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Adana'ya 
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Saydamı dün gözyaşları 
arasında toprağa verdik 

Ankara : 10 (a. a.) - Milli 
Şef, Doktor Refik Saydamın ani 
YC elem verici ölilmil müoaıebe · 
tiyle yurdun her tarafından gelen 
taziyetlere teşekkürlcrinin ve 
Yurttqlara satlık dileklerinin ib · 
latına Anadolu ajansını memur 
etmişlerdir. 

f Su tesis tı i • • ==========! •••••• YAZAN: ASIM US •••••: 

------· ------
Bitin bilyllllerımız t6rende hazır balandalar 
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DÜNYA IVIATBUA TINDA 1-IADİSENİN AKİSLERİ 

An1'are: 9 (Radyo Gazeteal)
Başvekilimi:ı Refı k Snydıı mın Ölü· 
mü Bütün Düqya Matbuatında 
derin akisler yapmıştı r. Bütün 
matbuat rahmetli Seydımıı hür· 
m~tlt' anmalıtaıiır. 

Ankara : lo (Türluöıü Muha· 
birinden)- Bugün bütün Türkiye 
ve Ankara rahmetli Rt-fık Saydam 
için yu tutmuftur. Büyük ve az. 
ir:. ölünün Cenaıeıi hugün An"8 
raya g-elıli, Ct ınıze törenine başta 
Reisicumhurumuz o lduğu halde 
bütün büyüklerimiz: iştirak ettiler. 

Bu muazzam cena1.e merasi
minde herkı s candan bir teessür 
içindi'! idi, Cen11:ıe tör t:ni için 
hazırla narı pro~ram en ince tef er
rüııtı ile tatbik edilnıif ve de~er
li lıa~bınıız esri mt'ıarlı~a def 
nedifmiştir. Ankara büyüle bir 
matem içinôedir. 

Berlin : 10 ( a. a. )- Bertin 
~uıetcleri dün öl,.n Türk iye Bat· 
tJekıli Dr. R.dık Sovdemın rne· 
1İ) etlerini beliı tl'rı urnrı }' &ıılar 
ncşretmiılerciir . Bütıin ~azdcl"r 

merhumun re1mini ilk U} faların& 
koymuşlardır . 

Deutsche Allg,.nıeine Z~ituııg, 
Rcfık Saydamın , Türlıdyc Dt>vlet 
Reisinin prenıiplerint: uygun ola
ralc, gayesi, biııat kendiıinin de 
tavsif elti~i gibi, Türkiyenin enı . 
niyetini temin etmekten ibaret 
olan dürüıt bir ı iyasel takip ey· 
ledi~ini belirtmektedir . Dr. Refik 
Saydam , bir sene evvel B. M. 
Meclisinde ıöylcrliki bir nutukta 
Türkiye Cünıhuriyeti ile Almanya 
arasındalı i münasebetlerin inlı i · 
faf ını , takibetti~i politıkanın 

bıtlıca muvaffakıyetlerinden biri 
oldu~unu sÖylemifti • 

İnönü ile Ruı.velt 
arasında telgraflar 
Ankara : lo (a. a.) - Ameri· 

ka lstiklali yıldönl"ımünü lnönü 
Ruıvelte tebrik etmiş ve Ruzvelt 
teşekkürle mukabelede bulunmuş
tur. 

Sovyet bahriyelileri Karadenizde Alman tayyaraluine karşı müdafaada 

l spirtolu içkiler 
kanunu yürürlüğü 
pazartesi giriyor 

lstanbul : lo (l'ürksöıü Mulıa 1 
lııı inden)- İspirto ve ispirtolu 
içkiler kanunu pa.tartcsi gününden 1 
itibaren meriyete girec~ktir. Şelı ı 
ı imiı.de bulunan üç büyük r alo · 
fabrikasilt toptancı tütün tüccer· 't 
larınclan ba1.ıları Türk Tabiiyetin · 

de olmamaları rlolayısile pa1.ar- 1 
tesi sabahından itibaren tatili fa· 
aliyet edeceklerdir. Mezkur fir. 
malardarı bir kısmı kanunun çık
masından çok evvel imale la baş · 

ladıklarını ve hakkı mükteıebleri 
bulunduğunu ileri sürmektedirler. 
Bu suretle iddia dermeyan eden 

oı takla birtt'fmelı. hakkını verme· 
mekte<iir. Amiller ve tüccar an· 
cak bir Türk firmaya fabrika 
veya satış maia:ıalarını drvrede· 
celıtler v~ bu suretle 111ıviye r.dil· 
miş ~olaı :aklardır. 

Defterdarlar ve 
maliye servisleri 

Maliye Vekiliiği, Defterdarların 
mali muamelelerin gidişini yakın· 
dan takip ve vb.if eler in ) apılıp 
yapılmadıgını anlamalc üzere her 
yıl merlı.ez ve mülhakatta bulunan 
maliye servislerini teftiş ctmde-
rine lı.arar vermiştir. 

bazı firmalar İnhisarlar idaresine 
mürac-aat etmiş bulunmaktadırlar . 

i Veteriner kadrosunda 
Diğer taraftan Türk tabiiyetin . 

de bulunmayan tütün tüccarların· 
dan bir kısmı da işlerini tasfiye 
etmeğe batlamışlardır. Mer'iyete 
girecek olan lı.anun bu gibi tüc 
car ve rakı :amillerine bir Türk 

Çukurova hara11nda çalışan 
Ceyhan veterineri Ridvan Balii 
Zonguldak vt: Diyarbakır merkez. 
veterineri Osman Eten Çukurova 
harasında çalışmak ür.ere Cey h~n 
veterinerliğine naklen tayin edıl 
miş!erdir . 

: ................................................................................ , 
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1 SEYHAN VJLAYETININ 1 
İ942 REKOLTE TAHMİNİ i 
ı ı 
ı Dün Tıcaret Oda11nda toplanan 53475 balya pamuk alınacağı talı - 92,222,000 kilo Buğday,78,265,000 ı 
ı tahmin Bürosu idare ve istişare min edilmiftir . kilo Arpa, 55,9 • 4,000 kilo Yulaf ı 
ı heyetleri Se}han vil~yetinin Bu~. ve 1,450,000 kilo Susam alına· ı 
ı day, Arpa ve Yulaf mahıulünün Kilo caktır . ı 
ı lcatl ve pamui·un da birinci tah- Bu tahminler Seyhan vilaye· ı 
ı minini yapmıflardır . tine ait olup lçel vilayeti hesaba • 
ı Bu tahmine göre, bu yıl Ada· Pamuk 29,576,000 dahil edilmemiştir.İkinci kati tfth- ı 1 
ı na vilayeti topraklarınd~ ~4~40 Bulday 92,222,000 mio ~sporunda gösterilecektir. B~ i 
ı hektar Akala tohumu ekılmıştır . Arpa 78,265,000 talımın Tt-mmuz ayı içinde gayrı ı 
ı Bu araıi len 12815 balya Akala Yulaf 55,914,000 tabii havai tebeddülat ve afat 
ı alınacaktır . Ekilen ~0659 hektar Susam 5 zuhur r-lmedi~i takdirde pamu- ı 
ı Klevland yerinden ?e . 81590 balya 

1 
•
4 

O,OOO ğun bugünkü va1iyetine nauran i 
ı Klevland pamu.ku ı.tıheal <ılun · bu tahminde ~öıterilen miktar ı 
ı malı.tadır. Yerlı pamuk da 77101 Hububata gelince: Bu yıl A. )ardan % 25 nı.sbetine kadar ÇO· ı l 
ı hektar ekilmiıtir ki bu } erden dana vilayeti topraklarından ğalacaQ'ı da tahmin edilmektedir. ı 

ı ı · .................................................................................. 

Sovyet cephesi 

Voreneş'in 
düşmediği 
söyleniyor 

Cenup cephesinde 
büyük muharebeler 
devam etmektedir 

Ankara : 10 (Radyo Bazete•I) 
Rusyads cenup cephesinde 

Alman taarı uzu bütün şiddeti le 
devam ederken propa~anda fa 
aliyeti de bütün hızile devam 
ediyor . Ruslar Voreneş'in işgal 

edildi~ini teyid etmemektedir. 
Vichy : 10 ( a. a. ) - Ofi 

ajansının öğrendiğine göre, Va· 
ronej'in cenubuııda Alman zırhlı 
kolları jdansk 'a v aı mışlardır. Bat· 
ka bir kol da Borçef'e vardıktan 
ıonra cenuba do~ru ilcrleme~e 
ba1ıamışt1r. Volçans h6la Sovyet
lerin elindedir. 

Şaşırt maç hareketle rinde bu. 
lunan Sovyet kuvvetleri Timo 
çenko orduları grupunun aa~ ka
nadını koruma~a çalışıyorlar . Dön 
gecedenberi Livni'nin batııında 
pek büyük bir tank meydan mu
harebeıi olmıtlrtadır • 

K•Jpiansk · lzium kesimindeki 
Sovyet kuvvetlerine general ju · 
kof kumanda etmektedir. Burada 
Ruı baılcııı çok kuvvetle devam 
ediyor , Ruı müfrezelerinin Oı· 
kola kadar girdikleri ıöylenmek· 

tedir . 

Nihayet haber alındığına göre, 
Svoboda demiryolu kavfa~ı ile 
Oıtrogoık. fehri dün gece fiddetli 
muhar~belerden sonra Alman kuv. 
vetleri tarafından ıaptc::dilmiştir. 

Moskova : 10 ( a. "· )- Vo· 
ronejcie kıtalarımı:r: yeni mevzile· 
rinde düşmanın çolc şiddetli tank, 
tayyare ve motörlü piyade ta . 
arru:ılarına mukavemet etmekte· 
dir. Almanlar deumlı olarak ye· 
ni ihtiyatlar getiriyorlar ve var
dıkları nt'hri gt'çme~e çalıfıyor· 

lar. Bilhassa iki kesimde çolı. fİd· 

detli ve çok kanlı muharebeler 
olmoktadır . Yalnız son iki gün 
içinde Almanlar bu ilci kuimJe 
on binlerce aa"er ve malzeme 
kaybetrnişlerrlir . 

Ttlrklye ytlzme 
lllrlncUlklerı 

Havaz.a trübünler yapılac<. k 

Beden Terbiyesi Se}"han böl· 
ıesi su sporlarına çok ehemmi 
yet vermektedir. Bu durumu tak· 
dit eden Umum Müdürlük de 
Türkiye yüzme birinciliklerini Ey
lulün ilk haftasında Adanada yap
mağa karar vermiştir . Havuza 
ilave edilecek olan tribün ve so· 
yunma yerlerinin planları ikmat 
edilmiş ve infaatına müsaadesi 
hususunda Koordinasyon kararı 
alınmak ltfebbüsüne geçildi~ini 
de yazmıftık. Yüzme havuzumu· 

CGerlsl 2 od aarıacla) 

M
eşhur şair Ziya Paşa imparatorluk devrinde Adanada vali ike 
bir defa kuraklık olmuş. O zaman Adana müftüsü valiye mürE 
caat ederek halkın yağmur duasına çıkacağıın söylemiş . Valini 

de bu duaya iştirak etmesi ricasında bulunmuş. Ziya Paşa müftünü 
bu müracaatına cevap vererek şöyle demiş : 

- Müftü Efendi , Adanaya Allah üç tane n~hir vermiş. Tar<>ust 
Berdan ile Seyhan ve Ceyhan - Çukurovada iken ben yağmur du 
asına çıkmak için Allahtan utanırım. 

Zi}'a Paşa Abdülhamidin İS· 

tibdat devrinde yaşamış devlet 
adamlarımızdandır. Halbuki istib· 
dal ve mutlakiyet devrinden son· 
ra gelmiş bir de meşrutiyet devri 
vardır. Ziya paşadan sonra gerek 
istibdat , gerek· meşrutiyet devir
lerinde Adanaya birçok valiler iİt· 
miştir. Hiç filphesiz bunların hep· 
si de Ziya Paşa kadar bu nehir
lerin kıymetini takdir etmişlerdir. 

Fakat Adanada sulama tesisatına 
teşebbüs edilmek için ancak Cüm
huriyet devrini beklemek lhım 

gelmiştir. 

Fakat asıl dikkate dea-er olan 
cihet şudur ki Berdan ile Seyhan 
ve Ceyhan Çukurova ziraatini ku 
raklıktan kurtaracak birer tabiat 
mevhibesi olduğu halde sulama 
tesisatı yapılmaınaK. yüzünden çe· 
lcilen mahrumiyet yalnız yağmur 
yağmadığı :ta~ıuzluia 
münhasır kalmaz ; hazan da yağ· 
murların fazla yaiması ; yahut 
da~farda karların erimesi ile bu 
nehirlerde suların taştıiı olur. O 
vakit de bütün Çukurova su tui
yanına u~rar. Bilhassa Seyhan ve 
Ceyhan taşınca yirmi binden beş 
yüz bin hektara kadar arazi üze· 
rindeki zirai mahsulatı ya kısmen, 
yahut tamamen h:ırap eder. 

işte bu felaketli vaziyetleri ön· 
!emek ve on ıenede üç defa ge-

. len kuru seneleri karşılamak üze· 
re Adanada devlet tarafınd:ın su 
tesisatının yapılmasına karar veril· 
miştir. 

Evvela Tarsustaki Berdan neh · 
rinden istifade edilmiştir. Orada 
yapılan küçük regüUitör ile 300 
dekar arazi sulanacaktır. Bu tesi· 
sat işletmiye açılmak üzeredir. 

Falcat asıl büyük su tesisatı 
Seyhan nehri üzerinde yapılacak 
tır. Regülatörün inşası bitmiştir. 

Tali kanalların da şebekesi ihale 
edilmiıtir. Sai sahilde takribi o
larak 45,ooo hektar arazi sulana· 
caktır. Sol sahilde 90,000 hektar 
arazi sulanacaktır . Ana kanallaı ın 
inşasına başlanmıştır Asıl tuiyan· 
ları önlemek ve Seyhanın taşması· 
na mani olmak için bu nehrin 

(Qer(ll 1 Dol 18.Jfada} 
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Mısır Cephesi 
durgun halde --Pasifik harp 

Konseyinde 
Mısır mevzuu 
-~-

Mııır~ btlktmetlnl11 
diri.at hareketi 

Ankara: lo {Radyo Gazetesi) 
Mısır cephesinde durgunluk bak 
dir. lngiliı. matbuatı ve Amerika 
Mısrr hükuınetini dürüst po!itikr 
sından sitayişle bahsetmektedirle 
Pasifik harp konseyinde de Mıs 
meselesi ehemmiretle gözden ge 
çirilmiştir. ' 

I.ondrn : lo (a. n.) - Ray 
ter'in askeri muharriri yazıyor : 

Mısır'da son 24 saat içind 
alınan neticeler şöyle hülasa ed 
le bilir: 

Durumumuz evvelki güne gC. 
re ne daha iyi , ne de daha fr 
nadır. Fakat mütehassılann umu 
mt intıbaı vaziyetin fena olmadı~ 
merkezindedir. Rommel ordusu 
nun kuşatılmak üzere olduğun 
g-ö,teren hiç bir alamet yoktu 
General Auchinleck'in alabilece~ 
takviye ve malzemeler hakkınd 
ihtiyatlı bulunmak ve hayaller 
düşmemek lazımdır. Bu itibari 
nikbinliğe oldu~u gibi kötümseı 
!iğe de kapılmak için ortada hi 
bir sebep yoktur. 

Londra : lo (a. a.) - Royk 
ajansının E.lalemeyn kıyı yolu ü 
zerinde bulunan bir muhabiri l>il 
diriyor: 

Dün çöldeki gergin sükune 
havasını bozan lek şey , zırhlı o 
tomobillerden mürekkep bir de\ 
riyemizle 2o kadar İtalyan tanl 
arasında yapılan bir çarpışma " 
başka kesimlerde arala surett 
cereyan eden topçu düellosu o 
muştur. 

----~--_.._ .. ._ .......... ımııı-. .. mıııa. .. mmm.11 ... ...., .......................................... _ ....... . 
Başvekilimiz ·B. 
Saraçoğlu "ve 

Dünya matbuatı 
Ankara : 10 (Radyo Gazetesi) - Bütün dünya matbı 

atı Refik Saydamın ölümü üzerinfı Türk kabirıesinde yap 
lan deiiıiklikle meııul olmaktadır. /ngiliz ve Amerika 
matbuatı baıuekdlete getirilen Şükrü S:ıraçoğlu hakkınd 
sıtayııkar neıriyat yapmaktadır. Diğ11r .4c.ırapa ıazeteleı 

de Şükrü Saraçoğlurıun çok lr.ıym•tli bir devlet adamı bı 
lunduğunu tebarüz ettirmektedir. 

.. ....................................................... . 
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Türkiye gii.znze 
birincilikleri 

&avaza trlblnler yapılacak 
(Ba$tarafı Birincide) 

zun haz.ırlanışı ve faaliyeti ctr a· 
fmda aldıgıınız. yeni malümatı 

o"uyucularımıza su11uyoru1. : 1 
Havuzde çalışacdk bütün spor

cular suya girmeden önce yeni 
yapılan duş yerlerinde sabunla 
yılcanıp duş y . pma~a mecbur tu · 
tulmuflardır . Havuz.un suyu her 
on beş günde bir temamcn bo 
flltılmaltta , hususi tel fırçalarla 
fırÇ11lanıp badanalandıktan sonra 
temiz. ıu ile doldurulmakta ve içe
risine K'or mahlülü atılmaktadır . 
Bundan başka modern ve sıhhi 
tedbirleri haiz yü1me havuz.umu 
aun suyu beynelmilel yüz.me ha· 
vuzlarında tatbik edilen usullere 
ıöre muntazaman üstünden lafı· 

nlmak ıurctıle Pi11inlerde en son 
telrniQ'e göre bütün sıhhi tecibir
lcr Beden Terbiycıince alınmış 

bulunmaktadır . 
Memnuniyetle lıaber aldıgı 

maıa göre, havu1.a g ri!rnek ü:ıere 
bölgemizden şimdiye lcadar 620 
ıporcu karne almıştır . Karneyi 
alan her sporcu muhaklcak suretle 
hOkümet dolctorunuıı muayene- j 
ıinden geçmekte ve aaı i, ıu spor· 
larına mani hastalı~ı olmadı~· 
ıösterir bir sıhhat raporu bu kar· 
nede resmen tasdik edilmekte· 
dir. 

Yurdumuz.un hiç bir bölgesin 
de bu derece intiz.amla iclar~ e'di · 
len yüzme havuz.u olmadığını if 
tiharla kaydedebiliriz . Nitekim 
Beden Terbiyeııi Umum Müdür
)6tü ıu sporları fcdcras} onu ikin · 
ci reisi Adanada biı çok vilayet· 
lerin iftira kile açılan } üzme ha · 
ittm havuzunu tdtiı ettiğı uman 
bu durumu merorıunıyetle gÖrmüı 
ve bölge baıkaıılığını tebrik et · 

mittir . 
Yüzme havuzumuzda alınan 

•hht tedbirlerin diğer bölgelere 
6rnek olmak üıere nümurıeleri 

ahnırak tamim edilecE"ki dt mem
nuniyetle hıber alınmııtır. Şehri 
111iz.de bu derece modern bir ha · 
rtU& vücuda getirilmesinde m,.sal 
leri aöıülen bölgf'miz idarecileri 
tebrıke fayandır . 

Beden Terbiyesi ile Halkevİ· 
iDİ& tefriki mesai ederek müfte· 
rek bir yüzme teşvik müsabakası 
vapılmasına karar verilmiştir. Ya
kandı, yüzme havuzunda yapıla 

cık olan bu müubakada lcaıa· 
ııanlara Ha.kevi tarafıntlan nıulı

tehf hediyeler verilecektir. 

Köy koruyucularının 
kılıkları ve silahları 

Köy koruyucularının kıyafetle· 
rinin ve silahlarının şekli hakkın · 

:la hazırlanan esaslar icra Vekil · 
eri heyetince Lkab:.ıl olunmuştur. 

Esaslara göre elbis '.! koyu kahve 
rcııj'i kl!maştan yapılacak -. e bir 
uskdten ibaret olacaktır. Kasket 
lbise kumaşından } apılacak ve 

fan taraflarında soğuktan muha· 
"aza için birer kulökhğı buluna 
ıaklır.' 

Sporcu talebeler 
Ôğrendiğimiz.e göre , 941 ıılı 

sivil okullar müsabakasında bi· 
rinci çıkan list>, orta okul talebe· 
leriııin muvaızah adrt'sleri Beden 
Tcrbiyeıi Umum Müdürlüğü ta· 
rafından boı2emiz Beden T~rbi· 
yesi Müdürlfigünden istenmiftir . 
Bu talebeler 942 yılı Cümhuriyr.t 
bayramında An"arada yapılacak 

olan sivil okullar arası birincilik 
müıabakalarına iıtirAk ede.ceklcr· 
dir. 

Bir kadın bıçakla 
ağır yaralandı 

Paıancbi mahnllcıinden Mus 
lafa oğlu M~hmet bili sebep ge
nel kadınlardan Sl!lim kıu Hık· 

mcti dört yerinden bıça~la yara · 
ladığından yakalanmışlır . Yaral ı 
Hrkmet memlekt:t ha•tanesine ~·a 

tırılmıftır. 

Yakalanan esrarcı 
Kar ııyakada dolaşan yersiz 

takımından Mehmet o~ ·u Cumali 
Uykuıutatlı adındaki Şihsın esrar 
ıatıığı ihbar edilmiş ve üz.cı i ara
narak ild gram esrar bulunmuş

tur. Suçlu hakkında kanuni mu 
amele yapılmıştır . 

(Bqtarall Birlnr.idel 

Ankara'dan Adanaya 
ayaklarından Çakıt suyu iizerirıde 
300 milyon metre ı...üp su hapse · 

decek suıeıte bü} ük bir barajın 
yoıprlması da etüddedir. Su kaAnl· 
ları yapıldıktan soıır a hiç şliphc 

SİL pamuk ziı ııatinin verimi arlıt· 

caktır. 

Bugün Adaııada dekar başına 
vasati 1 S • 16 kilo olaı ak alınan 

pamuk mahsulü iki misline çık· 

maaı normal telakki olunabilir. Bu 
aahada bugün 75 bin balya pa
muk mahsulü çıkmaktadır. Bu 
miktar ıulama tesisatından sonra 
150 bin balya pamuk olacak de 
mcktir. Halbuki şimdiki halıle bil . 
tün Çukurovanın pamuk ist.hsali 
bu miktarı bulamıyor. Sulama 
tesisatından sonra Çukurova 250· 
300 bin balya mahsul verebilir . 

Bir balya 200 kilo ve hir kı · 

looun fıratı •imdiki halde 75 hı· 
ruş olduğuna göre 300 bin balya 
pamulc 6n milyon kilo, bu da 4.> 
mil} on liı alık bil} ük bir servı"t 

t"şkil eder. 
Yalnız su işleri ile beraber 

gübre meselesi de meydana ~·ı · 

lı:acagı için bu tedbiri de vaktinde 
almak lazım gelir. 

Bahsettiğimiz Adana ıu i•le· 
ri üç, dört s~ncye kadar bitmiş 

olacaktır. Bu itibarla Adanada 
nihayet dört, beş sene sonra bir 
z.irai inkilap ve aynı z.aman da 
bir umumi refah devrine girmiş 

bulunacaktır. 

KAYIP Ceyhan askerlik fu
buinden almıf oldu~um askeri 
terhis tczldıemi yitirdim yen isini 
alacağımdan yitik tcıkirenin hü · 
kmü olmadı~ını ilan ederim. 

Ceyhanın Doruk köyünden 
313 doğumlu Ali oğlu 

lsmail 14365 

Bu kulaklık iyi havalarda bi
oer düğme veya Ferıııejik ile kas· 
<ete baklanabileccklir. Kasketin 
önürıde sarı pirinçten yapılmış 

töy korucusu kelimelerinin ilk 
harfleri olan K. K. harfleri konu· 
acaktır. 

Caket , zırhsız, yakası hk .•••O Ü K TOR ••f 
11e dil kapalı olacak , üç kopçası f 
>allunacaktır. Gocuk • yüzü ·elbise f llavallall BID18D f 
'eniİ kumuştan iki kürk veyahut ff h/cer lıastalıaneıi dahiliye ı· 
~uzu derisi olacaktır. lltıtelıauuı 

Bir kadını döğmüş f 
. Hastalarını hergün sa- f 

Mirıaçelebi mahallesinden Alı f t 15 t K 1 · f 
>tlu ıcbuci Mahmut Bakırıındı ı • a en sonra 

111 
ay cı- i 

~ahıllesinden Osman karııı Ay· ı vannda 18 numaralı evde 
-eyi taşla dötdüQilnden haHmda kabul eder. 14339 
•nuni muamele yapılmııtır • •••••••••••••• 

TORKSOZO 

TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumaıteı;i - 1l.7.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı , 7.32 Haftaııın Be
den terbiyesi programı. 

7.40 Ajanı Habeılr.ıi , 7.55/8 .35 
Müzik : Seııfonik parçalar 
(Pf.) 

13.30 Program vt: M~mleket sut 
Ayar, 13.33 Müıik : Türk 
çe Plakları 

12.45 Ajanı Haberleı i , 14.00/ 
14 30 Müıik : Riyaselicumhur 

Bandosu. (Ş .:f : İhsaıı Kün· 
çer). 

18.00 Proaram ve Memleket saat, 
Ayarı , 18.03 Müıik : 
Radyo Dans Orkestrasmın 
Her Telden Programı. 

(Nihad E.sengil idaresinde) , 
18. ~5 Rlldyo Çocuk klübü. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

Serbest lO Dakika , 19.55 
19.45 Müz.ık : ince Saz 
Faslı. 

2015 Radyo Goze.lesi, 
20.45 Müıik : Hıcaz!dir Ma· 
kamından Şaı kılar, 

21.00 , Konuşma ( An11 F..· 
serler). 
21.15 Müzik : Dinleyici Is· 
tekleri. 
21.45 Konuşma (Şiir ve Ne· 
sir saati). 

22.00 R:tdyo S ılon Orkestrası. 

i 1 an 
KADASTRO HAKIMUGIHDEN: I 

Mahkememizde Eylül 926 ta · 
rih 26 No : lu tapu ile "a<lastro
nurı Reşat bey mahallesinde 437 
ada 8 parselinde mukayyet aı sa 
sahibi Abdullah kııı Sıddıka aley 1 
hine gine gayri menkule karıun 1 
evvel 933 tarih ve 62 No : lu 
Tapu ile mutassarıfı bulundu~unu 

ıddıa eden Adananın kasap Bekir 
malııılleıinden 94 No; evde mu· 
kim Mustafa kızı Mell"k Zaruş 

tarafından tashihi kayıt davası 

açılmış olup mumaileyh Sıdıka· 

nın adreıide bilinmediğinden mah· 
kemece ilanen davet edilmesine 
karar verilmit olıiuiundan sıdı· 
kanın duruşma güou olan 21-7-
942 tarih saat 9,30 da Seyhan 
kadastro mahkemesinde hnır 
bulunması gelmediği takdirde hak
kında muhakemf'nin 2ıyaben gö 
rüleceği ilaıı olunur. 14364 

KA YlP - Adana askerlik ŞU· 
besinden aldığım tt'. rhiı teıkiıemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü olınadığ'ıııı ilin ederim. 

Adananın Adasoka~ı ma• 
halleıinden Diyap oğlu 

Mt'hmrt 328 doğumlu 

14366 

Trası. ( Violoniıt Necip 
Aşkm). 

22.30 Memleket Sa0t Ayarı ve 
Ajanı haberleri 

22 45/22.50 Yarınki Program ve 
KaoanıŞo 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 • • 

! DOBTOB !' • ! 

! İrfan Kayra ! 
• . 
• • . 
t . 
• 

Blntgaa va Elektrik tellavllerl 
•8tell•••• llar tArMl ı lelltrlk 

tedavileri yapılır . 
! Her gün 8-18 kadar hastalarını J<abul eder • • ! /tlıend•run Belediye lıarıı•ı 35 No. da ! 
! 14270 ! 

l-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
i 1 an 

BELEDiYE REiSLIGINOEN : 
1- Kumaşı Belediyemizden verilmek 

işleri amelesi için 6S takım yazlık elbisenin 

eksiltmeye konulmuştur. 

şartilc Temizlik 

diktirilmesi açık 

2- Muhammen bedeli: beher t!\kımı beş lira hesabile 

:l25 lira ve muvakkat teminatı ise 25 liradır. 
3- ihalesi 14 Temmuz 942 salı günü saat onda Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin $artnameyi görmek Üzt>rf> Belediye Yazı 
işl~ri Müdürlüğüne, ihale günü ve muayyen saatte teminat 

makbuzları ve Ticaret Odası vesikalarile birlik!e Belediye 

Encümenine gelmeleri ilin ol un ur. 28-2-7 - 11 14036 

11 an 
OSMANİYE BElEDİYESINOEN : 

........ -----~----

14806 lira bedeli keşifli elektrik tesisine talip zuhur etme

diğinden 6- 7-942 tarihinden 6- 8-942 perşembe günü saat 

14 de kadar pazarlık suretile verileceği ilin olunur • 

11- 16- 21- 26 14360 

Seyhan defterdarlığından : 
Miktarı Hazine Tamamının 

Mshalleıi Mcvkıi Cinsi Ada Par M.2 His•esi Dcteri 

Çınarlı Şaban iye Arsa 400 s 575 tamamı 2~7.50 

" ... il 400 4 281,5 .. 141,25 

., " " 391 75 215 .. 107,50 

" .. " 393 9 455 .. 364,00 . 
Kurtuluf Y. istasyon ,. 541 1 65 .. 19,50 

11 Temmuz 1942 

~:================= ........ ==========z:::====~~ 

De./ ne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da) 

Çağlayanların ortasında. gPniş salonları, her türlü 

konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 

lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmışttr. 

Tam Pan•iyon ( KohıJeoltı. Yemek, Ban10) kabul 
edilir. 

ngatıar çok matelllldlr. .............. 
ı 
ı 

Turizm Oteli 
ı 

Soğuk Oluk'ta i • • 
ı 

Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini i 
kabule hazırlanmıştır. 

ı 

Halayın ve bütün Çukurovaaun en güzel sayfiyesi ve isti 
rahat yeri olan Souk Olukla ıakio ve rahat bir tatil devresi 
geç"rmek iıteraeniz mutlaka TURİZM OTELİ'ne ininiz. 

----· .. ._..···-- -

Turizm Oteli 
ANTABTA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tan%İm edilen bahçesi ve lokanta•ile An· 

talıyado HÇm• in•anların toplantı y eridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

t:================:: .......... ==================::I 

ADANA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN 
Silil Ticaretin 85 numarasında kayıtlı (Çuku:ova Pamuk tarim 

Sataş Kooparatıfleri Bı~bği) ııde imıa}a selahiydli ıevatın sellhiyet 
di!recelerile bundan evvel muhtelıf tarihlerde taııı.iın cdilmif sirkü· 
!erlerin iptal edildiği hakkında B ırirıci Noterlikten tasdikli 7-7-1942 
tarihli ve 11 ıayılı sirküler sureti aşağıya çılrnrılmııtır. Ke} f.yet 
ilin olunur. 

SiRKÜLER No :11 
Yönetim Kuıuiumuıun 6 7 1942 tarih ve 29 sayılı kararı 

bince Birliğimiz adına imza atınağa ... ıahiyetli Zl"Vatın imza 
leri ve ııelihiyet dereceleri af ağıda g-öıterilmiftir. 

1- imza örnekleri : 
A- lıiare Mt:cliıi : 
Hasan Coşkun 
İ'1are Meclisi Batkını 
Ahmet Ilgaz 
lıirtre Mf'cliıi Asbafkanı 
ft.li Ôztürk 
idare Meclisi Üyesi 
Ömer Biçer 
ldare M'°clisi Üyesi 
B- Umum Müdü rlük 
Ha} dar f..'lıiro~lu 
Umum Müdür 
l-ımail Temuçin 
Muhaselıe Müdürü 
C- Umum Mür!ürlü.k 
Ahmet Mumoğlu 
Muhasip 
Sabahattin Ergit 
lıletme Şefi 
2- Selihiyet dereceleri 

lınza 

lmıa 

imza 
• 

lmıa 

lmı.a 

l11ua 

lmza 

lmıa 
ve imza tartları : 

• 

muci · 
örnek· 

A- o\na muakavelenam~mizin 32 inci ma,idesi mucibince Um· 
um Müdür ile yolduiunda vekilile idarı: Meclisi Baıkauı ve üye le · 
rindeo b:rinin müıterek imzaları Birliği yüken altına sokar. 

B- Umum Mü.iür ile dığer bütün .auruplardll imı.a ıelibiyetini 
hait. zevatın herhangi birinin müıtc.rek i:nıaları Birliği yiiken altına 

sokar. 
C - Uınum Müdür, ga} bubetinde yukarıda Umum Müdürlük B 

grubunda im&aya ~elihiretli zevattan biriııi tevkıl ,ettiği takdirde 
mezkür zatla C gurubunda ikinci derecede imıaya ıetahiyetli zevat· 
tan birinin miişterek imzıtlaıı hirliğimiıi yüken altına -1okar. 

D- Umum Müdürlük il gur ubuııda mevcut hcrhanai bir zatın 

umur ve muamdıstında mutebn o!du~u gibi Ortak Kooperatifimizle 
vaki muamelatımızda muteberdir. 

l~bu sirkülerimi~ ic bundan evvel muhtelif tarihlerde 
etmiş bulunduğumuz bilcümle sirküleri iptal eylediğimi&i 

tan&ilD 
bildirir, 

ke}·fiyetin not t'dilmeıiui rica ederi&. 14361 

...;,;.;.;:.~.;....-------------------------------------------·---

TiCARET YE SANAYİ OOASINDlM : 
Mıntıka Ticaret Müdürlüğünden alınan emre göre ellerinde 

194 t ve daha eski seneler mahsulü susam, keten tohumu' ay• 
Yukarida izahatı yazılı beş parça gayri menkulün mülkiyetlerinin çiçeği, araşit ve kendir togumu bulunanların odaya müracaat· 

peıin para ile satışı için 6/7/942 tarihinde icra kılınan müziyedele- ları ilan olunur. 14362 
rinde talip >.uhur etmediıtind~n on aün t~mditle müzayedeleri 11n1942 . ---~-""" - . - ----~-~----
tarihine müaadif cuma aünü saat ona barakılmııtır izahat almak iıti· 
yenlerin her aün milli emlik ıeı viıine mürıcatları ve isteklilerin de 
mezkiir gün ve ıaatte X 7 ,5 teminat makbuziarile birlikte lıomis} onu· 
muzda bulur.malan ilan olur,ur. 14363 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldıtı yer : Türklözü Matbaaıı 


