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DiEP AKINI 
• 

lngilizlerin hü~umu 
bir tecrübe idi 

BI KOMBİNE AKININ TArsıLATI 
Ankara : 20 [Radyo Gazetesi] - lngiHzler Diep'ten çekilmiş hu· 
lunuyor. Burıun bir tecrübe akını ve mavzii bir hücum olduğu an· 
!aşılıyor. ~itekim İngilizler bu hareket esnasında Fransızların ayak· 
fanmawasıoı tavsiye etmişler ve yeri gelince bunun kendilerine bil· 
dirileceğini söylemişlerdir. Diep'e çıkarılan kuvvetle"in bir fırka ol 
duğu ve Diep bölgesinde şimdi bir tek lngiliz askeri kalmadığı Al· 
lDAn radyoları tarafından bildirilmektecllr. lngilizler bu hareketin kat· 
iyen bir istila hareketi olmadığ"ını tekrarlamakta ve bu tecrübeden 
çok iyi neticeler elde edildiğini bildirmektedirler • 72 Alman uçağı 
tahrip edildiğini, 100 Alman uçağının da hasara ı ğratıldağını ve ln-
1ıilizlerin ise 95 uçak kaybettikleri ilave olunmaktadır. 

Harp vaziyeti 
hakkında 
dlşilnceıer 

Londra : 20 tRoyter)- Hepi
nıizin'de bildiği gibi en şiddetli 
çarpışmalar hala Rusya'da vuku 
bulmaktadır. Almanlar yaptıkları 
hücumlarla Rusları en kıymetli 

araıilerindeıı çekilmeğe mecbur 
etmişlerdir. 

Rusların tahrip ve yıkma siya· 
11cti sayesinde Almanlar vakıa bü · 

: yük arazi parçaları elde etmişler· 
ııe de bu seneki ka1ançları geçen 
seneki kazançlarına nisbetle pek 
sönük kalmıştır, 

Son alınan hcberlere göre 
I{ uslar bütün µet rol kuyularını 

tahrip ederek Maykop şehrini tah · 
liye etmişlerdir. Bu Rus}a için 
zayiattır. Fakat unutmamalıdır ki 
Rusların euıı petrol menbaları 
dağ silsilelerinin cenubundadır . 

Aynı zamanda Rusların büyük 
benzin stoldıırı da vardır. Rus· 
tarın uğradıkları arazi zayiatı bü· 
yük olmakla beraber henüz mağ , 

lup olmamışlardır, Şayed Ruslar 
.Stalingrad 'ı ve Don dırseğini mu· 
vaffkaiyetle müdafaa edebilirlerse, 
bugün Kafkaslara doğru uzanan 

Alman istilasının Almanlaıın aleyh· 
lerine dönmesi pek muhtemel· 
<.lir, 

Alman harp kıskacının, ya· 
kın şarktaki diğer kolu da mu· 
vıHııt bir ıaman için duraklamış 
ve vuruş kudretini kaybetmiştir. 

Berlin : 20 ( a. a. ) - Alman 
orduları Başkomutanlığaoın husu, 
si tebliği: lngiliz, Amerikan, Ka· 

nadah ve De Gaulle'cü kıtalar· 

dan mürekkep bir tümen kadar 

asker kütle halinde Fransanın 

Manş sahilinde Dieppe yakınla · 
randa büyük deniz ve hava kuv
vetlerinin himayesinde karaya çı· 

karılmışhr • Bu çıkarma karaya 
çıkarılacak başka kuvvetlerin ilk 
dalgasını teşkil ediyordu • Sabil 
muhafazasını temin eden Alman 

kuvvetlerinin hareketi sayesinde, 

tankların da desteği ile yapılan 
bu düşman hareketi ağır ve kan , 
la kayıplara akim kalmıştır . 

Saat 16 danberi kata üzerinde 

silahla tek bir düşman kalmamış 
tır. Bu büyük başarı tamamile 
bazı kuvvetler hariç olmak üzere 

Başkumanda.ilığan ihtiyatlarıoa 
müracaata katiyen lüzum kalmak, 
sızın elde edilmiştir • 

Kıtalarımızdan gele:n rapor· 
lardan ve esirlerin ifadelerinden 

çıkarma hareketinin şöyle cere
yan ettiği anlaşılmaktadır: 

: ........................ : 
ı ı 

ı Rusya'da ı 
ı ı 

f SOVYETLERİN t 
} MEVZtİ AKINI f 
l Kuban bölgesinde! 
ı ve Stalingradda ı 
ı ı 
Ankara: 20 [Radyo Gazatesl]
Kuban nehri her taraftan Alman· 
lar tarafından geçilmiş bulunuyor. 
Stalingrad cenubunda bazı Ruı 
mevzilerinin ıaptedildiği Alman
lar tarafıntian bildirilmektedir , 
Mevzii Sovyet taarruzları devam 
etmektedir . 

Moskova : 20 (a. a.)-Bugün 
öğle üzeri neşredilen Sovyet teb 
liği : Gece, kıtalarımız, Kletskaya' 
nın cenup do~u ve Kotelnikovo'. 
nun şimal doğu bölgelerinde ve 
ayni zamanda Piatigorsk ve Kras· 
nodar bölgelerinde düşmanla çar
pışmışlardır. Cephenin diğer ke· 
simlerinde hiçbir değişiklik olma· 
mıştır. 

Moskova : 20 (aa,)-.Sovyet 
tebliğine ektir : Sovyet kıtaları 
Kletskaya'nın cenup cfoğu bölge
sinde yeni mevzilere çekilmişlerdir. 
Bu çt-kilme Alman tank vemotörlü 
piyade kuvvetlerine kanlı bir mu· 
harebeden sonra yapılmışhr. Bu 
muharebede on düşman tankı tah
ribedilmiş ve 800 Alman öldürül
müştür. Bu cephenin diğer bir ke 
siminde 700 mihver ~askeri imha 
edilmiştir. Kotelnikovo'nun şimal 
doğusunda düşman hücumlarına 

mukavemet eden Sovyet kıtaları 
yalnız bir köyde 600 düşman öl· 
dürmüşlerdir. Rus kuvvetleri Kras
nodar bölgesinde karşı hücuma 
geçrnişlP.rdir. Burada Almanlar Ku
ban nehrini geçmiye muvaffak ol
muşlardır. 

Voronej'in cenubunda yeniden 
kanlı çarpışmalar ol111uştur. Alman· 
!ardan bir miktar e')ir alınmıştır. 

Atrika'da 
son vaziyet 

Roma : 20 (a.a,)- ltalyan or· 
duları umumi karargahının tebliği: 

Mısır cephesinde, mutat keşif 
faaliyeti olmuştur. Keşif k atala· 
rımız, bir hintli birliğe mensup 2 
subay ile bir kaç asker esir al
mıştır, 

Tobruk ve Marsa Matruh'Laki 
uçaksavar top:arı 2 İngiliz uçağı 
düşürmüşlerdır. 

I 

Son siatem bir /ngillz bomba uçağı 

Adana • Berlin • Sivastopol 

Savaştaki Almanya 
••••••••••••••••• ALMAN - RUS CEPHESiNDEN 

• 
f Tür ksözüll;.'!.f !.~.ll.~~! •••• ~-
• H k •· f iç şüphe yo , ki bütün bu seyahat esnasında bize karşı • 
f gösterilen nezaket ve ihtimamı, şahıslarımızdan , ziyade dost- f 

• •• larımızın Türk milletine karşı duydukları büyük alakanın 

ı bir tezahürü olarak görmek lazımdır : • .......................................................... 
Ü 

• 
ç yıldanberi , tarihinin en , 

karanlık, en korkunç bir sahife· 
sini yazmakta olan Avrupada 
yaptığımız seyahatten döneli bir 
kaç gün oldu • 

Filhakika, baştan başa tutuş
muş olan bu kılanın ancak bir 
kısmında dolaştık. Fakat., bu ka· 
darı da bize kafi reldi. Bugünkü 
fırbnanın insanlığı nasıl sarsmakta 
olduğunu , dövüşen taraflardan 
birisinin bu ölüm dirim davasını, 
mukaddes olduğuna inandığı bu 
savaşı zaferle bitirmek içio ne 
hudutsuz gayretler harcadığını gö· 
rebildik. Hatta o kadar çok şe
yi, o kadar kısa bir zamanda 
gördük ki, kafamda bu seyahatin 
izleri , beceriksiz; ellerin altüst 
ettiği bir depodaki karmakarışık 
emtia yığını halindedir • Bunları 
ayırmak ve ayra ayrı piyasaya 
arz;etmek için bir hayli zaman 
uğraşmak lazım gelecektir . Bu 
işi becerebileceğimden bile şüp 
heliyim • Bundan dolayıdır ki , 
[ Türksözü ] okuyucuları için bu 
seyahate ait intibalarımı yazmıya 
baş1arken derhal özür dilemeyi 
ihtiyatlı bi'r hareket sayıyorum. 

Alman hükumetinin daveti üzerine Almanyaya giden , Doğu ve 
Batı Avrupa cephelerini gezen Türk Matbuat Heyeti azasından ga· 
zetemiz Tahrir Heyeti Müdürü Nevzad Güven Memlekete dönmüş 
bulunuyor. Kıymetli arkadaşımızın iJk yazısıoı bugün okuyuculara· 
•uza veriyoruz. Bu ve bunu müteakip yazılarda TürJcsözü okuyu· 
cuları en objektif RÖrüşlc:rin en katkısız mahsullerini ğ"Öreceklerdir • 

Yazan 
•• 

NEVZAD GUVEN 
bitirmek gibi zor bir davanın 
halli ile uğraşan ltir milletin içi, 
ni, hakiki durumunu görebilmek, 
biç olmazsa doğruya yakın bir 
fikir sahibi olabilmek için bir 
aylık seri bir gezintinin , sağa 
sola göz atışlann yetmiyeceği 

aşikardır • 

* * * 
Eski ve yeni cephelerde, Al· 

manyanın, Alman ordusunun için
de yaptığımız bu geniş seyahate 

ait her şeyılen evvel söylenmesi 
lazımgelen şey, ev sahipleri ta-

ikinci yazı 

tizlik gösterildiğine şahit olduk • 
Hiç şüphe yok ki , bu nezaket 

ve ihtimamı şahıslarımızdan zi· 

yade, dostlarımızın Türk mille

tine karşı duydukları büyük ala· 

kanın bir tezahürü olarak gör· 
mek lazımdır. Bunun içindir ki , 
Alman hükumetine , üç hafta 

müddetle geceli gündüzlü bizim 

için yorulan dostlarımıza teşekkür 

etmeyi her şeyden evvel öden· 
mesi lazım olan bir borç biliyo· 
ruz. 

lstanbuldan Berline kadar olan 
yolumuzun üzerinde yaptığımız 

ve okuyucuları alakadar edebi· 
Rommel'in ordusu duruklamış 

ve mücadele her iki taraf ıçin de 
şimdi talı.viye hazırlıklarından iba 
ret. kalmıştır. Britanya, bu takviye 
mücadelesinde muvaffak olmuş ve 
Malta'ya bir konvay getirmiştir. 

Malta Mihverin bu gününde 
daima bır diken olarak kalacak· 
tır. 

Bu muharebe müttefiklerin 
hava kudretlerinin Akdenizde ne 
kadar artmış olduğunu gösteren 
en esaslı bir misaldir , 

Bu ilk çıkarma kafilesi sa· 
bahleyin açık denizde nakliye 
gemilerinden 300 ila 400 taşıta 

aktarma edilmi1 ve 13 ili 15 kru
vazör ve destroyerin ve keza çok 

büyük av teşkillerinin himayesi 
altında saat altıyı beş geçe sabile 
varmıştır. Bu ilk kafilenin arka· 

sanda ilk ihtiyat kuvvetini taşı, 

yan 6 nakliye gemisi ile üç yük 
gemisi ve daha şimalde 26 nak · 
liye gemilik ·diğer bir grup bu· 

lunuyordu • Her halde bu grup 
hareket ihtiyatını ve ihraç külli 
kuvvetlerini tetkil ediyordu • lık 
çıkarına kafilesi Dieppe Umanı 
etrafında bir köprübaşı kurmağa 
muvaffak olur olmaz bu geri· 
deki ihtiyatlarıo karaya çıkarıl· 
ması kararlaştırılmıştı. 

Kuvvetli mihver hava teşkil
leri Malta 'deki askeri hedeflere 
hücuma devam etmişlerdir, Hava , 
muharebeleri esnasında bir düş· 
man uçağı düşürülmüştür. liz bu 
hareke llerde bir uçak kaybettik. 

Yazacağım şeyler her halde 
seyahat programının seyrini mun · 
tazam bir şekilde takip edecek 
değildir. Aklama geldikçe , seya · 
halin başından , ortasından par· 
çalar nakletmiye çalışacağım ve 
sonra bu yazılarda şahsi büküm, 
kanaat izleri de bulunmayacaktır. 

Gördüklerimi bir objektif 

Yeni Almanyanın 
drijanları 

Olbbelsle girişme 

rafından bize karşı gösterilen ala· 
ka ve mutaıl nezaket hudutları"• 
çok geçen dostluktur • Nereden 
geçtikıe, ne• ede kaldıksa politika 
icaplarınm çok dışında bir sevgi 
tezabürile karşılaştık. Harbin bir 

leceğini sandığımız müşahedeleri 

dönüş intibaları sırasına bırakarak 

Berlinde gördüklerimden baıhya· 
cağım • 

Bu iutiba ve duygularımı da

ha geniş bir şekilde nakil imka· 
nanı bulabilmek fırsatını gelecek 

yazılarımda bulacağım . 

Bu hava üstünlüğünün Rom
nıelin takviye alması meselesine 
büyük zararlar ika edeceği de 
şüphesizdir. Maamafıh Rommelin 
l'lkenderiyeye saldırmalı. için or· 
dusunu kuvvetlendirdiğine de emiıı 
olabiliriz. Amerikan ve Britanya 
uçakları Rommeli daima bir tazyik 
altında tutmaktadırlar. 

c Gerlsl Z ncl sayfada) 

-
Irakta komplo 

Ankara: 20 (Radyo Gazetesl)
Alwan radyosuna göre , Irakta 
Nuri Sail kabinesini devirmek 
Üzere Lir komplo olmuş ve fa· 
kat suikast derhal önlenmiştir . 
Bunu bir Yahudi ihbar etmiştir · 

--========-=! 

Brezilya da harbe j 
gireceğe benziyor i 

Aflkara : 20 (Radyo Gazetesi)-· 
Gelen haberlere göre , Brezilya 1 
da harbe katılacak gibi görülmek-! 
tedir . Çünkü Almanlar Cenubi 
Amerika devletleri gemilerini ha- ı 
tırmağa başlamışlardır. 

Roma : 20 (a.a.) Stcfani ajan· 
sının bildirdiğine göre Mısır cep, 

hesinde alınan esirler arasında 
General Alexander'in yeğeni de 
vardır. 

Londra : 20 (a.a.)- Simdiye 
kadar Mısır'a gönderilmiş olan 

Amerikan 1utası takviyelerinin en 
büyü~ü, son günlerde Mısır'a gel· 

miştir. 

,,.,.. . 
Bir Sovyet ıehri aokaklarında Rua motörlü kuvvetlerii 

doğruluğu ile aksettirmiye uğ · 
raşacağım. Zaten başka türlü ol · 
masana da imkan bulunamayacağı 
kanaatindeyim • 

Bütün insanlık mukadderatı· 
nın bahis mevzuu olduğu muaz · 
zam bir mücadeleyi kendi lehinde 

Kadirli içme saya 

Mahsul vaziyeti 
Haber aldığ'ımııa göre, Kadirli 

hı.ası önümüıdeki haftalarda İÇ· 

me suyuna kavuşacaktır . Vali A· 

ldf Eyido~an bu işle yakından 

meşgul olmuş ve Kadirli Kayma

kamı da bu iş üzerinde çok çalış· 
mıotır . 

Diğer taraft!ın öğrendiğimize 

göre, Kadirlide bu yıl her çe~it 

mahsul çok iyi ve bol olmuotur . 

Çiftçinin yü1ıü giilnıektedıı . 

çok tabii sıkıntıları içinde yaşı
yan bu memlekette, hatta harbin 
üzerinden bir kasırga gibi geç· 
tiği yerlerde bile bize rahatlık 
temin etmek için büyük bir ti -

Moskova Elçimiz 
Moskova : 20 ( a. a. ) 

Türkiyenin yeni Moskova Bü-
yük Elçisi Cevad Açıkalın bu sa

bah itimatnamesini vermek üzere 
Kuibişeften buraya gelmiştir . 

KABİNEMİZDEKI 
DEGiŞIKLIKLER 

Amerikan, İngiliz matbuabnın samimi yazıları 
Ankara: 20 (Radyo Gazeleel)
Amerikadan ve lngiltereden gel en 
haberlere göre, bu memleketler 
matbuatı Recep Peker'irı Dahiliye 
VekAletine ve Numan Mene
mencio~lunun da Hariciye Vcka· 
letine getirilmelerini çok samimi 
bir lisanla alkı~lamıktadırlal. 

Macar naip muavini 
cepbede öldl 

Budaptote : 20 ( Radyo ) -
Amiral Hortinin bü} ük oğlu naip 
muavini l-lorti Rus cephesinde 
ölmüştür. 
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Duyduklarımız 

Dinamit krahnın 
hayatma dair 

K 
aderiıı ne garip cilvell'ri var 1 
Dinamit k•a!ı o arak doğan 

dazlak kafalı , gaga burunlu , 
göılüklü , ters suratlı ihtirar . 
Fı aıısuva lreııı- Düpon dü Nemur 
fru fıu imparııtuıu olarak ölmüş 

tür . 

lcat ett ıği il} lon sayesinde 
milyonlarca kadın ıuııi ipek çorabı 
ve iç çamaşırı giyi1 or . Halbuki , 
yirmı sene evvel Düponların ıer 
vetlerinin başlıca menbaı < Di· 
ııamit .. ti. Bugün ise hu madde 
aile gelirinin ancak } üıde dör
dünii tı ş'<il ediyor. Bö}·le olmakla 
beıaber Amerikada barut ve rıit 

roglıserin mooopolü gf'Çen büyük 
lı&rpte nıütıtfıkler tarafından lrnl· 
laııılan infilak ınaddelr:riniıı yüzde 
lrnk brşıı.ı veren Düponlara ait· 
tir . 

Françis lr<"ne ailenin alimi 
i<li. Yeni maddt ler icdt ediyor 
ve kardrşleı i Pıver v~ Lamon da 
ondan keııdıleriııe aıami menfaat 
temin etml'k ve dolar k.17.anmak 
çaresini temin ediyordu . Üç Dü 
pıın kaı deş ve anıca oğulları 

Françiıı de dahil ıılduğu halde 
Aıııt"rıknda zer ı girılı~çr ıkirıci, ya· 
ni Ford'Jaıı so rn ve RuHellerden 
evvel gelirler . Gdirleri bir çok 
mil} ar frang ı çıkar. 

Düponlaı ın her ş ·yde Lıirat 

hisseleri vardır . Kcndilr.ri g:bi , 
aslen Fransız olan W. Şarl Düraıı 
ve Luvi Şevroleden tekrar gene· 
ıal Motora'u s ıtırı almışlardır. Ve 
buna benzer dah& bir çok trşeb
bü'llere mali"tirler . 

Bu müthiş servetin başları. 

gıcı Parıslı bır fılozof v~ iHi atçı 
olan Pırre Sanıuel Düpon dö Ne 
mur isminde bir adamııı Ameri 
"aya } crlefmt's.ledır . 

Pıerre Samuel , Fransa bii) ük 
ilıliliilinin müfrıt hart lı:ellerindeıı 
i~renert"k ve ıaten de menıle"<"t· 
t<"n sür ülnıiye mı.hkum olduğu 

için 1795 de il" dt'fa olarak A
merilcııya gelmiştir. Kendisi mcm
lehtte hayli tanınmış bır sima 
idr . Jnııan snyinin en faydalı kıs 
mı ziraat old.0 uııa dair ~eni bir 
naı.ar İ.) enin müessisi sıfatile Tur
gut ve Vergennes'e me ai oıtağı 

olmuştu . Ve bu son sıfatla Amc · 
r ikaıım istiklal muahede inin ım 

ıaııında t'lıemmıyetli bir rol oy· 
ııanıış ve ııelıcc itıbaıile Vaşi ııg 

tun tarafından bÜ)Ük hir nıuhab· 
hdlc 1.alıul edilmiştir . Napoleuıı 
iktıdara gelınc~ rıuaıiy,...t.ı r ::•ı tat 
lıık ettirmek üı.ere Pıcrr e Sa ııurl 
Fraıısa}a oündü . 

Yüı. gündrn soıırn tı kı ıu ınu· 

hacir oldu ve lınrısı ıl~ çucuklıs· 

ı ıııa mülüki olmak üzere Anıeri · 
kıı~a ı!öndü. 

Aıksi kayhulwtinde eli buş 

durmamıştı. Büyüklerı ulan Vı"· 
tor, bırnkacıhkta ıfla' t"ttıktc-n sun 
ı a kumaşçılıkta muvaffak olmuş 
tu. Muktrdır bir müheııdıs olan 
ortaııcıslaı ı !rene Aml"rıkarıın ilk 
top barutu fabrikasını kurmuştu . 
lkı kaıdtş de küçük Delavvare 
lıü~ üınetinde Vilmington'ıs . yer· 
lrşliler . BugÜR lıu şehrin )Ül. bin 
ı.üfusu lcamilen Düpon dö Nerııur
lar için çalışıyor ve ş· hır de on 
laıııı malıdır . 

Samuel Düpan dö Nemur'lar· 
dan gelt'ııler Ameı ık•y• i) an au:
sı, dıplomatlar, hankerll"r, alımlcr, 1 
yüksek sanayiciler vcrdıti halde 
hır tt k ıiraatçi yttiştirmemiştir. 

H<"psi Nrmur'da nasıl yaşı~ orlısr· 

sa Vilmirıgtonda de iylece kapalı 
bir tanda yaşamışlardır. 1795 te 
mebu• olan Düµonlardan biri 
meclisin diğ.ı- Diiponlarıııa hen· 
ı.f'mrınclc itın şt-hrrn adını aile 
adına i•ave t:tnıiştir. 

Pıerrc Düpon dö ' Nt·muı 'un 
kııı E.Uud ıle Cumlıuırf'isi ~ouse· 

vr.:ll ' ın üçüııl'Ü o~lunun i ıdivacı 
aılrce bii} iik bir dı dikodU) a St'be· 
bi} et vermiştir . 

Düpoıı 'larla Roosevell 'ler tıp 

in, Morıegü'leık Kaiiple'Je.t gibı 

bıı ı brl .. ı ıııc düşınırnlıldaı r) 1,. taııııı· 

Seyhaiı Vilayetinin 
Sıhhi durumu 

Ten.muz ayı içinde Vilayet 
dahilinde 3 tifo , 2 amipli dizan · 
teri , 3 şarbon , 1 difteri ve 3 
şüpheli kudu::ı: ısırığı tesbit olul\· 

muştur. 

Seyyar tabib larafındttn 31 
köyde 52 sıtmalı , 1 risye , 18 
bronşit , 35 diş , 22 göz , 1 ha· 
mil , 3 bevil , 1 hazım cihazı ve 

28 d ğ"cr ınulıtelif hasla muayene 
edilerek la11ın gel<"n ilaçlar veril 

ıniştir. 

Adana Trahom hastane ve 
rlısparıserine ayni ay içinde yeni· 
den 1299 hasla mürncaat etmiş , 

hunlardan maada 27830 hastanın 

gözü i açlanmıştır. 30 hasla ya· 

1 Tren biletlerininüzerine 
bedelleri de yazılacak 

Devlet Denıir}'olları • lştetme 
Umum Müdürlü~ü yolcu nakliyatı 
bakımından çok yerinde yeni bir 
karar almış ve bu kararın tat· 
bıkatına kısmen geçmiş bulunuyor. 
Bu ·eni karara gö:-e biletlerin üze· 
ıinde yolcunun ödemesi gaeken 
ücret matbu bir şrkilde gösteri 
lccektır. 

Biletler üzerinde bilet bedel
lerinin yani yolcuların vermeleri 
icabeden paraların yazılı olmama 
sı ) üıünden f aıla ve noksan öde· 
meler büyük bir ilılimal içinde 
bulunmakta ve bu vaıivet ya hal· 
kın veyahut demirvolları gişe 

memurlarının ıararıııı intaç ettiği takda , 16 hast.ı ayakta tedavi 
edilmiş ve 9 • aslaya da yatakta 
ameliyat } a pılmıştır . 1 

Yine T<"mmuz ayı içinde Ada
na Doğum ve Çocuk bakımeı.in· 

gıbi faı klı tahsilatın tatbiki dola· 
yıııile demiıyullar tf'şkiliitıııa da 
mua:ıza n bir külf d yukknıekte) -

de 285 kadın , 916 çocuk ayak· 
ta , 17 kadın , 36 çocuk yatakla 
muayene ve tedavi görmüştür. 

Y 11takta tedavi edilen kadınlardan 
39 una tabii doğum , 31 ine vfla· 
di , 7 sine nisai amt'liyat yapıl

mıştır . Ayrıca bu nıüH~e.te labo· 
ratuvarırı4a 146 mesai kaydedıl· 

mişlir. 

Ceyhan muayene ve tedavi 
evinde 737 , Saimbeyli muayene 
ve tedavi evinde 65 hasla mua} e· 
ne ve tedavi edilmiştir. 

Adana Memleket hastanesin· 

de 1876 hasta ayakta , 322 has· 

la yatakta muayene ve teda"i e· 
dilmiş , 716 laboratuvar , 301 

roıılgen mes&isi kaydolunmuştur. 

H ıriciye servisind: 62 küçük , 
12 büyük , bevli}ıede 6 bevil a 
melıyatı yapılmıştır. 

Kozan Memleket hastanesin· 
de 5l ayakta , 36 yatakla , Os· 
maniye l\1eınlekel hastanesinde de 
10 a}ıakta , 3 yatakta hasla mu· 
ayene ve tedavi edilmiştir. 

Adana Belediye Polıkilniğ"in

de 87 , SiicJ Çocuğu muayene 
ve müşavere evinde l 105 ki Cem' 
an 119'2 hasta ınuayerıe edilmiş 

ve bunlardan 535 yok.>ula rııec 

canı ilaç verilırıi~ti ... 
17 melılık ve ikiL çocukla 

1 ~ acrzenin yiyecek ve bakımla · 

rı temin olunmuş , 409 dii~kiinürı 
ıle ~ol paraları knıin edilerek 
meııılc:ketk ıiıı ı: gönder ilmittir. 

Emrazı zühıeviye hastanesin· 
<le 2~::>6 gonul\uk canı muayene 
edilnıi~lir. 

Ka·lalarda da 148 küptk k ıı· 
duz ştphı sindl ıı itlaf ec.Jılıniştiı. 

mışlardır, 

Bir takım içtimai ınüeu• .seter 
tetkil eden Düporı'l11r hirn ince 
ele} ıp sık cfolrnyaııl a r claıı olmakla 
ve ııervetlerinirı tam mikdaıını bıl· 
mi)eıı bu müthiş ~enginler fazla 
haaishkleriyle tanınmı;laı dır. Hatta 
son zamanda bir kaç yüz rRİI) onu 
bıldirmedikleri için hazine ile: ara
larında bir mesele bile çıkmııtı. 

Şimdıkı halde aılenirı re ı si 

olan Lammoııt Düpon bÜ)Ük lıa 

kem huzurunda izahat veı mi ye 
davet edil<lı ve bu münasebetle 
fotoğrafçılardan olan nt:freti yeni 
den tecrübe edilmiş oldu. 

Düpon'un bu titlıliği kendisine 
"Fotoğrafını gördükten sonra'' on 
beş bin dolar borç iıtemek üıere 
mektup yazan birinin ricası üze· 
rimdir. 

Rit•acı "Fotoğr ııfınızı ııör· 

düın ... O kadaı İ} i bir adamsınız 
ki. .. ,, Ji}Ordu. 

Bir uıııureyd benıiyerı keskin 
suratlı Lam mont f cvkaladc hiddet· 
lencrek fotografı aratmış ve bu
nu., altına kendi ismi konuları 
tıaşla ına ait IJiı resim uldu2unu 
görmüştüı 1 

di. 
Tarıf~ • 1&slarında ve bild ÜC· 

retiyle birlikte alınan vergi ve 
resimlerde vukua gr:ll".bikct'k de· 
ğışildıkler brş sında biletlerin tabı 

esr. asındaki ıicrctlere göre haı.ı•· 

lanacısk stokların işe yaramıyaca~ı 
ve bu takdirde sürsaıj yııpılma· 

sının da güç o acagı düşüncelerirle 
şımdi) e kadar gi rişilemiyen bu 
tt şebbüsün hasılat dairesinin yap· 
lı~ı tetkikler ııonunria tahak"uku 
k'lbil ve halta zaruri iÖrülmüş ve 
bıttabi büyük stoklar rapmamak 
ka} thyle şimdilılc bü}ük istU}On 
lar arasındaki nıünaselıetler için 
tedricı-ıı ücreti ihtiva eder biletler 
tabınıa geçılmesi kararlaştırılmış 

tır. 

Haber aldığımıza göı e Ankara 
• Haydar paşa biletleri iicretleri 
ihtiva eder şekilde hazırlanarak 

satışa çıkarılmış bulunmaktadır. 

Devlet Demir yollaı ını, halk 
meufaatlcrini koruyan bu güıel 

ve yerinde lcaı arından dolayı 

tebrik ctmf'yi bir borç sa) anı . . 

Bir kadın 
bıçalllandı 

Ocak malıallesinclen Mustafa 
oğlu Adıl güler, Mara~lı Mehmet 
kızı Naımiye Sevim 'j kıskançlık 

} üzürıderı Şafak Lokantasında ~ök· 
ı.ürıün iki )e.rinderı bıçakla yara
ladığından } akalanaruk hskkırıda 

lcaııu ı i mııanırle yııpılnıı~lır. 

Bir hırsızlık 
Aksaraylı Ali o~lu Duran 

Koçer a<lıııd a biri, sc}) ar uhcı 

Sal ılı oğlu Aı ıf Duğı ııluk 'un tab 
tasından iki edr:t şapka çııldığın· 

rian yalcıılarıarak adliyeye veı il · 
miştir. 

Harp vaziyeti hakkında 
düşünceler 

(Bası 1 inci sayfada) 

Gaıhi Avrupada Britanya ha 
ve kuvveti şimdiyr. kadar görül · 
memiş bır ş~ldlde düımana şedit 
ve lı:ahhar darbelerini indirmek· 
tedırler. Halt'ıı Amerikan uçakları 
da Alman st' malaı 1111 ıi> aret et
mek için son haıırlıklarını .) • p· 
mcıldadırlar. Alman sanayıiı.ı e ağır 
darbeler indirilı Ct'ğiııt artık kimse 
<le şüı he k.ılrnamıştır Şu sırada 

bile A ' nıan haıp mıs"uıesıııirı mü 
temadiyen sekteye uğradığı ve 
randımanın düşHi~ü müşahede e 
dilmektedir • 

Uzak.şar1'ta Japonlar acaba 
ne tarafa 881dıracalc diye her fır· 
18tla bir ta"ım istifhamlar aızı

lırkeıı, müttefıkler biıdeııbire Sa· 
lomon adalarına taarruıa geçmiş 
lerdir. Bu hareketin Japon pl!n
larına büyük darbe indirdiği şüphe 
götür nıeı. bir hakikattir. 

Hemen her taraha büyük 
mesulıyetler yüklı:-rıdıkleri hir sı· 

r ada m!'.ittdıklerin taarr uı t hare
ketler için kuvvet ayırarak lıü 

cuma grçmeleri, birltşmiş millet· 
leıin artık kuvvetlenmiş oldukta 
rına delalrt t>den \rnvvelli emnıa· 
ıelcıdtn Liıidir . 

. ı======== ........ ========:ı ... 
llL~·~fll , 

De./ ne Oteli 
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 21 8.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajana Haberleri. 
7.55 Müzik : Senfonik parçalar. 
8.20-
~ .35 Evin ıaati . 

12.30 Program ve Memlelıet saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Saz uerleri. 
12.45 Ajanı Haberleı i. 
13 00/ 
13 30 
18.00 

18.03 
18.40 
19.00 

19.15 

19.30 

J9.45 

20 15 
20.45 
21.00 
2110 
22 00 

Müzik : Şaıkı ve tü ı Lüler . 

Program ve Memleht saat 
Ayarı. 

Müzik : Fasıl he} eti. 
Müzik : Dans müziği (Pi,) 
Konuıma (Kitapscvenler 
Saati). 
Müzık : Dans Müziği Prog· 
ramının ilciı ı ci kısmı. 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 
Müı.ik : Klasik Tüd Müıi
ği Progı ama. (Şef : Mesud 
Cenıil) 

Radyo Gazetesi. 
Müzik : Şarkılar. 

Zıraıst Takvimi. 
'femsH. 
Müıik : Radyo Salon Ür· 

kestrası . (Vıolunist N~cip 

Aşkın) 

1. Kutsch: Levhalar : 
:l. Mannfred: ltalyan Sere· 
ııadı (Bedriye Tüzün'iiıı ış· 

tıra~ iy le): 
3 . Sorae: Gurupta Rüyaya 
Dalı} orum (Bedriye Tüzürı · 

ün iştirlikile): 

4. \Xlalther: Entermnın: 
5. Darne: Aşk Vtc<.ıli. 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

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 açılmıştır. 
Tam Pansiyorı ( Kahvealtı, Yemek, Banyo) kabul 

edilir. 

Fiyatlar çok mutedildir. .. .............. .. 
Turizm Oteli 

ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşte;ilerini f 

kabule hazırlanmıştır. 

Hatayın ve bütün Çulrnrovanın en güze\ sayfiyesi ve isti 
rahat yeri olan Souk Olukla sa"in ve rulıat bir tatil devreııi 
geç;rwek isterseniz wutlaka TURİZM OTELİ'ne ininiz. 

---···~···--~ 

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tan%İm edilen bahçesi ve lokantaıile An· 

takyado aeçme inıanların toplantı y ,, idir. 

MÜRACAATLARA TELG1AFLA ve MEKTUf LA 
DERHAL C EVAP VERiLiR. 

•=================~ ... · .. ·· ··=================== 

+••••·····················~ • • I AO(Mİ İKTİDAR VE BElGEVSEKUGINE I 
'2'l .30 Memleket Saat Ayarı, Ajans • • 

haberleri ve Borsalısr K A R Ş 1 
22.45/ • • 

2250 :,,:,•;:k; PH>g'3m v• Ka· 1 F o R T o 8 i N 1 
Seyhan Orman Çe· I S. •• /. Maa••net Vekaletinin Ruh•ntını ha«Jir İ 

virfe B~~~ü:.~~ağ~r~ad~~: : Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril •ı 
man mektebine talebe kayıt ve ı Yağcami cıvarı No. 14 -- Eski Sdanik Ba11 kası 
kabul edil,.Ct'ğind~n Şartnameyi Posta Kutusu ı 05 • 
götmt'lc istiyr.nlerin orman Mü· • • 
dürlü~üne mlracaatları. • 14520 • 

· 2- Orman mesaha mt'muıu • • 

imtihanı • t9/94'2 ~alı günü Vila- Y••••&••······· •••••••••••• 
yett~ yapılacağından taliµleıin -- • ----
şartları anlamak ve görınr"k üı~re ~-.-.· - ·~· ....................... ._. . ... ~ - • ._. . ... . ._. . ., ........... ~ .......... ._, • ._. i 

! . 
ur man müdür lüğürıc aıürucaatlaıı, ! D O K T O R ! 
Yüzme havuzu, Stad- i i 

yom ve bölge büfele· • Numan B. Güreli 
ri pazarlıkla kiraya ! 

• . • 
verilecek. ! Av ~let et rniş v ~ hastalarını kabule 

başlaınıştır Beden T erbiyeai Seyhan 
Bölgesinden : 

Atatürk parkındaki yüıme 

havuzu, Adana Stad)onıu ve Böl 
ge binası büfeleri 31 /Mayıs;1943 
tarihıne kadar pazarlık suretiyle 
ve ayrı ayrı kiraya verikceklir. 

Taliplerin 24;AQustosıt942 
pazartesi günü saat tam onda 
Hükumet karfııtında Beden Ter· 
biyesi Müdüriyetine baş vurma· 
ları ilan olunur. 

... ------------·· 
! Satılık Arazi i 
• • . . 
t Adana Vılayet merkezine t . . 
t onbcş kilometre uzakta Bü· t 
i yük Dikilide , arasından ~u· i . . 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer İs· ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü ziraate , Portakal , Li ! 
! mon ' sebze bahçeleri yetif ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
! mullasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a ! 
! razi satılıktır. ! 
! icar getiren akarla da mü· ! 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle· ! 
t re müracaat. ! 
! Telefon : 347 , 355 ! 

!~ - - --- - ---- ----·' 

• . 
• 
• • . AbiJiııpaşa ca<ldt>sİ Evkaf apartmanında No. 4 

lR-26 • • • .... ~·~ ·~ ·~ ·~ ·~ · ~ · ~ · ~ --·~ ·~ ·~ · ... ~ ......... ~ .... ·~·~· ~ · ~ · ...... -
:saxzzz~~Z::2™XU#XXXXZXSM 

= D O K T O B ~ 
~Muza/fer Lokman~ 
il N 
~ Bergin bastaıarmı maa1eaeba- ~ 
~ aeılnde kabul eder. ~ 
KKKKKKKKK:KK~KKKKKKXXZSXS-

i 1 an 
D.D. Yolları 6 ncı İşletme Müdürlüğünden 

Devlet Demir yolları Sivas Cer atelyes.i için Tornacı ve 

tesviyeci alınacaktır. Taliplerin yapılacak imtihanlarda göste

recekleri ehliyete nazaran <lereceleri tesbit ve buna nazaran 

da ücret verileceğinden isteklilerin bonservislerini hamil~ bir 

intida ile müracaatları ilan olunur. 2 - 7 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 

d 
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