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I SAlOMDN ADAlARI i 
i MUHAREBESİ i 

aşvekil B. Çörçil Londraga l i 
Yi intibalarla dönmüş halde İ Amerika'lllar l 

Pek glzll tatalaa çok mllllm kararlar abamı• 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

bu hamlede ı 
rı: 18( Radyo gezeteal )
nkü lngiliz gazeteleri başına 
tine mevzu olarak " Mos-

• lhüzakerelerini ıı seçmişler
Alınan kararlar ha"kında ga
ler farazi)'elerde bulunmamak-
~, düşmana sır vermek iate

tktedirler . 
Berlin radyosu, Moskova kon· 

1 
•nıı.nı zavallıca l ir hare"ct O· ı 
~ tavıif etmektedir . Bu rad 
• g-ört-, Çörçilin her ıeyaha
bir bozgun takip clmelitedir. 
Ncvyork : 18 ( a. a. )- Bu 
öğrenildi~ine göre, M. Çör
Rusyadan hart ketini mütc
neıredilen ruoıi tcblik, ifÖ 
eterin .. Tam samimİ)eti " 

bf'lirtmcUe fakat Sovyet -
ikinci cephenin açılmasını 
ekte ve Alman "uvvetlcrinin 
c 70 ile 80 inin Ruı cephe

oldutu ve Fransada, Belçi-
• \ie lngiliz istila tchlihsirıe 
ı.ıı <liter noktala•da ancak 

Alman kuvvetleri bulundutu 
•unıJa israr etmektedir . 

~te bu mütalcalardır lı;i, Sov
dil!tlomatik mal fıllcrini buıün 
taaıanden ziycsde tene .so

n evvel batıd11 ıkinci bir 
•çalmasının ururt oldufuııu 

lirmeye aev"etmektedir . 
önimii'ldelıi 1ene düşaısn 

Ye fimal deni:ı.i sahillerine 
lr tıkviveler gönderebılec~k 

)'ette olacak , bu ise mütte-
. çıkarma teıebbüılerini da

tiyıde güçleıtirecektir. 
londra : 18 ( a. a. ) - Dotru 
. r alan mıhfıllerden öQ-renil-
11'e fÖre , Miıter Çörçil çar
ba sabahı ıut 4 de dört mo

IG bir Liberıtör uçaiı ile in· 
'reden Meekovaya hareket et 
ir . Mister Ruzveltin huıuıt 

laıtasili Mıater Harriman ile 
ter Çörçilin huıusf Utibi ve 
toru Başvekile refakat edi
~Q. 

M. Stalinin daveti üzerine 
Yayı gitmif olan Miıter Çör
clGn sabah lngiltereye dön

r. Moskovada toplanan ln-
\te Amerikan murahhaa he-
i ceman 20 kişiyi bulmuı 

· lnailtereyi Miıter Çörçilden 
Sir Alan Brooke, Sir Archi· 

Clark , Sir Alekander Ca· 
•n, Hindistan kuvvetleri ko 
nı reneral Vavell, orta şark 

ı lngiliz hava kuvvetleri baf 
titanı hava marefali Arthur 
ar t~mıil etmitlerdir . Mııır-

1 Amerikan hava kuvvetleri 
omutanı ıcneral Makvell ile 

tr:ikan gener~llcrinden Sparling 
tika murahhasları arasında 
uyordu. 

Stokholm : 18 ( a. a . ) - D. 
Q, ajanıı bildiriyor : Evvelce 

•enlerin akıinc olara9', Moı

milzakcrelcrinin neticeleri 
ında ıımdiyc kadar bir ln
reaml tcblifi neıredilmemiı-

8u rcımi tebli~ yerine, fİmdı 
1l ıaı.etclerinde ıunlar be
laıclıtedir : 

~lmanya'ya gelen 
sanayi işçileri 

ara : 18 (lledyo Gazeteal)
•nyadaki Fransız ifçilerinin 1 

11t 160.000 e varmıştır. Ayrıca 
sa 'dan 150.000 işçi isteniyor. 

)'adan ise Almanya'ya gönde· 
itçilerin 300,000 0ldutu söy · 

1)'or. 

Moskovada tahmin edilmiyen 
güçlükl•r kendisini göstermiştir . 

Esas müzakereciler lngiltereye 
dönmemişlerdir . Ve Moıkovada 

baflıyan müzakerelere şimdi Ka

hircde devam ediliyor . Pazar 
günlıü gazeteler, Kahiredeki mü-

zakcrelerin de çok aüç oldu~unu 
ve en erken bu hafta sonunda , 
Moskova ve Kahire görüımeleri 

ve " en büyüle: lngiliı mümeısi
linin teftiş seyahati » hakkında 

bir resmi tcpli~e intiıa edilebi 
leceğ'ini ima eylemektedirler ." 

Mısır cephesinde 
harekat canlanıyor 

Bara kuvvetleri de faaliyete geçti 
Ankara: 18 (Radyo Oezete•l)-ı 
Mısır cephesinde dilndenberi ha -

rt"kctlerin biraz arttığı görülüyor. 

Hava kuvvetlerine şimdi de lngi

lızlerin kara kcıif kulları harc
Utı inzimam etmiftir. 

Kahire : 18 (:ı . a.) - lngiliz 
Ortaşark tebliti: 

J 5/ 16 Ağustos gecesi , keşif 

kollarımız bütün cephede faaliyet

te bulunmuşlardır. Cephenin Şi

mal ve merkez kcsU.lerinde düt

man mevzilerine ve işçi ekipleri · 

ne hücum edilmiş ve bu suretle 
izaç hareketl..1 i yapdm1şlır. 

Dün , kara harekatı , topçu 
düellosuna inhisar etmiştir. 

Hafif bomba ufaklarımızın bir 
nakliye koluna hücumu üzerine 
düşman avcıları uçaklanmızı kar
şılamıya çalışmışlar , fakat muvaf

fak olamamışlardır. Bu sebeple 

muharebe meydanı üzerinde haf f 

hava faaliyeti olmuıtur. 

Şimal Afrika kıyısı açıkların

da düşman gemilerine karşı hava 

hücumlarımıza devam ettik. Mav· 

nalara ve motörlere bm isabetler 
kaydolunmuştur. 

Hindistanda 
durum sakin 

Müslüman partisinin 
neşrettiği beyanname 

Vichy : 18 (a. a.) - Müslü
man Partisinin reisi Jina, "lnııiliz 
ler Hint mcnf aatlerini ırözetme

dikçe , onlarla i,birliQ'i yapmamız 
imkansızdır,, demiştir . 

Tokyo ~ 18 (a. a.} - Ofi: 
Hindistandaki vaziyetten bahseden 
Asabi gazetesi , bıışmakalesinde 
bilhassa tunları yazmaktadır: 

Hindiıtandaki isyan teşkilit
landırılmalı ve silahlandırılmalıdır. 

Şimdiki isyanlar , isyan ıevki ta· 
biisinin münferid tezahürlerinden 
başka bir şey cietildir. 

Hitliler , lnafüz garnizonlarına 
karşı bir çete muharebesi hazır

lamalıdırlar. Bunun için harici a
lemle temas etmek lazımdır . Hali
hazırda Birmanyada toplanmış o
lan Hint liderleri lizım olan şeyi 
vermek suretiyle silahlı isyana yar· 
dım etmektedirler. 

muvaffak! 1 
ı 

Ankara: 18 (R•dyo Gazeteal)
Salomon adaları ve civarındaki 
müttefik harekatı devam ediyor . 
Bu hareketin mahdut hedefli bir 
hareket oldu~u sanılıyor . Bunun, 
Avusturalyaya müteveccih bir ha
reketi baltalamak oldu~u tahmin 
ediliyor. 

Amerikalıların Salomon ada
ları harekatını kazanmış olduk· 
ları söyleniyor . 

Nevyork : 18 ( a. a. ) - Sa
lomon adalarında Amerikan kıta
larının beş bin kilometre kare 
tuprakı geri aldıldarına dair Va· 
şingtonda resmi haberlerin do· 
laımaııına ra~men umumi intiba 
muharebelerin efUrı umumiyece 
temenni edilenden daha uzun sü
receği merkezindedir . 

işleri bilenlerin kanaatine göre, 
muharebe bir adadan öbür ada
ya devam edecek ve bu RJuha
rebelerin talihi daha bir mGddet 
değifmeler ıöıtereceUir . 

Salahiyetli Amcrilıan kaynak· 
larında Salomon adaları hareket
lerine mahdut hedefler atfolun-

makta ve Pasifıkte büyük A.mc
: iltan barruzunun hemen başla 
madığı kaydolunmaktadır . Salo
mon adaları muharebesinin , Ja
ponyanın muvasala yollarını mu
hafazaya muktedir olup olmadı-

ğını göıtermeğc lc:ifi değildir. Böy 
le kati bir muharebe ancalc: daha 
ehemmiyetli bir mevzie taarruz 
edildiği takdirde cereyan edebi
lir . 

Yine Salahiyetli kayn aklardan 
şu cihet de belirtiliyor ki : Pasi· 
fikte hiç beklenmedik hadiseler 
de her an olabilir ve bütün stra
tejik durumu birdenbire detiıti· 
rebilir. --- - ------- ----------------~~---------------------

Şimalde Rus ordusunun 
taarruzu devam edigor 
Don 
bazı 

şimalinde Rusların dün de yeni 
mevzilere çekildikleri söyleniyor 

Ankara: 18 (lladya Gazeteal] 
Sovyetlerin Don nehri fim11lindc-

ki yeni mevzilere çekilditi an ----

Elaııtıyor. Almanların yeni bir 
:hamleye teıebbüs edip etmiyeceti 

henüz malum değildir. Cephenin 

lnwili~ mot6rlü kaooetleri h11relıett• ~ . - _._.. .............. ~ ................... ~·r.aıı----. 

şimal kesiminde Sovyet taarruz
ları devam etmektetiir . 

Moskova : 18 (a.a .) - Ruı 
komünist partisi propatanda fefi 
Aleklandrov dün akfaaı Kızılor· 
du ve Kıııldonanma menıupla · 
rına hitaben radyoda söylediti 
bir nutukta bilhasaa ıöyle demiı· 
tir: 

"- Almanlar hayati mcrku
lerimize kadar sokulmuo bulunu
yorlar. Vaziyet 1941 yazındaki 
ve sonbaharındaki durumdan daha 
vahimdir. Almanlar fimdi bütün 
ihtiyat kuvvetlerini topluyorlar. 

Bu kuvvetler en zengin Sovyet 
bölgelerine, bithaasa cenup böl
gemiıe saldıracaktır. Petrol, but
day ve ham madde kaynaklarımız 
tehlikededir. Fakat bizi " düt
man geçemiyecektir" demeli ve 
onu geçirmemeliyiz. Ordumuz 
bu harpte üçilncü defa olarak bu 
yaz sonunda kartı taarruza geçe
rek tlüımını imha etmelidir. " 

Alekaandrov hidiseleri ve 
(Oerial 1 ao1 1Qfada) 

- T 

1 Sahip ve Ba~muli'#tbt 

PEfllo 0111.AL 80VM 

ltunıluı Tarihi : 1 Kinunusanl 18M 

On••klzlnol yıl - S.yı : 11992 

RECEP PEKER 
Dalllllye VeklUmlz te,kllAta 

bir tamim giaderdl 

B. Recep Peker 

Ankara : 18 ( a. a. ) - Da· 
biliye Vekili Recep Peker yeni 
vazifesine başlarken aptıdaki 
tamimi göndermiştir : " Dahiliye 
Vekili olarak bugün işe bqla
dım. Vekalet vazifeleri araaında 
dahili 'tmoiyet meselesi her za• 
man her işin başında gelir • Bu· 
nun yanında Devletçe ahnmıı o · 
lan iktisat tedbirlerinin bize dü· 
şen kısımlarının tatbiki ve bu 
yolda yapılacak mahalli işler trü · 
nün şartları içinde en mühim 
vazifelerimizi teşkil eder • Bir 
yandan diğer işlerimizi görmete 
devaın ederken çalışmalarımız.a 
bilhassa bu esaslar üzerinde top· 
layıp aıklaıtırmak bütün meıuli · 
yet arkadaşlarımdan ilk ricamdır.n 

Sıtma Mücadelesinde 
yeni bazı tayinler 
Adana Sıtma Enstitüsü labo· 

ratuvar Şefi Doktor Enver Erdem 
400 lira ücretle Manisa Sıt -

ma Mücadele mıntıka Reisli~ine 

tayin edilmiştir . 

Sıtma Mücadelesi Taraus fU· 
beıi Tabibi Doktor Fahri Kurtu-

luş, Bolu merkcı hükümet Tabip
liğine naklen tayin edilmiıtir. 

Sıtma Mücadelesi Silifke ıu

beai Tabibi Doktor Niyazi Soy· 

dan , Çorum merkez hükumet 
Tabiplifine naklen namzet olarak 
tayin edilmiıtir. 

··························ı 

i Yugoslavya' da i 
i çete faaliyetleri :

1 i hala de~:~~~~~~ •• ı 
Ankara: 18 (Radyo Gazeteal)
Yu~oılavya'da henüz. sükun av- 1 
det etmemiştir. Çeteler hilA fa 
aliyetlerine devam etmektedir. 

Halbuki Alaan, ltalyan ve 
Bulgar kuvvetleri burad11 asayiıe 

memur edilmiıtir. Burada hali 
çetelerin silah kullanabilmesi dik-
kate değer bir hadisedir. 

Amerika uçakları 
Avrupa üstünde 
Nevyork : 18 (a.a.)- Yeni 

bir aletle mücehheı Amerilc:an 
tayyareleri Avrupa fehirlerine 
hücuma baotamıflardır -

B. Şevki Alhan 
Nevyork'ta 

Nevyork : 18 (a. a .)- Ame
rika'daki Türkiye Büyük Elçiliği 

nezdinde orta elçi Şevki Alhan, 
Laguardia tayyare meydanını gel· 
miştir. 

Yeni Yüz Liralıklar 

Yerır mallar 
pazarındaki 
suiistimal 

Dünkü muhakeme 
Sümcrbank Yerli mallar pa · 

zarında halka nokaan kumq ver · 
mekten suçlu bulunan Pazarın 
sahf memuru Füruzan ile tef ve· 
kili Vabidin daha evvelki muba· 
kemelerine ait safahata evvelce 
bildirmiştik • 

Yeni yüz liralıklar tedavüle 
çıkarılmış bulunmalı.tadır. 

Mevkuf bulunan aatat me· 
muru Füruzanla gayri mevkuf 
olarak muhakemesi dev .. ~den 
tef vekili Vabidin dün de uliye 
ceza mahkemeıinde da•llarına 
bakılmıı ve bazı amme tahitle· 
rinin dirılcnmcai için muhakeme 

1 
leri 26 atuıtoaa talik edilmiıtir • 

V ALİMiZ TEFTİŞTE 
AllU Byldotaa 
ıa,e ıt1erlal 

dla kazaıarıa 
tetkike gltU 

Valimiz 8. Akif Eyid~an kazaların iaşe durumunu tetkik ye 
teftiş etmek üzere dün Cqybana hareket etmiflerdir. Valimiz evvelki 
gün Ceyhana gitmif olan vilayet ziraat müdürü B. Nuri Avcı ile 
birleıerek Ceyhan, Feke, Saimbeyli ve Kozan kazalarının iafe du· 
rusı1lar1nı mahallerinde tetkik edeceklerdir. 



Sayfa 2 

Zafer Bayramı 
Merasim programı 

hazırlandı 

Başkumandanlık meydan mu
harebesinin 20 nci yıldönümü ınü· 
nasebetiyle 30 Ağustos Pazar gü
nü Dumlupınarda meçhul asker 
abidesinde büyük bir tören yapı
lacaktır . Törene ait program ha· 
zırlanmış ve alakalılara bildirilmiş· 
tir. O gün 28 Vilayet Dumlupına
ra Parti ve Halkevleriyle Vilayet 
Umumi meclisleri adına iki mü· 
meısil gönderecektir. 

Merasim günü meçhul asker 
abidesi çelenklerle süslenecektir. 
Çelenkler arasında Büyük Millet 
Meclisi , Başvekalet , Vekaletler , 
Ordu ve Parti , Beden Terbiyesi , 
Kızılay , Hava kurumu ve diğer 
teşekküllerin çelenkleri bulunacak 

tır. 

Tc rene askeri kıtalar, Afyon, 
Konya ve lzmirden gönderilecek 
izciler , yüksek okulları temsilen 
bir talebe kıtası , mükelleflerden 
bir kıta ve halk gurupları iştirak 

edecektir. 
30 Ağustos Pazar günü töre· 

ne ıaat 11,30 da toplamakla baş· 
!anacaktır. Bunun Ordu , Parti 
ve Halkevleriyle Yüksek okullar 
adına söylenecek nutuklar takib· 
ed~cektir. 

Nutuklardan sonra } apılacak 
teıahüratı müteakip Aryunda bir 
ziyafel tertip edilecektir. 

30 Ağustos Zafer Bayramı her 
yıl olduğu gibi bu yıl da tehri
mi1.de ve bütün memlekette fev 
kalade tezahüratla kutlanacaklar. 
Bütün Halkevleri ve Halkodaları 
u gün ve o gece f evkalüde prog· 
ramlaı la Bayramı kullıyacaklar-

dır. 

Toprak konusu 

Tohumluğa bırakılacak 

olan fidanlar 
Çiçek, sebı.e, meyve , ıüs a

ğacı gibi fidanlardan tohum al

mak arzu edilirse , bunların ilk 

çiçeklerinden husule gelen mey· 

velerini tohumluğa bırakmalıdır . 

Böyle meyvelere dip meyveleri 

derler . 
Tohum alınacak meyvelerin 

tamamile kemale gelmesi , ııarar· 

ması \'e tam olarak olgunlafması 
laı.ımdır . Büyücek meyvelerden 
tohum almak kolaydır. Fakat ba 
ı.ı sl'bzelerle çiçeklerın bir çoğu 
tohumlarını kendi kendilerine et· 
rafa sererler veya karıncalar ta 
rafından toplanırlar . Bunun için 
her sabah fidanları gözden geçi· 
rerek tohumlarını ayrı ayrı kulu· 
tara toplamalıdır. 

Tohumları ince olan çiçek

lerin tohum keselerini açmadan 

olduğu gibi kutulara koymalı ve 

gölge bir yerde kendi kendine 

kurumaları temin edilmelidir. To· 

hum kesesi içinde muhafaza edi · 

len tohumlar daha ı.iyade çim

lenme kabiliyetini muhafaza eder· 
ler. Tohum keseler ini çabuk çat· 
latan çiçeklerin tohumları etrafa 
serpilir ve daA"ılır . Buna mani 
olmak için bu gibi tohum kese· 
terini tamam ile kuruyup sararma· 
dan evvel toplamalıdır. Bu tohu· 
mun kemale relip gelmediğini an· 
lamak için tohum kesesinin sa 
rarmata başlamıt olması ve to
humun da renginin koyulaımıt 

bulunma11 ıarttır. Yetil ve beyaz 
renkte olan tohumlar henüı. .ham· 
dır. Sararması ve kısmen rengi· 
nin koyulaımasını beklemelidir. 

KAY iP- Adana askerlik şu
besinden aldığım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacatımdan 

hükmü yoktur. 

Adananın Yortan mahal
lesinden Salih oğlu N rcati 
Dur m aıokur 324 doğumlu 

TORKSOZO 

Bir kadın gayrimeşru 
çocuğunu boğdu ! 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Çarşamba - 19.8.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
7.32 Vücudumuı.u çalıştıralım. 
7.40 Ajanı Haberleri. 

Dün aldığımız malCımata göre, 
Kozanın Akçatıuıağı köyünden 
İbrahim kıı.ı Fatma, ayni köyden 
Ahmet Çakmaktan kazandığı gay
ri meşru çocuğunu Ahmet Çak
makla elbirliği yaparak boğduğu 

haber alınması üı.erine katil ana 
ve baba hakkında tahkikata gi· 
ritilmiştir . 

F akülteldre bu yıl 
az talebe alınacak 

Maarif Vekaleti, bu yıl üni · 
versitenin laborutuvar çatıımaları 
olan fakültelerde yalnız imtihanla 
talebe alınması etrafında tetkikler 
yapmaktadır. 

Öğrenildiğine gÖrt', hariçten 
laboratuvar malzemesi gelmedi· 
ğinden, az talebe alınmaııı karar
laıtınlmışlır. 

Eyllılde açılacak müsabakada 
kazananların yalnıı bir lllımı ka 
bul olunabilecektir. 

Askeri talebe olıulunıt ıtlına

cak talebe de, ancak Milli Müda· 
faa Vekaletince teıhit ulunacak
tır. 

Beden terbiyesindeki 
faaliyetleri takdir 

Muhtelif vilayetlNirı ) üzmt" 
muallimlerine malııms Adanada 
evvelce açılmıı olan }Üzme ha
kt"m kursu müdürlüğiinü yapan 
bölgemiı. Beden Terbiyesi Mü· 
dürü Bay Rıza Salih Saray ile 
bu kur.sun idare amirliğini yapan 
bölgcmiı. ıu sporları ajanı çjn
kotraf ve emeldi bahriyelilerden 
Bay Rıfat Çelikkola ödevlerinde 
gösterdikleri başarıJan ötiirü Be
den Terbiyesi Umum MildürUi
~ünce nakdi mükif at ııönderilerek 
takdir edildıkleri memnuniyetle 
haber alınmıştır. Tebrik ederiz. 

Pekmez istihlaki 
Hükumetimizce pekmeı. ima

lini teşvik ve bu seneki bol üı.üm 

istihsalini kıymetlendirmek için 
bütün resmi müesseselerin şeker 
ihtiyacının büyük kısmını pekmez· 
le karfılanması ciheti ehemmiyet· 
le tetkik edilmektedir. 

Katı alllla 
Mahkemeden alınıf oldutum meni 
müdahale kararını ve kendisine 
vermiş olduğum tahriri)alahiyetna· 
me ile yediemin tayin etıiQ'im Acı· 

dere köy n>uhtarı· Mustafa Yazarı 
bugünden itibaren ycdieminlikten 
çıkardığım gibi tarlalarımda da hiç 
bir alakası kalmadıtının muhtert"m 
gazetenizle ilanını rica ederim. 

Misis Acıdere arasındaki 
eski Dabağzade Hacı 

Ali çiftliği yeni sahibi 
Ahmet Sör.mezışık 

Şimalde Rus ordusunun 
taarruzn devam ediyor 

<Battarafı Birlneide) 

muvaff akiyetsiı.lilderi tahlil ede· 
rek Almanların son muharebelere 
muaı.zam ihtiyatlar ve ıilihlar 

sürdüğünü söylemiıtir. Bolıevik 

propağanda şefi Almanyanın 1914 
1918 harbinde iki cepherie harbet 
tiği halde 4 ıene dayandığını be· 
lirtmiı ve timdi yalnız. bir ct-phe 
de Rusya 'ya kartı harbettiğini 

ilave etmiştir. Alekıandrov sözle
rine töyle devam eylemiştir : 

"- Ruıya'nın mukavemet 
kudreti tünden gıine artıyor. Şim· 
di hayati bir ehemmiyeti haiı. en 
acele vazifemiz düımanı cenuba 
doğru ilrrliyen Alman ordularını 

durdurmaktır. Panik yaratan ve 
mukavemetimizi zAfa uğrıtırn bil· 
tün tahrikçiler vatana tiiyanet et
mif kimselerdir . Şimdi dütmanı 

durdurmak demek muzaffer ol
mak demektir." 

Kızılayın çok iyi 
bir teşebbüsü_ 

Kızılay kurumu, haı b halinde 
veya işgal altında bulunan mem
leketlerde oturanlarla mektuplaı· 

mayı temin ~tmek için Ankara, 
lzmir ve lstanbulda birer chaber 
alma bürosu• kurmuştur. Üç bü· 
ro bir haftadanberi faaliyete geç· 
mittir. lstanboldak i büro, lstan · 
bul merkez postanesi karıısındaki 
sokakta Kızılay satış uıcrkeı.inin 
arkasındadır. 

Uzun zamandan beri akraba· 
larından haber alamıyanlar bu 
büroya müracllat ederek 25 ku· 
ruş mukabilinde matbu bir (haber 
alma) kağıdı almakta ve bunu 
fransızca, yahut Almancı doldur· 
tarak büroya teılim etmektedir. 

Gönderenin ve iÖnderılenin 
sarih adreslerini ihtiva eden bu 
kagıtlar her hafta cumartesi gün
leri Ankaraya ve orada bulunan 
beynelmilel Kııılhaç dt-leQ'esi ta 
rafından ait oldukları mt'mldet
lere ~önderilccektir . 

i 1 an 
Adana Birinci icra 

memurluğundan : 
642/616 

Devir ve temlik suretile Ada 
nada Osman Esen'e noterlikt~n 
tasdikli bir kıt'a senetle 160 lira 
vermiye borçlu Adanada Reşat• 

bey mahallesinde lbrahim paşa 
oğlu Bahaeiddin ikametgihı meç· 
hul kaldıtından tebli~at yapıla
mamıştır. 

Hukuk Ueulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi mu
cibince tebliğ-atın ilan suretiyle 
yapılmasına karar verildiğinden 

7.55 Müzik . Radyo Salon Or· 
kestrası. (Violonist Nt"cip 
Atkın) 
1. Uhl: Çardaş : 
2. Boulanger: •Juaııitu: 
3. winter: Marı. 

8.20-
8 .35 Evin ıaati. 

12.30 Prorram ve Memlelcet saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Kadınlardan fasıl 

Şaı kıları. 

12.45 Ajanı Haberleıi. 

13.00/ 
13.30 Müzik : Fasıl Şarkıları 

programının devamı . 
18.00 Prniram ve Mcmlelcet saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or· 
keslrası. (Nihad Esengin 
idaresinde). 

18.45 Müzik ; Fasıl heyt"ti. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Serbest 10 dakika. 
19.55 Müzik : Karışık Şarkılar. 
20.15 l{adyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Bir Halk Tür· 

küsü öğreniyoruz · Hafta· 
nın Türküsü . 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21 10 Müzik : Beraber Şısrkı ve 

Semailer. 
2 J .30 Konuşma (Sağlık Suti). 
21.45 Müzik : lıarııı1' pıogram 

22.30 Memleket Saat Ayaı ı, Ajan• 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yannki Prognm vr-. Ka· 

oanış. 

bir ay müddetle ilan tensip edil · 
mittir. 

Bu miiddet zarfında icra dai· 
resine mürıu:aat ve bir beyanda 
bulunmadığı takdirde takibin de· 
vam edeceği tebliğ makamına 

kaim olacatı ilin olunur . 

11 an 
İnhisarlar Adana Tütün Fabrikası Müdür

lüğünden : 
Fabrikamızda mevcut 3000 kilo ıskarta paket kağıdı 18;8/ 

942 tarihinden itibaren on beş gün müddetle müzayedeye ko
nulmuştur. 

Satılacak kağıtların muhammen bedeli 450 lira ve muvak· 
kat teminat 33 lira 75 kuruştur. 

ihale l/9;942 tarihine tesadüf eden salı günü saat 14 de 
icra edileceğinden isteklilerin numuneyi görmek üzere inhisar· 
lar Adana Tütün Fabrikasında müteşekkil komisyona müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 19-23-28 14529 

ADANA ERKEK OIRETMEN OKULU MOOORLOGONDEN: 
Muhammen fiatı Muvakkat teminatı 

Erı.akın cinıi Kilo Kuruı Santim Lira Kuruş 

Ekmek 15000 26 66 299 93 
Et 8000 100 600 
Fasulya ( Maden ) 5000 35 131 25 
Marat pirinci 5000 47 176 25 
Toz şeker 1000 99 74 25 
SıaJeyağı ( Urfa ) 3000 180 405 

Peynir \ Edirne ) 1000 125 93 75 

So~an 300'.) 13 29 25 

Patates 5000 32 120 
inek ıütii 3000 25 55 25 
inek yoğurdu 3000 35 78 75 
Milas sabunu 1000 110 82 50 
Maden kömürü 50000 2.37,5 89 06 

Odun 50000 5 187 50 

1- Adana Erkek Otretmen okulunun Mayıs 1943 sonuna kadar 
yiyecek ve yakacak ihtiyaçları 1-8-t94ı tarihinden itibaren 20 
gün müddetle eksiltmeye konulmuftur. 

2- Eksiltme Maarif MüdürlilQ'ünde 21- 8-1942 cuma günil saat 
9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır . 

3- Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ncü maddelerinde yaı.ılı 

vesaik ve % 7 ,5 niıbetindeki teminatlarile birlikte ihale ıaatind en 
evvel komisyona ve tartları ııörmek istiycnlerin de her rün okul 
dairesine müracaatları ilin olunur. 1- 8-14-20 

19 Atustos 1942 
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Defne Oteli 
Harbiye'de (Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları , her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştlr. 

Tam Pan•İyon ( Kahvealtı, Yemek, Banyo) kabul 
edilir. 

nyatıar çok matedlldlr. .............. 
Turizm Oteli 
Soğuk Oluk'ta 

Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini 
kabule hazırlanmıştır. 

Hatayın ve bütün Çukurovanıo en gilzel aayfiyeaıi ve iıti 

rahat yeri olan Souk Olukla sakin ve rahat bir l1ttil devresi 
geçirwclı İ•lcncniz wutl1tka TURİZM OTELl'ne İniniz. 
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Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Y•niJen tanzim edilen bahçHi v• lolcantaaile An· 

takyaJo aeçme İn•anların toplantı y~ridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUrL 
DERHAL CEVAP YERiLiR. 
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ORHAN OKTA 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki sokakta 43 Nu· 
marada her gün ve Zaruret halinde- geceleri dahi hastala· 
rını kabule başlamıştır. 
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1 ADEMİ iKTiDAR YE BELGEV$EILIGIHE 

i FO RTRÖIB i N 
1 S. oe /. MaarJflnet Velıôletinin Rah•almı hafatlit • • 1 

Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril 
Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 

Posta Kutusu 105 
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g URANIA 
o 
o Yazı makinelerimiz gelmiştir 
a a Belediye caddesinde Cemal, Fehmi 
a Ticarethanesine Müracat. 0 
g 6-6 14499 Q 
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N DOKTOa 
N 

iMuzaf fer Lokma 
N Bergin llastaıanaı maaJ•••••-
; aellade kaltal eder. 
~~~~~~~---·---~---

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit GüçlO 

Baııl"ıtı yer : Türkaözü Matbuta 
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