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SARACOGLUNUN NUTKU BÜTÜN DÜNYADA 
ÇOK MUSBET TES!RLER UY ANDIRDI 

Maarif Vek81etimizin yeni bir programı 

Yurdda bir çok Orta 
tedrisat okulu açılıyor 

..................... • • l ·Rusyada i 
• • ı Almanlar din : 
: Blçeyosllayayı : 
• ı,gal etmişler • • • 
Ankara: 6 [Radyo Bazete•ll-
Almanlar Kuban şimalinde Hiçe
yoıkaya ıehrini işgal etmi~lerdir. 

Bunu Atman tebliği bildirmeHe

dir. 
Vaşington : 6 (a.a.)- United 

pruı Moskovadan bildiriyor: 
Cetleri Ruı topraklarından 

Polonyalıları kovmuı ve kendile · 
ri umumi harbe iştirak etmiş olan 
yüzlerce Don kaıağı, yeıı ideıı 

11vaşıyor ve ananevi cesaretleri 
ile düımana hücum ediyor. Don 
kazakları, kütleler halinde köyle-
rini terkcderek düşmana ıaldır
malta ve Alman askerinin en 

çetin hasmını letkil eylcmt-ktedir. 
Don bölgeahıi bu Don kaıakları 
müdafaa etmektedir. Bunlar, nehri 
aeçmtk istiytctk her düşmanı 
öldürmiye andiçmişlerdır. 

Don kazaldarı, Kuşcvıkaya 
ve Salık bölgelerindt-, )'Üzlerce 
Almanı kılmçtan geçirmi4lerdir. 

Moıkova : 6 (a.a.)- Royter 
ajanıının huıuai muhabiı i bildiri· 
yor: Alınan orduları ıon 24 s:ıat 
uı fında Bielayaalina bölgcıinde 
Sovyct kuvvetleri üzerine yeni ve 
çetin bir taıyik yapmııtar ve ileı • 
lcmiye ıııuvaHak olmuşlardır . 

lıveatia ııaıcteıine cepheden 
tGerbıl t ncl 1Ufadal 

Yeni jandarma 
subaylanmız 

Dahiliye Vekilimiz 
bir nutuk verdi 
Ankara : 6 ( a. a. ) - Jan· 

darma Subay okulunu bitiren 
Aate~menlerimiıe buaün diplo
maları büyüle bir törenle verilmiş 

ve bu miin11ebetle Dahiliye Ve
kilimiı Fılcri Tüıer özlü bir nutuk 
ıöylemiflerdir . 

Aukar11 : 6 ( Tür:.sfüil muhabirinden ) - Maarif Vekilliti meı 
leki tedri11tt wüsteşarlıtı, wüıteşarlıta batlı rneılek okulları etrafında 
hazırlıklarına başlamış bulunmaktadır. Vekillik, önümüzdeki ders yılı 
için Eskişehir, Bursa ve Kayseride ticaret lisesi, Antakya, Zonguldak 
ve Guiantepte Orta ticaret okulu açacaktır • Yeniden açılacak ens· 
titü ve Akşam Sanat okullarına ait liste huırlanmakladır • Bundan 
başka 50 • 70 yerde köy kadıo gezici kursları , 50 ye Y akıo yerde 
köy gezici marangozluk ve demircilik kursları açılacaktır • Diğer ta· 
raftan mesleki tedrisat ötretmen ve memurlarından belli terfi müd
detlerini dolduranların terfi listelerinin baa:ırlıtı da bir hayli ilerle· 
miıtir. Terfiler ve bu arada yapılacak detiıiklikler Atustoil sonla· 
rına dotru taıtikten çıkacaktır. 
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Münhal bulunan 
mebusluklar 

Numan Rifat Menemencioğlunun da 
namzetler arasında olacağı söyleniyor 

i ....................... : 
ı ı 
ı Ankara : 6 ( Türluözlı muhabirinden )- Burada ı 
ı tahmin edildiiine 6Öre • mtlnhal bulunan mebu•lulılar ı 
ı için namzetler bir kaç ııün içi..,de ilan edilecektir. Kau-ı 
ı udli •Öyl~ndiğine nazaran Hariciye Vekaleti Umumi ! i Kdtibi Numan Menemencioilu da bu namzetler ara· i 
ı •ıF'dadır. ı 

L .. " .. """"""" ............ " .. "" .. """"ı 

Yeni yıl şeker 
istihsal durumu 

Pancar mahsulü çok iyi 
lstanbul : 6 (Türksöıü Muha· 

birinden)- Alpullu şeker fabrika-
sı yeni yıl kampanyuına 15 
A~ustosta baılıyacaktır. 

Fabrika yeni yıl pancar mah· 

ıulünü itlemck üzere haıırlıklarını 
ikmal etmiş bulunmaktadır. Aren 

hattının Edirııeye kadar işlemeğe 

başlaması sebebile fabrika bu yıl 
E<lirne<le yetiıen pancar mahsulü · 

nün tamamını <la aldırarak itleye· 

cektir. Birçok mıntakalarda pan
car mahsulü iyi bir vaziyettedir. 

Son yapılan zamlar müslah•ili 

memnun etmeA-e ve tefvike vcıile 
olmuıtur. 

Çiftçilerimi:t tarlalıardıı µancu. 
lıı.rını çapalamakla m«'ŞMlll boluıı

makbtlır. 

İsviçre emniyet 
tedbirleri alıyor 

Berne : 6 ( a. a. ) - İsviçre 
hükumetinin bildirdiğine göre , 
Devletin emniyetini takviyeye ma
tuf yeni tedbirler alınmıştır. Bun-
dan böyle askeri casuslukla ve 
devlet aleyhine çalışmakla ıuçlu 
kimseler askeri mahkemelere ıevk 
edilecektir . Halkı endiıeye dü
şürebilecek yalan fayiaları ve ls
viçrenin tdrafaızlığına dokunabi · 

• 

lngilf ere'de 
ve Amerika'da 
nutkun akisleri 
Arıka ra : 6 (Radyo Gazetesi)

lnıilterede harp infaalınJan bir görünüı 

' Bııgün l ütün dün} ıt matbuatı ve 
radyoları Buşvekilimıı Snracoğ

luııun nutkundan bahsclmektedır. 
Bütün bu neşriyattan onleşıldığına 

iÖrr-, bu be} anat umumr bir tas
vip görmüştür . lngilıı.ler ve Ame
rikalılar çok büyük ınemnunlıılc: 

hisleri iıhar etmektedir. Bu mem-
' ~--------- ı lekctler matbuatı bu devirde bö)-

Amerikada büyük 
hazırlıklar var 

le namuı; lu , dürüst bir Devlet 
adamının it uaşımla bulunmasın

dan dolayı Türle milletini tebrik 
ediyorlar. 

Vişi - İngiltere 

Amerika sanayii girilmemiş 
derecede randman veriyor 

ve Amerika 
Ankara : 6 (Radyo Bazete•I] 
Viti ile İngi l tere ve Amerıkanın 
arası } ine çok gerginkşmiştir . 
Çünkü lngililler Mareşal Peten 
hariç , diğer bütün Vişi şefleri 

aleyhinde propağanda yapmağa 

devam ediyorlar. 

~FRIKAD~ 
Rommeı lngWz 
akınına bazırmı, 

Roma : 6 ( a. a. )- İtalyan 
orduları başkumandanlığının teb· 
liği: Mısırda karada bildirilmiye 
defer bir hareket olmamıştır . 
Büyük birliklerimiıden birinin u
çaksavar bataryaları bir düşman 
uça~ını dütürmüıtür . Alman av
cıları da 4 uçak dütürmüflerdir. 

Hava teıkillerimiı düıman hat · 
tarının gerilerini bombardıman 

etmiıtir. Alman uçakları lskende
riye bölııesindeki hedefleri fİd-

detle bombalemııtır. 

Bundan bafka".Mihver uçakları 
Maltaya kartı hareketlerine de· 
vam etmiılerdir. 

Bertin : 6 ( a. a. ) - Mısır 

cephesinde bulunan bir harp mu · 
habiri vaziyeti fÖyle anlatmakta
dır : Mareşal Rommelin motorize 
kıtaları silah elde Elilf'meyn mev· 
ı:ilerinde duruyor . Her ıeyden 
evvel elde edilen bu mevzileri 

tutmak gerektir. Rommelin bu mü
dafaa devresinde düşmanın ümit
aiıliQ'i niabt:tinde ceııaretiııin aı l· 
maaı pek tabiidir . Fa"at bundan 

bir kaç gün evvel olduğu gıbi 
tek bir taarruzda bizim hiç bir 
kaybımız olmamasına rağmen 130 

tank kaybetmesi vuiyeti bizim 
lehimize çevirmekte oldu~unu an 
tatmakta gecikmiyecektir . 

İngilizler bu daracık yere el
lerindeki bütün tayyareleri yığ
mıflardır . Fakat bu , Alman ve 
ltalyan avcılarile keşif ve savaş 
unıurlarmın f aaılasız göklerin em-

<GeNI Z ncl aufacla) 

Birleşik Amerıka, müdafaa· 
dan taarruza geçmek ıçın var 
kuvvetiyle çalışıyor. Harbin ilk 
günleri onun için fena günlerle ' 
doluydu, 7 Birinci teşrindenberi 
Amerika üst üıte cnağlübiyctlere 

uğradı. Pasifık donanmasının ol · 
dukça mühim cüzülerini ve Wake, 
Guam, Fılipin adalarını, birer bi. 1 

rer kaybetti, Hollandft Hindista · 
nındaki mahdut kuvvetlerini Avus-ı 
trı'1yaya çekmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Pearl Haıbour'da 3000, Fi· 
lipinlerde 46.574 ve diger donan· 
ma hiımetlerinde de bir 5710 k işi j 
kaybetti. Laıtik, çinko, petrol, 
ya~ ve diğer bazı iptidai madde 
menbalarından mahrum kaldı. 

Fakat bu müddet zarfında 
birdenbire aöıü açılan Amerika 
devleti var kuvveti} le harbe ha· 
ıırlanıyordu. Cenge ııürülclendia-in
den altı ay sonra Müttehit Ame
ri~a lıarp sanayii istilısalatında 
büyük bir değişiklik görüldü. 

Amerikanın J 941 Birinci teş
rininden evvel 66.000.000.000 do
lar olan harp programı tahsisatı 

200.000 000.000 doları çoktan 
g-eçmiş bulunuyor. 1 falbuki bu 
tarilıte Hitlerin harp sanayii tah · 

TQrk gazetecileri 

Slvastopol'da 

Viyana : 6 ( a. a. )- Alman 
hükumetinin daveti üıeriııe tetkik 
seyahati yapmakta olan Türk ga · 
ıetecileri bugün Almanyadan a} -

rılmışlır. Türk gazeteciler heyeti 
hususi tayyare ile Kırıma hare
ket etmiıtir . MiHfiı ter Sivasto
polu ve eski muharebe kesimle· 
ı ini geıeceldeı dir • 

sisatı 100.000.000.000 dolardı. 

Japon ta} yareleri Pearl Har· 
bour'a saldırdıkları gün, Amerika 
sanayi i ayda 2.000.000 000 doları 
mühimmata tahvil ediyordu. Bu· 

gün mühimmat imalatına ayda 
4.000.000.000 dolar gitmektedir. 

Bir inci teşrinde Anı er ika sa 
ııa} ii harp imaUitiyle kısmen me 
gul uluyordu. Bugün bütün sana 

ıGcrw 2 aıcl uyfada) 

1...--.-A_skeri Vaziyetin Tetkiki 
M aikop petrol 
sahasını tehdit 

S 
imali Kafkasyada Almanlar yeniden ilerlemişlerdir. Burada A 
man ileri hareketi 3 koldan yapıhyor. Birinci kol Azak deni 
sahilini takibetmektedir. Bu kol ıimdi Jeisk'e varmıştır. İkin 

Lokanta tarif el erinde 
tenzilit yapılacak 

lecck propa~andalan yapmak suç- ~============ tarı, ıuç yabancı memleketlerde ii 

kol Krasoodar'a doğru ilerlemektedir. Bu kol Tikoretsk'ı geçmi 
Krasnodar'a SO kilometre mesafeye kadar gelmiştir. 

Üçüncil kol, Kraınodar · Staliograd hattını 75 kilometre genif 
tinde bir cephede geçmiş, Rus cephesinde mühim bir yarık yapm 
tır. Almanlar yarılan cepheden Vorochilovsk • Armavir istikametiı 
hızla ilerliyor. Eski ismi Stavropol olan Vorocbilovsk ile Armavı 
Kraanodar'ın ve Maikop petrol havzasının doğusundadır. Almanl 
buraya gelirlerse petrol bölgesi hem şimalden, hem doğud n tehd 
edilecektir. Gıda maddeleri llyatıarı tetkik edlllyor 

Belediye Encümeni dün toplanarak, meuaddı 11ıdaiye li· 
yatlarını tetkilr. etmiıtir. Encü:men,lolıantoların .y1:melı fiyat· 
/arını fahiı 116rerelı bunları indirmeyi ve k"za menba •u· 
larrnın bardofenın bir lruruıa •atılma•ını ltararlaıtırmııtır. 

dahi işlenmiı olsa takibedilecek· 
tir . 

Devlet aleyhine ıuç işlemif 
olan yabancılar, hudut dııına çı
karılacaktır. Suç İfliyenler lıviçre 
vatandaşı iıe, bunlar ıuçun bü
yüklüğüne göre , 8 yıl veyahut 
daha f aıla gözaltını alınacaktır . 
Hükümet , gözaltına alınmıf ıuç
lular için, husuat İf kampları kur
mak hakkını muhafaza etmekte 
dir. 

Çörçil nerede ? 
Ankara: 6 (Radyo gazeteal)
Çörçilin Pazartesi günü Avam 
Kamarasında bulunmadığını ve 
bundan Çörçi lin lngilterede ol
madı~ı manasımn çıkarıldığı baz.ı 
kaynaklardan bildirilmektedir. 

-
Londra radyosu Don kavsinde Alman hamlesinin durduruldutu 

fakat Şimali Kafkasyada durumun vahim oldutunu söyliyerek: c 

manlar açtıkları gedikten yelpaze şeklinde ilerliyorlar.> demiıtir. 
Son Alman tebliA'ine göre, Alwanlar Kubau nehri istikametin 

Rusları takibediyorlar , 
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Sayfa 2 

Duyduklanmız 

Kral Karoı ve 
Mm. Lupeska 

1 K 
arol ve madam Lupescu, Mek· 
siko'nun Coyacon adındaki 
yeni mahallesinde bahçeli bir 

evde oturuyorlar. Ev bir katlı · 
uır. Geniş salonları vardır. Bura· 
da kendilerine eski Teşrifat na· 
zırı miralay Urdreanu refakat et
mektedir. 6 hizmetçileri de var
dır. 

Karol ve madam Lupescu, 
Meksiko'da iptida soğuk karşı· 
!anmışlardır. Fakat şimdi buzlar 
kırılmış, Karo! ve madam Lupes
cu komşularla görüşme~e başla· 

mışlardır. Çok sakin yaşamaları, 

dedikodudan kaçmaları bunu te 
min etmiştir. 

Karol'un başlıca zevki bahçe 
il~ uğraşmaktır. Bahçesinde çeşit 
çeşit çil(ekler yetiştiriyor. Bahçe· 
den ııorıta briç oyunundan zevk 
alıyor. Briçe ekseıiye n)adam 
Lupescu da iştirak ediyor. ikisi 
de zararsız oynuyor . Kaıol baıan 
poker de oynuy<ır: fakat bu pelı. 
nadirdir. 

Ec;ki krala kiınse majesle <le· 
miyor , bir lngiliz centilmeni imiş 
gibi herkes "Sir,, diye hitabedi· 
yor. Kral politikayı tamamen bı· 
rakmıştır . Geçen sene bir "Hür 
Romanya,, cereyanı uyandırmak 

için bazı teşebbüslerde bulunmuş, 
fakat bu teşebbüs hiçbir tarafta 
iyi karşılanmamıştır. 

lngiltere ve Amerika bile bu 
na müzaheret etmemiştir. Eski kral 
bunun üzerine politika ile ataka
sıııı kesmiştir. 

Kral ve madam Lupescu ha
zan tiyatroya ve tiyatro çıkışı bir 
bara gidiyorlar. Madam Lupescu 
inceldiğ"i için eskisinden daha 
genç görünüyor. Karol'a gelince , 
49 yaşında olmasına rağmen beli 
bir parça bükülmüş, saçlan a~ar. 
mıştır. 

Doktorların tavsiyelerine rağ

men hemen durmadan sigara iç· 
mektedir. Karo! uzun ağızlığının 

nikotini çektiğini iddia etmekte· 
dir. 

Kral ve madam biribirine çok 
bağlıdır. Yalnız bir yere çıktıkla
rı görülmemektedir. Sokıtktan ge· 
çenler bazan bahçede kol kola 
gezdiklerini görüyorlar. 

Karo! ve madam Lupescu iş 

ten çekilmiş iıat sahipleri gibi ya· 
fıyorlar. Bankada 7 milyon dolar
ları bulunduğuna göre , hakikat
te mühim bir irat 5alıibi<.Hrler. 

RUSYA'DA 
( Başı 1 iari sayfada ) 

gelen bir telgraf ttı ŞÖ} le denil
iyor: 

Almanlar ne pahasına olursa 
olııun bir yol oçmıya çalışıyorlar. 

Bir ibirini tııkibeden hücumlarda 
50 şer, 60 Şflr tank kullanılmak 
tadır. Alman uçakları hatlarımızı 

şiddetle bombalamaktadır. Sovyet 
kıtaları, müstahkem siperlerde bu
lundukları için fazla kayıp ver · 
memişlerdir . Alman baskısı gittik· 
çe artmaktadır. Fakat Rus muka· 
emeli de buna muvazi olarak 

iddetlenmektedir. > 

Afrikada 
(Başı I inci sayfada) 

~iyetini korumağa mani olamıyor. 
üşmanın aske:r mevcudu hata 
uazzam miktardadır . Sayısız 

amyonlar, tanklar, toplar dara· 
ık bir toprak şeridi üzerinde 
ığılmaktadır. 

Bütün bu müşaheJeler iyice 
ot edilmektedir. Rommtl müda
ada da hareketsiz durmuyor. 

KAYIP - Ni~de askerlik şu. 
sinden almış olduğum o;kerlik 
ıldremi kaybettim. Yenisini ala
ğımdan eskisinin hükmü olma 
ğını ilan ederim. 

Eıkihamam mahallesinde 
59 numaralı evde 322 

doğumlu Halil <:>ğ!u 

Tevfik Çevik 

TORKSOZO 

ll.tm=ftt:];lidll{:il~· ,,. 

Milli Korunma kanunu 
tatbikatı mevzuu 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 
Cuma - 7 .8.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücuoumuzu çalııtıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 

Adliye Vek4letlnden M1lddelamamlllklere 
gönderilen bir yazı 

7 .55 Müzik : Senfonik parçalar. 

8.20./ 

8.35 Evin Saati. 
Adliye Vekaleti tarafından 

Müddei umumiliklere gönderilen 
bir tamimde: 

" Milli Korunma kanununun 
tatbiki dolayısile kasaba ve köy
lerin muhtelif yerlerinde yapılan 
aramalar neticesinde beyanname 
harici olarak elde edilen hubu
battan dolayı tılakalı şahıslar hak
kında ayrı ayrı tabıt var akesı tu
tulma~ına rağmeıı bazı mahal 
Müddeiunıumileı ince bunların bir 
iJdiantıme ile nıalıkenıelere tevdi 
eltilmekte ul<lu~u anlaşılmıştır. .. 

Denilmf'kte ve .. f ler biri baş .

1 lıbaşına bir er suç teşkil eden ve 
aralarında hiç bir veçlıile irtibat 
bulunmayan mezki'ır hadiselerden 
dolayı müşterek bir iddianame 
ile hukuku amme davasının açıl
ması ve mahkenıece de bu da 
valaı ın bir arada göı üler~k hük.
me baglanması muhakeme usulü 
hükümlerine muhaliftir . " müta
leası ile aralarında kanuni irtibat 
mevcut olanlar hariç olmak üzere 
her hadise haHında 1:1yrı ayrı 
iddianame ile huluku iiınnıe da
vasının açılması lüzumunu lıatır 

latmaktadır • 

Amerikada büyük 

hazırlıklar var 
(Başlaralı Birincide) 

yilerin bit tek müşleriııi vardır 

Hükümet ... 
* • 

Pearl Harbour hadisesi esna
suıda Aınerikada ayda 2000 tay
yare imal ediliyordu. 90 gün için
de bu mikdar ayda 3,300 e çık
tı. Ve bu mikdar da süratle art
maktadır. Roos~vell'in ayda 66,000 
tayyare programına arlık varılma

sı imkansız bir hayal diye bakıl
mıyor. 

I ltırbe girdiği zaman Ameti · 
ka , günde vasati bir tane ticaret 
gemisi bile imal etmiyordu. Bu
gün Birleşik Amerika tezgahların· 
da günde iki gemi çıkarılmakta
dır. 

Donanmanın tahsisatına yeni 
bir 8,000,000,000 dolar ilave edil· 
miştir ve iki Okyanus donanması 
nın inşaatına süratle devam edil
mektedir. 

Tank imalatına da son dere· 
ce ehemmiyet veı ilmektedir. Ge· 
rek ~anayiciler , gerek hükumet 
adamları sene sonunda umdukları 
gibi 45,000 tank imal etmiş bulu· 
nacaklarından zr.rre kadar şüphe 

elmeınektediı ı .. r. 
* * 

Harp sanayii kadar insan kuv
veti de Amerikada seferber edil
miş bulunmaktadır. Geçen Birinci· 
teşrinde harp sanayiinde 7.500.000 
işçi çalışırken bu mikdar bugün 
10,000,000 u geçmiştir. Yine ge · 
çen Birinciteşrinde 1,600,000 kişi 

askere alınmış bulunuyordu. 
Bugün 2,500,000 kişi silah al

tındadır. Ve bu sene sonunda bu 
mikdann 7 ,000,000 a çıkacağı u
mulmaktadır. Donanmadaki erlerin 
milcdarı da bugün üç misli art· 
mış bulunmaktadır. Donanma mü· 
rettebatının 1,000,000 luk bir kuv
vete çıkması için çalışılmaktadır. 

Bütün bunlar gittikçe büyü· 
mekte ; kuvvetlenmekte olan mu· 
azzam bir taarruz kuvvetinin CÜ· 

züleridir. Ve bunlar toplu bir ha
le konup da büyük tarruz tatbik 
mevkiine konduğu zaman muhak
kak ki Birleşik Amerikanın düş· 

ınanının ltaf asına indireceği şey mu
azzam bir dev yumruğu olacak
tır. 

Bölgenin yüzme 
birincilikleri 

Seyhan bölgesi Su sporları 

Ajanlığından aldığımız habere gö· 
re, 8 Ağustos cumartesi saat 17 
de ve 9 Ağustos pazar günü saat 
• 6,30 da Atatürk parkındaki yüz· 
me havuzunda bölge yüzme bi
rincilikleri yapılacaktır . Müseba
kalaı <la derece alarılara bölge bi
rinci li~i madalyaları ve µuvan 
itibarile birincıli~i alacak takıma 
da bölge birinciliği kupası ııeri· 

lecektir. Takımda iyi derece elan 
yüzücüler 5 - 6 Eyli'ılde bölge 
miıde 'r aµılacak ulan Türkiye 
yüzme biı iııeilıkletiııe iştirak ede
ceklerdir. 

Kozan · Feke arasında 
yapılacak köprü 

Kozan - Feke arasındaki Gök· 
sun köprüsünün tamir işi eksilt· 
meye konmuş bulunmaktadır. 

Adana - Karaisalı 
yolunun inşaatı 
Adana - Karaisalı yolunun 

4 - 2 kilometre arasında yapı· 

lacak çakıl ve kum mahliitundan 
müte~ekkil şose } üzde üç tenzi. 
latla müteahhit Zihni Taşkırantı 

ihale edilmiftir . 

Adana - Kozan yolu 
Viliiy~t D.:ıimi Encümeni, Ada

na - Kozan yolunun 23 - 27 
kilometresindeki tesviyei türabiye 
işini yüzde beş ıenzilatla müteah
hide ihale etmiştir . 

B. Salim Somer 
Vilayet Nafia Müdürü Bay Sa· 

lim Somer Ceyhan köprüsü inşa

atında göstermiş olduğ'u gayret 
ve alakadan dolayı Nafia Veki
ldi tarafından takdirname ile tal 
lif ~dilmiştir. Arkada,ımııı tebrik 
ederiı . 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 
12.33 Müzik : Şarkılar. 

12.45 Ajans Haberleı i. 
13.00/ 
13. 30 Müzik : Karı,ık Makam · 

!ardan şarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Faıııl Heyeti. 
18.40 Müzik : Dırn<ı Müziği (Pi.) 
19.00 Konuşma (Kitapscvenler 

Saali). 
19.15 Müzik : Dans MüLiği Prog

ramının lkinci kısmı. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Aians Habt:rleri. 
19.45 Müıik : Klasik Türk Mü · 

ziği programı. (Şef: Mesud 
Cemil). 

20.15 Radyo Gazeteai. 
20.45 Müzik : Şehnaz. Buııelik 

Makamından Şarl"lar. 

21 00 Ziraat Takvimi. 
..:1 10 Temsil. 
'.l2.00 Müzik: Radyo Salon Or

kestrası. (Violunist Necip 
Aşkın). 

1. Leutııer: Tören Uvertü · 
rü: 
2. Breuer: ltalyan Şarkısı: 
3. Schieder: Şarl<1 ve tango: 
4. Geiger: Potpuri : 
S. Moussorgsky:c Polona

iıc>t 
6. BortkiWicr.: <Gayotte>, 

22.30 Memleket Soot Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar. 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 

oanıs. 

KAYIP HÜVlYET CÜZCANI 

6/811942 günü saat 10.30 red· 

delerinde istasyon caddesinde 

Rifat Bereket adına yazlh bir hü· 
viyet cüzdanı kaybolmuştur. 

Bulupta Bay Jorj Zablite t,..s. 
lim eden mükafatlandınlacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••• 
: Doğum ve kadın hastalıkları ınütehassısı ı 
: DOKTOR : 

f HAMDI ONAR i 
f lstiklal okulu karşısındaki muayf'nehanesinde hasta- f 
: lanın kabüle başl~mışhr. 4 - 7 14478 ı 
••••••••••••••••••••••••••• 

• 
T. I ş Bankası 
&tlç8k taıarral beıapları 

1942 ikramiye plAnı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiu.toı, 

2 lkincite,rin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 ,, 1000 " 

~.ooo " 
2 " 

750 
" - 1,500 .. 

3 fi 500 " - 1,500 .. 
10 " 250 .. - 2,500 

" 
40 .. 100 " - 4,000 •• 
50 .. 50 ,, - 2,500 .. 

200 .. 25 •• == 5,000 
" 

200 .. ıc ,, - 2,000 
" 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrmı, ve faiz almı• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl da daneml• olursunuz 

~~~..._.. ........ ~~~ 

7 Ağustos 1942 

~:==================···· .. ··================:::ı~1111ııııı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

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 Panaiyon { Kahvealtr, Yemek, Banyo) kabul 
edilir. 

Fiyatlar çok mutedildir. • 

..... -...... .. 
Turizm Oteli 

ı 

Soğuk Oluk'ta f 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini J 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayııı ve Lütüıı Çukurovuuu1 en güzel Hyfiyesi ve iııti 

n1lıat yt:ri olaıı Souk OJukta ııttkiıı ve rahat bir tutil devrdi 
xcçirwck İlıllt"ıdeniz wutlttlcıt TURİZM O'l'ELi'ne iuiııİL· 

-· .. ·~···-----

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahçeai ve lokantasile An

takyado aeçme in~anlartn toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELG'!tAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

I:::::::::::::::::::::::::: ........... ::::=:=:=::::==========· 
--- -------------,..-·--~------

+oa+-o++oo+o~~~••~~~~o~o•~••• o + 
i Cenubun Yegane Sayfiyesi.. i i ISKlNDERUH ·soGUKOlUK YAYlASIHDA i 
J Çamlar Oteli J 
ı Otele el•ktrik cer-eyanı ";::r. O~ g:nden fazla i 
i
+ kalacak olanlara hususi tenzilat yapılır. Banyolar + 
.._ sınıflara ayrılmış olup fiyatlar herkese elverişlidir. i 
v Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 
t ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. ! 
• 10-15 14426 :::: 

+o-++oo~+++++oo+o+oo++++oo+~ 

r '* :: :: : : :: :: tr :: :: :: rt = :;-. r .. .. = :: = = = * : j 
DROJ.00 • OPERA TÖR 

Doktor T ahsir;ı Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

A bidinpapa Müslim apartmanında haatr !arını 
kabule ba,lamı,ıır 

l~ : :: :: ı: = = = = = = = ,, = = :: :: "" 1:3:: u : 

! .a .... ~ ................ . ....... ~ .... ~ ._. ..... ._ ........ ~ ....................... .., ! 
! DOKTOR ! • • . . 
• ! 

ı Numan· B. Güreli ! 
• • 

!·. Avdet etmiş ve hastalarını kabule ':~. 
başlamıştır 

! Abi<linpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 i 
! 11-26 ~ 
! ............................ .-. .. ~ ..... .-..- ·~·.-. ..... ._. ................................ ..,.! 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Ba.sılaığı yer: Türksözü Matbaası 


