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GÖBBELS DİYOR Ki: 
.a..cı cepbe mııılıllaı llltlmal vıradJor•m, çlakl lali 
l'raaıarı ••llllp ettlllt•• solll'a çoll llanetU duamda ıı · 

dapmm baldı Brltura allalarula Daraç rapamadlll 

Milli Şefimi:. ••ki ••yahatlerinden B 
erlinde pçirdltimiz flç glnfln 
profl'Amı içinde heal ea çok 

allkalandınu teJ' , Almanya 
Propapncla Nazarı Gabbela ta· 
rafından ka)»ullmllz oldu • 

'
~~~~~~~ 

Sonbahara lıatlar Sooyel ordularını bgim için artılı 
telalilıeli olmıyacalı tlnecetle taJiye etlecefi~ I 

DiPPE 
AKINI! 
iKi TA8AftA't 
Tınmuaı 

~kara: 21 (R•dro G•z•l••l)
l>iep hücumu hakkında tdsirler 
dt~am rtmektcdir . lı giliz Kaynak· 
ları diyor ki : 

Din akıam karanlık basarken, 
.-ıttef ık akıncıları, yorgun fakat 
lea Dunkerque'denberi batı Av· 
'Pada vukua gelen en mühim 

._barebeden lngilterenin batı lu 
llmda lıir limana dönmüşlerdir. 

Akıncıların yü&lerinde hlll 
li •b. mavi ve kahverengi peçe

e izleri vardı ve içi kürklü 
aılar ve ae11iz kauçuk ayak· 

'-bt1ar ıiymıı bulunuyorlardı. 
~ıncılırı, kendilerini nakledecek 
lt.yonlırı beklerken, sahildeki 
"terden çaylar ve ıigarılar veril· 
llliftir. 

Loodrı : 21 (a a.) - Bildiri! 
~•e töre, dün mlttefik kuvvet· 

Dıeppc'den beraberlerinde 
miktar Alman esiri getirmıf 

dır, Bunların aratındı ıubıylar 

Uzakşark'ta 

Amerikalılar 
Saıomon adalarını -

takviye ediyor 
Japonlar tedricen 
adalarından ahlıyor 
kara: 21 (R•dJO Gazete•l)
arıkalılar Sılomon adalanna 
i takviyeler getirmektedir. Ja 
lar )'IY'af yavıı adalardan 

laıaktadır. Artık ıörtllftyor ki 
-..ıtralyanıa Japonya tarafındın 
illtı mevzuu bahiı delildir . 
Vaşington : 21 (a. a.) - Ce· 
batı Pasifik bölgesindeki ha· 
t hakkında gelen haberlerden 
ldıtına röre , Sılomon ada· 

a çakmış olan Amerikan kıta· 
takviye edilmiştir. 
Amerikan 11skerleri sahillerde 

eri · ehemmiyeti haiz birçok 
talara. şimdi· iyice yerleşmiı 
anmaldadar. Salomon adalann· 
muntazam kara katalannın bah 
ai16hendazlanoan yerine geç· 

Iİti bildirilm~ktedir. 
Diter taraf tan amiral Ghorm· 

'in emrindeki deniz erlerinden 
rekkep birlikler Toulafi , Flo 

, Gaıtoutou , Macamba , 
ca'da mevkiltırini satfamlaı 
lardar. Buralardaki kıtalara 

, tank ve sair malzeme ve 
tGlrllll ullQMa) 

MİLLİ ŞEFİN 
SEV AHATLERI 
ı Ankara : 21 ( a. a. )- ReiıicOmbur Milli Şef Anadolu ela· 1 
S bilinde tetkiklerde bulunmak iızere din akfam aaat 22,30 da ı 
1 tebrimizden mlfarekat buyuımutlardır . lıtaıyonda ~apekil ~ ı 
ll Genelkurmay Bqkaaı, Vekiller, Parti Genel Sekreteri ' Pa~ı • 

ı Umumi idare Heyeti haları , Generaller , Mebuılar ve Ve.ki· ı1 ı letler y61uek memurlar, Ankara Valiıi, Emaiyet Direkt6rfl ve 
Merkez Komutanı tarafından lefyi edilmltlerdir. 1 

1 Kayseri : 21 ( a. a. ı- Milll Şef Kayaerl1i terefleadirmif ı J ıerdir. Milli Şef 9,40 da buradan ayr1lmıfLardır · 'ı 
"""""""""""""""""""""""""" 

Ruslar Leningradda 
taarruzu geçtiler 
Balllaııarda~ ıoa vaıırıt 

rak eden bir Alman motörlG ala· 
yını bozguna utratmııbr • 

Diter bir kea:mde bir Rus 
birliti Alman tank ve piyadesine 
karfl ıiddetli bir muharebe ver· 
miştir. 

Brianık cepheıinde Sovyet 
topçusunun ıtefiyle 500 Alman · 
öldürülmüftür. 

Ağır ceza hakimi 
Adana atır ceza mabkemeıi 

reisi itine terfian o yer atar ceza 
mahkemesi reisi Ahmet Şükrü 
Esen 90 liraya terfi etmiıtir. De· 
terli adliyecimi&i tebri~ ederiz • 

Dlnyaaın yannld nizamını ta· 
yln etmek flbi çetin Ye tehlikeli 
bir roll lzerine almlf buluaan 
bushldl Almanyanın belli hqlı 
1e•keclicileriaiea biriıile tanıt· 

• 
Ôn6m6zJelıi lıııı RaqaJa ~·~rmiye mecbur Jalai olaalı 

tll'tılı 6i~im için telalilıe lıalmıyocalıhr • Çiinlı6 Ra•yanın 
pcü azami JereceJe satıla ııframııtır • 

mak ye a6rlfmek her halele bir -------.. ·--~---------
ruetecinin meslek hayatında çok olcluklarmı anladım • Bizim için dUJmUf gibi Midi bu mevzua in· 
sık rutlanamııacak bir badi1e en meraklı olan py , onuu gibi tik.al ettirdi ve aptı yukan pn· 
.. yılabllinli. MSderi dünya umumi efkirında lan ıöyletli: 

o g1n, Propaganda Neure· akiıler yapabilecek meıuliyetli - " Sonbahara kadar Sovyet 
tiain ~ fakat , ilde bir bir Alman devlet adamının at· ordularını bizim için artık tebli· 
,tl&ellik içiacle ,az oqıyan bi· zandan harbin yarınki inkipfı keli olmayacak bir derecede t:u-
n ... aa girerken içimde bir beye· etrafındaki fikirlerini İfilmek o· fiye edecetiz . Rusya budutaua 
caa .ardı. laeaktı • Göbbelı bu arzumuzu bir memleket oldutu için lııellll 

Yıllardanberi, oaun binlerce 
fototrafiıial , brikatlthl a&
mflf, hakkında bir çok Aaelıtod· 
lar ifitmiftim. Naa7oaal • Sa.ya· 
liamin Almanyadaki çabak ve 
bllytlk muvaffakıyetinde blyük · 
lfltll inkar edilemez bir payı o· 
lan bu IOllÇ devlet adatDlDI lf6r· 
uaek içjJIMlea ı-.__., ..,.. ....... 
arzu ettltim bir tecuala balla· 
deydi • 

GeDif bir antipmbr'da .... 
bir belllemeden aoara Gaiformalı 
bir memar [ Almaa7.da buıla 
hemen berku Gaifonaalıclır ] bi · 
ae Naaırıa kap ... ı açtı. 

Glalerim , dlfleri ve ıwtlatı 
mlbalAtah bir tekilci• ileri fır· 
lamıt, bodur boylu, korkuaç çeh· 
reli, kaba uba bir aclam prmi · 
Je hazarlaamııtı • 

Bende Mı hilli clojaran PJ 
1•hH& haım propaıaaclanıa Def· 
retllti karibtiSrler delildi • Fo
totrafileri ele bunu te'lüt eder 
mahiyette idi. 

Glbbela , bir aalon renlfli · 
fioclelü oduıncla ve kapıya ya· 
km bir yerde bw ayakta beldi· 
yordu. Bir an pzlerimle, kafam 
ela ODUD hakkında yerletmlf fi . 
kirler aruıacla kıla bir mlca· 

1 NEVZAi>nGÜVEN 1 
bu klf ela burada harp denm lanna ihraç yapmadık • Bunun 
edebilir. Geçen aene Ruıyacla çok bizim için çok tehlikeli bir le• 
ficldetli ve zor bir klf geçirdik • ff!bbüı olacatın• anlamrftık . Bu· 
Alw .......... teWilıeli ..._ ,O. Aa.ıo • Sabonlar bizim o 

~;:!i.F~::Om=..:: uman olclutumu& kadar ku••etli 
olsak artık bi&im ~ tehlike detildirler. Avrupaya yapacak· 
kal..,acaW.. E...ı& , RM,aaın ları bir ihraç hareketi onlar için 
harp ,.....,.U uaml derececle felaket olar ve itiz bana yapma· 
um utralDlf• im............._ bl· larıaı cllrt pale bekliyoruz. Çin· 
rtk bir lmmıaı kaPetmiftir • idi harbi dratle bitirmek imkl· 
Sonra da biz lnlmbdeld kıp nını elde etmif oluruz.,, 
daha makemmel bir surette ha· 
zırlanmıt bulunuyoruz. ikinci cep· G6bbelain bu ıCizleri llakilr.i 
he meaeleaine gelince; hB1le bir bir i~ancın mahaalfl miydi? Yok· 
tefe ihtimal Yermiyorum. Çlaldl, 

1 

.. bır Propapada Nazırının ya· 
biz Fnnaa1ı matlGp ettikten baacı razetecilere aliylemeai aa· 
ıonra çok kunetli bir durumda rurl olan alzlerincleo mi ibaretti? 
~utumu& halde Britanya ada· Bilmiyorum .. 

ingilizlerin dün 
Birmanyaya akını 

B M h • G ""kk dele oldu. Ha1retler içinde kal· 
ay u sın o aya mlflım. Elini aaktıtam bu adamla Hususi hastane 1 

Ankara: 21 IR•d'o 8azeleel)
Mlttefik kuvvetler Uzaqark'ta 
Birmanya'ya taarruz etmektedir. 

lnıiliz kaynakları bu blcam bak· 
kında fazla tafailit vermemekte· 

Emniyet MOdlrl Bay Mahli• 
Gökkayı bölredeki tetkiklerini 
bitirerek tehrimize dönmi1ft6r. 

Emniyet kadrosunda 
Evvelce fehrimiz Emniyet tef· 

kilAtında uzun zaman çal11mış ve 
billhıre memuriyet vazifeaile blf• 
ka bölgelere aitmif olan blf ko· 
miaerlerimizden Bay Salih Sayın 
yine Adana Emniyet kadr01Unı 

verilmiıtir • Bu deterli Emniyet 
memurumU& yeni vazifeaine bat· 
lamııtır . 

ŞEHiRDE HA VA 
Şebrimi&de hava evvelki ıe· 

cedenberi pek serin seçmektedir. 
Evvelki rece ve din 6tleden son· 
ra muhtelif saatlerde ıehrimize 
ve bölgenin bazı kısımlarına hafif 
yatmurlar dütmlttlr • 

Vilkinin segahati 

firmiye hazarlaaclıfım İD ... ara· 
11ada çok az bir benzeyif •ardı • 
Kartımızda hakiki bir centilmen 
ae.lüle fiyinmif, kibar , çok .e· 
vimli , zeki ye parlak p&lerile 
lnuaın içine bakan bir adam 
durayor4u • 

Derhal kararımı •erdim : De· 
mek ki Gabbela bir taraftan bl· 
ylk bir maharetle kallaadıta ba· 
Cli alllhile •urulmaf, yani propa· 
randaya, cllter taraftan objekti· 
fin pre&klrllfıua karha\ ol • 
•afla • 

Bir kanepe Ye mlteaddlt lrol· 
tuklarıa tefkil ettitl bir klfeye 
otuclak • Nazik bir bç clmle 
ile bizi aellmladıktan _,. ko· 
aatmıya Htlaclı • Ha1nnlık H· 

reeek bir kolayhkla koa..ror· 
du. Seainia toaunclald dalpıan· 
......... bazaa keakialefea , buu 
bir kadın hareketindeki yumu· 
pldıtı andıran Jestler konaflll•· 
sına tatlı bir ""' verlyonla • 

ücretleri meselesi 
Sihhat Vekilliti , hususi has· 

taneler nizamnamesinin 53 lncü 

maddesini detiıtiren bir nizamna· 
me hazırlamıı , Devlet Ştlrasmca 
tetla1c edilen bu detiıtinna Vekil· 
ler Heyeti tarafından kabul olun· 

mqtar. 

Yeni fekle röre basust hasta· 
nelerde yatan hastaların , ıınıfla· 
nna röre a baacak ründelik üc• 
ret , Sibbat ve içtimai Muavenet 

Vekiletinia kabul ettiti miktan 
repyecektir. 

Bu mildann arbnlm•na 16· 
zum biueden mleuaeler , daha 
evvel , Vekllete mucip sebepler· 
le keyfiyeti bildirere , tasvibedi· 
len gündelik ücret miktan , bir 

sene tatbik edilmedikçe arbnlma · 

EW dakika durmadan lmaQfta ve 11 iatenilmiyecektir. 
bea bir tek kelime Almanca aa· Ancak Millt korunma kanu· 

Ankara: 21 [ R•dJO aaz .... ı J - Vllklnin yaloacla R.1a •• lamadıtvn ...... ODU zeylde .... UDd tur•b edil f vkalld 
YakıDfUka bir ıeyabat yapmalr niyetinde olclatu bildiriliyor • Villd leclim • 1 n a 

1 
en e e bal· 

bufln Rux•eltle bir yemek· yemit ve pzeteeilen beyanatında fazla Ona Almanların [ Berllain lerde • ba miktarlann artırılması 
bir fe)' .aylememiftlr. l .. Fatllal ) Mmekte .. ...., ı.klı baldunda , müessaeler tarafmdaa 

.. 

dir. 

Okullarla alikası 
kesilen talebeler 
Diploma veya belge almak 

suretiyle okullarla iliflerini kesen· 
ler talebe sayılmıyaeatındaa bu 

gibilere seyahat vesikaa verilmi· 
yecektir. 

yapdacak müracaatlar , zikredilen 

mGdcletle kayıtlı olmıyarak , Ve

kAletçe tetkik edilerek gereli ya
pllacaktır. Şu kadar ki , bu 111re-

te olaganüstü durumlar için kabul 

edilen miktarlar , tabii hallerin 

d<>l'Ufundan ıonra , Vekaletçe 
tekrar tetkik ve tasdik edilmek 
üzere , "müesseseler yeniden le.
bit ederek V ekllete bildirmiye. 
mecburdaıiar. 



Sayfa 2 

Spor 

Adana'da su 
Sponan 

Adana 'da ıki yıhliiııberi su 
sporlarına kaışı büyük bir alaka 
göze çarp ııaktadır. Bu ala kara se 
bq>, şüphe " :ıki Adana'Ja Ata· 
tlirk par kıııılald açık } Ütme lıavu· 
Ludur, 

Tüıkiyede Lleğıl, Bulkanlıuda 

vt: lıatıfı !<us~ a'ıla dalıi t'Şİ ulma 
} an bu açık havuıda çalışan he· 
vesli bir gt>ııçlik var. Beden Ter· 
bi} esi Se~ lı:.ın Bölgt"sinde cessur, 
çevik } üzücüler Öl~deııber i Sey· 
lıan, Ct-yhan, Çakıl, Kürkün Ne· 
lıirleri ile A} as, t>ayas, Dörtyol, 
ve Karataş Plajlarında çalışmakta 

idi fakat bu çalışma lııç ltir 
tekniğe clayanını)ordu. işte bu 
yü1me havuzu sayesindedir ki 
Adana yüzücüleri iki } ıldanberi 
metodla çalışmakta ve İJ i derece 
ler elde etmektedir. 

Beden Teı biyesi Umum Mü 
dürlügü Adana'nın bti eşsiz nıo 

elem havuzunda Türkiye yüzme 
birincilıkleri yapmağa karl\r ver
miştir. Havurnn güzelliği, Adana 
} üzücü ve idarecilerinin çalışma 

sı bu büyük şampiyonayı mem 
leketimize kazandırmıştır. 

5 ve 6 E)· lüı' le Adana'da 
vapılacak Türkiye yiiz.me birinci. 
lılderi ş mdiye k'I lar yapılmış 

ulanlaıdan daha üstün ve daha 
modern bir tdcniğe dayanacelc· 
tır. Yüzme birinciliğıııi Bölgesinde 
j apmış 30 Vılayetımıı. rı en az 
stk izer kişilik yüıgrç takımları 

Adaııa'ya gekcektır. Üçyüze ya 
kırı 30 Vilayetin en seçkin } üzü 
cüleı ini Bölgemizde toplam ak bü 
} ük bir şert fl"ir. G< rek teknik ge· 
rek idare bakımından küçük bir 
oltmpiyadı andıran bu önemli 
müsabakelaıı noksansız olarak b:ı 

şaı mak için Vılayet, Belediye, 
C.H. Pdıtisi, Emniyet Müdüriyeti, 
Jarıdarmft Komulaıılığı, Beden 
Teı biyesi Seyhan Bölge i İ-ılişare 
Heyet•, Ajanları ve Gençlik ku 
lüpleJi Başlrnnları canla başla ça· 
lışmaktadır. 

Tür kiye ) üı.me birinciliği mü 
nas~betiyle Bölgemiz rekorları ile 
Türkiye rekorlarının mukavesesiııi 

faydalı buldum . 
100 M. S.!rbest : Seyhandan 

Mahmut Dalhaıı'ın derecesı 1,02,8 
ılir . ( Tür kıye rekoru 1, Ol, 4 
dür. ) 

200 M. Serbest : Se} handan 
Halil Ddlhaıı'ın dereCt>si 2, 40 dır. 
( Türkiye rekoru 2, 24, 2 dir. ) 

400 M. Serbest : Seyhaııdan 
Halil Dalhan'ın derecesi 5, 47 dir. 
( Türkiye rekoru S, 12, 5 dir ) 

500 M Seı best . Sey hamlan 
Halil Dalhan'ın dercct'si 7, 30 , 
5 dir. Bu cJence Türkiye rekoru
cl ur. 

800 M. Serbt'st : Sey handan 
Halil Dal han 'ın dert cr~i 11, 40 
dır. Bu de.rrce Tür kiye relwru · 
dıı r • 

1500 M. Serbest : Seyhandan 
Hıılıl Dalhırn'ın dencf'si 23, 58, 
4 dür . ( Türkiye ıckuru 21, 59 
dur ) 

100 M. Sıılüstü : s~yhandan 
Malımut Dalhaıı'ın d~recesi 1, 15 
dir. Bu deıece Tüıldye rekoru · 
dur . 

100 M. Kurbeğelenıe : Sey
lıancJan Muharrem Güleıgin'in de
rrcesi 1, 25, 8 uir. ( Türkiy·e re· 
koru 1, 24 dür.) 

200 M. Kurbağalama : Sey· 
lıandaıı l\lulıaı rem Gül~rgiıı'ırı de· 
recrsi 3, 08, 2 dir. ( Türkije re 
koru 3, Ol, 7 dir.) 

4 X 100 bayrak : Seyhan ta 
kırnının derectsi 4, 51, 3 dür . 
( Tüı kiye rekoru 4, 25 dir. ) 

4 X 200 bayrak : Seyhan ta
kımrnın rler< ccsi 11, 35 dir. (Tür
ki}( rekoru 10, 13 dür. ) 

t oo X 200 X _100 Tüı k bay
rak : Seyhun takımının derece-si 
5, 34 dür. Bu derece Tüıki} e re
lwı udur. 

Yukarıdaki te kııik derect'ler 
Adana gençlerinin Su sporlarınrla 
~öc;terdıklt'ti eneı ji ve faaliyeti 
tebarüz ettiı md: te<lir . Şımdip~ 
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De./ ne Oteli 
Ekmek istihkakını 
arttırma meselesi 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOf:U 

Cumartesi - 22.8.19-12 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

Harbiye'de [Antakya'da] 
Çağlayanların ortasında, geniş salonlan, her türlü 

konforü haiz rahat •odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

7 .32 Haftanın bede o terbiyesi 

Bu hususta tetkikler yapılıyor 
programı, 

7.40 Ajans Haberleri. 

7 .55-

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştır. 

Tam Pansiyo-ı ( Kahvealtı, Yemek, Banyo) kabul 
edilir. 

Ver ilen lıauerlne ~öre . lıü 

künıd ekmek istılıkaklerıııın art 
tııılması ıçin iı celemeler ~ ap 
maktadır. lıı.: iş olara:ıc çocukla 
rın 150 grıımlık ekmek istihkakı· 

rıııı 300 grama çı"ar ılması düşü 
ııiilmektedir . Bundan sonra yenı 

mahsul duıunıu kesin ola•ak belli 
olduktan soııı a <la bü} üklerin gün
cielık istihkakının 300 gramdan 
5UO grama çıkaı ılması muhtemel 
dir. 

Sağlık konusu 

Burun kanaması 

81Jrun ~enayınca , onun se· 

bebi hangi hastalık olduğunu teş . 

his etmek hekimlerin yapabile

ceği bir iştir ... Fakat burun ka. 
namaya başlayınca, onu dindirmek 
ıçın, hekimin ~tlın~si bekleniJe
mez. Birinın burnundan kan gel
nıeııi oııun sıhhati için ip bir şey 
olsa bilt>, hekim olmıydn onu tak
dır edemez. Buı un kanayınca onu 
<lirıdır mek lazımdır l::Surun<lan ge· 
len kanın çıktığı damar burunun 
içinde pelc önde bulunduğu için 
biraz dıHat edince onu görmek 
mümkündür. Burıu gürmrk müm 
küıı olamasa bile , kanın sağdan 

mı yoksa soldan mı g'!ldiğıni an 
lam ak pek kola}·dır •.. Kanın han 
gı taraftan geldıği anlaşılınca iıı

san bir elinin şehadet parmağını 

kanama} an tarafta buıun delığ"i· 

ııiıı içerisine sokar , baş parmıt· 

i{ile de., kanayan tarafta burun 
kana~ına sıkıca bastırır , o vakıt 

kanayan damar iki parmak ara
sında sıkı~ır ve kan diner. 

Kanayan burun deliği böylece 
sıkıştırılırken , bir tarafta da su 
kaynetmitlı. Su kaynayıncaya ka· 
dar kan tiinmemiş bulunursa, da
yanılacak kadar sıcak suyun içe· 
riııinde pamuk parçaları ıslatılarak 
onlar birer birer, kar.ayan buı un 
deliğinin içerisine so"ulur . Kan 
kırk btş dereci! hısrart'tte pıht;

landığı için suyun o kadar sıcak 

olması lazımdır . Ilık su , bilakis 
kanı daha ziyade a.k-ıtu. Kanayan 
buı un deliğine , üst üste p!ı muk 
parçaları so"makta tereddüt et· 
memelidir . Karı diıımezse soğu

muş olan pamuklar çıkarılarak 

yerlerine yeniden sıcak olanlar 
sokulur. Kanın dinmediği pamult 
parçıılarının kızarmasından belli 
olur . 

Kola}'da , oksijenli su varsa , 
ondan bir fıncan içerisine biraz 
koyarak , pamuk pdrçasını onun· 
la ıslatıp buı un deliğine sokmak. 
la da kan dinP.r. 

Oksijenli su bulunındZ da an
tipirin ilacı bulunursa , onddn ya
rım gramlık bir paket tozu iki üç 
parmak bayağı soğuk su içerisin
de erittikten sonra , pamuk par 
çalarım onunla ıslatıp kanayan 
burun delig-ine sokmak da olur. 
Antipirin de , oksijenli su gibi , 
burun kanamasını dindirir. 

Çocuklarda , gençlerde bu

run kanaması çok defa bu kadar-

1.ı gt-çer. Sık s k tekrarlarsa , bir 
de yaşlıların burnundan kan ge· 
lirse , o zaman kan dinmiş olsa 
bile , hekime muayene ettirerek 
burun kanamasının sebebini anla· 
makta ihmal etmemelidir. 

"adar 4 yeni Türkiye rekoru yep- I 
mak şerefini kazanan Seyhan Böt-

1 

gcai yüzücüleri istilcbalin yıldız· ı 
laı ı CJlduğunu isbal etmektedir. 

Rııa Salih Saray 

Uzakşark'ta 
(Başı l inci sayfıd11) 

yi) ecek gönder ilmiştir. 
Bildirildiğine göre , Ameri · 

kan bahriye silalıendazları Salo· 
mon adalarında henüz Japon kı
talarının işgali allında bulunan 
bir adayı Japonlardan temizleme· 
ğe başlamışlardır. 

Bahriye Nazırlığı Salomon a
dalarından bazılarının Amerikan 
silahendazlerı la!'afından tamamen 
ele geçirildiğini bildirmiştir. 

i 1 an 
Düziçi Köy Enstitü

sünden: 
Tü•ksöıii Gazetesinin 5-8-

14-18 Ağustos 1942 tarıbli nuıı· 
halar ında neşredilt:ıı ve beher 
"ilosunun muhammen bedelleri 
l5) er lira olan (4ft0) "ilo tabanlık 
Maraş köselesi ve (4001 kilo yüı · 
lük Maraş dana derisine talip çık. 
madığından ihale 31/8/1942 tari· 
lıine bırakılmış~ır. Talip olanların 
o gün saat 16 da teminatlarırıı 

yatırmaları ve 2490 sayılı kanun
dııki şartları haiz oları:tk Haruııiye

de Düziçi Köy Enstitüsü mü Jür 
lüğüoe müracaatları ilan olunur. 

Kadastro Müdiirlü
ğünden : 

8.35 Müzik : Senfonik program. 

13 30 Program ve Memlelcet saat 
Ayarı 

13.33 Müzik : Türkçe Plaklar. 

13.45 Ajans Haberleri. 
14 00 Müzik: ıtafıf Orkestra par 

çaları (Pi). 

14 30-
14 40 lstaııbu 1 at ya~ışlarının 

18.00 

18.03 

18.45 

tahminleri 

Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik : Radyo Dans Or
kestrasının Her telden prog
ramı. (Nihad Esengin lda· 

resinde). 
Radyo Çocuk kulübü. 

19.30 M"mlc"et Saat Ayan ve 
Ajaın!I Haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika. 
19.55 Müzik : Saz eseı !eri ve 

Oyun havaları. 

20 15 
20.45 
21.00 
21.15 
21.45 

2200 

Radyo Gazetesi. 
Müzik : Şarkı ve tür~üler. 
Konuşma (Ana eııerler.) 
Müzik : Dinleyici istekleri. 
Konuşma (Şiir ve Nesir 

Saati). 

Müı.ik : Rı:tdyo Salon Or· 
kt>ııtrası. (Vıolonist Necip 

Aşkın) 

1. Lehar: Potpuri: 
2. Vollgraf: Valıı: 
3. Strauss: Gondul'e Gel: 
4. Leopold: Macar Fanteıisi 

22 .30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22 45/ 
22.50 Yarınki Pı o gram ve Ka· 

oams. 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Fiyatlar çok mutedildir. 
...... illi ......... . 

Turizm Oteli : 
Soğuk Oluk'ta i 

Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini i 
kabule hazırlanmıştır. 

Hatay ın ve bütün Çukurovaoın en güzel sayfiyesi ve isti 
rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tatil devresi 
geçirmek isterseniz mutlaka TURİZM OTELİ'ne ininiz •• 

---···-------

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahcesi ve lokaotaaile An· • 

tokyoda seçme inaanların toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELG QAFLA ve MEKTUr L~ 
DERHAL CEVAP YERiLiR. 

•==================········ .. ===================' ... ~ . ..., ..... ~ .... ·~·~·~· ... ·~·~·..-..~·--· .... ·~· ... ·~·~·~·~·~·~-~, • • • 1 
! DOKTOR ; 
! . 
• • . • . 
• 
• . 
• . • 

Numan B. Güreli 
Avdet etmiş ve hastalarını kabule 

başlamıştır 

. 
1 
1 
' 1 
1 

! Abidin paşa cadde-si Evkaf apartmanında No. 4 İ • • i 19-26 ı 
: .......... .-. • .-,.~ ..... ,... .......... ._. . .,.. ...... ._..4'>•~·-- ........ .-...~ • .-. ....... ,.. • ..,, ..... -

Hüriyet mahallesinde 28 ada 
da bir kısım gıı) ri menkullerin 
şayian tasarruf edilmekte ikeıı bir 
kısmının mahkeme ilamı ile ve 
bir kısmınınd3 hesıedarlar arasın· 
da taksim edildiginden taksim 
veçhile ziyletleri namına tesbit 
edilmiş ve bunlardan 95 ve 96 
numaralı parsellerde İsmail kızı 
Katıbe namına tesbit edılmLştir . 

• • DOKTOR··· • • : Mavallak Emsen ı 
t Asker hastahanesi dahiliye f D ..... . .................. 1 

i Hast;::~::":~iÜO sa- i i ADEMİ İKTİDAR VE BHGEV~EKliGINE Mezkür parsellerde bir ayRi 
hak iddiasında bulunanlar varsa 
tııritıi ilandan itibaren iki ay zar
fında müdiriyetimize müracaat
ları 2613 sayılı kanunun 49 uncu 
maddesi mucibince takdimen ilan 

1 

olurıur. 

f at 15 ten sonra Kızılay ci- f : 
: varında 18 numaralı evde ı • 
• 

kabul eder. 14339 f e 

K ARŞ 1 

F ORTO BİN . .............. . 
• 

11 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

Arttırma Eksiltme komisyou Reisliğinden : 
Muh~mmen bedeli 7500 lira olan 250 ton sönmemis kireç 

şartnamesi veçhile 8 9/942 Salı günü saai 16 da kapalı zarf 
usulile Adanada 6. ncı işletme Müdürlüğü binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bn işe girmek istiyenlerin 562.50 liralı muvakkat teminat, 
akçaları, Tıcaret odası vesikaları, kanuni ikametgah :veikalart 
ve nüfus cüzdanlarile tekliflerini aynı gün eksiltme saatından 
bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kireçler Pozantı, Yenice, Mersin, Adana, Osmaniye, isken
derun ve aralarıııdaki istasyonlardan birinde vagonda teslim 
eJile.cektir. 

Şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
22-26-30-5 

' 
Açık eksiltme 
OSMANİYE BElEDİYESİNDEN : 

i lanı 

Osmaniye istasyon binasının önünden başlamak üzere ka
saba istikametinde (200) metre uzunluğundaki yol kısmının 
parke ve kaldırım ol~rak inşası ve beton bordür işleri (8373) 
lira (69) kuruş keşif tutarlı olup 7/9/942 pazartesi günü saat 
l l buçukta ihale edilecektir. Keşifnarneyi görmek istiyenler 
her gün belediyemiz yazı işleri bürosuna müracaatları . 

İsteklilerin ihaieden sekiz gün önce nafıa müdüdürlüğüne 
müracaatla müteahhitlik vesikası almaları ve ihale gününde 
muvakkat teminatla ve vesaikidle Osmaniye belediye salonun· 
da hazır bulunmaları ilan olunur. 20-25-28-2 14532 

• • • S. ve /. Muavenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir 
Reçete ile alınır her eczanede bulunur • e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

: Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 
• Posla Kutusu 105 
~ 14520 

oeeeea•••••••••••••••••••• 
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DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki sokakta 43 Nı.ı· 

· marada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala· 
rını kabule başlamı;;hr. 

l. :.....::...:.:. :. .. :: :: :. .. :: :: :: :: :: :: :: = = :: :: =~ ::::::::::::::~ 

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

Devlet Demir yolları Sivas Cer atelye~i için Tornacı .;r 
tesviyeci alınacaktır. Taliplerin yapıla~ak imtihanlarda göste"' 
recekleri ehliyete nazaran dereceleri tesbit ve buna nazara~ 
da ücret verileceğinden isteklilerin bonservislerini hamile bİf 
intida ile müracaatları ilan olunur. 3 - 7 

·- ~ 
Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçliİ 

Basıklığı yer: TürksözüıstbaMae 


