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azırlıyor 
Anlaare ı 28 ( Tlrh6al mu 

habh inden )- Baıveldl 8 Şilkrl 
Sır•çotluoun Mecliılo 1 Atuttoı 
cuma ılnü aktedeceti celaede 
hl1'Gmetın •ual profraaunı olu· 
yarak M~i•leu ıliaaat ••t•y~ceti 

anlaflhn•ktadar. 
Aldıfıauı malOınal• ıöre yr· 

ui hl•Gcnet meaai protı•mlflt h• 
11rlamak ma .. adile tetkıl"erme 
deva• ediyor . Yenı 8 .. vt>klt 8. 
Şlkrl Saracothanun 86ylk Mil· 
ret Meclisinde okuyacatı yeni 
protramında fimdiye kadar dl· 
rlat bir taraf11ılalda ıerek mit· 
tef,kimize , aerek dostluldarı••ı• 
k.... idame edileıelen bericl .ai· 
Jaeetilaist tebarh ettirdikten IOD• 

ra dabill ıiyaete ve bilbilla •em 
..Utimisin iktiladl durumuna le· 
... edilerek. -.at ıorlukhııiın '*-................. .-,u..em için ah 

----·-· --~--
Garpteki alman 

Adana 

................... 
19Ö'eU. dsalmaktaclır. HllL6metia . 

Ankara: 28 (Tilr .. 6sl ........ 
biri.-)- Adliye VelsUlifi, ._.. 
_.. •hake .. t ..._. üal!fllt. 
de baza t•ikler YfP.11'1rtad1r. 

8a tetl&ikler ~ad• k•IHID, 
bu ı•• ihtly.çlarına cevıp v• 
reefk bir ... ptirMece•, ~ 
eH~h bir lllkil almlf ola.caktfrii 

·lu müutıa Vekillilder 
meuilleriDclen •lrelckfp Wr kO 
milyon toplan•lf, ... _.. ,.. --••11111•• ... ret olec4' etrafand• . a&Gtmeler 
almutlur, 

Bu buauıta verilen malGmata 
16re, buaDn tatbik edilmekte olın 
lr. ••• ,...t&fet dewrinde haı1r
lam(ft1r. Ballnkl icıp ve uru· 
rettere uyma•ta• çok uıalı.ter. Ya· 
p•acak ilttl .... le idari ve lsaıai 
1aW.i.)'ederin tek elde topla••· 

11a• bilba.. çılııılec••tar. 

~ .... = ,.ıı+ı . , .......... . 
1 il ...... ,. •• il. .... . •. 

....... ....... ......... ..., 
~ taktlNe .... .... 
aıa•h•--•br. 8-a MiM- Dl
plla ..........,. ..... t .ttill 
, ... ,.. Flllp ..,........,. 

z11.larında 
k ı ı 

rbe t /Jır kılıyor 
Adana merkfti ve <!:e7han bu karar<Clqındadır 

HABER ALDIOiMlzA GôRE , PEK YAKINDA ADANA MER 
KEZ KAZASI VE CEYHAN iCAZ~ HA"RIC OLMAK OZ!RE , 
lllDl\'E .KADAR KARNE USUL0 TATŞIK EDEN DICER KAZA 
·~A KARNE 1CAt.OIRILACAK VE BU SURE1LE E<MIK 
SATIŞI SIRIEST OLACAKTIR. VILA YET MERKEZiMiZDE KART
LA KMIK SATJ.ŞI USULON°" ICALDIRILACAÖI HAKKJNDAKI I 
ŞA YIALAR ASILSIZDIR. 

GÜNDELiK SiYASi G A ZETE 

ICmalUI Tarihi : t Klnanuanl 1924 
.... . . ... , •• - .. ,. 1 da7• 

ROG AMiNi OKUYACAK 

1 Sovyet ceph~ 

Rostottaki 
on durum 

llınallrlllta 

RUS MUKAVEMETi 
a28(R••-....,>

Rue 'Q ....... nd~ki .daram ıittıkçe 

tebdit .edici bir ~·il •lmaktachr • 
8lllll baalara r.,_. Ktsılorda· 

lair ~nlulı allmeti yO\tar. 
Miılhlm htlen tek cepbecle ta· 
ıtra. Üliadedirter. Ve be tilSyils 
merkui cenap cepheilocledir • 
Mamafih Moelıova c:epbeilnde d• 
Aliltln •prlslerl ~ilir. 

R•,•da altat ...._. .., ~t. '°' ............ lc;la bl,lk bir ca· 
..... ıtrlilmekkck • Şilldi Sov· 
yet R81)'ada, ıelecek •• 111 ftnda 
Kaıdorduyu ve hll•ı bealemefe 
kafi hububat te•ini için tedbir
ler ahamaktadar.$i•dilik 2.300AIOI , .. ~.... . '"' 

R4efof ,., 16 mettt 
nehrinl ffferels lılatMç we ~v 
havu11aa varmlflard1r • XalliÇI• 
iae AJmall taır'ruat•r• b4tlo tid· 
detile devam ediyor • 

Moe•ova : 28 ( •· a. '\.....; Cep
heca. 111uaaa bir telfrall pre. 
Doa nelNinia .panda .,,.,.. 
eden •uharc.lcr pa halP iCJI· 
de Volaa ve Stalinırad'• dot'9 
.çak t;air ıeı ... e ı&termiltfr. 

Voroaejde ~t ta.,.• 
hareketlf rl darm.taa ..... et· 
•ektedir. Bundlki laareUt•• ba· 
ri• vida Alm .... r• ~iye• 
ciddi kayıplara 9fr••alldar • 

Al.... ller; hanlMti ~ 
revonaa ~ dotf• ~IO· 
çorkı .. ıct. v. ..,,.~, ilerJeriİ 
iılilD• edUlr1e , evvetee ~e11!,'t 
edilen pllna auaraa çol ~~" 
llllt bellan•aktWtr • AM•r• 
verdirllee kıyaplar -tar *"'"' 
da Ruel•r• .. ,..._,, de .... 
••Jelli ....... 

Voronel çevreainde SevJel 
katllara Doe nehrinin be k.p 
anda yeniden iki k6prlbaft telİI 
eyl .. itlercfir ;d4 
Al••nllr41119iı1Nıl"1Ml 

Cepb .. iki ueuda çok ıid · 
detli ..,,qt~r olaialtwfr • 

Berlln ı 21 f a. a. ) - Sov· 
yetter ROlldf ve N••ôl•rl•H'ı 
tabliye et•iflerdir. 

• 

ry~~-P~uk fiyatıan 
y n ailin ec k 

••••• 
mz........ .... .... , .... ., .. ~--··'"'! • ..: f 
taatlarlaia arttanlmu1aı iatemltlenlir. Hlk6met, mWaWUela 

• mlrwatlahaı tetkik ..... _.,.... .......... ,....k fialle. ........ -~' ... ,.,..... ...... , ....... ,. 
1 

Ye•W.. telWt edlleoelı olu ,. ... 1s ftatleri 1alııa•n lL .......... 
. ........ ~~·~· .. ··· ...... 

kana-··-
adili mesele • 

ı 

Bot•nmalann kolaylqtınlması metaeleai 
etrafında adliye vekilimizin bey b 

letanb11I : 28 (Tlrb6al Muba· 
biflnden):.... Bir mlddetteaberi tela· 
ti .. iıde bulanın Adliye Vekili 
H ..... Me..._..ciotlq, dh 6tle· 
de11 '°"• ll!Jer• r•it ve bir 
çOll d ......... eti'lıfl9da Müd· 
deiumu•I Hibmet O.at ve mifel'
tlflerle ,W ..... lr 
~ ... eonra Vekil, bir arb• 

d ..... ıı qbul ederek, fU beya· 
natta bulunmuıtur. 

Medenı kanunumuıun detif 

Gazetecilerim ·zin 
Almanya seyahab 
Berlla 21 ••· - TM ..... 

...,..., Klopp ........... -.... 
• .._ slıaret . ettlldıea .._. v,.. . 
efor'taa Wıı•••••'• ........ et-
•lf Ye W Kıe ...... •a ..... . 
t1c· Ttrk mı..ftrlel'l o.r1aa .... ·u 

tirileti etrafıada yepalu •ket Mauhaue1 ltatlarmı Ye fU'•pM· 
o ........ te .,. barolua 11Dc1eril· •lerlal • ., ............... 
dl. Henlı bu mleaeaeleıden 
cevnp ıelaıedl. Cevaplar ıeliDce, 
baalara HUia bir tetklt•ta tlbl 
tat•ataz. Tıhmlol•e 16re alaca· 
..... aetice •••• Medeni :ka· 
nanda e...ıa bir ~klik J8P•I 
••baaın bu iti allah edec:etimizi 
unaectiyonam. 

Yiae ceu kaHnun da bll 
İle ltltealftk blk .. lerinde bu' 
..... ilkler yapı..... !lbtiyaç 
oiacak}tr. Herhalde l'~ak ICY· 
lerln lsat'i teldlDf &a .. bdeki .,. 
larda telbit etme• imklaı olaak· 
t1r, '!GPnmalarıa ~ 
i9la ............. , ........... , 
koylllJa ibtiy.ç ,....... 8a it 
daima ha•i•bl ...... abe ve t•k· 
dirİH blfla kaiacübr. 

...... ...,. A........._ye 
Tn" ,.a. ile .. , ......... Ya• 

.... .. ,.. ı..x.e.Mrı'• ~ .................. .,.... .. 

........ o,..- .......... . 
llareket ....... " ........... 1 
...... .............. .ı.ular 
....... ~1• olu 
..,. .... ., ...... Ut ... 

sll•lfllr· S.1•ta Relaulwla· .............. ~. 

HiND 
Anhra: 28 (Radıo 8aa ..... ) 
Atuıtoaun ilk baftU1nda Hltad 
konıreıi toplaaacakttr. 

Çlltçimlz için 
ziraat aletler 

Ôfrendifi•iıe ı&e, 7.irUI; 
ieletmeleri kuruma tar·tlhı•..ı 
vileyetimiı emrine tabaia edile& 
20 ton d6rt klıte ve fire demir 
lfni tehrimiıe ıelmiftir. Ay 
Nllaa.bı ile yeni pulluklar ,...,. 
rilmiı ve bunlır' Zirnat dairetiı...,.ı 
utap ınetlilmiftır. 

Ordu hemtireler 
okulunu bitirenler 

D iploma töreni 

tiree be•• ıt11•• dla ... t 
ctaGllbaae ......... 
diplomlllan verilmiftir. ~ 
Mili alclafu Veldllili w 
K.-, erblu, Wt çok tk>klıtJll 
ve ... Wr- •vetll .._ 
balan-uemr • 

u... ...... 
Aabra:28(a. a.)

T..-. 1942. tarihinde bir 
.UCeliade batu Atalay ca.IM 

iade febit olan 39 
Ye erlll İIİ•leriai 

bildiriria • Şe .. 
lana • bak .... 
yırdt9 yapll.c.llbr ı 

Giverte biabaplt Sa 
1İIMlt Sebati, RUf ., .... 
met Tilrl11. Adnan Erat • 
erbaflar: Ahmet AtabD • 
tescank, Nureddin Glven , 
Lodot, Tabiin Dan••· 
dia Hataan, Necmecldin 
$allhaddin Dinçer , Fethi 
... , lemail Totay .. Sa 
~ .......... Şea • ...., .. 
il•, Kemıl o.tlpa. 
$eat11aa. Ali Rau BeJkue. 
Piriuy, a..ıu ı.aı. Erler 
larclar J Mehmet Bireat, Htu~ 
ma1 , JlaUh Meb..a , Ackıia 
1eyill , imin EyQp , Ala 
ıan , Hlaeyin lbrahim , 
Mustafa, Muatıfa Te..a, ~ 
Enver, Şabu Halil , ı..aa 
Cemil ....... Halil ......... 
•YİD Halil ve Temel Y 

Aıha• ı • ('i'tlthl 1 .._, lifi•••) Mil,. Vellllllil 
ı•hlıaa•l'er .....- , .. ı•ı• Wr waldl, ta1la" ..,. 

h r hil· ... ••· B• .......... \ftnnr ..... -adada 
....... Uetak Ye lMaalanw ...... ~ -- ....... MbJa 
................. ,. Şark .11.,........... ...... ..... 
m.wel.......u.ria 1erlae tlaj ı••• .. tlt oa.. Wklm uaw 
.. ..... wı, • 



ayfa 2 

Duyduklarımız 

Evlerde Sinema 

25 - 30 sene evvel sinema , 
birçok kimselere mucize gibi gö· 
ıünüyorclu. Filım sanatının mükem
melleştirilmesi ve filim atelyesinin 
çoğalmasiyle sinema herkesin isti 
fade edeceği vaziyete geldi. lık 
sesli film halk tarafından büyük 
bir alaka ile karşılanmı~tı. 

Fakat artık o da basit görün
nıeğe başladı. Sinemacılığın nıii· 

kenımellt>ştirilmesi süralle devam 
ediyor. 

Bundan aonra filim , yalnız 
siııeınalaı da s~yredilmiyı..ceklir. E.v
ı~rde biiyiikçe ııdalımb filim g·ös
teı t'cek küçük µroid.siy11n ciha1.
ları vücuda getirilmiştir. 

Hundan ba~ka Zuis Jkon, ~e 
ridi 10 ıniliındre gt:ııİ'iliğinJe filim 
ç~kmek için ~üçük cih:.ular yap· 
mıştır. Böylelikle buııdaıı soııra , 
herk~a filim çevirt':bilecek ve eviıı· 
de fılim göstereLİlt't!ekliı. Sun O· 

larak Alrnısıılar , c•.lerde sr:sli fi· 
lihll~ı içiıı de kliçük pıCıjel.sİ)'Orı 

cilıııılaıı imal etıııişlerdir. 

Bulgaristande dişçi 

ve ec~acı mekt~bi 

1889 ~en esinde aı,:ıları Sufy:ı 

Ürıiverııilesinde f'vvela t::ıı ih - Fi· 
loluji ve foik - mııtemalik fakül· 
telrıi v:ırdı. Snnıa bur.J:ır:ı daha 
yedi fokiille ilave ,.ıJildi. Yalnız 

eczacı ve dişçi fakiilteleı i yoktu. 
Hıılgar gençleri f'Cıacılık veya diş 
tabipliği tahsili için başka mem· 
lekt:tlere giderlerdi. 

Yeni hadlerin kalıulü üzerine 
1929 danberi diş tabipliği için ls· 
lanbula pek çok Bulgar genci 
gr.lrne~e başlamıştı. 

Şimdi Bulgaristanda bir di$çİ 
ve eczacı mektebi de açılmasına 
karar verilmi$1İr. 

Hava akınları 
çok $1ddetlendl 

İngiliz uçaklarının 
son faaliyetleri 
Londıa : 28 ( a . a. )- Reıı· 

meıı bildiril<liğinr göıe, Duisburg 
üıeriııe dün gı ce yaµılan hava 
ı:ıkınırıda lngiliı bomba uçakları 
taıa(ırıdan lıeı biri 1,800 kiloluk 
t'.lliJeıı faı.la bomba atılnıı~tıı. Bu 
hücııın Lane as ter , Stiı ling , ve 
Halrfıslı.s uçalı.larmclaıı ve iki mu· 
törlü bir ~~uk uçaklardı:ın nıÜrl'k
keµ büyük bir lt'Şkil tısı ıs(ıııdaıı 

yapılınıştıı . Hu , suıı 8 gün zar· 
fında Dui!iburg'a yaµılan iiçüııcü 
tıücumduı . 

Beıliıı : ~8 ( a . a, ) - Bu
güııkü ı t<ımi tcLli~e gö• r, Bü~ülı. 

Bııtcrn~a} a karşı ınücaddede, Al· 
ınım s:ıvaş uı;aklaı ı dün günılüı 

Bı itaııya adslar ınııı Cf'llUIJ ltı) ı · 

:ıırıda ve rıwı kt'Iİ lı • giltı-rede :ıs
lteıi ve !illl8İ lır.dt:llf't i Luıııbala

ıııı~lıı r<lır . 
Düşnı:.ın Maııı çevı ""iııd~ ve 

Hc::llgulımd kClr f eıiııdt' 6 ııçıık lı.ııy

be.tuıi~tir . 
lııgiliı. lıava kuvvetleri , batı 

Alııııuıyaya yıspılaıı tesir siz güıı

düı. hücum lımııdan sıııırıı, 26 • 27 
temmuı gecesi Hambuı g şehrile 

dolaylarına akın yapmışlardır . 
Düşaıan uçakları tahrip ve yan· 
1ıın bombdları atmışlardır . Sivil 
ahali oldukça muazzam kayıplara 
uğramıştır. Hemen hemen hepsi 
ikametgah mahallelerinde olmalc 
üzere bir çok binalar yıkılmış 
veya hasara uğramıştır. Gece av
cılarımızla uçaksavar bataryalar , 
bahriye topçusu ve devriye ge
m ileri 37 diışman uçağı düşür
müşlerdir. 

Berlin : 28 ( a. a. ) - As
keri bir kaynaktan bildirildiğine 

göre, dün gece Hamburg bölge
sinde hücum eden İngiliz bomba 
uçaklarının 1ayıaı 65 - 70 kadaı 
tahmin edilmektedir. 

D. N. B. ajansının aslteri 
mahfillerden ö~rendi~ine göre , 
İngiliz hava kuvvetleri dün gece 
Hambuıga yaptıkları akında p İ · 
lot ve uçak bakımından a~ır ka
yıplara uğramıştır . Hücum eııııa· 

ı ı n <la d üşürüleıı lııgiliı. uçııklaıı · 
rıırı sttyıaı 33 Ü buluıuftuı. 

TORKSOZO 

Of is depolarına 
yapılan teslimat 

TÜRK/YA RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Çarşamba-29.7.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7, 12 Vücudumuzu Çalıştıralım. 
7.40 Ajanı Haberleıi. 

7 .55 Müzik : Radyo Salon Ür· 
kestrası. Trası . ( Violonisl 
Necip Aşkm). 

Son kararnamenin tatbik Şe· 
killerinde çiftçinin Devlete olan 
yüzde 25 borcunu lcendi arabala
rile Ofis ambarlarına teslim et· 
meğe başladı~ı haber alınmı§tır . 
Dün, Ziraat Müdürü ve İaşe Mü
fettişleri tarafından nı rııtıılutlar ii. 
ı.eriııde y:ıpıltuı tc:tkıkte lö~· lüııüıı 

buıcıınu ıeve seve veı nıekte ol· 
du~u 1'Örülınfiştiir . Mt"ı keı. kııza 
ve ınülhııkatırıırı huıçlımıııa 

0

11e· 
ııdleı i 11111lıalleı iııe ~öııdnr iluıiş 

ulJu~uııdaıı uıı lıt-JJ Ağmıtu!ld lı:ıs

dar tısuı fi} at ij,erindc::rı uı:ıtıııu 

l\iıı Otiıı Aıııbaı lımıu alı:11cıs~ ı aıı. 

lıışıloııştıı. 

Haruniye müdürlüğü 
l l ımıııİ\'C: ııtıhiye mudürlÜ2Ü· 

ıre ) ~ııi ıııe1uıılard1111 Htty Müııiı. 

iıı tttyiıı l'dildi~ı lıaLl"'ı ıılıııınıy 

tır , 

Ankara<lan iki 
tenisçi geliyor 

Bölgemiz Bedc-ıı ter biyeııi 
ııporcıılarıııa sportif hart'ketlc:-r 
göııternıek üıere iki tenİ!iÇİııiıı şdı

riıniıe gönderilc:ce~i bt'dt:n ter
biyesi umum müdürlüğünden b.1-
diıilmi.ştir. 

Bir yaralama suçlusu 
Kaaab bekir mahallesinden 

Ali oğlu Kemali Yaralamaktan 
suçlu Paşanebi mahallesinden Meh· 
met oğlu Ahmet Güllü og-lunun 
Bi~inci Sulh ceza mahkemesinde 
yapılan duruşması sonunda bir ay 
on gün hapsına karar verilmiş ve 
suçlu ceza evine aevk edilmiştir. 

Deniz nakliyatı 
lstaıılıul : 28 (Türkııöıü Muha

biı iııtlen)- Türk vapurcular bir· 
liM inin }' ıllık kongreıi, ekseriyet 
hasıl olmadı~ı için 30 temmuz 
peı f~nıbe ıürıüne hlmıftır. Ha · 
ber aldığımıza göre vapur sahip 
leri, kuıı1ırede ecnebi sularına ya· 
pılacak ııcfcrler hariç bütün cJc:
ııiL nakliyatının serbest bırakıl 
nıasıııı, fiyatların ise devlet mü. 
rakabaaı altınd11 tutulnıasıııı lıü

lı:ümt:tteıı iııtenı~ğe kaı aı vcrt'Cek

leıdir' 

Adana c. Müddei 
umumiliğinden: 

(Hüküm Hülaıa•ı) 
Adananın sarı}'akuµ ıuahal · 

lesinde otur ur ve çiftcililr. yıspar 

Mdııııd oğlu E.miııc:den doğnııa 

290 do~umlu lncttiıı mc:vcut ıaı µa, 
l.ıu~day ve yulaf için beyanname 
vermek suçundısn "<Julayı Scyhıın 
Asliye ilıtirıci Cf'ta mııhkemesinde 
yapılan duruşması ısorıunda ıuç 

tarilıinde meri ulan 3780 ıayılı 

kanunun bazı maddelerini değiş

tıren 3954 sayılı Millt korunma 
kanununun 31/7, 59/4, ve T.C K. 
nun 56 ıncı maddelerine tevfıkan 
400 lira a~ır para cezası ve 63 
üncü maddeye tevfi~an katileştik · 

ten sonra ücreti kendisinden alın

mak üzere Adanada· çıkan Türlc
söıü ve Bugün gazetelerile ilanı · 

na dair verilen 9/11942 gün ve 
228/4 sayılı karar temyiz mah
lcemesince taıdık edilmiş oldu
~undan keyfiyet ilan olunur. 

14450 

KAYIP - Askerlik terhis 
vesikamt ltaybettim. Yenisini ala· 
çağımdan eskisinin hükmü olma· 
dığ'ıııı ilan eder im. 14446 

Adana lrmakbaıı Kiliıe 
köyünden Ali oQ'lu 
Mehmet 321 

K~ YIP - Antep aslcerlik ıu· 
beıinden aldığım terhis tezkiremi 
kaybettim. Yenisini alacaA"ımdan 

lıilkmü olmadığını ilin ederim. 
AnteLirı Akyol mahal
leıiııc.lerı Ôıner ~lu Muı· 
tıafıt Mf'otc ~5 d~uwlu 

Pamukların 
darama iyi 

Haatolıkla11la mücaJel~ 

Kadirli ve Koıan kauları pa 
oıuldaıınd1:1 şiıııılilik y,.ş:ı kuıduıı 
Önlerıdi~ini t'VVt>lc~ vıu:nırştık . Ha· 
bl"r aldı~ınuıa gön~ Ceylıanın hau 
kÖyleı iııde mücadelı: .)'e devum ulun 
ıııııktadıı. Ziıuat ıııiicadele mil· 
düı il Suılettirı .Stır ıltaya gr.rnisüı cıı 

Vt' civ1:11 ıııdaki köyleı de yıspıluııslı.
la ul:tn rııücıaddeyi tr:dkik içiıı 

mcüuslliııe lııtı l'kd ettı1iştir. 
Paınu~laı ıı ariı olı:ın rr#ıl kur·. 

ıiuıı mevzii '!lıtbıslar a iıılıi111:1t ı::ttigi 1 
ve uuıuıııı\ t:tle pattıulı.: dı.ıruıııuııun, 

\Olı. c\ i oldu~u ıııcıııı.uni\· rtle Öğ· 

1 t'ııiluıişt il. 

Avustralya kıyılarına 
Japon ajanları çıkarıldı 

Kruıberra : 28 ( !I, 11. )-Reıı· 
mi Avuııtı alya uukauıhu ıııdaıı ö~·
ır.rıilt.li~irıe KÖı e , <lüşnııtn derıı

zaltıları Avustralya sahillerinde 
tenha yeı lere Japoıı ajanları çı
karmıftır . Baıı muıur unsurlar 
bunlara yataklık etmektedir . Ja· 
ponların müttefilc kuvvetlerin giıli 
harekatına ait bazı şeyleri öğren
miş olmaları bu huıusta ilk şüp· 
belerin doğma11na ıebep olrnuf· 
tur. 

8 .20/ 
8.35 Evin saati. 

12.30 Program ve Mcmlclıd f;aı.ıt 
Ayar. 

12.33 Müı.ik : Şaı kılsr. 

12.45 Ajaııı Haber l~ı i. 
13.ool 
13 30 
18.00 

H!.03 

18 45 

19.30 

19.45 
19.55 

20l5 

21 .oo 

21.lo 
21.30 

• 
21.45 

Müzik : Şaı kı ve 'l'üı külcr. 
Pı ugı ıaııı ve Memlekd saıst, 
Ayaıı. 

Mü~ik: Radyo Dan• Oık~s 
lr asınııı \ Nitıcıd Esen gil -
dareııiııde) . 

Müııl· : K.:ıdııılaıdaıi Fasıl 

pwıranıı. 

Mc:ııılelı.et Scual Apstı ve 
Aj1:11111 HcaLeıleıi. 

Sc:ı Lesl 10 Dakıka. 

Müzik : lki 'f:uıbur iki Ke
rm:nc;c:: ile S:ız eseıleri . 
Radyo Cıszc:le~i. 
Müzik : Mat ş Ôğuniyonıı:. 

1 laftanm Maı şı. 
Zır:ıat Takvimi. 

Müıik : Fasıl Heyeti. 
Konuşma ( Av ve Spora 
dair.) 
Müzik : Riyaseticunıhur 
Bandosu. (Şef : lhıaıı Kün· 
çer). 

22.30 Memlekd Saııt Ayan ve 
Ajaıııı haLc:rleri 

22.45/22.50 Yarmki P.rognın ve 
General Marshall Kapanış 

başkomutan oluyor l ··---------
Cenevre, 28 a a. - Nevyok 

tan bildiriliyor. 
Nevyork Poat gaz.etesi, ame · 

rikao kuvvetleri batlıomutauı ge· l 
neral Marshall'in müttefik kuvvet 1 

ler başkomutanlı~uıa tayiu edile· 

ceiini iyi haber alan bir kaynak· 
tan ötrenditini yazmak•adır· 

....... O O KT O R ••t 

• • • Mavallall Bmıaa • 
: Asker lıuslulıuntsi daMl~qe •• 

•
f Mütthassısı f 

Hastalarını lıertün sa- t 
: at 1 Sten .sunra Kızılay ci- : 
t vannda 18 numaralı evde f 
• kabul ~dd. 14339 t ................................ 

Seyhan 
lığından : 

defterdar-

Maliye Mt-slek Mektt"binin 
ikinci şubesine memur olmayan 
orta mektep mezunlarile temaı

men veya kısmen lise tahsili 
görmüş olup da 17 yaşından 

küçük ve 25 yaşından büyük 
olmayanlar ve 15 Ağustos 942 
tarihinde açılacak olan müsa· 
baka imtihanında muvafak olan· 
(ardan talebe alınacaktır. 

isteklilerin şeraiti öğren· 
mek üzere DefterJarhk Muha: 
s~be Müdürlüğüne müracaat-
ları ilin olunur. 14451 

i 1 an 
Seyhan P.T.T. müdürlüğünden: 

1- ldaremiz ihtiyacı için 1300 adet altı metrdik, 1500 
adet yedi metrelik, l 100 adet sekiz metrdik, 800 adet dokuz 
m~tr~lik ki ceruan (4700) adet çıralı çam telgraf direği kapalı 
zarf usulift- eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Karaisalı kazasının Karagedik Ormanından kesilip 
Adanada teslim şartlı olan bu direkle:rin muhammen bt'd~li 
beheri sekiz liradan 37600 lira ve muvakkat teminatı (2820) 
liradır. 

-3 Eksiltme 10;8/942 pazartesi güuü saat 11 de Adanada 
P.T.T· Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme: komisyonurıda 
yapılacaktır. 

4- Buna ait şartname 183 kuruş bedelle Seyhan P.T.T. 
müdürlüğünden aılnabilir. 

5- isteklilerin, Ticaret odasından 1942 senesi için alınmış 
vesikalarını ve muvakkat teminat makbuz yeza banka teminat 
mektuplarıle 2490 No: lu kanuna uygun olarak tanzim edecek
leri teklif mektuplarını havi kapalı zarfların, üçüncü maddede 
yazılı tksiltme günü saat ona kadar komisyona vermelere veya 
posta ile göndermeleri ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeden mesLtliyet 

11 an 
kabul edilmez. 

24-29- 4-8 

SEYHAN YillYETI DAİMi ENCOMENİHDEN 
Memleket hastanesinin senelik yiyecek ve yakacak ihtiya

cına evvelce tayin ve ilan olunan vakitte istekli çıkmadığın
dan Eksiltme 3/8194?. pazartesi günü saat JO a bırakılmıştır. 

isteklilerin müracaatları ilan olunur, 14449 

29 Temmuz 1942 

. ,_======== ........ =======::-.. 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Defne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

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

Temmuz 10 dan itibaren açılmışt.r. 

Tam Panıiyon ( Kahveallı, Yemek, Banyo J lıobul 
edilir. 

fiyatlar çok mutedildir. 
...... .... liilm••liii+• 

Turizm Oteli 
ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini 1 

kabule hazırlanmıştır. 
H•tliyıu ve hUtilu Çulı;u,ovanın en ailzel ııa,;fiyeii ve iiti 

rıahat ytri olaıı Soulı. OJulı.t. ••kiu v~ r&luat Liı tatlJ Jewıe•İ 
ifc~i11uok iııtcrıııcııi:t ı:ı..ıullcakııı 'f URIZM OTELi • ııe iuhıiz. --- .. ·-···---

Turizm Oteli 
ANTABYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Y •niJen tanzim edilen bahçe.i V• lokantaıile An· 

takyado Hfme inıanların .toplantı yer-idir. 

M ÜRAC AATLARA TELG RAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

.......... ::::::::::::::::::::::::::1 

+o-o-a++oo+••~+o-++~•••••o+o++ 

İ Cenubun Yegane Sayfiyesi.. ı 

Çamlar Otelı 
Otde elektrik cer~yanı gelmiştir. On günd~n (.azla 

kalacak olanlara hususi tenzilat yapılır. Banyolar 
suııflatıt ayrılmış olup fiyatlar htrkese elv~riştidir. 

ı Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 
ı ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. 
• 4--1 !l ] 4426 

••••o••••++•+++++++++++••• 
... ..... 
fJROLOG • OPIBATÖB 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket 1 lastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

A bidinpaıcı Müılim apartmanında had· farını 
kabule baflomııtır 

!l .. ~::::,.: ı::::::: ::::: : : : Ut:3=.t9c:B:::::~:U 
---------...... .,. - -- . - ... ~...........,._. - ------~~., 

. ... .., .............. ~ ..... ,_. . ... . 491 ........ ....., ~ .... ~ ... ,..,~~ ............. ~ • ..-

• • • • ! DO K TOR : 
• i 

! Numan B. Güreli i • • 
• • 
: Avdet etmiş ve hastalar.ını kabule i 
i ' başlamıştır i 

1 
Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 ; 

8-26 ! 
, ................... ~·~· ... ··~·~" .... ,.,. • ..., ......... ~ ..... ,..~ . .. . ..a. • ....,.,.,..~ .... . ! 

_,_,,_,_ __ . ..._.__ . ...,.......- -- -- .. - .. - . - -
Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldı ~ıyf'r! Türksö!Ü Matbaaııa 

.. 


