
s...... ______________ _. ____________ ____ 

CUMARTESi iDARE YERi 1 
' 4 ADANA - Abidin 1 

TEMMUZ 1 Po'° Coddeso 

~ 1842 ___ ı Telefon : 3 1'1 Tti .• :. 

S.Jı•ı her yerde 15 Kunaf _ı 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

1 ISKENDERUNDA DÜNKÜ BÜYÜK TÖR~ 

_rOPÇU ALAYINA DA 
BAYRAK VERiLDi 

Ba baritin en 
Blylll dinim 

Nolltaıı 
Necmeddin Sadalt 

j imanlar, geçen yıl olduğu g_ibi 
ltbu yaz da bütün kuvvetlerıy-

le Rus cephesine saldıracaklar, 
ıSovyet orduls.rını hırpalayarak 
ıl>eJki daha ileri gidecekler, fakat 
İyi ~dayanan dilşman karş1sıoda 
kendileri dt'! yorulup yıpranacak, 
ve o zaman lngiliz - Aoı~rikan 
kuvvetleri , zayıflamış bir Al 
llıanya arkasında karaya çıkıp 
Yeni bir cephe açacaklar ... 

Öyle görünüyor ki müttefik· 
lerin hesapları ve harb planları 
lıep bu ihtimal üzerine kurul· 
IDUflu . Bunun baflıca delili , 
IOn i'Ünlere kadar Londra ve Va
•ingtondan g~len türlü haberler 
ara11nda Mısır tehlikesinin hiç 
yer tutmaması , Libyanın ikinci , 
iiçGacn derecede bir cephe sayıl· 
111uıdır. M. Churchill Amerikaya 
tittiti zaruan dahi Misir diye bir 
aneıele ortaya atılmamıftı. 

Bundan başka Rus cephesin· 
de beklenen taarruz geciktikçe 
Almanyaa1n bu ifi bafarıuua~ 
halde oldutu ileri sürillüyor , bu 
Ümitle Libya ibmal ediliyordu. 

Halbuki Almanya , Rus cep· 
heıinde yer yer hareketlere giri · 
ferek birdenbire Mısıra saldırdı • 
Buodan maksadı , bir taraftan 
lngiltereyi Almanya aleyhine baş· 
ka bir cephe açarak Rusyaya 
yardım etmekten alıkoymak , Ö · 

bür yandan M111rı ele geçirmek· 
tir. 

Mısırın Almanya eline geç· 
ıuesi İnriltere için nasıl yerine 
gelmez bir kayıp olur , İngiliz. 
raıeteleri bunu hiç gizlemiyor· 
lar. 

Süveyşin kapanmaıı ingiliz 
. imparatorlutunu en k11& yolun · 

dan yoksun bırakacak , lngiltere· 
uin Şark ile ilgisini kesecektir. 

lıkenderiye elden gittikten 
•onra lngiliz donanması için Ak· 
denizin prkında barıumak imki · 
uı kalwıyacak , Akdeniz.in bu 
luıwmda olsun bikimiyet büsbü · 

tüu Almanya ve ltalyaya geçe· 
eektir. Bunan nt'!tieeıi çok bü· 
yilktür , çüııldi o zaman Mihver 
kunetleri Suriye ve Filiıtiue git · 
lllek için M11ırd1n sonra ba,ka 
çlmeri reçmek zorunda kalmaya · 
~aklar , dotrudan doğruya deniz 
den karaya çıkacaklardır. Mısır 

ve Suriye elden ırittikten sonra 
irakta ve lranda tutulmak da 
filçlefecektir • Bunlar gerçekle· 
tirse, harbin riditi baıtan başa 
detifebilir. 

Denebilir ki Almanyanın tut· 
tutu yol , Ruı cephesinde acele 
etmemek , lngiltere ile Rusyayı 
en nazik r.oktalarda birden vur· 
IDaya çalışmak , Akdeniz , Afri · 
ka ve Orta Şark blkiaıiyetini 
ele geçirerek uzun ıürecek : bir 
harbe dayanma kudretini arttır

lllaktır • Belki daha sonrası için 
Japonya ile birlik büyük çapta 
bir plin lngiliz imparatorlutu ile 
Rusyayı yıkmaya çalışacaktır. 

Almanya bir türlü: bitmeyen, 
yıpratıcı bir harbin içinde , biç 
gelmiyen sulh karşısında zor bir 
çıkmazda görilnüyordu • Bu itin 
İçinden sıyrılmanın , ancak düş· 
1Dauları bir arada yenmekle wüm · 

(GuW 2 net aa1facla) 

/ıkenderun : 3 ( Türkıözü muhabirinden ) - /ılıentlerun
daki topçu alayımıza Korgeneral Abdullah Alpdofan ta

rafından blı7ük bir törenle Sancak verilmiftir • 

------- ----

Şark cephe.inde puıaaa aalurler 

1 AFRiKA DA __ , 1 5ovyet ceph~ 

Ohinlekin 
mukavemeti 
Elalemeynde 

. mallarebeler 
-Mihver diyorki-

Mısıra dost 
olarak geliyoruz 

Ankara : 2 (Radyo Gezeteal)
Mısır meydan muharebesi dcvam
etmektedir. Bu hareket hakkında 
birbirini nakıcden haberler gel
mektedir. 

İngilizler, mukavemet etmekte 
olduklarını ve hatta bazı nokta· 
tarda Almanların geri çekildik
lerini ıöylüyor. Alınanlar ve hal , 
yanlar Mısıra politik bir muhare.bc 
açmııtır. Y dpılan mihver teklifine 
göre, Almanya ve ltalya bir doıt 
olarak Mıııra gelmektedir. 

Halbuki Mısır müsrahııil bir 
devlettir. M111r, İngiltt:re ile mü
nucbetlt:rini eski bir muhadeye 
g ö r c i d a m c ettirmek· 
tedir. Teblik:er dıkkatle , okuııursıt, 

dünkü Alınan tebliğlt:rile bugünkü 
ıebliğler birbirini tutmamaktadır. 

Şu halde lngiliıln mukavemet 
göııteri} ur. 

lngiliı radyosu Rom mrlin 
yaptııtı taarruzlarda nıuvaHak ol
amıyarak batıya çekildiğini bile 
hydetmektedir. 

Elalamcin : 3 (a.a .)- Ruyler 
ajan11nırıın göndeıdiğı hususi mu· 
lıabir bildiriyor : 

Elalamein meydan muharebe· 
sinin ilk safhalarını piyade çarpış
maları tttkil ctmittir. Şiddetli 
bir topçu du lltosundan sonra 
lııgiliz mevzilerinin fiınal ucunda 
piyadeler lrnrşılaşmıştır. Rommel'in 

Donet • Kursk 
muharebeleri 
ihtiyatlar beniz 
ileri drlblledl 

- A imanlar tar alından -

Yarıldığı söylenen 
meçhul hatlar 

Ankanı: 3 (Radyo Gazete•l)
Sovyctler Kursk bölgcıinde bü 
yük ölçüde tank :muharebeleri 
ceryan cttiğiııi bildiriyor. 

Alman resmi tebliti , yanldı· 
ğını bildiren 300 kilometrelik cep· 
heyi kati olarak tesbit etmemek
tedir. Donct havzasında , Harkof 
bölgesinde Alman taarruzlarının 

şiddetini arttırmakta olduğu sanı· 

lıyor. Her iki tarafın büyük ihti· 
yat kuvvetlerini muharebeye sok· 
ınadığı tahmin ediliyor. Cephenin 
şimalinde mevzii Alman taarruzla
rı tardedilmiştir. 

hücumu, garip bir. şekilde sakın 

geçen bir geceden şoııra, tehar 
fekillenmiıtir. Bilindiği gibi, İn· 
gili;ı.lerin denizle katf ara çölü ara· 
ı;ında verdikleri geciktirme 1&v&1· 
larında Almanların verdiQ-i kayıp· 
lar a~ırdır. Salı günü yeni Zclan · 
da tanksavar birliklerinin destek· 
lrdiği lngiliz tanklarıyle topçu, 
İtalyan tanklerını tahrip etmişler· 
dir. Bu arada Alman zırhlı un· 
surları Elalamein mevzilerinin cc · 
nup kanadı üzerine atılmıya ve 
icabınd11 mihver piyadesini tut
maya hazır !anıyordu. 19 uncu 
Alman hafif tümeninin hücumları 
da püıkürtmüflerdir. Baston bom· 
ba uçakları il~ri Alman mevzileri 

( Gerial ! ncl sayfada) 

lskende-runda feci 
bir kaza oldu 

Bir genç kamyon altında öldü 
lalıenderun : 3 (Türkaözü Muhabfrindert )- Ba6iin •aat 

18.30 da hükümet konaiı önünde biaikletle 6•fmelrte olan 
Dayı Raaim oğlu Macid'e liman infaat ıirketine ail kam· 
yon çarparak çocuiun ölümüne aebabiyet rJermİftir. 
Şol6r derhal yakalanmııtır. • 

Bay Çörçilin 
son beyanatı 

Natlln aona 

İNGILIZ'LERIN 
MUHAREBESİ 

Ankara : 3 (Radyo Gazete•I) 
Çörçil dün Avam Kamarasında 
ıöyledi~i nutukla tam bir parla
mento tibiyecisi olduğunu gös
termiıtir. 

İngilizler Libyada neden mağ• 
lup oldu ? Bu süalc Çörçil de 

·cevap veremedi . 
Gerek Çörçil ve gereli diğer 

hatipler Şimali Afrikada Mıhver 
kuvvetlerine faik malzeme ve as
keri kuvvetlerKiin bulunduğunu 

ıöylemiftir. Çörçilc neden itimat 
reyi verilmiştir ? Çünkü lngiliz.ler 
iki ıene evvel de ayni fena va
ziyette Çörçilin idare batına geç· 
tiğini görmüılerdi. Ve Çörçil hü· 
k(imet batından ayrılsa itler daha 
mı iyi gidecektir 1 işte İngilizler 
bunun muhasebrsini yapmıılardır. 

Londra : 3 ( a. a. ) - Çör. 
çil nutkunun ıonu : Bııvekil A
merika seyahati hakkında meclise 
bundan batkı ıöyliycceği bir ıey 
olmadıitını bildirmif ve İngilizce 
konuıan iki büyük milletin bir
birine hiç bir uman bu kadar 
ııkı bir surette baj'lanmımıı ol
dutunu kaydetmiıtir. 

Gemi kaybının eıaslı bir tekil
de önü alınamadığını söyliyen 
Mistr.r Çörçil, harbin hazırlanma· 
sı ve malzeme meseleleri hakkın· 
ela da yapılan muhtelif hücum
lara karşı hükumetin kendini mü· 
dafaa huıuıunda bir çok zorluk
larla kartılaftığıııı belirtmiş ve 
föyle demiıtir : 

Komutanlarımızın ve onların 
kumandası altında bulunan kah
raman aakerlerimizin tavır ve ha · 
rcketlcrinin tahrif edilmesine mü
samaha edemem. 

Miıter Çörçil nutkuna fU su
retle devam etmiftir : 

« - Bu harbi uf erle bitir
mek için bütün tehlıkelcri göze 
alarak ve bütün fedakarlıklara 
katlanarak dfitmanla tiddetle dö
ğÜfmek hususunda müttefikler a 
rasında bugün beliren arzu hiç 
tıir zaman bu kadar ıamimt ve 
bu kadar kuvvetli olmamııtır. 

Ticaret gemisi kaybını azalt
mak için tiddetli tedbirler alın· 
mııtır . Gemi inıaatında Ameri 
kanın sarfcttiği büyük gayretlere 
İngilterrnin bu 1&hadaki f aaliyc
tini ilave etmek lazımdır . 

Maltadan bahıettiği ıırada şid· 
detle ıılkıtlanaıı Miıter Çörçil 
şöyle demiıtir : 

c - Kahraman Maltalıları ve 
orada1'i kahraman askerleri tak· 
dirle ve hayranlıkla ararım. Üstün 
hava lı uvvetlc rine. ka rıı: harekatta 
bulunabilmek için ancak iki üç 
tane uçak meydanına malik olan 
bu ada kadar .. iç bir yer bu de
rece muvaff akiyetli bir müdafaa 
yapmamııtır . Malta böyle bir 
mukavemet göstermekte ilk par
lak iıtiınayı teıkil etmiıtir . Ôyle 
zamanlar olmuıtur ki , Maltada 
yalnız 12 av uçağı kalmıştır . Fa· 
kat kuvvetli müdafaa batary~ları 
ve bi1ha11a ha!kın metin mane
viyatı sayeıindel Malta , a1la kı· 
rılmıyao bir mukavemet idame 
etmeQ-e muvaffak olmuıtur. Ada
ya yeni Spitfire uçakları gönder· 
dik. Amerika uçak gemileri gön
dermek ıuretile bize yardım:et-
.miştir . Bu gemiler büyiik işler 
görmüıUlr. KillliyetliJAlman uçak
larının devamlı ve atır bombar
dımaularına u§nyan Malta ltdaaı 
bu lcorkunç akınlardan muzaffer 
çılcmııtır. Şimdi Maltada her za-
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FERiD CELAL GÜVEN 1 

Kuruluş Tarihi : 1 K!nunusani 1924 

On•eklzlncl yıl - Sayı : ~35~1 

••••••••••••• • • • : Devlet dairelerin-• i de halkın işleri 
i kolagca görülecek 
• . •············ 
ı Ankara : 3 ( TOrkıözü Muhabirinden ) - Dahiliye Vekil· : 
f liti , Vilayet idaresi kanununun , kaza idare heyetle rinin ça· f 
f lıımalarına ait olan hükümlerinin büyük bir titizlikle yerine f 
f getirilmesi için bütün valiliklere bir timi ar göndermiştir. Bu f 
f timimde ; neticelendirilmesi kaza Hare heyetlerinin karar arı· f 
f na batlı olan meselelerin kın bir zaman içinde halledilmesi f 
f huıuıuna son derece dikkat edilm«?sine işaret edilmektedir. Bu t 
f kararların gecikmeıinde mesuliyetleri görülecek olan memur f 
f ların tiddetle cezalandırılacağı belirtilmektedir. Timimde mü f 
f tekaitler: , malullere ve bunların . dul ve yetimlerine ait olan f 
f her tü.rlü iılerin en kısa bir zamanda neticelendirilmesi ve f 
f u~umıyetle biç bir yurttaşın işinin hükümet dairelerinde sü · f 
f runcewede kalmamaıı lüzumu kesin olarak 7'emrolunmaktadir. f 
•........................ ı 

-------------- ---- - -- - - -

Partimiz Genel 
• 

Sekreteri lzmirde 
lzmir : 3 (a. a .) - Parti genel sekreteri Memduh Şevket Esendal 

ile yeni vali Sabri Önay şehrimize g-elmişlerdir. Memduh Şevket Esen· 
dal ve &zmirin yeni valisi hükumet erkanı ve lımirliler tarafından ha
raretle istikbal edilmiştir. 

----·------ ----....... 

Sevk edilecek olan 
mallann vesikaları 
Veaalk, lllraçtan ıonra 8 gln içinde 
TlrldJede lllr llDkara yatırdacalı 
Ankara : 3 (Türksözü Muha

birinden) - Türkiyedcn ihraç e

dilecek mallara ait vcsaikin , ih

racın yapıldıtı tarihten itibaren 

aıami sekiz gün zarfında , tahsil 

için Türkiyede bir bankaya ya· 

tırılması mecburidir . Bu vesaikı 

alan bankalar , bunları tevdi et· 

tikleri hariçteki bankanın ~ismini , 

"esaik baliA-ını, Türkiyedeki ibra· 

catçı ve hariçteki ithalitçının isim· 

lerini , ihracatın dövizle , klerinıır 

yoliyle veya hususi takas suretiy

le yapıldı~nı gösterir bir cetveli 

bu tarihleri takip eden azami ikin

ci iş gününde Türkiye Cumhuri· 

yet Merkeı. Bankasının en yakın 

şubesine göndereceklerdir. Banka· 

ların tanzim edecekleri cetveller
de vesaik , malın g-önderildiği 

memleket itibariyle ayrı ayrı tas· 
nif edilerek gösterilecektir. Türki· 

yedeki bankalar • bu vesaik üze
rinden yaptıkları tahsilatı ve muh
temel tenzilatı keza mevzubahis 

tarihler itibariyle Merkez Bankası

nın en yakın şubesine bildirecek

lerdir. Bankalar tahsil etmedikleri 

kısmı da , her memleket için ay

n ayrı yekun halinde ve yirmi 
gün zarfında Merkez Bankası U-
mum müdürlüğüne bildirecekler· 
dir. 

mandan fazla uçak vardır . Düt
mar> Maltayı alamamıfhr . Fakat 
bu bombardımanlar sayt-sinde Af. 
rikaya pek çok ıey geçirmeye 
muvaffak olmuıtur . Eğer Malta· 
daki uçaklar çok sıkı hava mu
harebeleri yapmak zorunda kal
mamıf 0111 idiler, ıüpheıiz ecre· 
yan etmekte olan Şimal Afrika 
muharebesinde Spitfirc teıkilleıini 
boıarlardı. 

Başvekilimizle 
hariciye vekilimiz 

lstanbuldalar 
lstanbul : 3 ( a . a . ) - Baş

vekilimiz, Ticaret Vekili ve Ha
riciye Vekilimiz bugün lııtanbula 
gelmişlerdir. 

Seylapzedelere 
yapılan yardımlar 

Ankara : 3 ( a . a . )- Kıxılay 
merkezi Bursa seyUibından açıkta 
kalanlara ilk hamlede 100 çadır 
yollamıştır. 

Öğretmenlerin nakil ve 
tayinleri inceleniyor 

Maarif Vekilliği, önümüzdeki 
ders yılı için gerekli haıırlıklara 
baılamıı bulunmaktadır. Bu arada 
ilk okul ö~retmenlcrinden sağlık 
ve ailevi ~ebepl~rle başka bir 
valiliğe nHillerini istiyenlerin 
maarif müdürlüklerinden gelen 
listeleri incelenmiye başlnmıştır. 

Diier taraftan bu yıl öğret· 
men okullarının haziran devresin
den mezun olanların ta) inlerine 
ait liste de hazırlanmaktadır. 

Eğitmen kursu 
Eğitmenler için Düzici köy 

tpstilüsündc açılacak olan tamam· 
layıeı kursu 1 Ağuııtos 942 tarih· 
inde açılması takarrür etmiştir. 
Bu knrsa Seyhan, İçe l , Antep, 
Hatay vilayetlerinden iştirak ede· 
cck eğitmenler davet edilmiıler· 
dir. Vilayetiınİ7.den ltuıso 12 eğ

itmen iıtir ak cdeeektir , 
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Duyduklarımız 

ZEKA ÖLÇÜSÜ 

F 
ransız tıp mecmuataruıdan bi
ri, her insanın zekli ve anla· 

yıı lubiliyetini ölçmek için 
bir iild icad edildiğini haber ve
riyor. Bu alet, son der~ce lıısssa" 

bir mi~ferden ibarettir . Bu n•iğ
fer, zelca kuvveti ölçfümck iste· 
nen adamın başına konulmakta , 
ve mı~erde hasıl olan parıltılar , 
insanın zeka ve anla} ış derecesi
ni göatermektedir. Miğfer üzerin· 
de mevcut olan ibre , harekete 
geçerek zekanın kuvvet ve kud
ret derecesini gayet sarih bir su· 
rette ölçmektedir • 

Bu Alet Fransız icadıdır . Bu 
aıetin icadını haber veren tıp 

mecmuası yazısını şu satırlarla 

bitiriyor : 

• Bu şayanı hayret icadın 

istikbalde büyük hizmet ve fay· 
daları görüleceğine şüphe yok· 

tur. • 

K6r yankeıici 

Nevyork otobüslerinden biri , 
şehrin en işlek caddelerinden bi
rinJen geçerken , içinde bulunan 
müşterilerden biri , arabanın dur
maaı için ba~ırmağa başlamıştır . 
Bağıran müşteri , cebindeki para 
cüzdanını aşırmak istiyen bir yarı · 

kesiciyi suç üstünde vakalamıştı . 
Polisler etraftan ko~uşmuşlar 

ve yankesiciyi yaku lıyarak kara· 
kola götürmüşlerdir . Orada yan
kesici muayene edilmiş \ 'e kör 
olduğu hayretle gö r ü l müştür. Kör 
yankesici , sorguya ç t- kildiği ıa 

man, bundan on beı sene evvel 
görme kudretini kaybettiğini • fa. 
kat daha çocuklu~undanberi. yan· 
keıicilikte kaz.anmış olduğu me
leke sayesinde , soyacağı adom· 
!arı, ceplerine elini dokundurma1' 
ıuretile, hatasız bir surette tayin 
ettiğini itiraf etmiş, yankesicilerin 
müşteriyi soymak için , gözlerinin 
görme kudretini haiz olm asına 

muhtaç olmadığını ilave etm iştir. 

Yün iplikleri 
Kofre kapsolü ile katlanarak 

bükülen yün ipliklerinin ,Yüzde 68 
katlanarak bükülen yün ipliklerin · 
de yüzde 68 niıbetinde iptidai 
maddede tenıilatından istifade 
etmeleri kararlaşmıştır . 

Hükümetçe el konulan mad · 
delerin satın allnmasında ta hak-.. 
kule ve tediye evrakına c.la binde 

ı iki nisbetinde damga pulu yapış· 

tırılması kararlaştırılmıştır. 

Taş kömürü işi 
a Taş kömürü fiatlarını düzen· 

temek üıere Ereğli kömürleri İŞ• 

e, letmesine iki milyon lira veril
d meılne Koordinasyon Heyetince 

karar verilmiştir. 

İaşe işleri 
müfettişi 

Ticaret vekaleti müfettişlerin · 
den olup :Kozan bölgesinde iaşe 

0 
işleriyle utfaşmakta olan Bay 

k Hikmet, Hatay vilayeti iaşe işleri· 
ni tedkike memur edilmiştir. 

ı Bay Hikmetin vazif e.cıini, Ada· 
sı na ve Mersin müfettişi Bay Meh· 

" met Ali idare edecektir. 
jJ - ------

( Bu harbin en büyük 

dönüm noktası 

17 
(Baştarafı Birlocicle) 

1 d b bu-yük ap kün olacağmı an a ı , u 

8 harekete girişti . Kendisini daha 
.h bıı.la uçuruma sürükleyen bir 

çırpınma , bir hayal ~peşinde mi · 
an • k b · d- - t d laf.dar , yo ıa u çetın ovuş e a · 

andığı gerçek hesaplar mı var , 
unu kestirmek kimsenin harcı 

etildir. 

Bugün için ehemmiyetli tek 
okta , bütün bu planın başı o· 

an Mısır harbidir • Hiç tüphe • 
edilmemelidir ki barb , Mısır ön · 
leriode , iki taraf bakımından en 
nazik gilnleriııi geçiriyor • Mısı· 
rın ita-ali , bilbaııa bütün Şark 
çin bu harbin başlıca dönüm 
JOktall olacaktır. 

Necm•cltlin Sada/ıı 

Dikili ilkokulunun 
ten eli atıldı 

Evvelki gün öğleden sonra saat 18 
ele Dikili kö}·üııde , yeni tip ilk 
okulun temel atma merasimi Va 
limiz Bar Akif Eyidoğanın huzuru 
ile yapılmıştır . Törende Maarif , 
Nafıa, Beledi) e Fenişleri Müdür
leri , Daimi Encümen azaları, lk 
tisat Müfettişi , Maaı if erkanı ve 
kalabalık bir halk kütlesi hazır 
bulunmu~tur . 

Okul hakkında f ennt izahat 
verilmi~ ve köylüler davullar çal
mak, milli oyunlar oynamak su
retile tezahüratta bulunmu~larrlır. 

Hayvan 
. . 

vergısı 

Son kanunla hayvanlar ver
gisine zam vapıldığı malumdur. 
Maliye vekale tincl,.n alakadarlar 
gelen bir temimbe kaza hudut . 
!arından ç ı karak hayvanlardan 
vergi zamları alınmadan çılcrnu· 

larıııa müsade edilmemesi bildir
ilmiştir. 

Nikel paralar 
Eski nikel 5, 10 ve 20 para· 

Jıldar alış verişte kullanılmı_)'ncak· 
tır. Elerinde bu paralardan olan· 
lar bunları Merkez Bnnktısı şu

belerine ve Merkez bankası ~u
beıi bulunmıyan yerler de Ziraat 
Bankasına ve mal sandıklarına 
vererek değiştireceklerdir. Bu pıı· 

raların bu suretle değiştirilmesine 
bir ene devam edilecektir . 

Yüzücülerimiz 
hazırlanıyor 

Bölgemiz yüzücüleri kadrosuna 
girmiş olan Türkiye yüzme şam 

piyonu Mahmut Dalhaıı İstanbul 
dan şehrimize gelmişlir . Bölge · 
miz su sporları takımını yetişti
ren Halil Dalhan ile birlikte Sey· 
han bölgesi su sporları takımını 
Tiirl.::iye birinciliklerine çalıştıra· 
caklardır . 

Türkiye yüzme şampiyonları o
lan bu iki kardeş in çalışmaları ile 
Türkiye birinciliklerinde Adana 
takımının çolc iyi neticeler ala 
cağ'ı ve yeni rekorlar yapaca~ı 

kuvvetle ümit edilmektedir. 

Afrikada 
( Başı 1 inci say/adı ) 

üzerine akınlar yapmışlardır. Bu 
akınlardan her birinde rcfekat 
avcıları Rommel'irı MeS1ereçhmlt · 
terini püskürtmüşlerc.lir ve ben 
bir mihver uçağının Akcleniz'e 
gömüldüğünü gördüm. 

johennosburg : 3 (a .a.)- Bir 
müddet' önce Mısır ve J.ibyu 'da 
ilk cenup Afrikası tümenine ku
manda etmiş ulan cenup Af· 
rika piyade kumandanı General 
G . E. Brink, dün orduya asi.er 
kaydı lehinde radyoda süyleıJiğı 
bir nutukta şöyle demiştir . 

- Benim güvenim ver. Gerıer· 
al Auchiııleck, Ronımel kuvvet · 
Jeriııi durdurmak zoı uııdudır ve 
pek yakında keııdi~i tısorı u:za ge· 
çecektir. 

Hatip sözler ini ŞÖ} le bitirmiş 
tir: 

Biı, Tobruk garnizonuııuıı 

kumandanı Klopper 'in ziyaı ile 
büyük birşey kaybetti~imiz zaman 
büyük felakete uğ-radık. 

Geçim için kereste 
satan köylüler 

Geçimltri için aldıkları tom
ruklardan yaptıkfarı keresteleri 
elde, sırtta, başta, hayvanda veya 
kime ait oluı sa olursa olsun ara
ba ile taşıyarak dükkan açmak· 
sııın setan köylülerin kazanç ver · 
gisinden muaf tutulması karar· 
!aşmıştır. köylü olmıyan seyyar 
satıçılar veya köylü olup da ge· 
çimleri orman mamulleri salmağ'a 
inhisar etmiyen, dükkan açarak 
kereste satan k"ylüler bu haklar 
dan iatif ade eıJemiyeccklerdir. 

--..,......---~ 

Sa sporları 
hakem kurıu 

Bugün film cehilecek . 
Beden Terbi~·esi Umum Mü · 

dürlüğü su spor.ları federaı.yoııu 
taı afından şehr im iz Ata tür lı: par· 
lcındaki yüzme ha vuzunda açılmış 
olan } üzme , atlama ve su topu 
hakem kursu tedriso tı bugün so
na erecek ve imtilı n ular yapıla· 

caktır. Kursa iştirdk eden 14 Öğ· 
retmen şunlı:ırdır : 

Antalya bölgesine.len Hasan 
Ôıtarı, Eskişehirden Nihat Şahin, 
Gaziantepten Mehmet Demiray , 
lçeldcn Rcfık Kel eşsoy , Kay~eri· 
den Rurlı a n Başkan, Siva<ı Hiise· 
yin Ôılev , Urfa Muzaffer Çift · 
kaya, Seyhan Rifat Çelikko l. Ha 
liskadri Tokkal , A hdi Atamer , 
Ha an Tıbct, Ferid Savul , Şe ref 
Çetin , Süleyman Ero! . 

EWlgemiı haşkanı Sevhı:ın Va
lisi Bay Akif Eyidcığaıı t;ı afınd a n 
m,.ıun olarılarn törenle d iploma· 
lan verilec ektir . Su sporlarına 

fevkalade ehemmiyet veren Be
den te rbiy es i Umum Müdürlüğü 
nün Ad.anadEıki hu güzel spor 
hareketı Matbuat Umum Müdür-
lüğü tarafından fılme alınacaktır . 
Su spotları kursunun kapanış tö
reni şu ş ekilde tesbit edilmiştir : 

Vali tdrafıntlaıı teftiş , } iiı.me 
gösterileri, atlama gösterileri. kurs 
takımı ile İçel ve S eyhan muhte 
lit su topu takımları arıısıııcla nıÜ· 
ııalıako, diplom:ıların verilmesi tö
reni . Bu törene Ad~rıa halkı da 
veıli olup yüzücülerimizc başarı. 
lar dileriz . 

rO R KIY E Radqosu 
ANKARA Rad11osu 

Cumartesi - -4:7.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7.33 Müzik : Karışık 
Program (Pi·) 

7.45 Ajan' Haberleri, 8.00/ 8.30 
Müzik : Senfonık parçalar 
( Pi. ) 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ay11r, 12.33 Müı.ik : Türk · 
çc ph'iklar. 

13.45 Ajans Haberlcr i,13.00/13 .30 

Müzık : Riyaseticumhur. 
Handosu. (Şef : İhsnn Kün
çt:r) . 

18.00 Program ve Mt·ınl~k et ı-;aat, 

Aynı ı, 18.03 Müıik :l~adyo 

Orkestrası. (Nıhnd Esengin 
ldarcsintle). 

18.45 Radyo Çocuk Kliibii. 
19.30 Memleket Sant Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19.55 Serbes t lO Dakiku , 19.55 

Mür.ık : Fasıl ! leydi. 
201 5 Radyo Gazeler.i, 20.45 Mü· 

1ik: Şaıkı ve Türküler. 
21.oo Konuşma (Ana Ec;er· 

' teri), 2 1.15 Mih.ik : Dinl~ · 
yici is tekleri. 21.45 Konuş · 

ma ( Şiir ve Nesir s aati ), 
22.oo Radro Salon Orkestrası . 

'l'r ası . { Violuıııst Necip 
Aşkın). 

22.30 Memleket Saat Aynrı ve 
Ajans haberleri 

22.45/22.50 Yarınki Pr ogram ve 
K:ıoanıs 

KAYIP - Adana askerlik şu
besinden almış oldu~um t erhis 
tezkiremi kaybettim. Yenisini ala-
cağımdan eskisinin hükmü olma· 
dı~ını ilan ederim . 

Nizibin Fevkani mahal
lesinde ve Adanada Su· 
cuzade mahallesinde 15 
rıumaralı evde Davud 
oğlu Bil!I A.tadeğer 324 

ZA Yl : - Milt mücadele zÜr· 
radan olarak tecil vesikamı ve 
Mardin asker tık şubesinden aldı · 
ğım terhiş tezkeremi ıayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü" olmadığı ilan ederim, 

Ceyhanın muradiye mahal · 
lesinden Rüste m oğlu Ah
met Gözler 311 Jo~umlu 

Adana askerlik şu
bes! Başkanlıiından : 

1- 339 dogumlular ve bun· 
larla muameleye tabi (Sıhhi du· 
rumları dolayısile ertesi seneye 
t e rk edilen 338-337-336 ilahiri 
doğumlulatında ilk ve soıı yokla
m1tluı ı 1317/912 larihiııde bıışl;ırıJ • 
rak 28/7 /9·12 akşamına kadar de· 
vanı 3decektir . Bu tarihten sonra 
gı:len verli ve yabancı 339 do · 
~umlu erlerle muameleye tabi 
olan erler yoklama kaça~ı tanı· 
larak haklarında kanuni muamele 
yapılacaktır. 

2- Bu müddet yani yoklama 
iÜnleri &$ağıda yazılı oldu~u veç 
hile taksim edilmiştir. Bu mıntı
kalara ait mümessil ve köy muh· 
tarları gösterilen günlerde 339 
doğumluları nüfus hüviyet cüı.dan
ları beraber olduğu halde birlikte 
şübeye gelecektir. Askerlik kanun· 
unun 25 inci maddesi bu hususe 
sureti katiyede emretmektedir. 339 
lularla beraber şubeye gelmek 
mecburiyeti nde olan muhtar· ve 
mümessıllerdeıı gelmeyenler hak· 
kında şiddetli muamele yı:pıla · 
calctır. 

3- Merke1. nahiyesine bağlı 

köyle• le mahalleler 13;7 ;942 ta· 
rihinden 16 - 1_:94L tarihinr ka· 
d ar, Misis ııalıi~·esi 17- 7-942 
tarihinden 21 - 7 - 942 taıilıine 

karltir, Karataş nahiyesi '2'2 - 7-
94'l tarihinueıı 24- 7-9-1:.l tari· 
hine kadar ve Tuzla nahiyesi 
25-7-942 tarihinden 27 - 7 - 942 
günü akşamına kadar 339 do~um· 
lu ve hunlarla muameleye tabi 
erlerinin yoklamalarının yapılnı11 -

sı için askerlik meclisine lıu · er· 
leri getirecekle~dir. 

4- 339 doğumlu talı~heler 

nıekttptc müdavim talebe olduk . 
larına dair Mektep Müdürlükle
r iııd .. n aldıkları vesikayı Askerlik 
meclisine 2ctirecekler. Bunlnı 

içt:dsirıde li ı- e ve liseye ıırnadil 

mekteplerden mezun olanlarla 
338- 337-336 ilahiri doğumlulıır
da me1.urı olanlarda ellerin<lekı 

vesikalarla askerlik meclisine mu
ı ııcnat edecel.ır.r, etmeyenler hak· 
kıııda kanuni muamele yapılacağı. 

5- Mahalle ve köyl erde bu · 
lurıan 339 doğumlular ve bunlar la 
muameleye tabi yabancılarda ııy· 

nen yerlıler gibi haklarında mua
mele yapılacak ve bunlarında 

yoklamaları yapılması için şube· 
ye muracaat etmeleri. 

6- 339 doğumluların ve 
bunlarla muameleye tabi olanla • 
rın namına davetiye yazılmış ve 
mahıılletere <lağıtı lmıştır. Bu da. 
vetiyt"de künyesi olmayan 339 
doğumlular varsa bunlarda yok· 
la'llalarını }aptırmak üzere behem· 
hal şubcve muracaat etmeleri 
ilii.n oluıııı r. 

- KAYIP : - Adana askeri has· I 
tanesinden alrlı~ım terhiıı kağıdı · 
mı kaybettim. Yenisini alaoağım 
dan hükmü olmadığını ilan ede· 
rim. 14332 

Adananın Çandıroğlu ına · 
hallt"sinden 321 doğumlu 
Ahmet o~lu Yusur Ziya 
Sevgen 

Seyhan 
Mahallesi Mevkii 

Hoca vezir Hamam kurbu 
Döşeme Zeytun Oğ', Soka 

.. lcadiye 
Çınarlı Şaban iye 
Döşeme Tevfik bey soka~ı 
Kayalı bağ l lacı bey çıkmazı 
Kurtuluş Yeni istasyon 

" " 
Çınarlı Şaban iye 
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4 Temmuz 1942 

Çamlar Oteli 
AÇILDI 

ı İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam
+ lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
: altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek i 
O müşterilerin esbabı istirahatını temin için 
ı hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir 
ı defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-
6 siniz. 13-15 14248 
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! İrfan Kayra i 
• 
• 
• 
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Rlntgen ve Elektrik tedavileri 
mtltebasıııı ber tirli 1 lektrlk 

teda vllerl yapılır 

: Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder . . 
t /skendr.run Bell!diye karfcll 35 No. da ! 
! 14270 ! 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

i 1 an 
B[l[OİY( REİSlİGİNOEN : 
Belediyemizde 50 şer lira aylık ücretli iki talısildarlık mürı -

haldir. 
İsteklilerin orta mektep mezunu olmaları ve askerliklerini 

yaprııış bulunmaları 'Şarttır. 

imtihan 9 temmuz 1942 p~rşeıııbe güuü saat onda yazı 
i.şleri bürosunda yapılacaktır. 

Taliplerin o gün ve saatte evrakı müsbitelerile birlikte im
tihana gelmeleri ve mezkur günden evvel bir dilekçe ile Bele
diye reisliğine müracaatları 

İLAN 
İS~EHO[RUN AS. SATIN ALMA KOMİSYONU REiSUGiNOEN: 

1 - lskenderun Toprak Mahsulleri Ofisinden verilecek olan 
yüz elli ton buğday pazarlık suretiyle Adana fabrikalarında 
kırdırılacaktır. Muhammen bedeli altı bin dokuz yüz elli iki lira 
elli kuruş olup ilk teminatı beşyüz yirmi bir lira kırk dört ku· 

ruştur. 

2 - ihalesi 6-7-942 Pazartt>si güuü saat 16 da lskenderuıı 
Askeri Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve hususi 
şartlar komisyonda görülebilir. 

Umumi Nt";;riyat Müdürü : Macit Güçlü 

Bası\Jığı yer : Türksüzü Matbaası 

Defterdarlığından : 
Cinsi Ada Par. 

Ev 377 2-t 

" 
363 9 

Saraka 329 77 
Ev 395 7 

3~Y 43 ,, 
Baraka 239 18 

Arsa 544 7 

541 1 ,, 
400 5 ,, 
400 4 ,, 
391 75 ,, 
397 13 ,, 

> 397 15 

> 393 9 

Mık tarı Veıgi 

Mı.'l güre 

99 
342 
1':J 
70 

115 

88 
140 
65 

575 
281,5 
215 
35 
86 

455 

Kaydına 

Kıymeti 

750,00 
750,00 
300,00 
100,00 
400,00 
4~0,00 

42,00 
19,50 

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

364,00 

Hazine 
Hissesi 

Teınamı 

• 

" 
• 

57/115 
Tcmamı 

• .. 
.. 
> 

,, 
> 

Kuru köprü Mermerli Dükkan 282 30 3 600,00 > 

Uluca mi Eski Kuyumcular • 146 25 3o 300,00 

Yukarıda evsafı yazılı 16 parça gayri menkulün mülkiye\leri açık artırma ve peşin para ile sa~ışa 
. '- lmı• olup kat'i ihaleleri 6 - 7-9 !2 tarihine ınüsadif Pazartesi günü saat onda Defterdarlıkta nıute· 

ı_:ı .. arı ., E ı · 1c · · " 
şekki! komisyonda icra kılınacaktır izahat alnı.ak isl.e~enlerin he_r gün Milli m a ser.vısıne muracaat • 
ları ve taliplerin de Yo 7 ,5 teminat rnakhuzlarıyle bırlıkte me1kur gün ve saatte komısyonda haıır bu· 

lunnıaları ilan olunur. 21- 27- 30- 4 : 4282 
• 


