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L Sa~ısı her yerde D Kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
Kuruluş Tarihi : 1 ~anunusani 1924 

Onseklzlnct yıl - Sayı : 539~j 

Acı bir kayıp 
Dahiliye Vekilimiz 
Doktor Fikri Tuzeri 
Toprağa Verdik 

Dün yapılan büyük tören 
Milli Şefimiz de törende hazır bulundular 
An1'ara : 17 ( a . a. ) - Tees

•ilrle haber aldıkımııa göre, Da
hiliye Veluli ve Erzurum Mt'busu 
Fikri Tuzer dün "aat 17,30 da 
bir kalp sektesi neticesi olara1' 
hayata gözlerini yummuştur . 

Müteveffanın cenazesi Nümune 
Haatahanesine nakledilmiş bulun
rrıaktadır. 

çok feyler beki< ndiği bir sırada 
\'akıtaız olarak hayata gözlerini 
yummuştur . 

Ankar" : 17 ( Türksözü mu
habirinden ) ·- Doktor Fıhi Tü· 
zerin cenazesi buıün aaat 17 de 
kaldırılmış ve Aari mezarlığa iÖ
mülmÜftür. Baıta Milli Şef lnönü
nün gönderdiği çelenk olduğu 

halde Milli Şefimiz. lnönü, Büyüle 
Millet Mecliıi Reisimiz , Baıveki· 
limiı ve diğer Ve1'illerle Mebus-
lar ve kalabalık halk kütleleri Bü-

Merhum Fikri Tuzer 
yük Cenaze töreninde hazır bu
lunmaılardır . 

TUrkeözU : Bu acı kayıp 
dolayıaile merhumun ailesine, hı
•ıaı ve doıtlarına en samimi ta
ıiyelerini sunar merhumun aıiz 
hatıraaı önünde saygı ile t'ğilmeği 
borç bilir . 

Doktor Fikri Tuur'in lıal 
tercümesi 

B.RECEP PEKER 
DAHİLİYE VEKİLİ 

ANKARA : 17 ( TÜRKSÖZÜ MUHABl
RİND EN)- KÜTAHYA MEBUSU RECEP 
PEKER DAHiLİYE VEKİLLi GiNE TA -

!. 

ÇÔRÇiL VE ST ALIN 
DÜN GÖRÜŞTÜLER 

• 
ikinci cepheye dair konuşma 

Hitlerizmle sonuna kadar savaş ! 
A nlrara : 17 ( Radyo gazetesi ) - Rus

ya ikinci bir cephenin açılmasını israrla 

i.temektedir. Mosltova müzakerelerin~ uoa 

olan mevzuun da bu olduia sanılıyor. 

mu,lardır • Bu konuımada /ngiliz Genel 
Kurmay . Baıkanı , V,.yvel ve Voro,ilofla 

litvinof hazır bulunmuşlardır . Bu görü,

melerde Hitlerizme karfı sonuna kadar 

çarpııılması kararlaımı,tır. Ç6rçille Stalin dün MoıkovGda buluf· 

Hindistan'da 
normal hayat 
Gandinin hususi 
katibi dün öldü 

Ankara: 17 (Radyo Bazeteal)
Anglo - Sakıon kaynaklarına ıö
re, Hindiıtanda normal hayat av
det etmiştir. Mıh ver radyoları ise 
bunun aksini iddia etmektedir • 
Gandinin huıusi katibi hapisha
nede ölmüftür . 

Yeni Delhi : 17 ( a. a. ) -
Yeni Delhide ne§redilen bir emir· 
rıamf', bütün lnailiz Hindistanında 
yüzbaıı rütbesinden itibsı t'O bü. 
tün ordu suba)'larına , mallarını 

....................... 
Maarifin Yeni ! 
Sağlık T eşkilitı i 

• Öğretmen ve talebelerin sıhhatı : 
önemle göz önünde tutulacak f 

......................... : 
: Maarif Vekaleti öğretmea ve talebelerin sa~lık durumlarile f 

esaslı ıurette meşgul olmağa karar vermiş ve bugün mevcut • 
: taıkilatı takviye etmek üzere geniş tetkikler yaptıı.mıştır. • 

Doktor Fıkri Tuzer 1294 de 
Bulıaristanın Şumnu kasabaaında 
d~muıtur • 1301 yılında Fatih 
aıkerl rüıtiyeıine ve 1312 de de 
Çenıelköyü aakeri tıbbiye idadt
ııne ıeçmiş , 1321 de tıbbiyeyi 
YÜıbaıı olarak bitirmiıtır . Ayni 
)ıJ ıtaj için Gülhane hastalıane

•ınc Jevauıa başlamı~lır. 1325 de 
lerf ıan lwlaQ'ası olarak Bağdad 
lllerku haatahıuıeıine gitmif ve 
bu böl2ede muhtelıf lıuekata iş
lirik ctmiıtir. 

YİN EDILMlŞ~iR . - - hıma.> c ı ın mutecavı i ötcHiı mek 

Mrtarif Vekiletinin elinde hasta öğretmen ve talebenin le· • 
: daviıi yalnız Valde baA'ında Provantoryom ve aanator} om mev- f 
f cuttur. Bund~n .b~şlca hiçbir sa~lılı: ~üesaeacsi yoktur. • 

f " M~mlclcetımıtın ~n [u~ak koşelcrınden lstnnbula gelmenin t 
f ğuçlüğu karşısında bıle muessese günden güne artan müracaat- f 
f laıa cevap verem•} eceli vazıyete duşmüşfür. f 
f . B~tüıı bunları önliyebilm:k için Maarif Vekaleti bir kanun f 
f pruıcsı ha:ıırlamıştır. Bu JlrOJC eıaslarına göre, vekald p:ni bar •• 
f sağlık tt"ş1'illitı vücııdc getirt'ceL:tir, t 

327 yılında açılan bir müsa · 
bılloyı kazanan Dr. Ahmet fikri 
Kuleli askeri lisesinde Hıkmet • 
Tıbbiye muallimliğine tayin olun
muı. ltalya ve Balkan harplerinde 
"e Umumi harpte muhtelif cep· 
tıclcrde muvaff ıkıyetle hizmet 
2Örmüştür. 

lıtildal harbi baılayınca Dr. 
Fıkri Tüzer Anadolu}& geçmiştir. 
Bu ıırıda Sıhhat Vekaletinin ia
te2i üıerine MilU Müdafaa Vcka 
letı hizmetinden Sıhhat Vekaleti 
hizmetine geçmiı, ıicil ve memu
rin ıubcıi müdürlüğü , orta Ana
dolu,· lıtanbul ve Trakya sıhhiye 
ınüfettiılikleri , Vekalet lçtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğü ve 
nihayet V ckalct Müsteşarlıtı va
lif elerini büyük bir muvaff akı
Yetle baıarmııtır. 

Türkiye Büyük Millet Mecli
ıinin üçüncü devre seçiminde Er
ıurum Mebusluğuna seçilen Dr. 
Fıkri Tüzer, müteakip devrelerde 
de teırıt vazıfesine devam etmiı 
tir . 

1931 yılında Cümhuriyet Halk 
Partisi Umumi idare Heyeti aza
lıtına ıeçilmiı , 939 yılında da 
Parti Genel Sekreteri olmuıtur . 
Bu vazifesini üç yıl muvıff akı 
yetıe bııaran Fikri Tüzer 7 Ma
Yıı 1942 yılında Refik Saydam 
kabineıinde Dahiliye Vekili ol 
aıuıtur. Bu vazifeyi 100 giln gö· 
ren Dr. Fikri Tüı.er , kendisinden 

Rijev ve Viyazmada 
Sovyet taarruzları 
la taarrazlar Almuıar için çok 

tebllkell girilmektedir 
ALMANLAR DON DIRSEGINE GiRDİ 

Ankara : 17 (Radyo O•zeteal) 
Almanlar cepheyi yararak Don 
dirseğine ıirme~e muvaffak ol 
muolardır. Fakat Stat:nirad şeh
rini kuşatmak lbımdır ki, bu pek 
iÜÇ bir iştir. Rijev ve Viyaı.mada 
inatçı Sovyet taarruzları vardır . 
Bu taarruzlar Almanlar için vahim 
neticeler doğurabilir. 

Moskova, 17 (a.a.) - Alman· 
lar, Keltıkaya 'nın şimal doğusun· 
da tekrar taarruzlarında baılamış· 
hır ve muharebeye yeni tümenler 
aokmuollud ır. 

Tasa ajansının öğrendiğine 

göre, Snvyet uçakları, bir alman 
limanına yaptıkları muvaffakiyetli 
bir hücum esnasında bir alman 
aahil muhafaza gemisini batırmıı· 
lar ve baş~a birçok vapurda da 
yangınlar çıkarmışlardır. 

Kraanaya Zveıda gaı.ctcıine 

hörc, harbin başındanberi rumen
ler, Sovyet cephesinde 500 bin 
kifi kadar kayıp vermiılcrdir. 

Moskova: 17 (a.a ) - Roy-

ter: cepheden alınan son haber 
lere göre. alınanlar cumartesi gü
nü Kletskaya'nın cenup doRusun· 
da yaptıkları dört hücumda yüz 
tank kullanmalarına ra~men, bir 
bir kere daha Don dirseğine ka · 
dar kendilerine yol açamamışlar

dır. Sabah, bir Sovyet piyarie 
tümeni, müdafaa muharebelerinde 
bir çok mühim mevzii kaybetmiı 
ise de cebri yürüyüıten sonra 
derhal muharebeye giren bir sov· 
yet topçu alayı durumunu düzelt
miıtir. Ruslar, her yerde inatçı 
bir mukavemet göstermektedirler. 
Her iki tarafın kayıpları da ağır 

dır. 

Krasnodar bötı ıinden alınan 
haberlere göre, alınanlar, Kuban 
nehrinin teşkil ettiği engele karfı 
dün hissedilir hiç bir terakki kay
detmemişlerdir. Burada muhare · 
belerin olduA"u yer, müdaffaa kuv· 
vetlerinc çok yarayan dereler, 
tepeler ve yarlarla doludur. 

Romen kabinesinde 
değişiklik olacak 

Moskova: 17 (a.a.) - Bu sa
bahki Pra\'da gazetesi başyazısın · 
da "israf millet malını çalmaktır,, 

demekte ve mahalli yakacak kul· 
lanarak ve otomobillere gazojen 
tesisatı lcoyarak kömilr ve benzinde 
tuarruf edilmesi lüzumu üıerinde 
ısrar etmektedir. Maden amt:lt'si 
dt', yakıt ta'4sarruf stokları tesiıi· 

ne davet ulunmaktadır. 
Stokholm : 17 (a. a.) - iyi 

haber alan mahfillerin Bükreş'ten 
ötrendiğine göre , Romanya'da 
iktisat ve adliye naıırlıklannı ala· 
kadar eden kabine tebeddülü , 
Mareşal Antonesco hükumetinde 
Yapılacak daha mühim değişiklik 
ltre ancak bir baflanııçtır. Ayni 

mahfillerin ima ettiklerine göre 

hatta Mareşal Antoncsco , yakın· 

da mütehas111ıları ve 1940 yllın · 

danberi daQ-ıtılmış olan büyük si 
yasi partilere mensup şahaiyctle

ri bile hükum~tin işbirli~ine çağı· 

racaktır. 

" Bugün ,, arkadaşımız 
Şehrimizde çıkan .. Bu2ün • 

arkadaıımız üç yaıına girmiftir . 
Arkadafımıza çok yıllaı diler iı . 

dereceıiııe kadar kuvvet ve silah 
kullanmak lıalckını vermelcte<lir . 
A} ni hak, lngilterenin müttt'fiki 
memleketlerin urdular ına menıup 

ayni rütbede subaylara da veril
mektedir. 

Bombay : 17 ( a. a. )- Bom
bay hükümetinin resmen bildir
diA"ine göre, Gandinin i:itibi De
sai hapishanede ölmüştür. 

Desai hapishaneler umum mü
feltiti ve diğer iki Rlevkufla iÖ· 
rüşürken birdenbire baımın dön 
mekte olduğunu ıöylemiıtir • Bu
nun üzerine ayni binada mevkuf 
bulunan Gandinin doktoru Haia 
hemen çağrılmış ve doktor has
tanın kalbini kuvvetlendirmek için ı 

1 

ıırıngalar yapmııtır. Fakat Desai 
rahatsızlandılctan 20 dakika sonra 
kalp sektesinden ölmüıtür. -
Hariciye Vekilimize 

gelen tebrikler 
. . Ankara : 17 ( a. a. ) - Ha
rıcıye Vekilimiz Numan Mene 
mencioğlu, Amerika, İngiltere ve 
Alrnanya Hariciye Nazırlarının 
tebrik telgraflarına teşekkür tel 
graflarile mukabelede bulunmuş
lardır. 

................................................. 

Amerikada büyük 
bir baltalama 

teşkilô.tı doğacaktı 
Vaşington : 17 ( a. a. ) -

Mümessiller Mecliıinin Amerikan 
prensiplerine aykırı faaliyetler 
hakkında tahkikat yttpmıya me 

mur hususi encümeni reisi M. 
Diea gazetecilere yaptıtı bir gö · 
rÜfmede fU haberi vermiştir: 

" Cuwarteıi günü M. Ruz
velte bir vesika göodermif bu 
lunuyoruz . Bu vesika , Alman 
Başkomutanlığının, umumi karar 
phı Şikagocla olmak üzere A
merikada " Muazzam bir balta• 
lama hareketleri tefkilitı ,, kur· 
mak için yaptıtı nazi davuıoı 
güden Alman tefkilitlarında üye 
bulunan veyahut da ıempatileri 

dolayısile bu teşkilatlara katışmış 
olan 17 bin kadar kişinin liste· 
sini ihtiva eylemektedir . Bu ve· 
sika, Hitlerin Amerika Birleşik 
Devletlerinde l:aş casus olmak 
suçu ile aranmakta olan Valtcr 
Kappe tarafından 1941 senesinde 
Alwaııyada tanzim edilmiştir • ,, 

Şeker ıatı,ıaa 
yarın başlanıyor 
Hükümetimizin ilan etti~ı gıbi 

gerek küp ve gerekse kristal şe
kerin beher kilosuna 15 kuruş 
zam yapılmıştır . Yarından itiba
ren her bakkalda ıcker satışlarına 

yeni fiyat üzerinden başlanacak
tır. 

Çukuı ovada pamuk 
toplama ve nakil işi · 

Son günlerde bütün Çukuro

vada pamuk toplama faaliyeti 

hararetle devam ediyor. Müstah

siller pamuklarını çektirmek için 

çırçır fııbrikalaı ıııa nakletmekte· 
diıleı . 

Adliye Vekili 

Y•ni /ıııili1i dtniJ;cıltclarındcın biri 

'\nkara : 17 (Türksözü Muha
birinden)- Adli) e Vekilr Ha an 
Men cm encio~lu } alonda Ka.> ııeri. 
ye giderek orada iş esası üzerine 
mahkumiyet müddetlerini geçiren 
kRdın mahkumların faaliyetıni ye
rinde tetkik edecektir. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Bu savaşın 
hlylelırı 

B
irkaç ay evvel Akdenizde es· 
rarengiz bir denizaltı filosu gÖ· 
rüldü. Filonun yalnız periskop· 

lan gCirülüyordu. birisi haber ve
rildi mi ? Hemen o civarlarda 
bulunan İngiliz filosu geliyor ve 
hücum ediyordu. 

Birçok defa ateşe tutularak 
bu müthiş uf ak düşmanlar mahve· 
dildiler. 

Fakat bu torpilleme sık sık 

vukubulduğu halde ıarip bir ha· 
<lise eseri olarak deniıaltıların bat· 
tıklan yerde hiç bir yağ lekesi 
görülmüyor. 

Bundan şüphelenen amirallik 
ana filonun bir daha rastlıyacağı 

tahtelbahiri batırmayıp "avlanma
sını,, emretti. Böyle de yapıldı. O 
zaman denizaltı zannedilen şeyin 

bir tahta sal üzerine dikilmiş pe· 
riskop şeklinde madeni bir boru
dan ibaret olduğu görüldü. Har· 
bin cereyan ettiği bütün dünya 
sahnelerinde muharipler bir fikir 
bulmak için çalışıyorlar. Bu me
yanda "gizlenme,,nin birçok muh· 
telif şekilleri vardır. 

Son harp esnasında , muha
rebelerde öldürülen ve oldukları 
yerde bırakılan hayvan ölüleri ge
ce olunca iaşelere benziyen mo· 
dellerle tebdil ediliyor ve içine 

bir g · zcü yerleşerek düşman hak
kında malumat aldıktan sonra ge· 
celeyin yine kıtasına avdet ediyor
du. Cephede yalancı ağaçlar, ya· 

lancı evler sahte istasyon binaları 
hatta sahte harabeler bile meyda· 
na çıktı. Bu usul gizli ve tedafüi 

bir silahtır. 

Bugün lRgilterede bu ilme 
başlı başına bir daire tahsis edil
miş ve bu daire de dört şubeye 

ayrılmıştır : Milli emniyet , hava 
kuvvetleri , harp ofisi , amirallik. 
Her şubenin sanatkarları ve müte
hassısları vardır. 

Bu yolda amiralliğin en muk
tedir memuru meşhur kutup kaşi
finin oğlu mülazım Peter Scotl'ur. 
Bu zat bilhassa muhripleri g iıle· 
me hususunda rayet iyi netice 
veren usuller bulmuştur. Adları : 

- Onun elinden çıkan bir 
vapur hacminden iki defa daha 
küçülmüş ve ayrı bir istikamete 
doğru gidiyor gibi görünüyor! 
derler. 

Hava kuvvetlerine merbut o· 
lan meslektaşlarına gelince onlar 
da bütün hava meydanlarını gö
ıiinmez bir hale getirmiye uğra

şıyorlar. 

Güzel sanatlar mühitinden se
çilmiş oldukları için hepsi ressam 
}'ahut mimardır. Ve bu sanett on
ları delice eğlendirir . Her buluş 

onlar için bir eğlence teşkil edi· 
yor ve bu aralarında daima bir 
hayal müsabakası uyandırıyor. 

Tayyare hangarlarının üzeri· 
ne yeşil renkte kocaman bez ör
tüleri onlar icat ettiler bu suret
le hangarları çayırlardan ayırt 

etmek kabil olmıyor ? Satıhlar 

üzerine gölgeler , yalancı yollar 
yapıyorlar üzerinde siyah yanmış 
kömür resimleri bulunan uzun yol 
keçeleri resmediyorlar. Düşman 
tayyareleri bunların altında bir 
uçuş meydanı olacağını nasıl dü· 
şünebilir? 

Bu vadide en güzel gizleme 
hilesi Douglas Bennett adında 

biri tarafından bulunmuştur. Genç 
ressam biribirine müva:ıi iki ince 
su yolunun güneşin ziyaaiyle bir 
demiryol rayı hissini verec~tini 

düşünmüş ve derhal proje tatbik 
edilmiş ve hakikaten tayyare mey
danının birçok demiryollarla kate
dilmiş zannını verdiği gürülmüş

tür. 

ZA Yl- Adana Ziraat Bankasın
dan almış oldu~um 30;9;941 tarih 
ve 3357 No: cüzdanımı lcazaen 
zayi eyledim. Yenisini alaca~ım· 
dan zayi olan mührün hükmü ol· 
madığı ilan olunur. 

Susurludan olup Hamam 
kurbu mahallesinde 111akim 
Mehmet 

TORKSOZO 

l·l .;:?;l•W•W,I 

H alkevinin yüzme 
müsabakaları 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Salı - 18.8.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajana Haberleri. 
7.55 Müzik : Senfonik parçalar. 

Müsabakalar çok güzel oldu 8.20-
8.35 Evin saati. 

Bir Tlrklye rekoru,1111 bilge rekoru kırıldı 12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Mu sene 7a11ılınakta olan 
Adana Halkevi yüzme müsaba
kaları bu yıl daha ienif bir proğ
ram dahilinde Atatürk parkındaki 
ylıme havuz1ı1nda seçkin bir da 
vetli önünde yapıldı . Halkevi re· 
isi tarafından birinci," ikinci, üçün
cülere muhtelif kıymetli hediye· 
ler ve takım tasnifinde birinci ge
len Milli Mensucat gençlik takı · 
mına ayrıca Atatürk büstü ve
rildi . 

Yüz metre serbest birinci 
Milli Mensucat Gençlik kulübün
den Mahmut Dalhan, sırtüstü bi· 
rinci Adana Gençlik kulübünden 
Yunus Doysa! , kurbağalamada. 

birinci Milli Mensucat Gençlik 
kul!ibünden Muharrem Gülergin , 
dörtyüz metre serbest birinci· 
Milli Mensucattan Nıhad Erdem, 
200 metre serbest birincisi Milli 
Mensucattan Muharrem Gülergin, 
beş yüz metre serbest birinci 
Milli Mensucattan Halil Dalhan, 
(Türkiye rekoru) dört yüz Bayrak 
yarışı birinci Nihad, Muharrem , 
Mahmud, Haliiden mürekkep Milli 
Mensucat t a k ı m ı . ( Bölge 
rekoru ) t a k ı m tasnifinde 
birinci doksan altı puvanla Milli 
Mensucat, ikinci altmış sekiz pu· 
vanla Demir spor , üçüncü yirmi 
yedi puvaflla Malatya Mensucat : 
dördüncü on altı puvanla Adana 
Gençlik olmuştur . 

Emniyet müdürü 
Emniyet müdürü Bay Muhsin 

Gölckaya bölgede polis tetkilatını 
tef !işe çılcmıştır. 

Menba suyu hiç 
bir yerde satılmıyor 

Belediyenin menba sularıoıo 
bardağını bir kuruşa indirmesi 
üzerine hemen hiç bir bayide su 
llltışı } apılmamaktad ır . Bayiler 
ancak eski fiyat üzerinden salış 

yapabileceklerini söylemektedir • 
ler. 

Pirinç meselesi 
Pirinç satışlarının serbesı ol

masına rağmen şehrimiz piyasa
sında pirinç satılmamaktauır . A · 
takadarlardan bazıları yeni mah
sul idrak edilinciye kadar bu ha
lin devam edeceğini söylemekte
dirler . Maamafih b a z ı rş . 
has elinde cüzt stoklar olduğu da 
hildirilmektedir . 

Sıtma mücadele 
faaliyetleri 

İskenderun kazasının sıtma 
mücadele bötıesine alınarak Ma
raş merkezine bağlandığmı haber 
vermiştik. Mücadele teşkilatı bit· 
miş ve faaliyete başlanmıştır. 

- KİBAUK DEPOlAR -
Borsa yakınında kargir 

üç büyük depo kiralıktır . 
Pamuk ve emsali her türlü 
ticari eşya koymağa müsait 
olan bu depoları kiralamak 
istiyenlerin Antalya anha· 
rına veya Yeni Eczaneye 
müracaatları il!n olunur. 

c. 3 - 3 • 

KAYIP - Adana askerlik şu· 
besinden aldı~ım terhis tezkiremi 
kaybettim . Yenisini alacağımdan 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Adananın Karayusuflu 
köyünden Hasan oğlu 

Salih 328 doiumlıı 

Öğretmen okuluna 
girmek isteyenler 
Her sene olduğu gibi bu se

ne de Öğretmen okullarına talebe 
alınacaktır. 

Bu okullara girebilmek için 
aşağıdaki şartları haiz olmak la · 
zımdır. 

1 - Türk olmak 

2 - Sınıfı iyi ve pek iyi de· 
r~cede geçmiş olmak. Bütünlemeli 
ve sınıfta kalmış olmamak 

3 - Hasta olmamak 

4 -- Öğretmen korulu tara
fından seçilmiş olmak 

5 - Müracaatlar mensup ol

duğu okula yapılır. 

Bu hususta fazla bilgi edin· 
mek isteyenler lise idarelerine 
müracaat etmelidirler. 

Adana Asker Hasta
nesi Başhekimliğinden: 

Har.tanemize aşağıda yazılı 

elemanlar alınacaktır: 

1 - İkinci sınıf Hemşire ve 
hastabakıcılar (Erkek veya kadın). 

2 - Karantina memuru, ber· 
ber, bahçevan, 

3 - Bunlara aylık ücretle· 
rinden ba$ka birer er tayin istih
kakı verilir. 

isteklilerin vesika ve bonser
visleri ile Asker Hastanesi Baş

hekimliğine müracaatları. 

14- 16--18 14498 

Düziçi Köy Enstitü
sünden: 

Fiyatı Miktarı Cinsi 

Kuruş Kilo 

500 400 Tabanlık Ma-
raı köselesi 

500 400 Yüılük Mars' 
dana derisi 

Enstitü için yukarda yaıılı ke
reste alınacakt ır. lsteklilerin 20 
Ağustos perşembe günü yüzde 
yedi buçuk teminatı yatırmış ye 
2490 sayılı kıınunnn istediği şart

ları haiz olarak Haruniyede Ens
titüye müracaatları. 5-8- 14- 18 

14485 

12.33 Müzik : Şarkı ve türküler. 
12.45 Aians Haberleri. 
13.00/ 
13.30 Müzik : Peşrev, Semi ve 

şarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik . Radyo Salon Or
kestrası. (Violonist Necip 
Aşkın) 
J. Robrechl: tezat (Potpuri) 
2. Strauııs: Ey Milyonlar 1 
3. Fetras: Fantezi: 
4. Ailbeut: Çin Fentezisi. 

18 45 Müzik ; Saz eserleri. 
19.00 Konuşma (Derdleşme Saati) 
19.15 Müzik : Türküler. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Aians Haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika . 
19.55 Müzik : fHıl heyeti. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Gotama popoff 

ve Arkadaşları Çiğan miiziği 

21.00 Ziraat Takvimi. 

21 10 Müzik : lki Piano için Eser
ler. 
1. Schumann: Andante ve 
Varyasyon'lar, OP· 46. 
2. Brabms: Macar Dansla 
rı, No. 2 ve 7. 
Çalanlar: Bedia Tomris Yol
aç W. Schlösinger. 

21.30 Konuşma (lktiaBt Saati). 

21.45 Müzik : Kliisik Türk Müziği 
Programı. (Şef: Mesud Ce· 
mil). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka

oanıs. 

Satılık yayla yurdu 
Bürücek yaylasında dört veya 

bt'Ş dönümlük arazi üzerinde iki 
odalı içerisinde suyu ve bahçesi 
bulunan yurd satılıktır. Almak is
tiyenlerin Hususi Muhasebede ta
hakkuk tahsil şefi Hasan Kılıncs 
müracaat etmeleri. C. 4-4 

ZA Yl - Almış olduğum as 
keri terhis vesikamı zayi eyle
dim. Y ~misini alacağımdan eski 
ııinin hükmü kalmadığını iUin ederim. 

Malatyanın Bana~ köyün
den olup Adanada mukim 
İbrahim oğlu 316 doğumlu 
Mehmet 

ADANA ERKEK ÖBRETMEN OKULU MÜOÜRlOGONO[N : 
Muhammen fiatı Muvakkat teminatı 

Erıakın cinsi Kilo Kuruş Santim Lira Kuruş 

Ekmek 15000 26 66 299 93 

Et 8000 100 600 

Fasulye ( Maden ) 5000 35 131 25 

Maraş pirinci 5000 47 176 25 

Toz şeker 1000 99 74 25 

Sadeyağı ( Urfa ) 3000 180 405 

Peynir \ Edirne ) 1000 125 93 75 

Soğan 3009 13 29 25 

Patates 5000 32 120 

lnek sütü 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 

ı- Adana Erkek Ô~retmen okulunun Mayıs 1943 sonuna kadar 
yiyecek ve yakacak ihtiyaçları 1-8-1942 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme Maarif Müdürlü~ünde 21- 8-1942 cuma günü saat 
9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır . 

3- Taliplerin 2490 sayıh kanunun 2,3 ncü maddelerinde yazılı 
vesaik ve % 7,5 nisbet indeki teminatlarile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyona ve ıaıtları görmek istiyenlerln de her gün okul 
dairesine müracaatları ilin olunur. 1-8-14-20 

18 Ağustos 1942 

Malatya Bez ve ıbllk Fabrikaları 
Tflrk Anonim Şirketinden : 

Açik Arttırma suretiyle satışa çıkarılan 

1- Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2- Boş benzin tenekesi ,, I 500 Adet 
3- Yağlı paçavra ., 5000 Kilo 
4 - Mav döküntüsü ,, 3000 
5- Mahzen tozu n JOOO 

" 
6- ipek döküntüsü ,. 300 

" 7 - Teke parçası ,. 40<) 
" 8- Kösele parçası ,, 500 
" 9- Tahta fıçı ,, 52 Adet 

Yukarıda cins ve miktarı yazılan eşya Malatya fabrikamız
da açık arttırma suretiyle 31-8-94'2 Pazartesi günü satıla
cağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere Malatya veya 
Adana Mensucat fabrikalarımıza müracaat t.ylemeleri. 

12-18- 24-30 14~97 
-------------

~UKUROVA PAMUK İHRACAT~llARI BiRUGi 
UMUMi KATiPliGiNDEN : 

Statümüzün l 2 nci maddesi hükmüne uyarak Umumi he· 
yeti 4/9/942 Cumı günü saat 11 de Birlik merkezinde yıllık 
adi toplantıya davet ediyorum. Sayın azanın bu toplantada 
asaleten veya Birlik azasından biri tarafından temsilen hazır 
bulunmalarını rica ederim. 

RUZNAME 
1 - idare heyeti raporunu , Mürakipler raporunu tetkik 

ile idare heyetini ve mürakipleri ibra etmek 
2 - Yeni yıl büdçesini tesbit eylemek 
3 Yeni idare heyetini ve yedeklerini seçmek 
4 iki Birlik mümessili seçmek 
5 Bir Mürakip seçmek 

6 - Hükumetin direktifleri dahilinde Birliğin bir yıllık 
faaliyet programım tesbit etmek ve Birliği alakalandıran bil· 
umum hususat hakkında müzakeralta bulunarak kararlar ver· 
mck. 14503 

x :: :: = :::::::::: = :: !! = .. .. = 0 0 •• :: : : :: = = :: :: ::, :: .. : 
DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki sokakta 43 Nu
marada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala· 
rını kabule başlamıştır. 

1-15 14504 
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~Muza/fer Lokman; 
~ M : Bergin hastalarını maayeneba- M 

~ nesinde kabul eder. ~ 
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Avdet etmiş ve hastalarını kabule 
başlamıştır 

• . 
• . 
• 
• ! Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 ! 
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o Yazı makinelerimiz gelmiştir O 
g Belediy e caddesinde Cemal , Fehmi ~ ~l 
o Ticar ethanesi ne M üracat. O 
o 5-6 14499 o 
i ooooooooooooooooooooooooal 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


