperatifi 
kongresi yapıldı 
Geçen hafta ekseriyet olma

mıısın<lan dolayı toplanamıyan 

Adana Tarım Satıf kooperatifi 
dün saat 15 de Halkevindc Mah 

mut Barlaııın riya etinde toplan · 
mıştır, Bu taplantıda idare heyeti 

ve kontröller seçimi yapılmıştır. 
Yeni idare heydi ıu zevattan 

mütefeUildiı: 

Mahmut Barl <ı s , Ahmet Turan, 
Memduh Çelik, Mahmut Kibar 

o~lu .. 
kontrolluklara : 
Huım Savcı, lhrahim Uçak. 

Hakem he}·eti: 
Nuri Şen, Abdullah Ör.kan, 

Eyüp Sabri Ünttl. 
Bu toplantıda Tıcnret Velca· 

leti namına Ziraat müdürümüz 
Nuri Avcı hazır bulunmuş ve 
kongreye riyaset ctmiıtir . 

Kozan kaymakamı 
Kozan kaymakamı Bay Rifat 

Erdal Diyadin kaymalcamlığına 
tayin edilmiştir. Au çalışkan idare 
amirimiıe yeni vazıfesinde de 
muvaffakıyetler dileriz. 

Afrikada 
<Baıtaratı Birincide) 

Tersine olarak Romelin bu 

günkü duıa~lanıarlan istifade ede
rek lıuvvetlerini toplamakta ve 
birliklerini tcmamlamakta oldu 
ğuna hükmettirecek sebepler var
dır . Alman 11rhlı tümenlerinin 
ehemmiyetli takviyeler alamadığı 
1Bn1lma\ctadır. Bıına mukabil ltat
yanların Lilloria tümenine yeni 
ağır tdnldar gelm iştir. 

KAYIP- Adana ~ubeıinden 

aldığım terhis teıldremi "8ybet

tim. Yenisini alacagımdaıı hükmü 

olmadığını ilan ederim • 
Adarıanın Meletme:ı kö

yünden Lutfullah oğlu 324 

do~umlu Halil lbrahim 

fi?.:! ı •ıtt7•11 
- -

TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cuma - 10.7.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı , 7.32 Vücudumuzu 
işletelim. 

7.40 Ajans Hahctleı i , 7.55 Mü
zik: Senfonik parçalar (Pi.) 

8.20/8.35 Evin saati. 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayar , 12.33 Mü1.ik : Saz 
Eserleri. 

12.45 Ajanı Haberleri , 13.00/ 

13.30 Müzik : Şarkılar. 
18.00 Program ve Memleket saat, 

Ayarı, 18.03 Müz.ik : Fasıl 
Heyeti, 18.40 Müzik : Hafif 
Müzik (Pi.), 19.00 Konuşma 
(Kitapsevenlcr Si\ati). 

~9.15 Miizik: Dans Müziği (Pi) 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri . 
19.45 Müzik : Klasik Türk. 
Müziği Programı. ( Şef : 
Mesud Cemil) . 

2015 Radyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Şarkı ve Tür 
küler, 
21 oo Zraat Takvimi. 
21.10 Temsil. 

22.00 Radyo Salon Orkestrası. 
Trası. ( Violonist Necip 
Aşkın). 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans haberleri 

22 45122.50 Yarınki Progr.ım ve 
Kapanış 

••• DOKTOR••• 

• • • Muvallak Emsen • 
•• Asker hastahanesi dahil(qe ı 
f Müttthassısı f 

f Hastalarım hergün sa· f 
: at 15 ten sonra Kızılay ci- : 
f vannda 18 numaralı · evde f 
t kabul eder. 14339 t 
•••••••••••••• 

KAYIP- Askerlik terhis tez· 
kircm ile raporumu kaybettim . 
Yenilerini alacağımdan hükümleri 
olmadığını ilan ederim . 

Adananın Bey köyünden 
Rıfat o~lu Mehmet Çelill 

316 doğumlu 
- -- -- ---- ----------

ıo>~o+o+++o-~~~~~~~•~••••••ı 

i Çamlar Ot li i 
ı • 
i AÇILDI i • • • -0- Iskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam- i 

lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 

ıı altmda açılmıştır. Müdüriyetin gelecek o 
müşterilerin esbabı istirahatını temin için+ 

ı hiç bir fedekirlıktan kaçınmadığını bir~ 
ı defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek·ı 
~ siniz. 14-15 14248 ı 

ı.~··········~··~·~····~~· 
i l A N 

D ... v let Demiryolları Adana 6. 
Müdürlüğü Arttırma, Eksiltme 
Reisliğinden : 

' 

ın cı İşletme 
Komisyonu 

Muhammen bedeli IS.000 lira tutan muhtelif eb'adda 120 
M/3 çam kereste şartnamesi veçhile 17/Temmuz/942 cuma 
günü saat 16 da kapalı zarf usulile Adanada 6. ncı İşletme 
müdürlüğü binanında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat tE.minat 
akçaları veya teminat mektupları, kanuni ikametgah vesikaları 
nüfus cüzdanları ve Ticar~t Odası vesikalarile yukarda tayin 
edilen günde 2~90 No . lu kanunun emrettiği şekilde hazır
lamış oldukları leklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel Adanada Devlet Demiryoliarı 6. ncı işletme müdürlüğü 
binasında toplanacak Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. Şartnamaler komisyona 
mürııcaatlıı bedelsiz olarak veriHr. 1-5-10-15 

10 Temmuz 1942 

~================== ........ ================= 

Defne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çağlayanların ortaşmda, &'eniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştır. 

Tam Pan•İyon ( Kahvealtı, Yemek, Ban10) lıabul 
edilir. 

Fiyatlar çok matedlldlr. .............. 
Turizm Oteli 

ı ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

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

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayın Ye biltüo Çulıuronoıo en fÜzel 1&yfiyeai yo isti 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tatil devresi 
feçirmek istereeniz mutlaka TURiZM OTELİ'oe ininiz. 

-------···-----
Turizm Oteli 

ANTAKYA'DA 
Antakyanın Biricik Otelidir 

Yeniden tan~im edilen bahçe.ive loltanta•ile An· 
taltyada uçme İn•anların toplantı y eridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

.......... ·====================' 

OOGUM V[ ~OCUK BAK,Mf Vi BAŞTABİBlİGİNO[N: 
Müessesemizin 942 mali yılı sonuna kadar ihtiyacı olan 

koyun eti 117/942 den itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 15/7}942 <,~arşamba güııü saat 10 da sıhhat müdürlüğü 
salonunda yapılacaktır. Şeraitin müessesemize müracaatla öğ
renilmesi lazımdır. isteklilerin kanunui vesikalariyle Vf': ilk 
teminat makbuzunu tayin edilen günde komisyona vermeleri 
ilan olunur. 3-7- 10-14 14329 

11 an 
ADANA TİCAR[T VE SANAYİ ODASIHOAH · 
Sicil ticaretin 88 numarasında kayıtla Milli Mensucat işlet• 

mc Türk Anonim Şirketi Umum müdürü Nuh Naci Yazgan 'ın 
senelik mezuniyetini kullanmak üzere şirket merkezinden ay· 
rılacağı müddet esnasında şirketi harice karşı ayni hak ve sela
hiyetle Emin Özgürün vekaleten temsil edeceğine dair tevdi 
olunan ve birinci noterliğin 7-7-1942 tarih ve 4594 sayılı 
şerhile tasdik edilmiş bulunan 7 Temmuz 1942 tarihli ve 2 
numaralı sırküler sureti aşağıya çıkarılmıştır. Keyfiyet ilin ol• 
un ur. 

SİRKÜLER NO : 2 
Şirketimiz esas mukavelenameıinin 30 ve 31 inci maddele· 

rine ve Meclisi İdaremizin 27-5- ] 942 tarih ve No : 9 kara· 
rına tevfikan şirket Umum müdilrü Nuh Naci Yazgan'ın sene· 
lik mezuniyetini istimal etmek üzere şirket merkezinden ayrı· 
lacağı müddet esnasında ıirketimizi harice karşı aynı hak ve 
selahiyetle Emin Özgür vekaleten temsil edecektir. 

Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber 
olması, şirketi ilzanı etmesi için Emin Özgür.ün, ikinci imza 
sdihiyetini haiz Mehmet Muhaddisoğlu ile müştereken ve şir· 
ketin resmi mühürü ile müştereken ve şirketin resmi mühürü 
ile birlikte vazı imza etmeleri lazımdır. 

Şirketimizin resmi mühürü ile Emin Özgür ve Mehmet Mu· 
haddisoğlun'un zirde mevzu İmzalarının nazarı dikkate alınma· 
sım reca eder, ve şirketimiz hakkında emniyet ve teveccühler= 
devamını diler, saygılar sunarız. 

Milli Mensucat Sanayii işletme T.A.Ş. Meclisi lr 
namına 

Reis Azası . iiaıt 
Mustafa Ôzgür Nuh Naci Yazgan imza 

İmza lmza ~nmet Muhaddiso~lu 
Emin Özgür şu suretle imza edP 

şu suretle imza eder imza 
imza 

~
----=-~===~~-

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıltltiı yer : Türksözü Matbaaıs 


