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C 
ümhurr.eisimiı. dün , bir me· 
sajla rahmetli Başvekil _Dok 

tor Refik Saydamın hatırasını 
llnmıı ve biz.ut cenaze töreninde 
hazır bulunarak , bütün ömrünü 
~•Ilı: ve devlet hiımetioe veren 
faıiletli bir vatandafı , en yüksek 
~}'gı ve ıerefle mükafatlandırmış 
lır Bu inan htyraklıtr, atlı ve yaya 
"ker. taburu saran al Sancak,ve 
<>ıııun arkasında ut.ayıp giden yas· 
lı uğurlayıcılar , hepsi , yaşayan
ların ölene ~arşı vazifelerini yap
~· olmak huzurunu duymaları 
•~indir. Yurt ve halk için çalı-
kolsrın zevkini tattıkları asıl son :6kif at. vicdan rahatı ile ölmek· 

r. Refık Saydam , bu zevki tat
,_, olanlardandır . 

G Şimdi Saracoğlu hükümetinin 
Çllncü ıiinünde bulunuyoruz . 
~ıınıyan ' hayat , biıden her sa· 
•~ırı vazifesini iıtemt-ktedir. Ayni 
:~rıüı ve elbirli~i ile , iş batına 
0rıetim . 

d Yeni hüll\ıınet listesinde ıki 
~ 'l•t•klık görOyoruı : Biri uıun 
hlllardanberi , biri bu memleket 
b''P huhranı içine girdiğinden· 
~ttı, Türkiyenin en güç iki işinin 
d tıı.ıli}etlerini üstlenen iki arkıı· 
.,.'ı•tnı:ı, Ziraat Vekili Muhlis Erk
~etı ve Ticaret V..ekili Mümtaz 
~ '-en. yerlerini yeni Vekillere 
t:' 11kın11lardır. lkiıi de yorucu ve 
~~ratıcı vaıifel~rinde, büyük bir 
'f:lrlle , baıan aşılamaz korkusu 
ç,;en çetin zorlukları yenerek 

~llılar. Hatu al arı , Cümburiyet 
~'bQ~etlerinin Tüı kiyeyi bergün 
Qt ~ ıleri eötüren ıerefli tarihin· 
~ttı· lacaktır . Nöbet degiıtiren 
,~ Vekillerimizden Behcet Uı, 

t 
1rdeki eıeri ile memleketin 

'c t tarafında baıarırı , iyi tutar 
~ 11ttu~unu koparır bir ıahıiyet 
:'" tanınmıftır . Kayseri Me

,111 Şevket Raıit Hatipoğlu iıe, 
~ıı h.aı tercümcıi okunmakla , 
lq eh1ı oldu~u bir itin batına 
•tt•ti kanaatini veren, Mecliı ve 

111
'delti çahımaları ile arkadaı 
,1tı ve Şeflerinin itimadını ka
~ aydın ve mütehaHıs bir 
~11rliıdir. lk isine Je güç vaıi-
1l'lde muvaffakıyet dileriz. 
s 
paracoğlu Hükumetinin dıf ve 
0litikaıının , değişmez milli 

1~etıe kalacağını söylemiye 
ita Uı:uın görmüyoruz. Uzun yıl· 
~ l'l~eri dört başvekilin hüku-
~ t.1nde , ve Maarif gibi , Ma
~1bi , Adliye gibi , Hariciye 
'kbaşlıca mesuliyet makamla· 
alkınma davamızın gerçe· 

~ 2'ayretlerine iştirak eden 
b Şijkrü Saracoğlu, tamamla
t~ll'ılelerle , ayni eserı yuru

~ ır, Kendisinin Başvekilliğe 
~t Cdilrniş olduğ"u haberi, içer
ti ~!Şarda , seviç ve itimat 
· ı.ı'~e karşılanmıştır. Millet , 
ti ~kumetin etrafında , eski 
b,~ e. ~af tutacaktır. ikinci ci
~lıd bırıın en buhranlı devrin· 
~~ar~ gelen sayın Saracoğlu, 
'ti· ıu.nlerin hazan pek esas
~t cır ıstiyt>cek türlü ihtimal 

ıı ı:sırıda , Milli Şefin irşadı 
llıt~ı Meclisinin itimadı kadar, 
'~ıtı~ket halkının daima ken

" olmasından kuvvet a-
~~; i buhranı , içerde teairle
~ l Del ..,W.) 

Anhra : 11 [Türksözü Muhabirinden]- Başvtkilimiz B. Şükrü 
Saracoğlu dün saat 15 te Başvekilliğe gelmiş ve Vekillerimizin, Me· 
buslarımızın ve Vekillikler ileri gelenlerin tebriklerini kabul etmiş· 
tir. 

Ziraat V,ekilimiz B. Şevket Raşit Hatipoğlu dün saat 14,30 da 
eıki Vekil B. Muhlis Erkmen'le beraber Ziraat Vekilliğine gelmiş 
tir. B. Muhlis Erkmen yeni Vekilimize Vekillik ileri gelenlerini ta· 
nıtmıştır. B. Hatiboğlu müteakiben Vekilleri, Mebusların ve dost· 
!arının tebriklerini kabul etmiştir. Yeni Ticaret Vtkilimiz Behçet 
Uz bugün Ankaraya gelmişlerdir. 

suvar ileri 

Yeni kabinemiz 
etrafında tefsirler 

Bertin : 11 (a a.)- D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Hariciye Vekili Şükrü Sarac· 

oğlu'nun yeni kabineyi leşle.ile me
mur edildiği hakkında Türkiye 

Cumhuneisi tarafından yapılan 

tebligat Berlin gazetelerinin ala: 

kasını çekmiştir. Bütün gazeteler 
Türkiye'nin yeni Başvekilinin fo. 
toğrafını neıretmişlerdir. 

Deııtsehe Allgemeine Zeltung 
gazetesi Saraco~lu'nun siyasi fa. 
ali yetini belirtmekte ve geçen 
sene akdedilen Tüı k . Alman 

dostluk paktının onun tarafından 
imzalanmış oldu~urıu hatırlatmak
tadır. 

Berliner Lokal Anzelger geze· 

trsi de Alman · Türk dostluk 
muhadeıinin Şükrü Saraço~lu'ııun 

imıası bulunduğuna işaret ederek 

yeni Türk Başvekili taarafından 

takibedilıniı olan şiyasetin, uzağı 

gören bir politikanın bütün va11f

larını taşıdı~ını yazmaktadır . 

Hitler sulh 
istiyormuş 

Buna dair neşriyat 
Ankara: 11 (Radyo Gazete•l)
lngiliz radyosunun Macarca nef 

riyalına göre , Hitler sulh iste
mektedir. Bunun sebebi açıktır. 

Hıtler lııgiltere ile sulh yaparak 

Suvyct Rusyayı ezmek istiyor . 

Çünkü Hitler anlamııtır ki, Ame· 

rika, İngiltere ve Rusya ile mu

harebe yapmak güçtür . Radyo , 

Hitlerin buna muvaffak olamı· 
yacağını söylcmittir. 

lngiliz radyosu netice olarak, 

sulh olabilir. Flikat Almanya ba-

1,1ndan Hitleri ve adamlarını at

malıdır, diyor . 

·Doktor Sagdamin 
insani vasıf /arı 

Ankara : T T ( Türksöıünün muhabiri bildiriyor ) -
Bugün ebedi islirahatgô.hına bzı akılan merhum BaŞ!Jek.il Refik Say

damın inıani vasıf..ları kendisini yakından tanıyanların dillerinde do· 
taşmaktadır. En yakınlarından biri tarafından söylendiline göre , Baş
flekilin kendisine ait mülkü , ailesi tara/ındaıı kendisine bırakılan bir 
evle Atatürkün hediye eltili Ankaradaki difer bı'r evden ibarettir . 
Merlıum saflıltnda hu evlerden lstanbuldakini Darüşşafakaya , Anka
ıadakini de Kızı/aya vermiş ve evlerin /erat muamelesini yaptırmı~· 

tır. Bazı kimseler, Başvekilin bir de flasiyetname tanzim ettilini ıöy 

/emekte iseler de bu vasiyetnamenin nerede bulundutunu geç fıakta ka · 
dar ölrenmek mümkün olmadı . 

. ................ . 
• • : Rusya'da : 
ı ı 
t Almanlar.m • 
ı tek bedeli ı 
• Kafkasya • • • 
: Harkof ve Kursk : 
: bölgelerinden ı 
t Almanlar çekildi • • • Ankara : 11 (Radyo Gazetesi) 
Sovyet harbi şiddetle devam e 
diyor. Almanlar Kafkasyaya bir 
an evvel ulaşmak istemektedir. 

İngiliz gazeteleri , Alman he· 
definin . Kafkas petrol sahaları

na varmak olduğ-unu kaydediyor. 
Gaıeteler bugün Rusyadan gelen 
haberlerin fena olduğunu yaııyor. 

Sovyet tebliğine göre , Har· 
kof ve Kurslc bölgesinde ehemmi· 
yete değer Alman kuvveti kal
mamıştır. 88.ooo esir alınmıftır. 

Sovyetlerin muay}'en bir Ct-phe 
tesis etmek maksadiyle tedricen 

geri çekildikleri sanılıyor. 

Londra : 11 (a. a.) - Taymis 
gazetesi başmakalesini Rusya , 
daki duruma tahsis etmiştir. Bu 
yazıda vazil etin vahameti gizlen· 
memekle beraber Hitler'in dikkati 

ç11kecek büyük bir haşan haıırla
ma~a çalıştığı belirtilmekte ve şöy-
le denilmektedir : 

"Hitler başlıca hedeflerine bu 
senr. erişmek zorundadır. Bu he· 
defler şunlardır: 

1-Merkez ve cenup ot duları 

arasındaki irtibatı kesmek. 

2-Don nehri üzerinden geçen 
Moskova. Rostof demiryolunu ke
smek, Voronj'in düşdüğü doğru 
ise bu tahakkuk etmiş demektir. 

3-Don nehrini mümkün oldu
ğü 1<adar çok noktadan geçerek 

Kafkasyadaki petrol kuyulan böl · 
gesine yeni bir taaruz hazırlamak. 

Cenuba doğru ilerlemede mu
vaffak olurlarsa, alınanların, siya 
si sebepler ve bilhassa prestij dü
şücesiyle Moskovaya yeniden taa 

ruz etmeleri ihtimali vardır." 
Stokholm : 11 (a. a.) - Kres

naya Svezda gazetesi Alman ile· 
ri müfrezelerinin Rossos şehrine 

girdiklerini bildiriyor. 
Moskova : 1 ı (a. a) - Roy

ter ajansının hususi muhabiri bil
diriyor : Von Bock ordusunun 
öncüleri Rossos şehrine girmiştir. 
Kızılordu da yeni müdafaa mev
zilerine çekilmiştir. Ruslar intizam· 
la çekiliyorlar. Rossos bölgesinde· 
ki muharebeler bilhassa şiddetli 
olmaktadır. Rus kıtaları , doğuya 
doğru ilerlemiye çalışan Almanla
ra karşı çok güç şarllar içinde 
mukavemet ediyorlar. Bu bölgede· 
ki Alman taarruzu ancak birkaç 
gün evvel başlamıştır. 

Alınanlar şiddetli Rus mükave· 
metiyle karşılaşınca ehemmiyetli 
So\"yet müstahkem hattını iki yan 
den aşmışlar ve gerilerini tehdi • 
detmek suretiyle Rusları • ricat et· 
mek zorunda bırakmışla;dır. Al· 
manlar Rus müdafaalarının çok 
derinliklerine dalarak Rossos'a 
girmeğe başlamışlardır. 

Voronej cephesinde ~Almanlar 
Don nehrinin doğu sahiline geç
meğe muvaffak olmuşlardır. Kro· 
neş'e varmak için bütün gayretle· 
rini sarfediyorlar. 

Katru azledildi 
Ankara : 11 (Radyo gazele•l)
Hür Fransız generallerinden Kat
ru azledilmiıtir. Buna sebep, 
Katronun Soriye ve Liibnana 
akın halinde gelen yahudilere 
kabul aöstermemesidir • 

Sahip ve B~muharrirl 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 L Onaeklzlncl yıl - Sayı : 5360 1 
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PATLICAN BIZARTMASI YCZÜNDEN 

OTUZ D6RT iV N 
l•tanbal : 11 (Türkıözü MuhabirinJ,.,,) Di:&n Küçük· 

pazarda büyük bir yangın faciası olmus kısa denilecek b. d ,, 
ır zaman a 34 ev ve bir dükkan yarımı,, 16 ev de otaru-

lamıyacak d~recede hasara uğrtımış ve 95 aile açıkta Aal
mıftır. 

Yangın Küçühpazarın Y avuzıinan mahall~sincle leble
bici sokağındtJ matJnacı Hüseyine ait olan ve Cemile ismin· 
de bir kadının otu,,duğa 4/6 numaralı evden cıkmııtır. ine· 
bolulu manav Basanın karısı olan Cemile tol~ılarla patlı· 
cart kızartırken yağ birdenbire ateş üzerine dökülerek 
alev almı,, bir an içinde evi yakmoğa ba,lamıı ve ateı bü
yümü1tür. 

Sıhhat müdürleri 
arasında nakiller 
Ankara : 11 ( Türksözü mu

habirinden )- Sıhhat vt- lçtimai 
Muavenet Vekilliği Sıhhat müdür
leri arasında yeniden bazı deği
şiklikler yapmış ve bu arada bir 
çok Sıhhat mü<iürlt-rini terfi et 
tirmiştir. Bunları aırasile yazıyo
ruz : 

Antalya Dr. Murat Dincer 
1 

Balıkesir Dr. Saffet Önay , Trab-
zon Dr. Remzi Şükrü Göksu , 
Denizli müdürü ~Dr. Remzi Baş 
kam , Kayseri müdürü Dr. Ab
dullah Ergun , Erzincan müdürü 
Dr. Naci Kanşiray, Sinop müdürü 
Dr. Fehmi Öner, Bilecik müdürü 
Dr. Hamza Kö1'ten, Bolu müdürü 
Dr. Ahmet Ünal, Amasya müdürü 
Dr. Halit Barbaros , Kastamonu 
müdürü Dr. İsmail Hakkı Erkun, 
Malatya müdürü Dr. Ahmet Ta
tar, Gaziantl p müdürü Dr. Mus
tafa Zühtü Ergun, Mardin müdürü 
Dr. Mahir Önbilgin . 

15-7-1942 tarihinden itiba
ren sı;kıener lira maaşla üçüncü 
sınıf Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürJülderine , Giresun müdürü 
Dr. Cemil Şencan, Sivas müdür
lüğüne naklen; Maraş nıüdürü Dr. 
Hilmi Tamkoç , Giresun müdür
lüğüne ; Ağrı müdürü Dr. Şerif 
Özbek Kırşehir müdürlüğüne;Bit
liı müdürü Dr. Abdullah Tarım 
Tokat müdürlüğüne ; Tokat mü. 
dürü Dr. Vefrk Giray Ağrı mü· 
dürlüğüne ; Urfa Tahaffuzhanesi 
müdürü Dr. Hilmi Tuna Gümüş· 
hane müdürlüklerine . 

15-7-1042 tarihindt-n iti
baren dördüncü sınıf olarak yet· 
mişer lira maaşla te•fıan Ordu 
müdürü Dr. Muhlis Köknar, lçel 
müdürü Dr. Tevfık Demirok,Bur
dur müdürü Dr. Emin Esat Sa
ğun , Aydın müdürü Dr. Nazmi 
Özbek , Afyonkarahiıar müdürü 
Dr. Baki Bilgin, Kütahya müdürü 
Dr. Celal Bay sun , Kars müdürü 
Dr. EHt Bengi, Isparta müdürü 
Dr. Aziz Cudi Sunal , Siirt mü
dürü Dr. Nedim Göıen , Urfa 
müdürü Dr. Kemal Gülay, Çoruh 
müdürü Dr. Sabit Emek , Hakari 
müdürü Dr. lu.ettin Özden, Kırk
lareli müdürü Dr. Asaf Aydonat, 
Bingöl müdürü Dr. Naci Tuna , 

• 

1 

ı r···········r 

: Mısırda : • • ! taarruz ! 
! başlamak ! 
! üzeredir i • • 
: Hazırlıklar ı 
• • Ankara: 11 (Radyo Gezetesl)-
Mihver Nahas paşa ıktidara ge
çince pek sevinmişti. Fakat şim

di '"'imanlar ve İtalyanlar Nahas 
paşa(~an memnun görünmevur. 

Mısır cephesinde hareketler 
başlamıştır. Bu hareketlerin büvük 
taarruzun başlangıcını teşkil ft· 
mesi muhtemeldir. Ohinlekın 

Rommele karıı büyük taarrU7. 
hareketine g çmesi daha akla 
yakın görünmektedir. Yakın şark· 
tald Brilanya kuvvetlerinin Mısıra 
nakli devam edıyor. 

Londra : 11 (a.e .)- Reuter 
muhabirirıin askeri muhabirı yazı. 
yor: 

Haber alındığına göre, Mı!lır 

cephesinde dünkü gün sükunetle 
geçm:ştir . Düşmanın Kattara ha · 
taklı~ından şimale giden hatlarının 
cenup kısmında baıı faaliyetler 
olmuş ve aralarında tank bırlikle-

r i de bulunan düpııın ko lanna 
!Gerisi 2 ncl sayfa.da) 

Niğde müdüru Dr. Cemal Başer, 
Rize müdürü Dr. Kazını Alpla
çin , Yozgat müdürü Dr. Sntni 
Örer, Edirne müdürü Dr. Rauf 
Tunçtekin, Muş müdürü Dr. Rıfkı 
Uygun, Van müdürü Dr. Zekai 
Erkunt, Erzurum müdürü Dr. Ali 
Rıza Bakay 15-7-1942 tarihin
den itibaren 70 lira maaşla dör
düncü sınıf Sıhhat ve içtimai Mu
avenet müdürlüklerine terfıan ta
yin edilmişlerdir . 

B. Çörçilin Şükrü 
Saracoğluna taziye ı 
Ankara : 11 ( A.A.)- /11~iliz ba,tJekili Çörçil Ba,veki

limiz Saracoğlana Refik Saydamın ölürnii dolayuı.i/6 taziye· 
d. bulunmuıJuı. 



ayfa 2 

Uzaklardan haber 

Kininin menşei 

D
iğer birçok tedavi vasıtaları 
gibi kinin de bize iptidai mil· 
!etlerden miras kalmıştır. Peru 

ve Ekvatör yerli halkı kinin ağa· 
cını mukaddes sayarlar ve kinin 
ağaçlarının ~ öklerinin etrafına kaz
dıkları kuyulara kinin usaresini 
akıtırlarmış. Fakat kininin asıl has
sasını bulan Dr. Robert Talbog'· 
dur. Doktor 1678 rılında imal 
ikinci Karim satmasını kininle te
davi edince , kinin bütün memle · 
ketler arasında yayılmıştır. 

Bulgarİ•tanda iıimler 

deiiıtiriliyor 

Bulgar Adliye Nazırı Dr. K. 
Partov'un geçen gün meclise ver
diği bir Uiyihaya göre • Bulgar· 
lar , Bulgar olmayan isimlerini de· 
ğiştireceklerdir. Bunun için mah· 
kemelc:re müracaat edilecektir. 
Birçok Bulgarların soyadları Türk· 
çedir. Mesela Köseivanof , Balık 
çief , Kocabaşef , Topalof , Uzu· 
nof , Çobanof , Değirmencief , 
Domuzçıef ve saire gibi. 

Maarıf Nezaretınde ayrılan i· 
sım değıştirme komisyonu da dağ, 
nehir, geçit, ova iİbi coğrafi isım· 
leri değiştirmektedir. 

Bulgaristanda Bulgar isimleri 
alan Yahudilerin bu adları değiş· 

tirilmektedir. Bunlar Yahudi adını 
kullanacaklardır. 

Y eııi Hükumet 
İş Başında 
(Bqtarafı Biriııcide) 

rinı arttırabilir , bizi yeni fedakar· 
lıklara zorlayabilir. Harbin gelişi · 
mi , dışarda, tahmin edilmez saf
halara girebilir. Bugünden yarına, 
kendi kendimize inanmaktan gay
ri , hiç bir emniyet duygusuna 
kapılmakta haklı olamayız. Dün· 
ya , umumi tarihin bir dönüm 
devrinde ise , Türkiye de kendi 
tarihinin pek esaslı zamanlarını 
reçiriyor demektir. Çok defa tek 
rarlandıtJ için bir kliıe tesiri ve· 
ren bu hakikati , kafamızda , bü· 
tün ehemmiyeti ile taze ve canlı 
tutmaya bakalım. 

Falih Rıllıı Atay 

Milli şefle devlet 
reisleri arasında 

Ankara : l 1 (A.A.)- Reiıi · 

cümhur ismet lnönü, Dr. Refık 
Saydam'ın vefatı milnaıebetiyle 
devlet reiılerinden 1ıelen taziyet 
telgraflarını teşekkilr telaraflariyle 
mukabele etmitlerdır. 

Eli bıçaklılar 
Seyhan Parkında çalııan ar

tilt Nimet Feri ve karısı Marga · 
rit evvelki gün sut 18 sıralarında 
Ulucami civarından geçerler-ken 
Sucuzade mahallesinden Nuri ça. 
vuı otlu tatlıcı Rifat ve arkaddf· 
ları ile karşılafmıılar ve bu es
nada bıçaklarını çek~rek bi111e
bcp Nimeti sol kolundan ve ka
r111 Margariti baca~ından yarala
mıılardır • Ayni ıuçlular hadiıe 
mahallinden firar ederlerken kar· 
fılarına çıkan Hamamkurbu ma· 
halle1inden Abdilrr aız.ak ~lu Ha· 

110 Ôzkanada bıçık 11plamıılardır. 
Her üç yaralı tedavi altına alın

mııtır. 

Hadiıe etrafında önemle tah 
kikat yapılmaktadır . 

Kanlı kavga 
Koc•vezir mıhalleıinde oturan 

Maliye tahıildarı Maraşh Mehmet 
o~lu Ali Zencifcinin kız çocuk· 
ları aabahleyin yan çıplak bir 
vuiyelte evlerinin avlusunda do· 
laııp vakıt geçırmektelerken ayni 
mahalleden Ahmet otıu on bf'f 
yaılarında Mahmut Ç6rc:kçi'nin 
kızlara bakm11ındın dolayı ml
nnaa ıuhur etmiı ve Mahmut 
Alıyi iç yerinden bıçakla yara 
1 aaıııtır. Suçlu takip edilmekte
dir. Yarılı haataneye yatırılmıf· 

tır. 

TORKSOZO 

Bugün yapılacak 
yüzme yarışları 

TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pazar - 12.7.1942 

8.30 Program ve memleket saat 
ayarı , 8.32 Müzik: Haf f 
program (Pl.) 

Seyhan bölgesi ıu sporları a. I 
jenlığı tarafından tertip edilen 
}Üzme müsabakaları Atatürk par- ı 
1'ındald }Üzme havuzunda bugün 
saat 17,30 da yapılacalttır . Ada· 
na Gençlik, Demir spor ve Milli 
Mt nsucat Gençlik kulüpleri ara
ıında üç kategori üzerinde icra 
edilecek olan müsabakalara tanırı
mıı gençler beynindeki karşılaş · 

malar, memleketimizde } eni isti
datlar ortaya çıkacağı gibi , ku 
lüpler arasında sıkı çekişmelerde 

yüzme sporunda senelerdenberi 
birbirine rakip bulunan Adana 
Gençlik ile Demır spor ve bugün 
de bu ıki kulübe çok yakından 

takıp eden Mılli Mensucat Gerıç 

tik kulübünü de ilave edecek o
lursak müsabakaların ş •mdiden da· 
ha çok he) ecanlı ve büyük bir 
rekabet havası içinde geçeceği 
anlaşılmaktadır • Bunden evvelki 
müsabakaları kaybedeıı Demir 
spor bu müsabakalarda kovvetli 
rakibi Adana Gençliği mağlüp 

edebilecek mı? Bugünkü karşıla§· 
ma diğer haftalarda yapılan mü
sabakaların bir nevi revaıış lcar
şılaıması olacaktır. 

Harman yakan 
muhtar ve bekçi 
Ce} han : 11 ( Türltsöz.ü mu

habirinden ) - Ceyhan çiftçile 
rinden Mesrur ve Hakkı hükümete 
ait bir harman makinesini kiralı
yarak ilç dut mevkiindeld har· 
manda çalıştırmakta ıken bu kö
} ün muhtarı Hasan ile "öy he"· 
çisi Hasan ve kii) de oturan di· 
ier Hasan harman çeken maki
nenin yanına gelmifler , oradaki· 
lere ıilAh çekmitler ve makine ile 
harmana atef vermiılerdir. Vui 
yet jandarmaya bildirilmiı ve suç
lular eter hal yakalanmıılardır. 

Köy enstitülerine 
alınacak talebe 
Köy enıtiilerine bu y•I köy 

ilk okullarından mezun olan kıı. 
ve er kek talebelerin alınması 

maarif Vekllctinden viliyetc bil. 
dirilmiıtir. 

Çalışkan eğitmen 

Kabasakal köy ctitmeni Sa· 
mih Aygün, okul kooperatifi na· 
mına yaptıQ-ı soian ziraatindrn 
kqy okul inıaatına bir yardım 

olmak üı.erc 100 lira hasılat te
min etti~i memnuniyetle haber 
alınmııtır. 

Kinin sahşı 

Devlet kinininin bayileredc 
verilecetini evvelce }'azmııtık. Bu 
husuıta aldıtımıı yeni malümata 
göre, kinini kalmıyan eczanelerde 
Sıhhat v" içtimai muavenet Ve· 
kAletinin ıönıierditi kininlerden 
alıp 11tıı yapabilecekierdir . 

Damdan düşerek 
ölen kadın 

Mermerli mahallesinde orturan 
Ali kansı 55 yaolarında Lütfiye, 
fabrikadan gelen oğluna kapuyu 
açmak üzere evinin damından a
ıatJ inmek isterken kazaen düşe
rek ölmüıtilr. Hadiseyt müddeiu· 
mumilik el koymuş ve ölinün 
römülmeaine müsade edilmiştir. 

:··DOKTOR ••t 
• •••allak l•ıea ı 
ı .A.ker ltaıtalaane.I dahiliye f 

Mftelıaum ı 

Hastalarım her,ün sa- ı 
at 1 S ten sonra Kızılay ci- i 
vannda 18 numarab evde 

1 l 
f kabul eder. 14339 

••••••••••••• 

- -- -------
Hayvanlara 

verilen raporlar 
Memleket içinde bir yerden 

diğer bir yere iÖtllrülen hayvan 
lar haklcında verilmekte olan sağ. 
lılc raporlaı ı ve sürek cüı.dnnları 
veterinerler tar af ırıdon doldurulur 
ve VİLe edilirken bir takım yan
lışlar ve ihmaller görülmekte ol
duğundan bu mahzurların önlen
mesi huıusurıda Ziraat Vekfüeti 
vilayetimize bir tamim gönder
m işl ir. Buna göre, bundon böyle 
sıığlık raporlarında ve Sürek cüz. 
danlarında hayvan sahiplerinin 
i mi, SO} adı ve adresleri yazıla
cak, haneler tasrih edilecek ve 
Sürek cüzdanları mutlaka Sürek· 
çiye imu ettirilecektir. Mühürler 
okunaklı bir şekilde basılacaktır . 

Mesut bir nişan 
Kalağoğulları fabrikası muha

sebecisi B. l lamit Sanver ile Bn 
yan Mürüvet Gökşenın nişan tö 
rerıleri bir çok güzide davetlilerin 
iştirakile yapılmıştır . Gençlere 
saadetler dileriz. 

Mısırda taarruz baş
lamak Üzeredir 

( B•ı• 1 iaci sarlall• ) 

taarruz edilerek bunlar şimale 

do~r u çekilmek zorunda bırakıl 

mıştır. 

Hakikat şudur ki Mı11r cep· 
heıindc "hat,. kelinıeıinin kulla
nılması yerinde deQ'ıldır. Çölde 
uzayıp a-ıclen ve bazıları çok kuv
vetli tahkim edilmiı ve diA-ericri 
ancak tara11ut için teıiı edilmiş 

bır sıra dayanak noktaları var 
dır. E ilemeyn 'den cenuba do~ru 
uzanan mihl\~r da}'lnısk noktaları 
cenupta bir dikaçı bir acık açı 

haline getirilmifıir. 

Auchinleck'in mukavemeti 
tehlıkeyi tamamilc bertaraf ctmif 
olarak tellkki edilemez, fakat 
Mısırlıların ıimdiye kadar ıöıtr.r · 

dikleri aakin hareket, durum ye· 
n iden nazik bir tekil alta dahi 

8.40 Ajans Habeı leı i. 

8 55 Müzik : Haffi parçalar ve 
Marşlar (Pi.) 

9.20/9.35Evin saati. 
12.30 Program ve Memlelıtet saat 

Ayar, 12.33 Müzik : Oyun 

12.45 

13.uo 

13.00/ 

Havaları. 

Ajanı Haberleri, 

Müzik : Şarkı ve Türküler. 

14.30 Radyo Salon Orkestrası. 

Trası. ( Violonist Necip 

Aşkın). 

18.00 Progı am ve Memleket saat, 

19.30 

20.15 

20.30 

21.lo 

21.10 

21.30 

Ayan , 18.03 Müı.ilc : 
Radyo Danı Orkestrasının 

(Nihad Esengil" İdaresinde), 

18.4o Müzik : Fasıl Heyeti. 

Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 

Seıbest 10 Dakika , 19.45 

19.55 Müzik : Brahms-La 

majör Keman ve Piano So-

nat'ı . 

Konuşma (Tutum ve bakım). 

Müzik : Karışık Makamlar· 

dan Şarkılar. 
Konuima (Ziraat saati). 

Temsil Kimgil ailesi. 

Müzik : Operet Potpuri'le

ri (Pi.) 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı haberleri 

22 45/22.50 Yarınki Program ve 

Kaoanış 

Müıi\ı. ~ &aaıoalk parçalar 

Mısır ıkıilllıneli hakkında ıelihi 
yetli lngiliz mahfillerine güven 
tellun ehnektedir. Kahireden 
gelen bitin raporlar, blyllk · ea · 
ditcıı in hClkllm ı8rdlt8 devrede, 
halkın ve lngilizlcrin maneviyatının 
mükcı:mmel olduğunu ve herkeıin 

tc:hilkeye ratmen, günlük itine 
memlekete ıeref veren bir ıikü· 
netle devam ettitini göstermİf · 
tir. 

SEYHAN Ylll YETi DAiMi EHCOMENIMOEM • 
Memleket hastanesinin senelik Yiyecek ve içecetiyle yaka

cağına evvelce tayin ve ilin olunan vakitte istekli çıkmadı· 
flndan Eksiltmeleri yapılmamıştı. 

Şartnameleri hergün hastanede görülebilecek olan bu ibti· 
yaçlann Eksiltmesi 23-7-942 perıembe günü saat 10 da 
Encümenimizde yapılacağından isteklilerin müracaatlan ilin olu· 
nur. 9-14-18 21 14348 
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ı DOKTOR t 
i i 

i Numan B. Güneli ! 
i • . . 
ı Avdet etmiş ve hastalarını kabule l 
i başlamıştır i 

l_._.:.::~:~=~~~:~~~~~~~~:=~~~~:.: .. :_._._.I 
• 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-'-·--. ! 
! " DOKTOR ! • • 
i lrf an Kayra 1 

• Blntgea ve llelıtrlll tedavileri i 
mltellu1111 ller tirli l lelıtrlll ! 

tedavileri 1apdır l 
Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder i 

/ıltend•ran Belediye ltorııaı 36 No. da ! 
14270 ! 
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12 Temmuz 1942 
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De.fne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

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

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştır. 

Tam Pan•iyon ( Kahuealtı, Yemek, Banyo) lta6ul 
edilir. 

rıgatıar çoll matedlldlr. ................. 
Turizm Oteli 
Soğuk Oluk'ta 

Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini 
kabule hazırlanmışhr. 

Hatayın ve bütün Çukurovanın cu güzel sayfiyesi ve isti 
rahat yeri olan Souk Oluk.ta sakin ve rahat bir tatil devresi 
geçirmek iıterseniz mutlaka TURiZM OTELl'ne ininiz. 

-~~---·~·-------~~~ 

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahçui ve loltanta•il• An· 

takyado nçme in•anların toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

1::::=:::::===========···· ...... ==================::t 

Belediye Reisliğinden: 
NAKll VASITALARI SAHİPlERİNİN NAZARI Oİ~IATINf 
~relc huıuıi şekilde kullanıllln ve gerebe piyuadıt 

llfbnlan otomobtl, kamyon, lcörü&c, tek Vt gift atla binelc, 
arabalarile deve ve merkep ve yük kira hayvanlarına 
942 senesi nakil vaııtalan resmini gösterir Tahakkuk m" 
dat cetvelleri belediye dairesi Tahakkuk memurlutu lca 
Asılmıttır. Taksit muameleleri Ağustos ve birinci teınn 
aylarının 15 nci günleri olmak üzere müsaviiki taklittir • 

Taksit müddetleri içinde ödenmiyen nakil vaaıtalan 
mine yüzde on ceza eklenir. Bu cetveller 10·7-942 cuma 
asılmış ve 25·7-942 pazartesi günü kaldmlacakhr. itirazı 
lann cetvellerin asılı bulundutu müddet içerisinde bel 
Riyasetine istida ile müracaat etmeleri ilin olunur. 

12-14- 16 1436i 

lOIHl llZ LiSESi MOOORLOIOMOEI : 
1- Pansiyonumuzun 1942 • 1943 dert yıla yiyecek ve 

ihtiyacı ilk defa olirak mlnakaHya konmqtur. 
2- MGnakaaa 30 Temmuz. pertembe flnl ıaat 9 da Sey 

arif müdirlütinde yapılacaktır. Taliplerin ellerindeki veıikalarilf 
likte belli ediltn ılln ve ıaatte komilyona müracaatları ilan 

12-16-19-28 1068 

Mikdan 

Erz.alun Cinsi Kilo 

Kırılmıı meıe odunu 12.000 

.. .. .. 100.000 (maden kömflrfl ihale e 
takdirde alınacaktır.) 

Kriple maden kömBrü 50,000 
Ekmek 50.000 (beheri 300 ır•m h 
Koyun eti 10.000 
Sadeyıt 2.500 
Zeytin yaıı l'OOO 
Kuru f11ulya 2.500 
Nohut 1.000 
Çekilmif Mercimek 800 
Pirinç 3.000 
Beyaz peynir 1.000 
Kqar 250 
Zeytin 1.000 
Kuru ıotan 3.000 
Patates 3.000 
Salça 300 
Tahin 500 
Pekmeı. 750 
Beyaz Milas ıabunu 400 
Yetil sabun 1000 
Çekilmemiı mercimek 500 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit 
Buılfialt yer : Tiirböıü 


