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1 PERŞEMBE iDARE ffRI 1 SÖZ 2 ADANA • Abidin 

1 
TEMMUZ ...P~ c-icl• 

1 1942 
Telefon : 315 ,_ 

S.yı•ı her yerde a Kur11f _ı 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Milli şefimiz Adma Gn. AlpdoQan eliyle 

Hatay piyade alayına 
töre.ole sancak verildi 

lV lM KAMARASIHOA 
Antakya : 1 rTürkıö%i Muha6irinJ•n )- Şehrimi~J• 

piyade aloyımıza Milli fefimiz adına korr•n•rol A bdallah 
Alpdoion tarafından parlalı 6ir t6renl• Sancalc verilmiı ve 
lıtilıldl madalyaıı talilı cdilmiıtir. 11.30 da ı;.. 6inaıı 
orluı•ınJa yapılan bu tören p•lı parlalc olmuıtar. 

Turizm otelfode ve hallıeoi aalonanda hu münaaebet/e 
bir öile ve bir akıam ziyafeti rHtrilmiıtir. 

.............. 
l Sovyetlerin l 
l mukavemeti i 
• • ı sıvaıtopola •• 
• • ldlomıtre • 
ı ...... dut ı 
• •llllarelleler • 
An)lara : 1 (R•d•• aez•t-1)
Alman tebli~ine göre, ;Avakgf k.a· 

lesi alınmış ve Almanlar Sivasto· 
polun iç müdafaa hattana girmiş-

lerdir. 
(Gerili 1 ael 8Qfadal 

Çörçil 
tenkid 
edildi 

~-----.-~----~~~--~--~~----·--.--.......--·~...-.-~-~ 

Çok mlblm 
lloaa,maıar 

9. ÇORÇIL 
HARBiN 

SEMBOLÜ 
Ankara : 1 (R•dyo Bazeleel]· 

Bütün dünyanın dıkkat ve alakası 
Londrada yapılan Avam kamara· 
rası görüııneAe..ine qevrHnu9tw. Ç6~· 

çıl lnaıliz. harbinin bir senbolu 
olmuıtur. Teı kidçiler Avam lca· 
uıarasıııa 20 ımzalı bir talırir ve
rerek hüküm ete ıtimıtları olma· 
dığını bıldirmiıtir. Baz.ı mebuslar 
lakrır uhiplerinden bu ta"riri 
geri almasını iıtemiılerdir. Takrir 
aahiplcı i bu talebin hükümet tu· 
rafından yapıldığı takdırde hkri· 
r ın aer i alınaca~rııı söylemittir. 

Bunun üzerine Çörçil kürsüye 
gelerek bunu lcahul etmemiş, ve 
~er Avam kamarası isterse lıü 
"<imetin düşmesini iatcdiğini bil 
rlırnııştir. Çörçilin büyük itimad-
ı eyi kaıaıııtl'Dğına şüphe edılmem,.,k 
t~dir. lngıliılerde Çörçili fedu 
etmek istemenıektedıı lcr. 

Lor.ura : 1 (a.a.) - Avum 
kamarasında bugüı1 hükümele 
"ar oı itinıadsıılık takriri münakah 
~dilm if ve Çörçil bu takririn <ler
hal lwrıuıulmaaıoı istemiş ise de 
kamaranın heyet: uınumiyui bu
nu kabul etnıemişt:r. takrir sahibi 
Dük Ooglaatar uu haf kumandan 
tayin edilrncaıni de istemiıtir. 

Avam kıımarasırı drt ki müı.ukcreler 
bir kat daha ehemmiyet kesp 
etmiştir. 

Libya hezimeti hakkında halk 
büyük alaka göstermektedir. hü
kümetin itimadı kazanacağı mu · 
haklcak olarak görülmektedir. Fa· 
kat tenkidlerin hüklım«-t tarafın· 
dan isteksiz olarak kısrıılanması 

eyi görülmemektedir. Deyilmeyle 
ıröre, halk Libya hadiseleri kartı· 
aıuda heyacana kapılmııtır. Ve 

(Baetarafı Birloeidel 

Iranda Askerlik 
Ankara : 1 (Radyo Gazetesl) 
lranda mecburi askerlik kanunu 
tasdik edilmiştir. Bu münasebetle 
Başvekil bir nutuk söyleyerek bu
nun lüzumundan bahsetmiştir Bu 
mecburi askerlik şimdilik onsekiz 
aya kadar u7.atılmak üzere kabul 
edilmiştir. 

Erzincanda inşaat 
Erıirıcan : 1 \ a. a. ) - Yeni 

Erzincan lrnruluş Kooperatif şir
ketı Nafıa Ve\cfüetinden tasdikli 
ev ıtiplerine göre, elli evin inşa· 
aını mütcahlııdc ılıııle etmiıtiı. 

Afrikada lngiliz motörlü kuvvetleri 

Lf E ERiMiZDE 
OLGUNLUK SINAVI 

ŞEHRiMiZ LiSELERiNDE OLGUNLUK IMTIHANLARI BlTMIŞ 
BULUNUYOR. iMTiHAN HEYETLERi TALEBENiN EVRAKLARINI 
TETKiK ETMEKLE MEŞGULDÜR. NETiCE BUGÜN YARIN BELLi 
OLACAK TIR. 

Piyasadaki zarf 
ve kağıt bulıf anı 
BİRLİKÇE YINI BIB KABAB ALINDI 

lslarıbul : l ( Tüı ksözü Mu
habirinden) - Ka~ıt ve mukavva 
ithalalçılar birliQ-i piyasadaki zarf 
"e kağıt buhranını önlemek içirı 
yeni bir karar vcı miştir. Bu kara· 
ra göre birlik, ayrıi zamanda 
imalatçı olan ithalatçıların ellerin· 
de bulunan kağıtların yüzde kır· 
kının sarfına izin vermiştir. 

Sayısı beş altıya inhisar eden 
bu firmalar mevcut kitıt stokla· 
rından bu miktarını istidalık , 
mektupluk, daktilo kağıdı halinde 
hazırlıyarak doğrudan doğruya 
kendileri perakende olarak sata· 
caklardır. 

Kağıtçılar bu kararın halkın 
ihtiyacını karşılamıya kafi bir ted· 
bir olmadığını iddia etmektedir· 
ler. Fılhakika perakende lcağıt ve 
zarf satışı mahdut ve hepı;i de 
malum ticaret merkezlerinde bu 
lunan birkaç firmaya bırakıldıysa, 
fstanbul gibi dağınık bir şehirde 
halkın bir tek kağıt ve zarf teda
rik etmek için uzun bir yolculuğu 
göze alması lazım gelecektir. 

Amerikadaki 
Harp İmalatı 

Ankara: 1 (Radyo Oazeteel)
Amerikada yüzbinden fazla tank 
ve 23,000 tayyare yapılacaktır. 

Bu proje tasdik edilmek üzere 
Cüınhur reisine gönderilmiştir. 

Hindistan'da 
Nehronun Mihver 
aleyhtarı beyanatı 

Yenidelhi : 1 ( a. a. )- Neh 

ro bir toplantıda beyanatta bu· 

lunaı ak , japoııyanın vaadlerine 

inanmadığını , Hindiatanın ne Ja· 

ponyanın ve ne de Almanyanın 

esiri almak niyetinde bulunmadı· 

~ını ıöylemiı ve köylülere göniillü 

müfrezeler teıkil etmelerini tav· 

siye eylemiıtir . 

Kaplıca ve Dan 
fiatları lesbi edildi 

Ankara : 1 (a. a.) - Ticaret 

Vekaletinden tebliQ- edilmiştir : 

324 sayılı koordinasyon kararı ile 

hükumetçe diter hubu.,at meya· 

nında el konan kaplıca ve darının 

toprak mahsulleri ofisince müstah· 

silden mübayaa fiatları aşağıdaki 

şe ilde tesbit edilmiştir. Yabancı 

maddesi yüzde üç olan kaplıca 

kilosu 10 kuruştur. 

Yabancı maddesi yÜLde üç 

olan kurn darının kilosu 11 kuruı· 

tur. lıu fiatlar 1942 yılı mıthsulu

na aittir. 

~FRIKADA--ı 

Alman'far 
lskenderiyeye 
100 kilometre 
mesai edeler 
llalı•ıpdı ...... .. ..... 

lla ... racü mı 
Ankara : ı (ltadro gazeteel)
Romel kuvvetleri Elalemeyn mev· 
kii önlerine kadar ileı lcmişlerdir. 
Şimdi lskenderiyeye ) üz kilomet
ı c bir meıafe kalmıştır. 

Ohinlckin Mı•ır meydan mu
hareheRini daha gerilerde kabul 
edeceti aanıkyor . 

Ankara : 1 (R•dro Bazeteal) 
Mihver kuvvetleri lıkenderıyeye 
100 lcilometrtye kadar yıklaımıı· 
tır. lngıliz. Donanmaaının lıkende· 
riyeden çekildifi bile ıöyleniyor . 

Mısır Baıvckili burün beya
natta bulunarak , vaziyetin çok 
iyi oldufunu, İngiliz kuvvetlerinin 
M11ırı müdafaa edecek vaıiyette 
bulundu~unu söylcmiftir. 

Kahire : 1 ( a. a. )- Cenup 
Afrikayı kıtalar Mıaır müdıfaaaını 
iftirik etmetc hazır haldedir. Bu 
kuvvetler TobruQ'uıı intikamını al
maya hazırdır . 

Kahire : 1 ( a. a. )- Gene
ral Ohinlck büyük bir meydan 
muharebesinin geniılemesini bek
lemektedir. 

Berlin : 1 (a.a.) - Mısırda Al· 
man ve ltalyan kıtaları yürüyüşle
rine devam etmektedir. Şimdi 
Alalemeyne taarruz edilmektedir. 

Kahire: 1 (a.a.)- Yeni Zelan· 
dalılar mihver ~hamlesini durdur
muş ye ıekizinci ordu mevzilerine 
yerleşmek imkinına buhnuıtur . 

(Qeril& 1 .... ..,,...) 

•• Sahip ve Bqmüllfil'ıl 

RRID ULAL aovaN 

Kurulq Tarihi : 1 Kinunu.sanl 1924 

OnMiklzlncl rıı - S.yı : A&t 

ı=ANKARADAN 

Adana 
üretme 

ADANA'Y.CJ 

Devlet 
çiftliği 

Adanada Devlet Üretme çiftliği var . Burada Ziraat VeUletino 
batlı bir tcıkilit devlet heaabına ziraat yapıyor. Çiftçiler Birliti reiıi 
Fa&lı Meto ve Adananın büyük z.iraıtçilerinden Hakkı Boınınıa yar· 
dımı ile Adanada Devlet iılctmelerinin Kuıucu oQ'lu denilen mevkide 
ekti2'i tarlalarda batöz makineıi ile naaıl hasat edildiğini göı düm . 

Buradaki batöz, Ziraat VekA- 1 -
Jetinin Amerikadan getirttiti aon ••••••••••••• 
siıtem makinelerden biridir. Hem 
orak, hem '1arrnan makinesi va
zifeıini birden yapıyor • Makine· 
nin yere yatmıı bir çılı:rıjı ben
z.iyen ve oralı: hizmetini gören 
parçaaı arpaların ıaplırını toplu
yor , içerisine ılıyor , keakiıi ile 
biçiyor, sonra başaklarla beraber 
sapların samın lı:ısmını karıfık 

bir halde harman makinesi kıa· 
mına veriyor. Burada samanlarla 
taneler birbirinden ayrılıyor . Sa· 
manlar makinenin aıkaaından dö· 
killüyor , taneler makinenin Üs· 
tünde huniye berııiyen bir yerin· 
deıı dökülerek ayrıca · toplanıyor. 

Ôyle ki , tafıt içinde kıQ'nı 
na11I şimendifcrlc yarış edemeue 
ziraat uhaaındı da eıki ıiıtem 

orak ve döven ile de bu modern 
xiraat makinrlerine rckadet etmek 
imkinıız.dır • 

Adanablar bunu pek iyi tak
dir etmiftir. Bu aayede Çukorova 
buıün memleketimiz.in Amerika 
kadar aaakineletmif bir parça11 
haline arelmiıtir . Adanada her 
türlü mütekamil ıir.aat makinele 
rinin nümuoeleri vardır. 

Yalnız."Oü makınelerin y~ôtk 
parçalarından kırılanların ve bo· 
z.ulanların yerlerine yenilerini re· 
tiremiyorlır. Bu parçaları mcm· 
leketimiıde tamir etmek de mflm
kün olmuyor. Adınada burün bil· 
yük airaat aahiplerinin en çok 
sıkıldığı meıele budur. 

D~vlet ifletmelerinin Kaaucu 
otlundaki f uliyctlerini tetkik eder 
kcn üzerinde durdutum bir nokta 
şu oldu: Buradaki batöz malı:ine
ıinin trctktörü 66 beygir kuvve
tindeymiı . Bu makineyi 40 bey
girlik bir traktörle ifletmek mllm· 
ldln oldufuna fÖre 20 beygir 
kuvveti fazlı imiş . 

Acaba Devlet ifletmeleri bu 
makineleri lcullanmak için 40 bey
gir kuvvetinde bir traktör bulu
namıdı~ı için mi 60 beygir kuv
vetinde bir traktöre ba~lanmak 

mecbunyetinde kalmıttır ? Bunu 
ötrenemedim . Ancılı: 20 beygir 
dereceıinde faz.la bir kuvvetin 
fayd111ı yere her f(in aarfedil· 
mekte olmaıını , yirmi beygir 
kuvvetinin lcarıılıtı olan bcnıin 

veya maz.otun beyhude yere yı
kılıp durmaaına acıdım . Dcvlen 
hesabına olsa da iktiaadi teıeb 
biialerde yirmi deA-il , bir beyrir 
kuvvetinin faydasız. olank nrfe
dilmiı olması biiyük bir iırıftır. 

Adanadaki Devlet ifletmele
rinde gözüme çırpan z.ayıf nok· 
talardan biri de ıu oldu : Devlet 
tefkilitı fertlere niabetle daha iyi 
ıartlaı ifçi tutabilecek bir mev · 
kide olmak ltzım relirken Adana 

Deniz bayramı 
Ankara: 1 (Radyo Ga:zeteel)
augUn ( dUn ) bir Temmuz 
Deniz bayramıdır • Kabot•J 
hakkı llugtln TU•kl~•Y• geq· 
mı,tı • BugUn TUrklr•nln 
her deniz ••hlr n k•••b•· 
•ında törenler yapılmı,tır. ............. 

Kömür tevziatı 
için hazırlık 

İstanbul : l ( Türkafüü mu· 
habirinden )- Eti Bank latanbul 
bürosu, halka kömür teniatı için 
geniı haıırlılı:lar yapmalı:tadır. Eti 
Bank, halkın kolayca kömfir ala
bilmeiini temin için bütiin ted· 
birleri almıftır . Temmuzun ilk 
haftaaı içinde kömiir almak Mti· 
yen helke bayilerden, kömir de· 
polarından talep beyannameai ve
rilmeaine bqlanecaktır . 

Eti Bank Tophanede yeniden 
bü) ilk bir müracaat bürosu 9Ç•· 

ca\, buracfa da halla beyanname 
verilecektir. Talep beyannameleri 
ni dolduranı., depolara, bayilere 
ve Eti Bank deposuna milraca
atlı lcömiir alacaklardır . Talep 
beyannamelerinin muhtcviyıtı halk 
datıtma birlikleri tarafından kon
trol ve tıadik olunacakhr. 

Devlet itletmeainde terıine olarak 
daha fena ıartlarla amele kulla
nılıyor. Huıuıt ı.iraat yapan 9ift
çıler kullandıkları İfçilere yemek 
veriyorlar. Devlet İfletmeıi uıul

lerin imlı:inaıılıtı yüz.ünden bunu 
veremiyor. Sadece bu ıcbepteo 
iyi kabiliyetli i1Çiler devlet iflet
melerinden kaçıyor, çalııtırılamı· 
yor. Sonra Adanadı devlet iılet• 

meleri tuttutu ifçileri - Haftada 
bir buçuk ,Onlilk daha faıla ver· 
mek pahııına da olaa - haftanın 
her g6ninde itletmek prtile tu
tabilirken o da itçileri haftayı 

beı buçuk gün aaymak Adetini 
kabul ediyor . Bu suretle İIÇİler 

hasat meVBiminin bir gün detil , 
aaat kaybetmemek icap ettiti bir 
ıaıranındı haftanın en kıymetli 
iki gününü boı ve i11iz. geçiriyor. 
ltçiler böyle haftanın iki rtıninde 
tatil edince makinelerın ifldmeıi 
iıı ile allkalı olan makiniıtler ve 
11ire de ücretlerini gündelik de
lil, aylık olarak almalarına rat· 
men ipiz. kalıyor ı Ve iıte böyle 
amele için bir kaç yOı liralık bir 
fedakarlık etmemek yüzünden tar
lada mıhsuliin yarı11nı kaybetmek 
tehlikesi baş gösteriyorl-Aaım Uı 

w~ı;,v;kilimizin 
! yaptığı tetkikler 
ı ............. ı 
f Evvelki ı6a ıehrimi:z.e ıelditini ve tetkiklerde bulunautu· 
t au yazdıtımız Nafia Vekilimiz general Ali Fuad Cebeaoy, d«ı, f 
ı de Tarauı ve Merainde aulama teaiılerini tetkik etmiftir. ı . ....................... .. 
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~J;Mn11 I i"')ı0t+o+o-+o+0o~~+++oo+'°';71 AYAM KAMARASINOA 
(Bqtarafı Birhıcide) 

lıalk Libya hezimeti hakkında tah· 
kikat açılmuını ve mesullerin 
cezal-tndırılmBsını i.diyor. Dikili ilkokulunun p,:~=~:YE ~f?ı~A R·~···., i Çamlar Oteli i 

1 l 30 Program ve memleket saat -0-
1 .• ayarı, 7.33 Mü:ıik: Karışık tQtt A ÇiL Dl Generallerin liyakatsız, teç

hiutın fena olduğu neticesine 
varılıyor. Ve Rommelıe boy öl
çüşecek genarah lngilterenin he
nüz bulamadı~ı söylenmektedir, 

te11ıeli atılıyor 
Program (Pi') y 

7.45 Ajaııs Haoerleıi, 8.00 Müıik: 

Karışık Programın Devamı t İskenderun Sog" ukoluk Yaylasının Çam
(PL), 9.15/9.30 Evin saati. y 

Londra : 1 ( a. a. ) - Avam 
Kamarasında hararetli konuşma· 
lar akşama kadar devam etmiş

tir. Meclis konuşmalarına ya· 
rin devam edecektir . 

Valimiz bagfln dikiliye gidecek 12.30 Program ve Memleket saat 4ı lar oteli bütün konforiy}e yeni bir idare • 
Ayarı • 12·33 Mü:ıik : Ka ı-0- altında açılmıştır. 1\1üdüriyetin gelecek A. Buguün saat 17 de Dikili ilk dınlardan Fasıl Şarkıları. Y' 

13.45 Ajans Haberleri,t3.00/13.3o müşterilerin esbabı istirahatını temin içinı 
Müzık: Fasıl Şarkıları Prog- ! hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir -0-

okulunun temel atma töreni va· SU SPORLARI 
pılacağı haber alınmıştır. Büyük 

Londra : 1 ( a. a. ) - lngiliz 
istihsahit nazırı Avam Kamara
sında, lngilterenin esas hedefinin 
Ortaşarkta dost ve müttefık mil
letleri müdafaa etmek olduğunu 

söylemiştir . 

Londra : 1 (a. a.) - Başve

kil Çörçil, itimadsıılık takriri üze
rine söz alarak ayağa kalkmca 
bütün .A.vaın kamarası azasının 

sure\di ve samimi alkışlariyle kar· 
şılanmıştır. 

Sovyetıerln 

mukavemeti 
( B•$• 1 lacı sayfada ) 

Yakın zamanda almanlaıın 

büyük taarruı nıevzuundaki vazi
yetleri anlaşılacaklıı. Sivastopol 
heııüz düşmemiş bulunuyor. Sivas 
topolun ı 2 kilu netre yakınındaki 
Balaklova şehriııi Romenlerin iş· 

gal etıi~i haber vetilınekledir. 

Moskova : 1 (a. a ) - Kuı ısk 
istikametinde şiddetli muhıuebeler 

cer yan etınektt:Jiı. lki günde iki 
binden fazla Alınan esir r.dilıniş
tiı. 

Berliıı : 1 (a. a) - Ovalokaf 
kalesini Almanlar 7.aptetmişlerdir. 
Romen kıtaları Balaklova şehrine 
varmışlardır. 

Londra : 1 ( a. a. ) - On 
beş Alman tümeni Sivı:tstopola 

günde asgari on hücum yapmak· 
tadır . On binleıce Alman ölmek
tedir . Nitekim bugün Almanlar 
1500 ölü vermiştir . Sivastopol 
şiddttli bir düşrnıuı topçu ateşi 

altındadır . 

Berlin : 1 (a. a.) - Almanlar 
Sivastopolun Doğu mevzilerine 
girmiş ve Uvalokor kalesini hü
cumla zaptetmiştir. 

Moskova : ı (a. a.) - Kursk 
istikametinde yapılan akın püskür
tüldü. 150 tank tahrib edildi. Si· 
vastopolda önemli kuvvtllerin a· 
kmları püskürtüldü. 

Pamuk tarlalarında 
zirai mücadele 

Ceyhan köylerindeki pamuk· 
larda zuhur eden haşereye karşı 

başlamış bulunan mücadeleyi ma
hallinde tedkik etmek üzere ziraat 
mü<'adele müdürü Sadettin Sarı· 

kay:ı Ce;ylıaııa lıaı eket etmiştir. 
Ôğreodi~imiıo ~öre, müracıı

ot eden köylerde; yeşil kurt m "- • 
cadelesine ehemmiyetli bir sur· 
dtt~ devam olunmaktadır. 

ve yeni bir tip olarak yapılacak 

olan okulun temel atma merasi· 
minde başla Valimiz Akif lyido· 
ğan olmak üz.ere maarif erkanı 

ve daha bir çok davetliler hazır 

bulunacaklardır. 

Atlet şeçimleri 
yarın yapılacak 

Ankarada 18 -19 temmuzda 
yapılacak olan Atlezim müsabaka· 
larına iştirak etmek üzere yl\rın 

~ehir stadyomunda bölgemiz at
letlerinin umumi bir seçimi ya
pılacaktır. Bu müsabakalara gire
cer olan atletler cıımagünü saat 
18 de !lta<l}omda haıır buluna
caklarrlır. 

Tohum ihracı 
1941 Vt" daha evvelki senele

re ait yağlı tohumlaı ın önümüz 
deki mahsulle ayni fiat ıejimine 

tabi tutulıniyaciikları bir müddet 
evvel ilan olunmuştu. Bu ilanın 

tatbikine başlanmıştır. Ellerinde 
bu gibi malları olanlaı ın ihracat 
haş kontrolörlüğüne bC""yannaıne 

ile yaptıkları müracaallar üzerine 
çuvallara konulan yağlı tohumlar 
kontrolörlerce mühürlenmek sure
tiyle tespit edilme~e başlanmıştır. 

ilgili makamlardan aldığımız 

malumata göre bu muamelenin 
haşhaş tohumları için bu ayın 
sonuna kadar, diğer yağlt tohum
lar :için de 15 Temmuza kadar 
devam edeceği an\aşılmıştır. 

Liselerde bu yıl 
alınan randıman 
Öğrendiğimize göre ; Maarif 

Vekilliği her vilayetten gelecek 
rakamları teshil ettikten sonra u
mumi olaıak liselerin randıman 
nisbetini ölçecektir. Talebenin mu· 
vaffakiyetsizliğinin sebepleri etra · 
fında alakadarlar tarafından anket 
açılacaktır. 

Dairelerde çalışına 
Daireler dünden itibaren yaı. 

Çdlışma saati tatbikına başlamış 
laıdır . Bundan böyle memurlar 
saat 13 e kadar çalışscaklar ve 
öğleden sonra daireye gclmiye 
ceklerdir. 

KAYIP : - Çankırı askerlik 
şubt'ısinden aldı~ım askerlık terhiı 
te.ı.kcremi :ıayi ettim. Yeııisini 
alacağımdtııı ~ııkiı;iııiıı lıültmü yok-
tur. 

Adunarıııı Bakalı lcöyünde 
321 do~umlu lbrahim oğlu 
Yusuf Aktaş 14325 

r·· Sivastapol -Güzel şehir .... i 
i Hiç şüphe yok ki, Sivastapol , Yaltand~n sonra Kırımın i 
ı en gü~el şehridir. Ruslar buraya [ Güzel şehır ] adını vermekte ! 
ı çok haklıdırlar • . .. : 
ı Yunanca Sevastopo'is kelimesinden gelen Sıvastapol .[ Gu • 
ı zel şehir ] demektir. Eğer inanmak lizım gelirsa efsanenın ol- : 
: ruasına gör~, Venüs deniz banyolartnl Balaklavada alırdı • Ve ı 
: [ Avct Diyan ] mabedi bugün üzerinde Sivastapolun yayıldığı : 
ı yeşil tepelerden birinde inşa edilmişti. : 
• Oo birinci asırda Yunanhlar burada çok zengin bir koluni ı i kurdular • 1363 de Letonya Prensi Olguerd bu şehri zapt ve : 
ı tahrip etti. Fakat bir müddet sonra Kırıman yeni liakimleri ı 
ı olan Tatarlar onu Abtiar adt altında yeniden inşa ettiler • ı 
ı 1184 de Ruslar tarafından ilhak edildikten sonradır ki, Si· ı 
ı vaştapo) adını aldı • Üçüncü Aleksandr ve İkinci Nikola zama· ı 
ı· nıoda şehir tememile askerileştirildi. Ve bugün bir çok deniz ı 
S tezgahları , mühimmat depolarl , doklar , fabrikalar tayyare ı 
ı meydanları Sivastapolu çevirmektedir • Büyük harpten evvel ı 
ı Sivastapolun 60 bin nüfusu, 25 mektebi , üç bankası , dört ti- ı 
ı yatrosu ve 42 fabrikası vardı. ı 
ı Bugün bunlardan ne kalmııtır, Lilwiyoruz . ı 
ı ı 
ff"""""""""""".""""""""""""" 

Milli takımımız 
Adanaya gelecek 

ramının Devamı. 'Y" .g. 
ıs.oo Program ve Memleket saat, -Ot defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-ı 

12 ve 13 Eylülde Adana 
yüzme havuzunda yapılacağını 

bildirdiğimiz su sporlar, Türk 
milli takımı ile müsabaka yapmak 
üzere hariçten gelecek takım ilk 
karşıla~masını bölgemiz yüıücü

lerile ve su topu talumı ile yapa· 
caktır. Böyle mühim bir müsııba· 
kaya yüzücülerimizin ha zıtlanacak· 
!arından eminiz. 

Ayarı, 18.03 Müzik: Büyük ı siniz. 12-15 14248 
Fasıl, 19.00 Konuşma (Dış + -O-
Politika icmali), 19.15 Mü- -O-tG-t0-+-0-•-0--0--0--0-0tO-tGa+++++-t+-O--O-O+~-O-+ 
zik : Dans Müziği (Pi.) 

Afrikada 
(Baıtararı Bırlnı·iıte> 

Yapılan süngii hücumunda Alman 
hatlarıııJa yol açılmış, bu suretle 
mıhvt"r yüıüyijşü durdıınılnıuştur. 

Londra : 1 (a.a.)- Oijşm:rnın 
Eldauayı geçli~i ve doğuya doa-
nı ileı leıne~·e ba~ladı~ı biliniyor. 

B.T. All[TİZM AJANU
GINOAN : 

3j7/942_Cuma güııü şehir ı.tatl· 
yomunda, Ankarııya gidecek 
Atletlerin umumi bir seçimi ya
pılacağından iştirak etmek istiycn
lerin saat (18) de sahada bulun-
maları. 14324 

Mevlud 
Hııcı Yunus zade Ali Yerde· 

lenin ruhuna 3 temmu:ı Cuma 
namazından sonra Ulucamide Mev
lud okuııacağından arzu edenle 
rııı buyurnrnısını rica ederim. 

Aliye Yerde len 
1-3 

KA YlP - Askerlik ter hi11 ka
~ıdım ile Aılaoo Hohtif şirketin

den aldı~ım makinist ehliyet ve· 
ııikamı kaybrttim. Yenilerini ala
ca~ınıdırn hükümleı i olmadıkını 

ilaıı ederim. 14326 
Maı aşın loöııü ro tthtı 1-
leıindt'.tı Anteµli o~ul

lurıncJan H<ıcı oğlu 

Abdullah Yalavaç 
:1'..!8 d<ığumlu 

19.30 

20.1S 

2'.!.'.iO 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri, 19.45 Mü· 
zik : Piano Soloları. 
Radyo Gazetesi, 20.45 Mü
zik: Saz eserleri. 21.00 Zi 
raat Takvimi, 21.10 Müzik: 
Karışık Şarkı ve Türküler. 
21.30 Konuşma (Kahraman· 
saati), 21.45 Müzik: Radyo 
Seııfoni otkestrsı. ( Şef : 
Ferid Alnaı ). 
Me!mlt"krt Saat A~ aıı ve 
Ajaıı!'l lıalıerl~ri 

'l2 45/22.50 Yarıııki Program ve 
Kapanış 

Komple lflkı 
ev eşyası 

Lü\ıs yemek, yatak ve saluıı 

tttkırıılaı ıııdaıı nıiir eklu·p rl/ t'Ş· 

yaııı ıııeıat ~ııloııuııda teşhir edil· 
ınel..tediı . Bu eşrıı 10 'f eııııııuı 
cuma ııalınhı ısıtat oıı birde satı

acaktır . 

Satılık arsa 
Yeııi istasyon civarında 

Şioasi fabrikası ile tren hattı 

arası 9190 metre arsa satılık

tır. (Ada 334 parsel ?.28 ka
dastrolu) taliblet in Ba~dad otf"
liııde 1 Numaraya muracaatla-
rı. 3-3 

.... o OKTOR••t 

• • f Muvallak Emsen f 
•• Asker lıastulıatıesi dalıiliı;e •• 
f Mrilelıassısı f 

f Hastnlanııı hergüıı sa· f 
: at 15 ten sonra Kızılay ci- : 
f varında 18 numaralı ev<l~ f 
f kabul e<lcıır, 14339 f ............................ 

i 1 an 
BEllDİYE REiSliGiNDEN : 

1- Kumaşı Belediyemizden Vt!rilınek şarlile Temizlik 
işleri amelesi için 65 takım yazlık elbisenin diktirilmesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2-· Muhammen bedeli: beher takımı beş lira hesabile 
325 lira ve muvakkat teminatı ise 25 liradır. 

3- ihalesi 14 Temmuz 942 salı günü saat onda Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi görmek Üzere Belediye Yazı 
işleri Miidürlüğüne, ihale günü ve muayyen saatte teminat 
makbuzları ve Ticaret Odası vesikalarile birlikte Belediye 
Encümenine gelmeleri ilan olunur. 28-2-7-11 14036 

----

SEYHAN VilAYETİ DAİMİ ENCOMENİNOEN : 
1- Dılberler sekisi konglmera ocaklarından (1500) M.3 

konglmera ihraç ve istifi (4360) lira (80) kuruşla açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

2- Eksiltme 16.'71942 tarihine müsadif perşembe günü 
saat onda Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait keşif evl'akıoı görmek için Nafıa 

müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - lsteklilerin (327) lira (06) kuruş mu\takkat teminat ver· 
meleri lazımdır. 28-2-5-10 14305 

·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-· • • 
; Doktor i 

i İrfan Kayra l 
• t l Röntgen ve Elektrik tedavileri ! 

mütehassısı ber tflrlfl ı lektrlk i 
tedavileri yapılır ! 

• 
• . 
• 
! Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder ! 
! 1 

t /,kenderun Belt?diye ha1·f"' 35 No. da t 

i 14270 ! • t.~ .................................................... ~.oa. .. ~· .. ·---·-·-- ...... ·~·~·.g.•Q · ~·ıe.· 

i LAN 

Adana Pamuk Tanın Satış 
Kooperatitinden : 

l-7-1942 tarihine müsadif çarşamba giinü saat 14 le halk r:virı· 

de toplanacak Genel kurulumuza iştirak eden ortaklıır ımız mevcut 
ortak adedimizin nısfından dun bulundoğ"undan ana mukavelr.nanı~
mi7.in 24. lincii maddesi mucibince biuarure RuznıtmemiLde yıu.ıi~ 

mevad müı.akere edilmemiştir. Ruzname aşağ-1 1laılır : 
Anamukavelenamemiıin 24. üncü maddesinin ikinci rıkrası nıu

cubince genel kurul toplantımız bir hafta klıır edilerek 8-7-19"12 
tarihine müsadıf çarşamba günü saat 15 te geııt'I kuı uluınuıun Adıt• 
na halkevin<le toplaııacağını sayın ottaklıtrını1La i15ıı eyler nıt:ı~ur 

saatte: toplantıya gdmelerini rica eyleı iz. 

RUZNAME 
1- Yöııdırıı ve koııtrol kunıllaıı raporLııınııı okıınm:ısı ve ka· 

bulü. 
'.l Bılfinço ve riat farkı hesalııııııı kabul ve taıtdiki ile Yönttim 

ve ko·1lrol kurulları üyr-krinirı ibrası. 
3 - Yöııt:"tim kurul üyt'lerinden miidrletl~ri uilt"u iki iiyt:rıiıı ye· 

rını:: yt"ııiclen iki üye ve Aııa mukavelerıam,.ııiıı 2·1. iııd ıuttJ.Jı-si 

nıucilıiııct• :ıyııc:ı iki vedı>k tiye ~eçilmt:ııi. 
4- Aıııt rııııkavt-lc:ııaıneııin 39 uııcu ıııadıle .. i ıııucilıiııce iki koı\• 

trol ~t:'ÇİltıH"Hİ. 
5 - F.k'lpeılrri se•;rıı,.k, i_,tcrı el çektirıntlc, Yiiııetiın Vt! kurıtıol 

kurullnı ı üyeleı irıe vt•rilecek üı;rt:l, hakkı lıuLur v~ KooµeratıfiuıİL 
bütçe ve kaclrolıırıııın taıııiıni ve Yübt.'k Ticıırd Vekaldirıini tıtıı· 
vibindeıı ge,'.İı ilJıkteıı !ı•ıaı a t..ıtbiki lıuııu!'lunda Yönetim lı:uı uluııti 

seliılıiyet vct ilrnesi. 
6:._ y,.uj scııe iş ~İY3"1a-ııııııı kanuıı Ana ıııukttveleme vr: trşek

kül nıak~:utlaı ına uygun olı:ıı ıtk lır.1zırlttıııııttli111111 Yöııı:tırn kuı uluıııı 

tevdii. 
7 - K;;ıpitııl ta:ılılıütleriııin d i~t"ı kooµernt irieı le yek rıı:ı!ıak lığı 

teıniıı ve taahhütler iııi tezyit ıııı:ıkı;aclı il(" her ne çinstt"n olur i11e ul · 
sıııı 100 kilo nıahliç pamuk iı.:iıı bir pay taahhüt edilırıeı;i. 

8- Taşıtsız mal almak ve yaptırmak içi Yönetim kuruluna 'le· 
lalıiyet verilmesi. 

9- 942/43 Yılı içiıı Birlık genel kurulııııa iştirnk e<le!cek mümeoı-
sillcrin s~~·ilmesi. 

10- Ana mukavdeııamcnin 65 irıci nt3dılesi mucibince 3 lıu-

kem seçilmesi. 14327 
~~~~~~~--~~~ 

1 omn HAVA _YOLL~RI UMU~ MÜD~HlOGOmN: l 
Mevsim dolayısıle 1;7ı 942 tanhınben ıtıbaren hareket 

saatlerind~ aşağıda gösterilen clt>ğİşiklik yapılmıştır ... 
1- AnkaraP.T.T. ch•n saat 14. de kalkan otobus 15.15 

de kalkacaktır. 
2- Ankaradan Elazıg'a 14.25 dt! kalkan tayyare 15.40 da 

Ankaradan lslaııbula 11.40 da kalkan tayyare 16. da Anka
radan A<lanaya 14. 30 da kalkan tayyare 15. 30 da kalkacak-

tır. 
3- İstanbuldan Ankara, Adana ve Elazığa 
Adanadan lstanbul. Ankaraya 
Elazığdan Ankara ve lstanbul seferlerinin hareket saat-

lerinde değişiklik yoktur. 
4- Ankara-Adana ve Adana-Ankara (Pazar) seferleri 

3-3 kaldırılmıştır. ( 4651) ----- - -------------------
Umumi Neşriyat Müdürü Macit Güçlü 

Bas1lcl.ığı yer : Türksözü Matbaası 


