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BAŞVEKİLİMiZ DR. SAYDAMI · KAYBETTİK 
Refik·Sagdam Evvelki Gece Saat24 de 

/stanbulda Hayata Gözlerini Yumdu 
il.alp leldeal Retloeıtade Olen Ba1da .. n Velataadaa Oacelll Çab .. aları 

Başvekileti vekileten 
F. Tozer idare edecek 

. -
C:BRAZI T0BBNIRE AiT PBO&BAM 

Yaran yuT'dda bayraklar yaraya indirilecek 

• • • 
Ankara : 8 ( 11. a. ) - Kıymetli Bqvekiliıııiz Or. Refik Saydam, 

lıtanbıılcla tetkik vuif eleri yapınakta iken dün gece saat 24 de kalp 
»cktHinden ansızın vefat elmi,tir. Yurtta,larımıza bu acı haberi ve 
ıirkeaı iş başıaıda hayata veda ede.on merhuma ııousuL ralınıetlrr diler, 
•İIHİ efraıdile bütün yurlta,larııı acılarına iştirak edt'riı. 

Hükümetin kati olarak teşkilinr detin Hap<"kild v ~if, si 011lıi· 
Jiyc Vekili Dr. Fikri Tuzer tarafmdıuı ifa t"J lccc-ktir . Uıı la !•ııslukl 
lc-blit • .tı ıtyn'"n ııt-•r~diyoruz : 

BAY Dr. FiKRi TUZER 
Dahiliye Vekili ve Haşvckıtlt'l Veki'.i 

li••v~kil Dr. Rtf ık Saydaın İstanbulda vazife teıkikleri esnuınd11 
kalp sektesindt-n ansızın irtihal elaıiflir. Yeni llakuınelin k11ti olarak 
letekllCllüae ka Bafnkilel ~aaifc11inin. veklleten Dahiliye V .-kili 
Dr. Fikri Tuzer İ.rafıadan ifa edllaıc-ıi len•ip edilı.niflir 

REiS/CÜ WHUR 

ISA1ET INôNU 

• lıtanLut : 8 'A. A"} Bir tıına. 
ıt•nberi lıtaııbul'da lıtanbul fth · 
ıinin iaşe vui~eti, ieıe tetkilatı, 
tehı in lıışlık muhıukat işi iiıerin · 
ıle teclkikat yapaıı Aaşvelcıl l>r. 
Rrfık Saydftm, Anadolu Aj>ıııc;ı 

muhabirine aşağıılaki heyıtnatt:ı 

hulunmuıtur: 

şcrııl!>~ gunu Joçtarıbulda hir c~ 
ıuıze tör~ni yapılacalC: v~ cenau 
saat 13 de Ha~· darpafa<laıı kal· 
kaca" huıuıt bir trerılr Arıkaraya 

Dr. REFiK SAYDAMIN HAYATI 

Cıı rafi vaı.iyı-ti ve nüftıı t:ık • 
arif,. bu xiiniin furtlar 11111 

un l>ir tttkilatı hulunnıı 

bul telıriniıı iaşe11i nıe11t: 

lr.ı11, JhJ uman d:ı iaşe ttşkial · 
il'" berabn günün .-ıı mübrt>ın 
ihtiyacı halindf' td.ıırrüı ... tmiş Vt' 
ife bir <ld:ı Jı:ı haşlanıp ııiir'atle 

ık mal ~tmr.k ıntctıuı i}·eti karşısın· 
da kalınmıştır. Ru hal naklıyat 

işlerinin ihtiyaca tam ct-vap Vf're· 
memesi, pımt~ı ve kodroıu Vf'rilen 
teşldita • der hal uygun personel 
bulunmaması gibi amiller kartı 

~ında tanı bir hasıla Vt'remt"mıf· 

lir. Bu2ün dahi ite bışhyan tef· 
kilatın tam muvaffakiyeti ıamana 
mitevakkıftır. Şehı irı huıuai yer· 
ı~rinc ıöre alınan umumi karar· 
tarda bazı deiitildikler vapılma11 

dahi z.aruı 1 görülmüştür. Bu aı a · 
da, Belediye teflıf heyetiııin eh· 
emmiyetli bir surette takviyesi, 

Belf'diye zabıtasının yalnıı. bu it 
leı le mcıgul olmak Ü7.ere mahsus 
bir k-ıdro haline getirilmesi, şeh · 
rin odun ve kömür ihtiyacının 

öııilmüı.dc ki üç ay içinde Ufı 
stoka sahip olması, halk birlik· 
lerinin i}'i itler bir uzuv haline 

ıetirilmesi, esnaf birliklerinin da· 
tıtma ofisi ve halk birlikleri ara
sında oynayacakları mutavassıt 

rolün sarih bir tekilde çerçeve 
lendirilmeai, halkın ihtiyacıııa 

rnahsuı kok ve maden kömürü 
•toklarının tamftmlanma11na çalı · 

tılnıaaı gibi tedbirlerin alınmuı 

için icap eden emirler verilmit · 
tir, 

Dürıyauırı içinde buluııdu~u 
hüyük buhrandan müte11~r ol · 
IDamaaına imkin bulunmayan 
devletin ve Belediyenin aldı~ı ls
tanbul ıehrinin 11ayın hnlkının ve 
alacalı kararlar 11 azami yardım 

edecetirıe tamamen kaniim . 
Ankara : 8 ( • 11 . ) - Per 

)!t•tırilC"<'Cklir . Cf"naı.e Cunıu ııı:ı-

1.ııılıı Arık ara istıuıyonunda me
rasimi~ karşılanacak ve asıl töı '"" 

.ııaıtl ondaıı itibaren Başvekalet 
hırıaııınııı iinürııJ,. hrıtlıyaı•aldır . 
011 Tenınıu1. Cunııt ~ünü yurdun 

lıeı taı afırıda ı:ıLahtaıı ~' upıı ka 
dar ınatt:m alaınt"lı ıılara" hay
ı alılar ~ aı ıyu indirilccrktir. 

Velt partlelade 
llldr ·ayrıbll 

Ankara : 8 (Radyo Gazetesi) 
Kahireden gelen bir habere gör,., 
Vrft partisinde ikilik çıkmış ve 
15 seneritnberi Genel Sekreterlik 
vazifesini gören Makram paşa 

aıledilmit ve baıı kimıelr.r u.i
lıktan çıkarılmıştır . Daha harı 
azalar rla PMti umdelr.riııe r ia . 
yetsiıliktt"n dolayı Par tid"n tıırılt" · 
dilrcektır . 

Amerika harp 
istihsal nazırı 

Vatington : 8 ( a . a. )- A· 
merilla harp istihaal bürosu rt isi 
M. Nelıon, lcendisinin lngiltereye 
giderek lngiliı. · Amerıkan harp 
ı•tihııalleri meselesi üzerinde ln
giliı ricalile görüşeceği hakkııı· 

daki haberlere dair hiç bir diye· 
Cl'gi olmadı~ını dün gazetecilere 
ıöylemiftir . 

TÜRKSÖZÜ : Dün sıtbalıa 
kartı bayata gözlerini yumarak 
aramızdan ayrılan Başvekilimiz 
Muhterew Refik Saydam 25 Ki · 
nunusani 939 da iktidar mevkiine 
gdnıişlerdi. Dört yıllık Bqvckil 
liti ~aınanında Re-fik Saydam dü 
rüıtlüğij, olguulutu, vatanperv..r· 
liği ilt- kendisini Türk Milletine 
pek sevdirmişti. 

Bu deterli devlet adamımız 
1881 de İstanbulda doğmu' tıp 
tahsilini yapmış ve uzuı seneler 
memleketin sıhhat teşkilitmda 
bulunduktan sonra bir çok yıllar 
Sıhhat Vekaletini idare etmiş ve 
bundan sonra Dahiliye Ve :. illiği 
ve Parti Genci Sf'kreterliği va · 
zifesini yapmış ve son ödevi Baş· 
vekillik olmu,tur. 

Bugün milletce rahmetle an 
dıtımız bu değerli hükumet ada
mı 19 mayısta Atatürkle beraber 
Anadoluya gelıni,ti. Ti kuvvayı · 
milliye günlerinden, ismet lnönü· 
nün son Başvekilliği nihayetine 
kadar ve kasa bir istirahattan 
sonra B&fvekllete geçtiği gün 
den beri Refik Saydam, bütün va· 
zifelerinde düriist, nızamcı, org .. 
nizatör ve başarıcı bir devlet 
adamı vasıfları ile tanınmıftır. 

Doktor Refik Saydam kendini 
şahsan veya eseri ile tanıyanlara 
iki his telkin ederdi; hürmet ve 
itimad. O yalnız Cumhuriyetin 

·-

Gümrük tarifelerinde 
değişiklik yapılacak 
Anlıara : 8 (Türlıa6~ü Muhabirinden) - lth< lat ve ih· 

raeat •ümrülc t nile.inde •azı e.cu/ı deiiıilılikler ;yapılarak 
ba•ünlıü ıartlara uydurulma11 İfin alakalı vekaletler mü· 
me .. illerinden mürelıltep bir lıomi•yott hariciye v elıôldinde 
çalıımalarına baılamııtır. Bıı.. falıımalar bir halt 1 kadar: 
•ürece• ue bu arada •iimrdlı tarilttlerinin ticaret muahed•· 
/eri hülıümlerin• aylıırı nelicel•r uerm•mHİne dilılıat edi· 
/. celıllr. 

aıhhıyeıini dcfril bu memleketle 
" sıhhıye ,. deııc-ıı ruüesıeseyi de 
kurwuştuı· . 

Saydam, Atatürk ve İsmet İnö 
nünün devlet ve hükumet rdslik
lcri zawaıııııdaki iukilaplarıruızın 
vücut bulmasına ve muvaffak ol· 
waısına fikri ile, hiııısi ile Vt' fili 
il"" iştirak etmiştir. 

Hüküwetin en yüksek wes· 
uliyt t makamını da dört yıl gibi 
uzun bir zaman içinde ciddiyet 
ve n uvaffakiyetlt' idare etmiş 

olan Saydam Türk Milletinin kal 
'linde mümtaz yerlerden birisini 
kazanmış olarak hayata gözlt:rini 
yummuş bulunn.<or. 

Asil mille1 imizin ve Aziz Milli 
Şefimizin derin acısına bütün kal· 
bL.nizle iştirak t>der, büyük ölüye 

Tanrıdan bol rahmet dileyerek 
millf"le v.- Milli Şefine baş sağ 
lığı dileriz. 

ı ·············· ı MlllBDA : • • 
i Gn. Ohinlek i • • i ilerliyor i 
• • • 8ehllden , cenuptan f 
f Almanlara hUcum f • • Ankarn : 8 (Radyo Bezel••O-
Londra ve Kahire mahfilleri Mısır
daki muharebeyi bugiin daha mü
sait olarak karşılamaktadır. 

Ohinlek mütemadiyen Rom 
mel kuvvetlerine taarru7. ederek 
erazi kazanmaktadır . Ohinlek 
kuvvt-tlerirıin bir kısmı da cenup
tan ilerlemektedir. Almanlar ise 
hıı taarruzların püakiirtüldüğüııii 

COerlal J IDOÜ 1a1rada) 

Zirai vaziyet im ize bir bakış 

Mahsul geçen 
yıldan dab • 

ıyı 
• 

1 

-- ·-- --

so_vyet ceph~ 

Rusların 
taarruzu 
devamda 

Kalealade ve 
llmende llaram 

Volgayı tehdit 

Ank.uıı: 8 (Radyo Gazeteal)
Voreues Almalar tarafından İfW•I 
edilmekle berB!:er lngiliz matbu· 
atı Yıtriyeti pek f enn görmüyor. 
ve nıÜltt"fik kaynakları bu harbin 
kolıty bitnıiyeceti mütaliasın · 
dadır. 

Almanların 15·20 ,On sonra 
Volga nehrine varmaları muhte
meldir. 

Muhtelif yerlerde Sovyet la 
arruzları olmaktadır. Almanlar 
bu taarruzların tardedilditini bil· 

dirmclrtedir. İlmen cenubunda 
ve Kalenin iııtikaanetinde yapılan 

taarruzlardıtn henüı. bir malümat 
alınamamıftır. 

Ukraynahududu:8(A.A)Rus mü 
daf aa hatları g!ttkçe süralli bir 
iokitaf gösteren son harekat ııe · 
ticesinde, büyük bir saha dahilinde 

geri atılmı,tır. Bu hareketler Vo 
ronejin Almanların eline geçme · 
sini iııtaceylemiftir. Maretal von 

Bock kumandasındaki kuvvetler 
6 temmuz gecesi Don nehrini 
geçerek Şivotijone kasabasını 2ap 
tetmişlerdir. Mühim have tefkil
lerinden yardım ıören kuvvetli 

zırhlı birlikle,.. Vornej ırmatını 

geçtitl sırada bqka birlikler sa· 
bah şafak sök~rken topçu ateşı 

altında ~hre girmiftir. 

Taganrog kesiminde 24 aaıtt· 
lik bir sükündan ıonra Ruslar 
tekrar hücuma geçmi,lerdfr. Sov
ye t hava kuvyetleri büyük bir 
faııliyel göster,.rek şehri ve civa· 
rını 'iddetli bombardıman et 
mektedir. Almanların bu kesimde 
mevzilerini muhafazaya yetecek 
kadar kuvvetleri vardır. 

Kırımda muharebeler hittiti 
cihetle serbest kalan miittefik tü· 
menlerin bir kısmı Doneç bölge · 

Ankara, 8 ( Türksözü muha
bir inden) - lzmit ve Bursadaki 
yağmurların mahsul üzerinde ki te
sirleri ve memleketin son zirai 
dunımu hakkında alakadar ma
kaml:ır ne7.dinde yaptıtımız tah 
kık;:ıla nazaıan ıralı.sut, lzmit ve 
Bursndıt oldukça miilıiın lahribata 
u~ramıştıı. Yalrıı7., memleketin 
dij:'ı'eı yerleı inrl<"n g-elcn lıııberler 
iç a,_·ıc dır. Maliim oldu~u üzere 
bu S<'nc heıııen hemen her tarafta 
geçer. seneye nisbetle daha çok 
yer <kilmiş ve lınvalıu ın müsait 
g-itıııesi dolayısiyl,. de iyi mahsul 
c'de edilmişlir. 

hınit ve Ruısa istisı.:ı edil
mC'k ş:utiyle her l.ırarıa has:ıd 
y;ıpılaı ::ık yt'ni ııı.ılır.ul klıldırılma
ya haşlanmışlır. 

Havalar birkaç gün daha mü 
sail gitti~i taktirde lnnil ve Bur· 
sadaki ziyan, memleket ziraati 
iizerine hü~·ük bir tesir y.aµmıya
cnktır. Bu sene elde edeceiimiz 
7.İrai netice geçen senenin üstün· 
de ola.caktır. 

Diker taraftan ötyenditimiıe 
göre hükumet, Bursa ve lzmitte 
ıııeylak yüziinden mahsulünü kay· 
beden 2ürraa elinden gelen yar
dımı yapmak kararını almış bu
lunmaktadır. Bu mıntakalardaki 

ziyıtn nisbetini lesbit için seJlerin 
tamamen çekilmesi beklenmekte
dir. Ziyana ukrıyan köylülere lo· 
humhık ve yiyecek vermek, kredi 
açmak gibi yardımlarda bulunul
ması için hnzırlıklar başlamışlır. 

Çukurovadan gelen son ha
berlere göre bu !ieneki pamuk 
mahsulünün durumu çok müsait 
gitmekte ve bu günkü tahminlere 
nazaran bu mahsulün 200 bin 
balyayı bulacatı ümit edilmektedir. 
Bazı kazalarda yeşil kurt görül
müşse de şiddetle mücadele edil· 
miş ve tahribatı az olmuştur. Yalnız 
amele yevmiyeleri artmıştır. Geçen 
sene haftada altı lira yerine ame· 
leye· bu sene 12-16 lira haf talak 
verilmektedir. 

sine dotrü yola çıkarılmıttır. Sa· 
yıca daha fazla olan diğer unsur· 
larda Kerç yarımadasına sevke· 
dilmiftir. Bu da Kafkasya hare· 
katının daha fazla gecikmiye~
gini röaterir. 

Berlin, i (e.a .) - Alman ve 
müttefik kıtaların Haı kof la Kurak 

arasında açtıkları gedik cenuba 
doğru önemli surette geniflctil
miştir. Vorenesin fimal batısındaki 
kartı hücumlar aldm kalmıştır. 
Çevfilen dağıtilan kuvvetlere kır· 

(Gerial J ilacil sayfada) 

Souyet labrilıalaPından biri•İ 



ayfa 2 TORKSOZO 

Memleket mesele ,eri ü t .. e 
-~~----

H 
Tü 

ardım görecek Külliyetli miktarda: 
d ...... , 

ı 
valilikler etrol,Bf!nzin geldi 

........................... • • Harp durumu ~ü1.ünden varı• : ........................ :! 
! ~lHiRli ! İ ı dalları eksilen valılrk hususi ida

Vicdan kaynaklı olan laer ıeyde 1 ürke doğru. - Hey
kelde Türke doğru ne d~mektir ? - FatiJ,'in heykeli 
meselesi - Heykeltraı ve Türk olu~u. - .4r.cıdoluda 
canlı heykeller . - Türkiyede yabancıltırın yaptığı 

• • ıelerine yaıdım olarak Mn iye Ve-• •• • I killıği 194~ mali yılı bütçesine 5,5 
milyon lira hir tnhı:;isat konulmuş 

: 1 tur. Dah iive Vtkı lı:..i y;ıptığı in 
ı ceh mekrderı soru ı yardım göre· • 

ı Yeni Tasarruf bono· ı i ları yakanda çıkacak. i 
heykeller - Heykeltra,lılıta kendimizi a,ağı görme· • cek valiliklerin i imlı. tini tcsbit el· 

1 • Bunlardan almak için ı i şimdiden t~azırlandı ! ı 
1 

meliyiz - Tiirkiyecle heyk 0 /i yalnız Türkler yapacak. 

> ........ Yazan : i. B. Baltacıo ı 
: 
ı 

miştir. Bu qılilikkrc re miktar 
yardırndn buluııulacağ1 bir liste 
halırıde ha11rlannı:-ktadır. 

:o••••o"•••••••••••• .... ı 
ı6 T ürL:c doğru ,, başlığı al 

f tında .} azdığımıL yıuıları 

c ) adırgnyanlar vardı ... cRo· 
naııda, musikide, pedegojid<! Tür

i e doğru ; fakat her şt-yde mi 
e 'ürke doğru?• deml'k isti)orlar . 
)nlaı a cevap veri) orum. Vic<lan 

d ayn aklı olan her Şl")'de Tüı ke 
d loğru; akıl ltaynaldı olan her şey · 

le Avrupaya doğru . Kültür işi 
2Jnillet işidir; medeniyet işi mil 
~etler ara ı işidir. ! • He.} k«"lde Tü· ke doğru » 

lemeye hakkınııı var mı . baka-
m. Heykel nedıı? 

1) Heykel bir cisimdir. 
2) Heykel bir ohışun bir anı-

lır . 

3) Heykel bir bütünlüktür. 
4) He} kel iç alem ine ait bir 

!eğer taşır • 

Heykelin bu karakterleri göz 
>nünde tutuluncıı onun milli vic
lanla o:an ilgisi kola) lakla anlaşı

ır. Fıkrimiıi nçıklamak için insan 
ıc) kelini misal olarak ı:ılı:ılım . Fa
ihin he} kelini dıkeceğiı . f atihın 
ıeykeli bir olUfU anlııtaccıktır .• Fa
ılıiıı heykeli konusu otarolc en 

lÜyük ayırıcısl l'iharıgir liği drğil, 

I'ürklüğüdür . Fatihin heykelini 
1üyük hir cihangir oldugu içi n 
!eğil, büyük bir Türk askeri uf· 
luğu, Türk drwlet ddıasını knı

,il etliği için dikece~iz . Ôyleys:! 
fürklük bu oluşun en ÖT. eevhcri 
>1.acaktır. Üç hal Fatihin heyke 
ıni Türk ve> 11 Tür kten başka bir 

1ey } apacaktır . 

1) Teşrihi tipi . 
2) Pozu • 
4) İfadesi. 

Bu üç hali bir aradıi söylemek 
stersek süre ( dürce ) demeli. 

ı iz (*) Siire!Ji, } ani t ipi, pozu v~ 
J.! fadesi Türk olan heyl.:el Türktür, 
olmıyan he} kel de Tüı k değil-

ııt dir . 

c Heykeltraş önce artist gibi 
_değil, alim gibi çalışmak • bu üç 

üre halini dıf-vıdan objektıf ola
rak incelt>mek ıorundadır . Hey-

:• keltraş Türkün heykelini yapma
: elan önce Türkü bulmıya çalışma· 
: hdır. Bu Türk gerçek alemhırle 
: } dŞanıaktadır . Teşrihi • pmları , 
: e ıfadelerile sahici Türkü bayatta 

ç buluruz . Bu bal.ımdan en güıel 

olan, en parlak olan demek de-
2 il, en Türk oları demektiı. Halk, 

Cnı l<'Şriht ve psikolojisile heykcltraşa 
ilhanı verC'cek <Jlnn tükenmez kay· 

ye naktır . 

,_ Milli harekat umanı Anado-
•ur 
tah luda seyahat cdeı ken baıan ara-
l banın önüne çıkıveren bir keğnı-

0 
8 cıyı dikkatle süzer, bir heykeltraş 

imişim gihi bu tozlu ve topraklı 
va~dt insan anıtından estetık ilhamlar 
nın . Ô aldım. Sıvaı yolunda Aşık mr:r 
fezg köyünde sabahleyin tarla!Jına su 
• eyd~·eren genç bir Tür km en kızıyla 
ıvas gôrfişmüştüm . Bu kadının vücu · 
atro dundan pozlarından ve fiziyono-

B misinden aldığım kanaat o idi ki, 
••• e~er onun müstesna cismi kuv

vetli bir Türk heylccltraşına ilham 
verseydi , şüphesiz ki bir Türk 
heykel şaheseri varolurdu. Bundan 
bir kaç yıl önce Karabükten Zaf 
ranboluya gittiğim zaman çarııda, 
dükkanların önünde bir çok Türk 
tıplerinc rastla} ıp onlarla koııuş 
tum ve onları do)a doya sey-
rettim . 

<O ......... i 
Heykel işinin milli bir i ş ol 

duğu o derrce açık bir do~ı u. 
luktur ki her açıldık gibi isbali 
manasız bir iş olur . Tüı ki yede 
he) kel yapmış olan biitürı yabaıı
cıların Co<·rlt'ri gö1ünıüze ve gön
lümüıe batmaktadır. Bunların rıt'.' 

tt'şrihleri, rıl.' pnıları , ne de aıı· 
la tınıları Türk değıldir . Gülhııne 
parkındaki Ata türle he) keliııin po 
zu Türkün tanımadığı ve Alışrı 1 a. 
dı~ı bir poLdur . Kaııunikanııı 
rserlerirıdekı insanların öyle bır 

teşkesilme Miti v!ki bi'.lim ölü•c· 

ı imizde bile yoktur . Af yon anı

tındaki çıplak insarılar d.ı bizim 
duyabıleceğimiz yapıdo raıalıkleı 
değildir. Heykel yapını k , üslü , 
göstf"riş li bir şey .\ apıııak d.·ğıl
dır. He) kel yapmak , orıjırıal bir 
gerçc-gin bir anını ) akalaınak ve 
onu maddeye sokmak, tıış haliıı

de cısimlendirrnektir. 

He) kelın. milletler arnsı olan 
tarafı akla dayanan tarafı , tekrıi

ğidir. Gerisi lıep milletten gelir , 
uıcdt>rıiyetle hiç bir ilgisi oloıayuıı 

şe}·<l ır . Biı.im lıc} keltı aşlarırıııı t 
bu ttkııığı µki yi bili.~orlar. Bu 
bö)le il.:erı millf mevzularımızr J 

> abarıcı memleket ad;:ırnlım rıa 'np 
tırnıııkta ııyak cliremenıiı anlaşılır 
bır har ~keı değıldır . Hu durıırıı 

ancak krrıdi sıınalkarhırırı111.1 aşa 

~ı görnırkle arıloşılabilir. M Fnkot 
u11de m ılleller ar O!ıl sanatkar \ar 
mıdır?, dememeli. Yokı.n, yetiş 
mc:si ıçın ılk şart, onlara tecı übe 
i mkarılarıııı vermektır . Eğer bu 
kafa ıle inat etsrydık, memleketi 
demir) ollaı ile örmüş o!mıyacak

tık . Karar vermek g.!rektir. Tür 
kiyede heykeli Türkler yapacak· 
tır. 

( } Süre sözü felsefe terim· 
/eri komisyonu tarafından duree ,, 
karşıl1f1 olarak kabul edilmiştir. . 

Patates mahsulü 
bu yıl bol 

Yiyecttk ihtiyaçlarının karşı 
!anması için memleket imiz mah. 
sellerini arttırmak hususunda alı 
nan tedbirler arasında geçt>n yıl 
patat"s ekim:ne önem verilmiş 

ve bu yıl bol miktarda mahsul 
alınacağı anlaşılmıştır. Memleke· 
timiz malııüllerin<len azami dere 
ce•ie faydalanılması için, besin 
kıymeti de iyi olan patatesin çe
şıtli yemelderinc ) :ıtılı okullarda 
mümkün olduğu karlar çok yer 
verilm esi maarif Vekaletindt!n ala
kadarlara hildirilmlştir . 

Sebzeler ve 

n1eyveler 

Ş• hriıniz yaz. scbıderin rı bir 
çoğu ucuzlamış vt· ) enideıı bazı 

meyveler çıknııştıı. Dometes kılo 

su 7 ,5, Pati caıı lanesı5, Kemer 
patlıcan kılosu 12,5, Dolmalık 

biber kılosu 30-20, Kı.ıbıık 7,5, 
P.ıtates 25, A' şe kadın fJstıl)n 

35, 53hıtalık tnııı sı 100 parn, 1 

Vı~nc kılo u 40, Üzüm 20, Şeftalı 
30, Karpuz kı!o ile 12,5, Kovun 
kılo ıle 20 kuruşları satılmakta 

dır. 

Postcı ile tebliğat 
lem Vckılltri lıe}di nrlli ıv 

rakın J)O'\IR, klg•ııf V':! 1 ldon 
iJaresi vasıtasi) le tebliğine <l.ıir 

rıiı.nmıınıneııin b 111 maddeler ini 
değışrirt'n bır uirnmname kabul 
etmiştir. Nıznmııameye gört· deve
tİ\'t' foı miillt"r i ilgi i menıurlnr ttı

ıatından kttnun hükümlt'rine güre 
rluldurıılncukt ıı. Tt>blığ maı..botu 

sınırı ka} ıllar ı dı:ıvetiye} i çıkaran 

maknnıc ı ıloldııı ulııc ktır. Posto 
nırrnurhıı hu ılın c tı~ ,.de ı:ı ırilı 

ııdr e" arl\ ıırak!ar vı> pulluı 111 t.ı. 

rıfeye ~ıİrt> vııpıştıı ı 'ıııış ulnıosınıt 

d.kknt <:decr:kleı dır. 

Adres değ şinıi hollerinde ye 
rıi adrese teblıgd yap11cak ve 
s rıh adr(Sİ posta nıakbu7una 

ynı.acaktır. Ayni rıiıaınııame ile 
bu2ün kull, nrlmııkla alon adli 
tı:bliğat kağıtları ) eni şekle sokul 
nıaktudır. 

Maarif müdürü 
Ôğ•crı<l.ğimiı c göre Maarif 

müdürü Bay Ekrem Gürsel bir 
fi)' izin almış oldu~unrlan lstan· 
bula hare· ket etmiştir. Maıu if mü 
dür Ü gelinceye k a far yerine ikinci 
orta okul müdürü Tahir Üstiinalp 
vtkult>t edı ccktir. 

Alış müsabakaları 

18-19 Temmuz taı ih1erindc 
şelırimiı.rle askerliğini yapnıaııı•ş be
den tNbiyc~i mükellefkri nrasındu 

Sevharı gıubıı alış mÜ!>abakaları 1 
vapılacağı haber ıılııı rrıışl ır. 

Bu müsabakalara Mersin, Sey
han. Hatıw , Nığde ve kayseri br~ 

den teı biye5i rnükt-lldleri b"rinci 
ı .. rı işt irt.k cdectkl erdır. 

UZAKLARDAN HABER 

SU SPORLARI 

ölge te vlk 
m sabakaları 
Ôı ümüzdcki pa1.ar günıi >Üz· 

nıe ha\'Uı.urıdn bölge teşvik nıüsa 
l>nkaları )8pılacaktır. Yüımt>, at. 
lama ve su topu ttşv k müsabaka 
!arına Mıl f Mı>rısucat, Malatya 
Men!\U('at gerıçlik kulüpleri de 
i ş tır ok edl'cclıderdir. 

Erkek Lisesinde 
olgunluğu kazananlar 

Arlan.ı Erkek Lisesinden 1941-
1942 ders yılıncia devlet olgunluk 
iıııtıhanlarında muvaffak olan ta
lebeler şuıılaıdır: Edebiyat kolun
dan 451 Kt•mal Arı. 751 Osman 
Tekt>li, ~ 35 Kemal Sarınılan, 1062 
Mehmet Koç, 1365 Hatıl Tt:kin, 
1524 Cevdet Akçalı. 

Fen Kol'ıındaıı : 947 Caliµ 
Çi.ikn 

Daınga pulu 

lfüliınıetç e el konuluıı rııad~ 

ıh lerin atın ıılıııoı.ısındıı lııhak 

kuk vt• tedi} e evı akıııa da binde 
iki ııisbdırııle dıı nıga pulu yapış· 

tır ılmıısı kar ar !aşmıştır, 

~./Iaarif kadrosunda 
Seyhan Orman Çevirge Mü

dürlüğü katipleriııden Bay Kamil 
Bolatııı Vılayet Maarif Kfıtıplığirıe 
tayin edildi~i lıaher alııınııştır . 

Yün iplikleri 

Kofre lcapsolü ile katlanarak 
bükülen yün ipliklerin yüzde 68, 
katlanarak bükü len yün ipliklerin 
de yuıdc 68 rıisbetinde iptidai 
madde tenıilatından istifade et· 
meleri karCırlaşmıştır . 

Hırsız sebzeci 
Hıınkuı bu mnhallesinde oturan 

inlıi•rnrlar feıı memuru Ali Rı:ra 
Ôıçevigirı evının penceresinde 
:ısılı bulunan 15 lira kıymetinde 
heyaı tül perch:si çalınmış ve }'8· 

pılan ~ıkı araştırma sonunda hır· 
ııııın, Nığdcli sebzeci Mümin ol
duğu a:ılaşılmıştır. Tahkikat saf. 
hasına göre meıkür perrlc laci 
vı•rde boyanarak seyyar satıcı 
Sıtkı adında bir adama satılmış. 

tır. 

• 
Avrupa'da şimdi en çok satılan şeyler 

Şimdiki halde seyahnt imkanını bulan Avru

palılar Alman askerlerinden ibarettir. Bunların ço
ğu memleket değiştire değiştire yalıancı dil Öf:"ren 
mekte mütehassıs olmağa başlamışlardır. Her han
gi bir Alman kitapçı dükkanına girseniz askerlere 
ve mem ı rlara mahsus olarak birkaç Fenik'e çeşit 
çeşit mükaleme kitaplarının çokluğu karşısında şa 

şar kalırsınız. 

Küçük formada sekiz sayfalık bir kitap en lü

zumlu kelimeleri bildirmektedir. Bunlar mesela "sağ, 
sol, yemek, içmek, uyumak, yol, tren , tarla, ev , 
köprü, dere, pencere, kapı, kfiğıt ilh .. gibi şeyler· 
dir ve hepsi 323 kelimt·den ibarettir. Fiillerden ve 

tasriflerinden bahis yoktur. Fi atı 30 fenik tir . 

50 feııık verirseniz tamam cümleleri ve resim
ini olan bir mükaleme kitabına sahip olursunuz. 
Bu resimler sayesinde icabında istenilen şeyin reı· 
mini göstt!rmek de kafi gelmektedir. 

Almanyada şimdi bu neviden kitaplardan Fran

sızca, lng"lizce, ltalyanca, lspanyolca, Lehçe, Rusça, 
Sırpça, Bulgarca, Arapça, Norycçce, Firıce, Daııi
nıarkncrı ve Yunanca olanlan nt>şredilmiştir. 

Şimdi en çok satılan mükaleme kitapları Rusça 
0lanlandır. 1939 danberi cepheden cepheye g iden 
Alman gençleri az çok üç dört lisanı bilir vazi} ete 
~elmiş bıılunınaktaclıılar. 

Dün aldığımız mııliimata gö
r t", lskenclerun ve Mersine çok 
miktarda petrol ve benzin gel
miştir. Pdrol ve benzin ıtokla
rım11 artmış bulunmalda<iır . Bu
r un için bir p~trol ve benzin sı
kıntısı mevzuu bahis <1eğildir. 

Kaymakamlar arasında 
nakil ve tayinler 
Sındırgı Kaymakamı Mahmut 

Şahinin Ürgüp kaymakamlığına, 
Zile kaymakamı Münip İlban'ın 
Gölpazarı kaymakamlığına, Nik-

sar kaymakamı Necip Soy<ian'ın 
Zile kaymakamlığına, Reşadiye 
kaymakamı Siileyınan Onur'un 
Niksar kaymakamlığına, Pınarbaşı 
kaymakamı lbrahim Er'in Andirin 

kaymakamlığına, Meriç kaymaka· 
mı Arif Oya'nın Serik kayma
kamlığına, Uşak kaymakamı Fazıl 

Özsoy'urı Bozüyük kaymakamlığı 
ııa, Bayburt kaymakamı Fıkrel 

Oymanın Uşak kaymakamlığına, 
Hozat kaymakamı Avni Duru'nun 
Bayramiç kaymeıkamlığına, Pütür

ge kaymakamı Basri Ôzkınar'ın 
Kaş kaymakamlığına, Ko1an kay· 
makamı Rifat Erdal'ın Diyadin 
kaymakamlığına, Çeşme kayına· 
kamı Halıt Raci Söıen'ın Avano<1 

kaymakamlığına, Kemalpaşa kay· 
makamı Muhitıin Ônen'in Sivas 

idare heyeti ib:a"ığına 

yinlni yapılmıştır. 
nakleıı ta· 

İaşe müsteşarlığına 
ait yeni tayinler 
lftşe Miistt·~aı lıK-ı tednrik ve 

ılıı~ııma ofisi ıınıuın nıiidürlüğüne 

Dııhiliye. Vekilliği seferberlik rııii
dürii B. 1 lüsanıt'llİn Tııgaı;. ic;tilı· 
laki teşkilatlaııclırnıa uııııım nıiidür 

lüğün~ Ziraat Bnnkasırıdan B. 
Yusuf Saim Alasağıın tayin edil· 
mişlerdir. 

Memurin muhakemat 
kanunu incelemesi 

Dün Vekıllikler delegelerinin 
de iştirakiyle Adliye Vekilliğinde 
bir komisyon toplanm ış ve me· 
murin muhakemalı kaııunumın d ! · 

ğiştiriimesi etrafında, iııct>lemel r 
yapmıştır. Komisyonun ç:ılışnıala 

rı bir mu !det daha devam ed<!
cektir. Komisyon, memurin mu 
hakematı kaııuııurıuıı bugüne ka
dar olan tatbikatından alınan ne· 
ti..:eleri ve bugünkü şartları göz 
önünde bulundurarak kanunda 
gerekli değişikliği yapacaktır. 
---------------

Sakarin yerine 
Striknin ! 

Paris'de Jonquiere sokağında 
bir eczanede ı;alışan 58 yaşların· 
Gaslon Ci varı adında bir eczacı 

' her gün eczanenin yanındaki kah-
vehaneye giderek tezgah başırıda 
sabah lccıhvcsini içermiş. Şekc:rin, 
kahvenin ortadan kalmasına rağ· 

men bu adetini bozmamış. hindi· 
ba ve arpa kahvesi i, şt:ker ye· 
rine sakarin alarak içmekte de
vam etmiş. 

Gaston geçen g iin ) ine kalı 
veye gitmiş, büyük bir bardak 
içindeki kahvesine cebindeki ku· 
ludan bir kaç sakarin atmış • ra
kat kahveden bir yudum içer iç
mez yere sr.ı ilerek ölmüştür. Bu 
sırada kahvehane sahibi içeriye 
girmiş. Kahvehaneden kimse bu
lunmuyordu. Gazetesini okuyarak 
gelen 39 yaşlarında Louis Boum· 
ont adında biri , yerJe yatan Ö· 

lüyii görmemiş \e bir bardak 
kahve gözüne ilişince hemen ya
kalıyarak lıir iki yudum içmiştir. 

Fakat bunu içmesiyle yere seril-
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Avrupa Mektubu 

Berlin çok 
kalabalık 

erlin hiçbir zaman şimdiki ka
dar kalabalık olmamıştı. Ber
linlilerden birçoğu çephede 

bulundukları için şehrin nisbeten 
tenhalaşmış olması icap ederken 
aksi olmuştur. Almanyanın her ta· 
rafından hiikümet ve parti memur· 
tarı, işçifeı ve teknisyenler, mütte· 
fik ye işgal altındaki memleketler· 
den de binlerce işçiler hükümct 
merkezine gelmişler, Berlinin nü
fusu birkaç yüz bin artmıştır. Bu 
artış sokaklarda göze çarpmakta 
ve kiralık ev aranırken kendisini 
belli etmektedir. 

İlk bakışta 1938 Berlini ile 
1942 Berlini arasında-caddelerde 
otomobillerin çok azalmış olma· 
sından başka • bir fark sezilmiyor. 
İngiliz bombardımanlnrının tahri
batı gözden silirımi~tir. Bomba 
isabet eden binalar yeniden ya· 
pılmış, tamir edilmiş veya enkaz 
tarnamiyle ortadan kaldırılarak 

bombardımanın eseri bırakılma· 

mıştır. Yo'.cunun erı çok dikkatini 
çekecek şeylerden biri gazete 
satılan dükkanların önünde sıra 
bekleyen halktı r. Bütün Avrupa 
memleketler inde olduğu gibi ka
ğıt Almanyada da azdır ve Fin· 

landiyadan getirilm~kledir. Odun
d:ın çıkarılan sellülozdan bugün 
kağıt y~rine kumaş yapmak daha 
muvafık görülüyor. Sabah saat 
dokuzdan sonra gazete hulunması 
nadır hadiselerdendir. Tirajları 

tahdit edilmiş olmasına rağmen 

Alman gazeteleri hacim ve sayfa 
itibariyle. eskisinden pek farklı 

değildirler, alLı \'e sek iz sayfa altı· 

rak intişar ediyorlar. 

TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 9 .7.1 942 

7 . .'.lO Program ve memlekel saal 
ayarı , 7.3'2 Viicııdu ınu1.u 

işletelim. 

7.40 Aj.ıM Haberlcıi , 7.55 Mü
zik : Karışık Program (Pi ) 

8.21),8.35 Evin saati. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayar , 12.33 Müzik : Şar
kı ve Turküler. 

12.45 

18.00 

19.15 

19.30 

19.45 

2015 

21.10 

21.30 

21.45 
22.10 

Ajanı Haberleı i , 13.00/ 

13.30Müzik : Şarkı ve Tür· 
küler. Programın devamı. 

Progı aın ve Memleket saat, 
Ayarı, 18.03 Müzik : Çifte 
Fasıl, 19.00 Konuşma (Dış 
Politika icmali), 

Müzik : Dans Müziği (Pi.) 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 
Müzik : Yurttan Sesler -

Tuna Türküleri edebiyatın· 
dan. 

Radyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Hüzzam 
kamından Şarkılar. 

Ma-

21.oo Zraat Takvimi. 
Müzik : Karışık Şarkı ve 

Türküler. 
Konuşma (Kahramanlar sa· 
ati). 
Müzik 
Müzik 
(Pi.) 

Oda Musikisi. 
Opera Arya'ları 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı haberleri 

22 45/22.50 Yarınki Program ve 
Kapanış 

mesi bir olmuştur. 

Bir müddet sonra gelenler 

iki ölüyü kaldırmışlar, kahve tah· 
lil edilince eczacının sakarin yeri· 
ne içine müthiş bir zehir olan 
striknin altığı anlaşılmıştır. Ecza· 
cının , ayni zamanda ilaç olan , 
fakat pek az miktarda kullanılan 
.striknini yanlışlıkla at tığı anlaşıl• 
maktadır. 

n 
& 
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~prak konusu e ı --- . - ·- -- ı 

raprak konservesi ; 
... lilll ı } tıp r &]ıtıı konserve: d · 

~ek ıçiıı muhtclıf ıısulleı Vöıdır. 

1

! 
il ll!iUll,.r<" göre h r sene nwrak
lar yapı ak konserve ederler. Ht'r 
~illa yapragı konserve edil~bilır. 1 

1 
a~at makbul olen ınce .) aprak 
'rdır. H~r asmanın yapı arı-ı ir.ce 
~kildir. Bazısı çok sert olur. Böy
't •crt yapraklar kabadır, dolma· 
it tevkıiı.dir. 

Yaprağııı sert olmaması için 
l~tıi sürmüı ve lwyu yeşil reııge 
~tın emiş bulunması lsıım gelir. 
11ıeriken üıümlerinin } aprağı 
Ylramaı. . En güzeli çavuş, reı.z.aki 
•c keçi memesi denilen bıı~ yap 
•klarıdır. Böyle yaprakları top· 
-trııa1ı ve bir sepet içine bir taba
'.' }'aprak lwvduktan sonra üze· 
•ı • • 
bile ınce tuı scrpmelidir, Gene 
h~ ,tabaka yaprak v r- ince tuzla 
\urun sepeti tahakıt tabaka tuz.· 

11tnıı olarak hazırlamalı, gölge 
~Yerde tutmalıdır. Kışa kadar 

Yapraklar renkl~rini muhafaı.a 
~ıniş olarak konserve edilmiş 

r. ......._ 

Afrikada 
( Başı 1 inci sayfada ) 

~İrınektedir. 
1 

Kahire : 8 (a. a} - Royter 
'tısının 8 inci ordu yanındaki 
ıusj muhabiri bildiriyor : 

i _Auchinleck orduıu, düşman 
'lt~tıne yüklcnmeğe hazır bir hal 
,dir. Asker , top , ve tanktan 

t Urckkep mütıe!ik takviyeleri dal
~ halinde batıya doğru ilerliyor. 
~ lllba ve av uçakları taşil kolla· 
ı ıcrinde uçmaktadır. 25 litre 
tırlıkında obüs atan tanksavar 
l?lar Rommel'in kuvvetlerini talı 
lictı:ttiği ve sahilin 15 kilometre 
lcdar cenubunda bııluoaıı dar a· 
~•ınue 600 kilornetrc!lik bir salıa
h baraj ateşi alhııda bulunduru· 
0r. Düşmanın bu dar araziden 
~ıp Nil vadisine yayılmasına bu 

raj ateşi mani olmuştu. Rommel 
-~di kuvvetli lngiliz mevzileri ile 
~llefik zırhlı kuvvetleri aıasında 

1~nıış bulunuyor ve Topruk'a 
~''ı yaptığı ilk h ·ımlede piic;klir· 
~ü~n , Gaı.ala'daki hattımız ö 
t ilde durdurulduğu zaman oldu
~ .gibi şimdi de ceııahtısn tehti· 
~ılmek tehlikesini geçiriyor.. Bu

l\ ııı.a beraber Gazala'daki durum· 
•ırrıdiki arasında bir fark var· 
~ Sekizinci ordu o vakit Nil ve 
~a karşı hsmleyi kırmak im · 

tıı elde edememişti . 

Zira kari derecede zırhlı kuv· 
tııcre malik değildi , ve cenup 

~11•hı muhafazasızdı. Bugün ise 
~~er kuvvetleri daha zayıftır. 
~ runüşe göre sahil ile Katara 
\t llhat araıi arasındaki 60 kilo 
~ ltelik bir cephe dahilinde müt-
ilt cenahının tehdit altında bu· 
lldug-u bir vaziyet de >oktur. 

,
1 

Londra : 8 (a. a.) - Reuter 
~tıs.ıııın lngiliz ıırhlı kolordusu 
~ırıdeki hususi muhabiri bildi 

!)Ot· 

lıı Müttefik kıtalardan mürekkep 
,""etti kollar dün sabah Elale
~trıin cenup batısında toplanan 
~ ll'ırneı ordusunun şimal gerileri· 
a do~r11 ilerl~meğe başlamıştır. 
~ 
~I satırtaıı yazdığım anda b:ı 
\ 1ır kıyıda Elalemeyn ile Elda· 
ltt ~rasında iki noktaya doğru 
~ •11Yordu. Müttefik zırhlı ku"vet· 
~~l\in ana kısımları mevzilerinin 
~8•ndeki düşmanı takipte de
laı tltiğinden şimalde ilerliyen 
~111t şimdilik tanklardan mahrum 
'tJ ~rıuyorlarsa da altı ve iki lib· 
~ obüs atan mühim sayıda 
~a~avar toplarını beraberlerinde 

Urrnektedirler. 

~· Bu kollar şimdiye kadar bir 
~ 11 •vemetle karşılaşmamışlarsa da 
~1.e bir karşılaşma gecikrniye· 
toıılir. Çok seri hareket eden bu 
'r ilrda Yeni Zelandalı kıtalarda 
~ı.r. Bu Yeni Zelanda kıtaları 
~ltı •ye kadar yaptıltları gece hü -
br larında ltalyan tümenlerine a · 
c ~ayıplar vermişler ve çok de 
~~Ungü çarpışnıalaıındıt düşman· 
(t tsirler almışlar ve toplar ele 

Çır .... • 
•oıışlcrdir. 

Sovyet cephesr 
<Baştarafı Birincide) 

şı mücadelede bir c;ok esir ' ve 
bil) ük miktarda ganimet alınmış 
tır. 

Şimal denizinde büyük bir 
İngiliz .Amerikan kafilesine Alman 
uçakları hücum etmişlerdir, Bu 
kafilede bir çok mühimmat, uçalt 
ve yiyecek vardı. 122,000 tno 

hacminde vapur tavyareler ve 
70,400 tonluk vapurda dt>niı al-
tılar tarafından batırılmışlır. 

Adana askerlik şu
besi Başkanlığından : 

1- 339 dogumlular ve bun
larla muameleye tabi (Sıhhi du
rumlaı ı dolayısile ertesi seneye 
terk edilen 338-337-336 ilalıiri 
doğumlularında ille ve ı;oı: ) okla
m.ıları 1317/912 tarihinde başlana
rak '28/ 7/ 94 'l akşamına kadar de
vam odecektir. Bu tarihten sonra 
gelen ;•erli ve yabancı 339 do· 
gumlu erlerle muameleye tabi 
o lan erler yoklama kaçağı tanı
lar alt haLlarında kanuni muamele 
yapılncaHır. 

2- Bu müddet yani yoklama 
günleri aşağıda yazılı olduğu veç· 
hile taksim edilm~ştir. Bu mıntı· 
katara ait mümessil ve köy muh· 
tarları gösterilen günlerde 339 
doğumluları nüfus hüviyet cüıdan
ları berabt;r olduğu halde birlıkte 
şübeye gelecektir. Askerlik kanun
unun 25 inci maddesi bu hususe 
surc!ti kat iyede emretmektedir. 339 
Jularla bernber şubeye gelmek 
mecburiyetinde olan muhtar ve 
mümesı; ı llerden gelmeyenler hak
kında şiddetli muamele } ı:ıpıla · 
calctlr. 

3- Merkez nalıiyeı;ine bağlı 

köylerle mahal!elN 13;7;942 ta· 
rihinden 16-7-94.: tarihine ka
dar, Miııis nahiyesi 17 - 7-942 

larihindrıı 21-7- 942 tarihine 
kadur, Karataş nahiyesi 22 7-
942 tarihinden '24-7-942 laıı· 

hine kadar ve Tuılıı rıahiyt.'sİ 

'25-7-1>42 tarihinden '27-7-942 
l!ıÜnÜ ak41amına kadar 339 doğum· 
lu ve bunlarla muameleye tubi 
t<rleriııi.n yoklamalaı ının yapılma· 
sı icin askerlik meclisine bu er · 
leıi getirecekle~dir. 

4- 339 do~u nılıı talebeler 
mektepte müdavim talebe olduk· 
!arına dair Mektep Müdürlükle-
r inden aldıkları vesikayı Askerlik 
meclisine getirecekler. Bunlar 
içeıisinde lise ve liseye nrnadil 
meldeplerden mezun olanlarla 
338-337-336 ;ıahiri doğumlular
da mezun olanlarda ellerindekı 

vesikalarla askerlik mecli.tine mu· 
racaat edecekler, etmeyenler hak· 
kında kanuni muamele yapılaca~•· 

5- Mahalle ve köylerde bu· 
lunan 339 do~umlular ve bunlarla 
muameleye tabi yabancılarda ay· 
nen yerliler gibi haklarında mua
mele yapılacak ve bunlarında 
yoklamaları yapılması için şube· 

ye muracaat etmeleri. 
6- 339 doğumluların ve 

bunlarla muameleye tabi olanla· 
rın namına davetiye yazılmış ve 
mahallelere dağıtılmıştır. Bu dıı · 
vetiyede lıünyesi olmayan 339 
doğumlular varsa bunlarda yok
lamalarını yaptırmak üzere behenı· 
hal şubeye muracaat etmeleri 

ilan olunur. 

••• DOK T O R ••• • • • Mavallak Emıen • 
ı Asker lıa_stahanesi clahiliye ı 
f Mütehassısı f 
f Hastalarını hergün sa· f 
ı at 15 ten sonra Kızılay ci- ı 
f varında 18 numaralı evde f 
f kabul eder. 14339 f 

········~····· 
Berlin : 8 (A.A) - Elalemeyn · 

deki sA~aş hakkında İngilizlerin 
i'imadlı hrberler yaymaları Ber
lin askeri mahfillerini hayrete 

dütüruıüıtür. 

TORKSOZO 

Aleutian adalarında 
batan gemiler 

Vaşington : 8~(a: a.)-Amerika 
bahriye nazırlığının bir tebliğine 

göre Japonların, batı Aleutian a· 
dalarını işgal için sarfeltikleri gay· 
retler sırasında 3 torpido muhribi, 
bir kruvazör ve bir nakliye gemi· 
si batırılmış;_ biri tayyare gemısı 
olmak üzere 9 gemi de hasara 
uğratılmıştır. 

Bu haber Amerikalılar arasın· 

da büyük bir memnuniyet doğur· 

muştur. Attu ve Kiska adalarının 
Japon kuvetleri tarafından işgali 

üzerine hasıl olan huzursuzluk za· 
il olmuş gibidir. Filhakika Alaska 
ahalisinden ziyade Pasifik kıyıların· 
da oturanlar bu işgalin evela A
laska'ya sonra oradan Kanada, A· 
merika'ya karşı yapılacap mühim 
bir hareketin başlangıcı olup ol· 
madığını soruştutmağa başlamış 

lardı . 

Bütün gazeteler ve radyolar 
Japonları bu üstlerden çıkarmak 
lüzumu üzeı inde israrla durmak· 
tadır. 

------- ·-·--·----
KAYIP - Askerlik teıkirc · 

lerim i kaybettim . Yenilerini ala
cağımdan eskiletinin hükmü ol
madığını i:an ederim . 

Sarıyakup mahallesinden 
lsmail oğlu 316 doğumlu 

Ömer · Faııl Eker 

ZA YI - Ceyhanın Elma gö
lü' ve namı diğeri Bahriye köyüne 
ait muht:ırlık mührümü yitiıdim. 

Yenisini alacağımdan ~slı:iıinin 

hli1<mii olrnadıkını ilan ederim. 

Ceyhanın Elma götü ve 

Namı değeri Bahriye 

14310 köyü muhtarlığı 

------- ----

Düzeltnıe 
7 ı 7 /94'2 1 ar ılıli r.üsah m ızd a 

Merkeı mintelıesi Tapu Sic ı l Mu· 
hafızlığı tarafından ilan ettirilen 
Hazineye ııit 3 parça gayri men· 
kulün l.2 3 üııcü mııdJdc:rinde 
2.iltredilen köy ismi (Celal oğlu) 

köyü . olmayıp (Gılan oğlu kö} ü) 
olduğu düzelterek ilan ederiz. 

Cebelibereket sulh 
hukuk mahkemesin
den : 

E.sas : '.292 

Osmaniyenin Kara Çay ma
hallesinden Çölt oğlu Mustafanın 
tesçil davaaıııın icra kılınan muha
kemesi soııunda Osmaniyenin Ka· 
ra çay mahallesinin Alliş değir· 
meni mevkinde şarkan yol garben 
harkı şimalen Alliş değirmeni ve 
cenuben Haydar bahçesi il~ mab· 
dut altı dönüm mahalli halı ara
ziden imar ettiği sabit olduğunun 
bu yerin müddd namına tapuda 
tesçiline karar verilmiş olup kara· 
rın keslıi katiyet etmesi için de 
gazete ile ilan edilmesine kaı ar 
verilmiş olduğundan bu cihet hak
kında itirazı olanların Osmaniye 
sulh hukuk mahkemesine müra-
c:aatları ilan olunur. 14353 

KAYIP - Misis civarında 
otomobilimin yanında uyumakta 
iken ceketimle birlikte askerlik 
teıkcrem, nüfus kağıdım ve töför· 
lüle ehliyetnamem çalınmııtır. 

Yenilerini alacağımdan hü· 
kümleri olmadığını ilan ederim. 

Adananın kar~ıyalca mahal
lesinden Cumali oğlu şoför 
Cabbar Uçar 327 doğumlu 

14351 

KAYIP - Ceyhan askerlik 
şubesinden aldığım terhis tezke· 
remi lcaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan t'skisinin hükmü olmadı-

ğını ilan eylerim· 14352 
c~yharıın ısırganlı köyün
den Halil oğlu 320 do· 

ğumlu Mehmet Bebek 

SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE MÜDÜRlÜGÜNOEN : 

Orman Emvali Satış ilanı 

Cinsi 

Mik<ları 

Hac mı 

Mı3 D/3 

Beher metre mikabını 
Muhammen vahit fiyatı 

Ura Kuruş 

Köknar eşçarı 352 000 3 70 

1 - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazasi dahilinde Arpalık 
Devlet ormanından çürük dahil Gayri Mamul 352 metre mi· 

kap miktarında kerestelik Köknar eşçan satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 1317/1942 günü saat 11 de Seyhan Orman Çe

virge Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 
J - Beher metre mikabınm muhammen fiyatı :~ Lira 70 

Kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Orman 

Çevirge Müdürlüğünden, Ankara Orman Umum Müdürlüğün-

de, Kadirli Orman Bölge Şefli~inden alınır. 
5 Muvakkat teminat 97 Lira 65 Kuruştur 

6 - Satış umumidir. 

7 - Orman 27161942 gününden itibaren on beş gün müd 

delle satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bedeli dört 

taksitte ödenecektir. 

9 - Taliplerin Ticaret Odası vesikalariyle birlikte bf"lli 

edilen gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (B u ve

sika köylülerden istenmez). 

10 - Bilumum Mesarif müşteriye aittir. 

27-1-5-9 14294 

i 1 an 
BllEDİYE REiSliGiNOEN : 

1- Kumaşı Belediyemizden verilmek şarti(e Temizlik 

işleri amelesi için 65 takım yazlık elbisenin diktirilmesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2-· Mu ham men bedeli: beher tl\kımı beş lira hesabile 

325 lira ve muvakkat teminatı ise 25 liradır. 
3- lhalesi 14 Temmuz 942 salı günü saat onda Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi görmek üzere Belediye Yazı 
işleri Müdürlüğüne, ihale günü ve muayyen saatte teminat 

makbuzları ve Ticaret Odası vesikalarile birlikte Belediye 

Encümenine gelmeleri ilan olunur. 28-2-7-11 14036 

S Sayla 

:0>~•·~·~•0·~~0~~0~~9··~~0 • • i Ça 1 t .... · ~ 
J AÇILDI 
ı İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam· + 
-0- lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare -0-

ı-O- altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek ı 
-0- müşterilerin esbabı istirahatını temin için-0-

i 
hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir O 
d_ef_a ziyaretten sonra siz de tasdik edecek· 
sınız. 14-15 14248 

ı+'°"°9++++-H-+++••••~~o+++++++ .................. ._. .......... - - - -' • • ............. ~ ............................... ._. .. 49> ..... ........... ._ •• 

• • • • i DOKTOR ! 

l İrfan Kayra j 
; R6atgen ve Elektrik tedavileri : 
i mfltebaısııı ber tirli lektrlk i 
i tedavileri yapılır ! 
: Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder i 
. J • ! ıkenderun Belediye karfı•ı 35 No. da t 
! 14270 i • • • 

··-·- ·- ·-·-·· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-' 
Matbuat Umum 
Müdürlüğünden : 

'\nkara Radyosu Türk Musikisi Heyeti kadrosundaki münhallere 
imtihanla ses ve saz ve imtihanda gösterec~kleri istidat ve 1iya"8te 
göre artist namzedi ve stajiyerler alınacak ve bu atajiyeı ler yetiştiri
lerek müteakip imtihanlarda muvaffak oldukları takdirde kadroya 
geçirilmek üıere muayyen bir ücretle çalıştırılacaktır. Bu heyete ar
tist vera staji}'er olarak çalışamk istiycnlerin Temmuzun on beşinci 
çarşamb a giinü saat 10 da Anksıra' Başvckfilet Matbuat Umum 
Müdürlüğü Radyodiflh.yon Müdürlüğünde mütehassıs bir Jüri heyeti 

huzurile yapılacak imtihana girebilmek için aşağıda yazılı vesaikle 
en güç 13 Temmuz 1942 paıartesi gününe kadar Ankara'da U lus 
Meydanında Koç Apartmanında Matbuat Uumum Müdürlü~üne mü . 
racaat ederek kayıt numarasını almaları laıımdır. 

Mufassal irntıhan talimatnamesi Ankara'dn Ulus Meydanında Koç 
Apartmanında Matbuat Umum Müdürlüğünden ve lstanbulda Bele
diyede Çenberlitaş Palasta 6 numarada Matbuat Umum Müdürlüğü 

Jıııtanbul . Bürosunda alınabileceği gibi telgrafla talep vukuunda bu 
talimatnameler gerelt Matbuat Umum Müdürlüğünce gerek 1 tanbul 
Bürosunca i~tcklilere gönderilir. 

Radyonun Türk Müziği kı,mıncla artiıt veya stajiyer olarak 
çalışmak üzere evvelce müracaat etmiş olaıılaı ın da isteklerini ıışağıda 
yazılı vesaiki de göndermek veya getirmek ~uretile tekrarlamaları 
rica olunur. 

Talip olanlardan istenen hususlar şunlardır: 
1- Dilekçe, bu dilekçede Türk Müzik Heyetinde hangi hizme · 

tin iııtendiği açıkca bildirilecektir. 
2- Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3- Doğruluk kağıdı, 

4- Bulaşık hastalığı bulunmadı~ına ve vazifesini muntazaman 
ifaya mani beden ve akıl arıza ve hastalıkları olmadığına dair ra· 
por. 

5- Hal tercemesi, bu yaııda yakın akrabası, tahsil derecesi, 
evvelce bulunduğu hizmetler, halen ne gibi bir işle meşgul olduğu 

kısaca yazılacaktır. 

6- 6x9 boyunda açık başla çıkarılmış 6 tane fotoğraf, 
7- Haklarında malumat alınabilecek kimseler ve adresleri. 

1-3-5- 9 14318 

SEYHAN VilAY[Tİ DAiMİ ENCÜM[HİHOEN : 
Memleket hastanesinin senelik Yiyecek ve içeceğiyle yaka -

cağına evvelce tayin ve ilan olunan vakitte istekli çıkmadı

ğından Eksiltmeleri yapılmamıştı. 
Şartnameleri hergün hastanede görülebilecek olan bu ihti· 

yaçların Eksiltmesi 23-7-942 perşembe günü saat 10 da 

Encümenimizde yapılacağından isteklilerin müracaatları ilan olu-

nur. 9-14-18 21 14348 

Yill YET DAiMf ENCOM[NİNO[N : 
Osmaniye memleket hastanesinin 1942 yılı erzak ihtiyacı· 

nın temini için 2-7-94::? günü yapılacak olan açık eksiltnıo
sine talip çıkmadığından açık eksiltme 16-7-942 perşembe 
gününün saat onuna uzatılmış olduğu ilan olunur. 14349 

Milli MENSUCAT f ABRIKASI M000Rt060HOfH · 
Müfredatı aıağıda yaıılı iki malcbuzu zayi eyledik 

Tarih Numarası Bedeli Vergisi 

13-2-942 962873/ 11360 Seri 4 Lira 28526,74 S. Muamele 

13-2-942 962872/11359 Seri 4 Lira 30780,33 istihlak 
Musadriak suretleri alınacıığından asıllarının hükmü olmadı~ı ilan olunur 

14350 
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BORSA 
PAMUK - HUBURAT 

27 . 5 - 1941 

CiNSi 
KiLO FIATJ: 

-Ena7. -En çok 

K. S K S . 

• • • • • • • .. 
• rıazete ve Matbaası • • • • 

Kcn.a ı 00 00 00 ,00 
Klcvlanrl Ç. - 00,00 

K lı·vl<ıncİ I ı-oo.o'f." oo,oo 
K lcvland il OU,00 00,00 

~ı. -:~aı1'.1~1-=1 00.f.Oj _ oo.o~ • • 
} • 1 t>nl17.I 00.ÔÜ 00.00 

• • Türksözü OKUYUCUlARINA DÜNYAtHt~ HER TARA

• • • • • 
Kapıınul-ı -,- -
.2::_Çi~di - - 00,0~ 
K ._Çiğidi 1 -1 _o.oo 
Susam 0,00 

• Bul'!'d:ıy yı:rli <.;0,0 -o;oo-
-Ar~a - O,ÔÔ- 0,00-
y uıar o.oo - - o,on f INOA VUKll BUlAH HADİS[l[Ri GOHO GÜ- • • Gazetesi ~ 

w 
~ 

HÜNE VERİR. TÜRKSÖZÜNÜ TAKİP tlliHiZ. : SerL~'i Dövi' Kurları 
DOi.AR • • • 

: Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 
Alış 

S.ılış 

129.W 
132 20 

w plAn, harita, bilumum matbaa 
ff:lerlnl Tür ki yede mevcut mat
baalara rekabet eder de ... ecede 

~ tab ve s!la-ane elden çıkarır. e 

1'ürksözü 
MQtbaası 

• • • 
• 

STERLiN 
lılıolül beJ. ller• ( uıol •·· 776 
cJ . ı. ) prı-ııli s ılı; 
T rr~ıy d~n qunJı•ııf ... n nnv 

lııı [, J ·il . " 
llıı Ot; • o•lt-n ıw.I l .... ı~ ltcı' 
ol:u''~ .. r:I 11 l ın,,iıl ... rln ulı,. 

kur o 

'r'arJ ın "'"'" -..r(yıılıl 111> "f-• '\ıJİtt ' ı•• J ... ,,. ı .l.!.""I r~r.ıı 

~ alı) l ı , 

1,1 • • ~jrksözü Ci~t Kısmı 
!'rın !. ' •ııl ~ ( r •• ı. ıl moı 

ru'loıı "'•s.uır '· ) 
Pı inni:z ul<$ y., ru 

SAGlAM TlMIZ, ZARif Gil T i~lERİNİZİ ~NCAK TÜRK SÖZÜ limuıı·i N,..şriy.ıt Miidiu ıi: 

MUCELLİTHAU[Sİt'O[ YAPTIRABiliRSiMil ı'HAC/r GÜÇLlJ 

• 
T. iş Bankası 
KO.çtik tasarrul lıesapları 

1!42 ikramiye plAnı 
K 1 ŞI DEi.ER : 2 Şubat, 4 ııtu yı:;, .1 A ğusto ' . 

2 /kim:iteyı in lllrihler inde )' }pdır 

1942 ikramiyeleri 
l.ır ılı~· 

.. 

Tl.lrklye i ş 5ank~sına r>ara yahrrnakSa yalntı: 
• para biri . tlrmlş ve lalz ~lmı oimaz, ayni 

zamanda talllnlzl de denemiş olursunuz -
--~----

\ 

• I 

( 

---- ------------------------------------~------

TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
KU:"'UIU$ tarihi : 1888 

s,.rmrı)•e.,i : ıoo.000.000 Tür~ /Jra•• 
Sut ,. v('; aıanıı ıwerlı : if> 

/.ırıtl "e twrırl lu:r ııevı banka muaıtıc:lei ,. 

Para biriktir~ıılcre 28.8'>0 lira ikramiye- v .. rıyor 

/ 11 ını H;.,nka.,ırıd:ı kuınl>ar:ılı ve ıhbarsız tasarruf hesaı. hır.rııı «-n 
<f-7 ~O !ırası hulunan!ar;ı srncdc 4 cfrhı çekı!ccek kııı ';ı i'«

aşa~ıciski plfina ıöı~ ıkr :ımiye dağılı !~1caktır 
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IJf KKAT : He~aplarırıdaki !'aralar biı s-ııt" içiııdt- 50 
liradan aşağı diişmiye ı ıl~n· ikranıiyt> çıktıi'!'ı t ııkdirdf" yüıdt'" 
20 fa:r.lasile v~ril~ct"ktir. 

Kuralar stıwde 4 dt:f a. 11 - Eylül. 11 Biı irır.ikanun. 
Marl V<'< l ı HHi,. ıı t • rıı'~'tı I• ;~~!·:·, .. r, 
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Nazarı dikkate ! 

• (1 

: Ceyban ıstlblAk Kooperatifinden: : 

: Senelerden beri faaliyetini durdurmuş : 
e olan ıklisadı Milh Teavün Ahın ve Satım e 
: OrtaklığJ Kooperatif Şir~eti bu kere ye- : 

nideıı Ceyhanda(Ceyhan istihlak Koopera-e 
: ıifi) naını altında faaliyete başlaınışhr. 1-ler : 
e nevi 1ı1anifalura ve kantariye nıallarını ve e 
: eşyalarını devletiu tayin eylediği ınuayyen : 
• kar ınukabilinde perakende olarak satışa e 
: başlannştır. Sayın halkıınızın Şirketin Sa- : 
9 hş nıağazasına uğramaları kendi ınenfaat- • 
: leri icabıdır. 26 - 26 14082 : 

•••••••••a•&•••••••• •••••• 
- . -----·-----

Bütün ağrıların panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
!u nıucırııı ıd BAŞ vt> l>JŞ u2rılıt
ını !<İirrıt!c irnlr\.I"' 1.1\fıdir. Rrı· 

ıınfrznı.ı "h'&ı, sirıir mofsal v~ 
del ıslıınphrı NE.VROZlN'le 

tcdıı1ti edilir, Müeıair ilaı; : 

icabında günde 3 hafe alınabilir 

9 Temmuz 1942 

., ., •' •t •' •' .( •• •f ............................... . 
• • 

! Maarif Vekaleti • 
ı : Beden Terbiyesi Omam Mldlrllll 

İ NEŞRİYAT! ı 
ı Bedı>n Tı•ı l>iyesi Umum Müdürlüğü tarafından neşredilen :! 
ı kitnplardan aşağıdakiler karşılarındaki bedellerle satışa çıkarıl

: m:ştır. lstiyeııler : Arıkara'da : Akba Kit abt'vinden, lstanbııl'da: S 
: l\.foallim Ahmet Halit, inkılap ve Çığır kitabederinden, Kars'ta : S 
ı Mehmet Turkel'deıı, Rolu'da : Zafer kitabevinden, Aııkaıa, Is· S 
: taııbul, İımir, Diy-Hhakır, Afyon, Konya, Antalya, Adana, An · : 
: takya, Sivas, Erzurum, Trnbıon, .Samsun Maarif Vekilli~i Yayııı- ı 

ı evlerinden sal ın alabilirler. S 
ı Kuruş S 
: : 
: 50 At!etiırn d kitabı, S 
: 41J Futbol hakt'm 1..ılııvuw, ı 
: 50 Heyııelnıild futbol lrnidelrri, : 

: 511 Futbol kılavuzu, S 
: 20 Köy Spor ~ahalan hal.kırıda öj{iitlt:ı, : 
: 125 Eski Türk sporlar 1 iİ'lCI irıdı· ar ol'jlll ııııılar' : 
: 75 l\foderıı atletizm, : 
ı 50 Balkan kır koşusu, S 
: 50 Halkan giireşlcti, S 
ı 150 Greko l<omen giirt:ş oyıınl;111, ı 

: t Stı Tı·nis, ı 
ı 75 1':: vık • poru, S 
! Bıı ~ ılıılın·kı ıııılt • Bı•dt•ıı 'l't'r hiv~.,i vr 'ipoı 111< t'nıu.ısı d ı ı 
: lııılırnııı ı 
: :) 14Vl4 S 
:e++••• •••••••••••••••••• •••••••• •••••• ••••••••••••ı 
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~ Oi~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 

CAZİB[ Y[ 60ZEllİKTİR 1 " J( 
~ 
" "Kadvolın,. haı i\..:ıı t;u ıc miies \ d~ ı~ ırlak ııdin:kr veren 

" sir lı·ıkibi, d·ı;nı.ı t:ı1di~i ile ' "Radvolin., siıi h:rkıhi meçhul 

M temavüı. etmİ} V(! uııbirılt:n·ı: \ve birk,ıç misli p:ılıalı ecnebi 

A kişinin tercih ettiği ye~an~ diş mii ı:ıh~aı latırırlan da rııiisla~· 
M macııntı hı.ı!:ııc gelmiş! iı. f •ış 
N hıfzıssılılıa">ınd:ı ve güıellığırı 

ni kılmıştır 

" • 
~ RADYOLIN 
~::::::~:x~x:::::ıcz::x:::zza-

-----------------
":::::z::::::::z::~::z:szzz 

" D O il T O R 
tt 

:Muza/ fer Lokma 
M 
~ Bergin bastaıarinı maayeaella· 
~ nesinde kabul eder. 
::::::::::::z::xxxzz~:s.-

---------
SEYHAN VİlAYETi DAİMİ [NCÜM[NİNDlN : 

1 - Dill.>crler st>kisi koııglmtra ocaklarından ( 1500) M.S 
koııglnıt'ra ihraç v~ istifi (4360) lira (80) kuruşla açık ("ksiltmt
ko11ulmu~lur. 

2- Eksiltme 1617;942 tarilıinı-- ıııiisa<lif perşembe güıı 11 

saat onda Vilayet daimi encüınenindt: yapılacaktır . 
3 - İstiy~nler bu işe ait ke~if evrakım görmt>k için Nafıl 

nıiidürliiğüıı~ müracaat edt>bilirler. 

1 4- lskklilerin (327) lira (06) kuruş muvakkat teminat "' 

' ııı c:> lt"'ri lazınıJır. '.l8 -2-5-9 14305 


