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1 •············· Büyük Şefe l\tlilletin 

candan bağlılığı 
Samsun : 24 (a a. Hususi muhabiri bildiriym) 
22 8 1942 cumartesi günü akşamı sa~t 19.30 dıı Turhal'a nıuvttsa · 

lat buyuran Reisi Cumhur !.met loönü Turhal Şeker fabrikasında let· 
"iklerde bulunduktan ve bir müddet istirahatten sonra saat 24 te yol· 
!arına devam etmek ü:ıere hususi trenleriyle Tuı lıul'dan ayrılmışlardır. 

Hususi tren 23 8 1942 pa:ıar günü ıabahı l.iıdik istasyonuna gel
miştir, Reiıicumhur saat 11 de otomobille istasyona 15 kilometıe me· 
safede bulunan Akpınar Köy En-ıtitüsunü ziyaret buyurarak enstitünün 
inşaat, :ıiraat ve sanat durumları üzerinde incelemeler yapmışlar ve bu 
huııustaki başarılardan memnunluklarını beyan etmişlerdir. Reisicumhur 
bundan sonra Ladik kazasını ııereflendirmişler ve hallcın roşkun sev
iileri arasında Halkevi ve kaymakamlılc binalarını ziyaret ederek te · 
masta bulunmuşl&Jdır. 

Mılli Şef saat 16 da otombille Ladik'ten har«>ketle Kavak ka:ıasına 
uğramışlar ve yollarına devamla saat 17.30 da binlerce halkın içten 
tezahürleri arasında Samsun'a şeref vermitler ve Vali konağına misafir 
olmuşlardır. Milli Şef Bafrayı da şereflendirmi~lerdir. 

Brezilyanın harp· 
i/Qnı nıeselesi 
M. 
bir 

Bal; bana Mihver için 
tlarbe telAkkl ediyor 

Ankara: 24 [ Radyo Gazeteat)-
55555555555555 ı AmP.rilca Hariciye na:ıırı Brezilya· 

nın ilanı harbi münasebetiyle be· 

ltalyada'ki 
tasfiyeler 

Ankara: 24 [Radyo gazetesl)
ltalyada Parti mensupları ve ida· 
re amirleri arasında tasfiyeler de· 
vam etmektedir. 15 vali tekaüde 
sevkedılmif , 17 yeni vali tayin 
edilmiştir . -

Ticaret V 111111 
Aakaralla 

-
İstanbul ; 24 (Türksözü Muha· 

birinden)- On gündenberi şeh· 
rimiıde bulunan ve gerek Ticaret 
Vekaletini doğrudan doğru}'& ala· 
kadar eden müesseselerde, gerek· 
ıe lstanbul piyasasında mühim 
ve esaslı tetkikler yapmış olan 
Ticaret Vekıli Doktor Behçet Uı 
dün akşamki trenle Anlcaraya dön· 
müıtür. Vekili haydarpaıa iıtaıı· 
)'Onunda, şehrimi:ıde bulunan 
Maarif Vekili HıtSd Ali Yücel, 
lıtanbul Valisi, Mıntıka Ticaret 
Müdürü, Ticaret Odası Umumi 

katibi, Ticaret Ofisi ve Toprak 
Mahıülleri Ofisi Müdürleri, Bele· 
diye İktisat Müdürü ve Ticaret 
Vekaletinin lstanbuldaki müeuese· 

yanaıta bulunaralc, bunu Mılıver 

için bir darbe olduğunu sörlemiş· 
tir. 

Montevıdeo : 24 (a.a.) - Bre· 
ıilyanın mihver devletlerine harp 
ilan etmesinden sonra ortaya çı
lc:an vaıiyet karşısında Uruguay'm 
tutacağı hareket hattını ta~ in et· 
mek üzere hükumet hası bugün 
Cumhurreisi M. Baldomir'iıı reisli· 
ğinde toplanmıştır. 

Uruguay hariciye na:ıırı Reuter 
ajansı muhabirine demeçte bulu-
narak~ Uruguay hük~metinin son 
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ı Kal kasya'da ı • • 
ı Almanların ı 
ı ı 
ı hareketleri ı 
• • ı yavaşladı ı. • • Ankara: 24 (Radyo Gazetesl)-
Sovyet cepheıindeki uvaşlar de
vam ediyor. Kafka1lar doğusuna 
olan Alman ileri hareketi gayet 
ağırdır. 

Stokholm : 24 (a. a.)- Roy· 
ter ajansının hususi muhabiri bil
diı iyor : Stokholm Tidingen gaze
tesinin Bertin muhabiri Kafkasya 
eteklerinde Rus mukavemetinin ta
bii olarak arttığını gazetesine gön· 
derdiği bir ya:ııda bildirmektedir. 
Muhabire göre, Alman ve ltalyan 
kıtaları uçuşlar arasında kendileri 
ne bir yol açmıya çalışıyorlar. Bu· 
ralarda her taş yığını ve her ge· 
çit bir istihkam halindedir. Alman 
ve halyan kaynaklarından Stok· 
holm'e gelen her haberde mühim· 
mat ve yiyecek sevkıyatındaki güç· 
tüklerden bahsedilmektedir. 

Don kavıinde ve Stalingrad 
karşısındaki durum hakkında burıt· 
ya gelen haberlerden anlaşıldığJ· 
na göre, burada cephe hattı Klets · 
kaya ve Kalaç merkezleri arasın· 
da lemevviiç etmektedir. Ruslar 
nehrin doğu sahilini karşı hücum· 
!arla temızleınıye '11' şıyorlar. Al· 
manlar ise batı sahilindeki Rus 
köprübaşlarını tahrip için kütle 
halinde bomba uçakları gönderi· 
yorlar. Von Bock nehrin doğu sa· 
hili üzerinde köprübaşları tesis et-
mişse de bunları şimdiye kadar 
hissedilir derecede genişletmiye 
muvaffak olamamıştır. Bu arada 
Timoçenko nehrin karşı sahilinden 
takviye kıtaları sevkına devam et· 
mektedir. 

!erine mensup zevat ve gazeteci
ler uR'urlamışlardır. 

Bomboy poliai bir anarfiati götürürken 

ı"""""""""""""""""""""""""1 

ı I ·· .. , R it : f nonu ne uzve ı 

İ mesaj gol/adı 1 
ı ı 
ı ı 
J Mesajı , Ankaraya gelmekte olan f 
f B. Vilki getiriyor f 
i Vaşington: 24 ( Amerikan Enformasyon ofis bildiriyor ) - ı 
ı Reisicümhur Rıızvelt bugün Vandel Vilkinin yakın şarka yapa· ı 
ı catı seyahatte Türkiyegi de resmen zi11aret edecetini bildirmiştir. ı 
ı Verilen tamamlayıcı malümata göre Vilki Mısır, Arabistan , Fi· ı 
ı fütin tıe Suriyeye ulradıktan sonra Ankaraya giderek Türkiye ı 
ı CümlıurreiJİne, Ruzveltin şahsi mesajını ve Amerikan harp sa · ı 
ı nuyiinin bütün prolramını takdim edecektir. ı 

ı . ı 
"""""""""""""""""""""""""" 

Bombayda 
anarşiler 

Ankara : 24 (R•dyo gazetesl)
Bombayda kargaşalıklar yeniden 
artmıştır. Bir çok talebeler tev· 
kif edilmiŞtir . Kalküta Üniveui· 
lesi askeri iıııat altına alınmış 

ve ild profesör tevkif edilmiıtir. 

Diyep akını 
Ankara: 24 (Radyo G•zeteal) 
Martşal Petenle Lava! Alman 
kumandanına bir telgraf çekerek 
Diyep hücumunun tardedilmeıin· 
den dolayı kendisini tebrik et· 

1 
mişlerdir. Komutan buna cevap j 
vererek, Fransız halkının bu ha· 
dise karşısındaki ıükıinetini kşck· . 
kürle karıılarnııtır. 1 

Kırımdaki Türklerle 
yapılan bir görüşme 

2500 kilometrelik bir otobls seyahati 

O 
n iki günde, Almanya, Lük· 
semburg ve Fransada 2500 

kilometrelik bir otobüs seya· 
hati yaptıktan sonra Viyanaya 
gelmiştik . Alman yollarının mu· 
kayese kabul etmez güzelliğine 
rağmen [ Ekseriya otostratlar ü · 
zerinden gidiyorduk ] Bu seyahat 
bizi iyice yormuştu • Viyanadaki 
bir iki pnlük istirahat bizi Rus· 
ya seyahatine hazırlamata kafi 
geldi. Yağmurlu , sisli bir sabah 
Viyana tayyare m~ydanmdan ha· 
valandık . On iki kifilik askeri 
bir nakliye tayyareıile gidiyor· 
duk. Tayyaredeki 011 iki koltuk da 
meşguldü. Bize mihmandarlık ya• 
pan asker ve sivil Alman dost · 
larımız da bizimle beraber Sivas· 
topola geliyordu • Az muhtemel 
de olsa bir tehlikeye dotru uç· 
mamıza rağmen hiç kimsenin çeh· 
resinde bir endife işareti görül· 
müyordu. Havalanmanın ilk da· 
kikalardaki heyecanından doğma 
sessizlik beş e11 .lakika sürmüf 
ve sonra herkes neı'e ile konuş· 
maia ve şakalaıınağa başlamıştı. 
Çoo ensrinden uçtuiumuz için al· 
hmızdaki toprakların bünyesini 
ve birbirine ulalı gibi mütema· 
diyen devam eden köyleri, kasa· 
baları bütün aç;ldıtile göre bili· 
yorduk . Karpatlara dotru yak· 
lafhtımız zaman tayyare de yük· 
•elmete başladı. Ve nihayet 2300 
ınetre irtifaa kadar çıktık . Ara· 
mızda uyumaya başlıyanlar var· 
da. Rahat bir uçufla Avrupanın 
bu sayılı datlarını da geçtikten 
sonra Ukrayna topraklarının üs 
töne gelmiştik . Üstünden saat· 
lerce uçtutümuz bu toprakların 
tamamile ekilmiş olduğunu büyük 
bir hayretle görüyorduk . Mısır , 
ay çiçej'i ve butday tarlaları 

ınuntazam hendesi Jekillerle ufuk· 
lara kadar dayanıyordu. 

Birdenbire gözlerim tayyare· 
ain sol motörüne ilişti • Motörün 
içinden buhar halinde çıkıp ka· 
nadı ıslatarak geçen bir fey gör· 
düm • Az sonra da duman çık 
maa-a baıladı. Bunun normal bir 
§ey olmadıtına hüküm etmek için 
mutlaka makineden anlamak la· 
zım değildi. Meseleyi pilotumuza 
haber verdik. Sonradan bizi te · 
lişa dütürmemek kaygusile ol• 
dutunu anladıtını ve soğuk • 
kanlılıkla bunun ehemmiyetli hir 
fCY olmadıtını , fazla yat 
alındığı için motörün dışarı yat 
verdiğioi söyledi. Fakat , bir ta· 
raftan da telıizcinin faaliyete geç· 
titini gördlk • Bu, iyi bir işaret 

değildi • Nitekim çok geçmeden 
motörden koyu bir dumanla ka· 
rışık alevler çıkmata ve kızıl 
bir dil gibi altında benzin deposu 
bulunan kanadı yalamağa baş· 
)adı • Artık tehlikeyi saklamak 
pilotuwua için de imkan dıfına 

Birdenbire tayyaremizin sol motöründen 
alevler çıkmaya başladı; çehrelerdeki neşe 
ve renk uçmuştu ; akibet çok korkunçtu 

"'"' Ya~• . .· 
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çıkmıştı. Bize mecburi iniş ya · 
pacağımızı ve sıkı durmamızı 
söyledi. Dalgalı bir arazi üstünde 
bulunuyorduk • Böyle bir sahaya 
İnmenin her halde yüzde seksen 
tchlikeıi vardı Çehrelerdeki neş'e 
ve renk yavaş yavaş uçmuştu • 
Kendi yüzümü görmüyordum a • 
ma, her halde onun da arkadaş· 
lanmınkinden (arkı yoktu . Aşa· 
ğıda bizi nasıl bir akibctin bek· 
leditini bilmiyorduk. Bütün mu· 
kadderatımız izami derecede şan· 
sa ve biraz da pilotun maharc · 
tine asılıp kalmıştı • Bu müddet 
içinde telsiz mütemadiyen çalı· 

şıyordu • Nihayet çok yakında 

askeri bir tayyare istasyonunun 
bulunduğunu ve oraya kadar git· 
memiz mümkün olduğunu Öğren 
dik. Yanan motör susturulmuş , 
duman ve ateş de kesilmişti. Göz· 
)erimiz bize bu nahoş muzipliği 
yapan molöre takalı olduğu halde 
daha yarım ıaat uçtuktan sonra 
bu ista1yona geldik ve hiç bir 
hadise çıkmadan toprağa ayak 
basabildik • O geceyi orada ge· 
çirdik . BüyQk misafir severlik 
eseri olarak Alman tayyarecileri 
yataklarını bize terketmişlerdi • 
Cephe hayatının darlık ve im· 
kinsızlıklarına ratmen bulundu
ğumuz pavyon iyi bir ka7.a ote · 
limiz kadar konfurlu idi • Yatak 
ve yastık örtilleri derhal değişti· 
rilmİftİ • Su ve elektrik vardı • 
Büyük Alman teşkilatçılık kud· 
retinin küçük bir örneğini daha 
görüyorduk. Uzun süren bir uçuş 
ve atlatılan bir tehlikeden son· 
raki jÖvde ve sinir yorgunluğu 
ile erken.len uyuduk • 

Gece de devam edeu bir tamir 
den sonra tayyaremiz yapılmıştı. 
Ertesi sabah Simferopol'a doğrq 

hareket ettik • Fakat , sol taraf· 
taki koltuklarda oturanlarımızm 
gözleri arıza yapan motörden ay· 
rılmıyordu . Gittikçe , tarihin en 
büyük harp ve dehşet sahneleri 
olan, taarruz eden Alman ordu· 
lan için olduğu kadar toprakla· 
rını müdafaa. eden Sovyet kıta· 

ları için de birer kahrAmanlık 
destanı sayılacak hadiselerin geç· 
tiği topraklara yaklaşıyorduk • 

Uzun müddet Karadenizin 
yüksekten bir maden safhası pürüz· 
süzlüğü ile görülen suları üstün· 
den uçtuk ve arızası geçen bir 
yolculuktan sonra Simferopol'a 
geldik. Burada aldığımız bir ha
ber bize yine şansın bir lutfuna 
uğradığımız.ı öğretti. Bizim varı· 
şımızdan bir kaç saat evvel Sov· 
yet avcı tayyareleri şehri ziya· 
ret etmişlerdi . 

Simferopol Kının Türklerinin 
en kalabalık bir halde bulunduk· 
ları şebirlerien birisi idi. O günü 
bu ırkdaşları•ızla geçirdik. On· 
la rın dünkü ve bu2'\inkü vazi· 
yetleri düne ait iztirapları , bu· 
günkü ümit ve endişeleri etra· 
fındaki Öğrendiklerimizi ayn bir 
yazıya , cenup cephesine ve Si· 
vastopolu ziyaretimize ait ioti 
balarımı da gelecek yazıya bıra· 
kıyoruw. 

Bölgemiz kapalı 
salon yapacak 

8eden Terbiyesi Seyhan Böl
gesi bütçe i tasdik edilip geldiğin
den bu yıl için yapılacak tesis 
pro~ramının tahakkuk ettirilme
sine başlandı~ını memnuniyetle 
haber aldık. 

Nafia Vekaletince musaddak 
şehir imar plAnında kapalı salon 
olarak gösterilen şimdiki ( Tan ) 
sinemasının Hususi Muhasebeden 
istimlaki için Beden Terbiyesi 
Vilayete müracaat etmiştir . 

Gazetecilerimiz dün 
Hususi bir tayyare ile 

Mısıra gittiler 
lnwiltere ve Ameriltaya Javet edilen ga%eteeilerimizdea 

Hüıeyin Cahil Yalnın, Ahmet Şükrü Eamer, Ahmet Emin 
Yalman , Zelteriya Sertel ve Abidin Daverin Ankaradan 
ıehrimize 6•ldiiini yazmııhk. Gaz~tecilerimiz pazar günü
nü de ıehrimizde 6eçirmif ler ve dün aaat 11,45 de hu•u•i 
bir tayyare ile M11rra harl!ket etmiılerdir. Gazetecilerimi· 
~in bu Hyahatinin ilci Üi ay kadu •ürm .. i muhtemeldir • 



Sayfa ı 

Harp röportajı 

Rostol şl•dl 
ne halde ? 

R 
ostof dü.şdlıkterı sonra Berlin· 
deki ccnt bi mubııbirlerle Al 
man gazetecileri tayyare ile 

bu şehre götür ülmiiştü. Bir Al
mar. gazetecı rnüşalıecle ve ılıti 

~acılarını şu suretle yazmıştır: 
.. 'l'ayyarf':miı cephe gerisindt>, 

Azak denizi sahilinde bir mey · 
daııa indi. Hur adan otobüsle Ta 
ganrog'a tTa\ gan) gittık: Yüz elli 
bin nüfuslu olan ş ... hriıı erkı>k ve 
kadın ahalisi lıarb \okmuş· gibi 
geı.mesinde ve eğlt>ncesinde idi. 

Kariınlıır şemsirelt>ı rni açmış 
lardı. Çün~ü güneşte haraıet la 
aka! 35 derece ıdi. Sinemaların 

önleı i kalabalıktı. A'marılar bütün 
kış bur ada kalıiıklarırıdan hayat 
normaldi. 

Burada tekı ar otobüslere bi -
ııerek l{ostof yolunu tuttuk. Toz· 
dan göı gözü görmüyordu. Ağzı· 

roıı. burı.umuı. ve cigerleıimiz 

kesif .. arı to:ı ile doldu. Rostof'a 
gitmekte olan Alman kolları ürıi 

foımaları sapsarı toz içinde idi. 
Bunlar cepheye gönderilen ih

tiyat kuvvetleri idi Bi1. otobüste 
sıcaktan, susuzluktan ve tozclan 
bayılıyorduk. Ayakla mütemadiven 
} üı Ü) üş \ apan Alman pi} adesinin 
nelere katlandığını düşünüyorduk. 

Ara:.ıra toı bu 1 u tu bertaraf 

oldukça ay çiçeği tarlalurı arasın

da yol almakla butundugumuıu 

anlıyorduk. Taganıog'un 15 kilo · 
metre .şarkında Alııınn köprücü 
efradının yapmış o'dugu muvak· 
kat köprüden o'o':ıüs sarsıntıları 

içinrle geçtık. Alman tümenleri 
buradan geçerek Ro;tof üzerine 
.} ürümüşler dir. 

Yolde A•man hücu munun 
şi ldetinı gö-.teren eserlerle kıır şı 

laştrk. iki tarafta 7.ırhlı tanklar, 
yiik kamyo:ılıırı, Çt>lik miğferler, 

Rus mülıimmatı, sakııtlanmış Rus 
topları yatıyordu. Cöz alabildiğine 
kesif ) aııgın dumanlnrı ufku kap 
lanıışlr. 

Nılıayet Ro .. tnfa giı dik. Şehir 
tamaınile harabe halinde idi. Va· 
roşlardaki devfisa makine fabrika
ları enkaz haline gelmişti. C!ldde · 
lerin ıki tarafındaki muauam ve 
muhtrşem binaların } aln11. ön du · 
varları ka:mıştı. Biıer dev, gfüü 
gibi koıkunç olan aralıklardan 

adeta b i ı.i SÜZÜ)Or<fu. 
Sovyet lıükümeti Rostorun 

vaklu ;ıamanile tıthliya edildiğini 

ilan etmişti. Hakikatte komünist
lerle komiscı ler va~ ti :ıamanile 

ş .. hirde rı çıkıp gitmişlerdir. Ahali 
kalmış, f.ıkat buıılar hıırbin cleh· 
$rl ve ş"ddetinı görmüşlerdir. Çün
kti Kızılortlu ştlırin içine kadar 
Boııker denilen b ton istilıbm· 

!ardan } apınrştı. Her riörtvol ağ' 

ıında ınµları parçalanmış bır bon
kt-r vardı. Hunları tahrip ve is1'at 
t>d ·rkcn tabiatile bu iılilıkamların 
drafıı daki l"vler ve binalar da 
atı-şe ınaruı. kslmı~ltr. 

Şelııirı ahndığındanberi üç gün 
oluyoıdu . Fakat lıalfı carldrle rdtki 
harap zırhlı lı:ınklaı ve kamyonlar 
kaldırılrııanııştı . 

1 !ıır abeleı in altından çıkan 

kadın ve ukek şehir alıalisi Al
ma l askrrkıinin etıaf1111 alarak 
goı üşüyordu. Her kesin elıııde bi· 
rer tuzlu ringa balığı vardı. Başka 
} i) ecek olmıtdığınclan bununla 
açlığı g-iderme{1'e çalışıyorlardı . 

Bi:1e mihmandarlık yapan Al 
man zabiti Duııkerq ııe mu hare-be· 
sini rl e görmüştü. Fal.:at Rostof 
mulınrt f"l sinin ve tahribat1111n da 
ha ~iddetli oldu!!unu aııtatı.}ordu. 

Don nehri üzerindeki yedek 
köprü, silolar, buı.haneler Alman 
Stuka ıayyarclerinin attığı bom 
halarla harabolmuşlur . Köprüı,üo 

) ıkılması üzerine ş hirden çekil 
mck ıstiyen Sovyel kuvvetlerinin 
beı aberleTinde çok bir şey göt üre-
medikleı i anlaşılıyordu . Ahali 
yiyerek derdiııe düşmüştü. Yıkılan 
enkaz ve eşya arasında yalnız 

) iyecek Şl"Y arı) ordu. Fakat ekse
riye tuzlu balıktan başka bir şey 

hulamıyorı..lu . 
Al.:şaın ü1.eri şelıı in şimalin

deki bir ll"pP.ye çıkaıak etrafı sey 

TORKSOZO 

Yüzme müsabakaları 
ve yeni rekorlar 

Se.} han Su sporları ajanlığı 

tarafınclan tertip ı-dilen teşvik 

yüzme müsabakaları 45 } üıücü
nün iştirakile pazar iÜnÜ Atatürk 
parkındaki yüznıe lıavuı.unda ka
labalık bir sl"\ iıci öııürıde iııtiı.aın 

dahilinde \ apıldı. 
Yapılan müsabakalarda } üzü

cülerimiz iimitli yarışlar yapmışlar 
ve bir çoklarında i} i dereceler 
almakta heraber .3 ntilge rekoı u 
t'lde etmişlerdir . Bilhassa genç 
.} üzüciilerden Mııstaf a , Dcığ"an ve 
Kemal çok yakında ağabeylerini 
aratmıyacak kabiliyette oldukta· 
rır.ı ) aptıkları güzel derecelerle 
göstermişlerdir . Bu müsabakalara 
kıymetli yüzücülerimizden Mah· 
mut Dalhan , Yunus Doysa! ve 
Lülfı Erdem rahatsı1. olduklar ırı · 
dan i~tirak edemeyip seyirci kal. 
mışlardır. 

Adana Gençlik 
kulübü idare heyeti 
Ad;ına Gençlik kulübü yeni 

idare heyeti reisliğine muallim 
Ahmet Bahadır, umumi katipliğine 
Mustafa Yurtçu, muhasip ve vez . 
nedarlığa Ali Üner , yuı d müda 
faa amirliğine Binbaşı Kerim Kızıl 
kaya, Hekim azalığına Hükfımet 

Dokto u Basri So) er , Spor ve 
Beden Terbiyesi amirliğine Abdi 
Atanıer , idare müdürlüğüne de 
Nıhad Calba seçilmiştir . Başarı · 
lar dileriz. 

Bir tavzih 
Adana Türksözü gazetesi ya· 

zı işleı i müdürlüğüne - Gazete 
ni:ıin 13- 8-942 tarihti nüshası

nın ıkinci sahiftsinde bir kalil ya· 
kalandı başlıklı yazınııda , ııuçlu

lardaıı birinin Mustafa oğlu Mt:h 
met oldugu yaı.ılmıştır. Suçlu Mus
tafa oğlu Mf'hmet değil lbrahim 
oğlu Mehmettir. Ayni sütıınrla bu 
yanlış ığın taı>h:hini rica ederim . 

Cebelibereket C. M. U. 

Brezilyanın barp 
llAnı meselesi 

( Başı 1 inci say/ada ) 

vaziyet üzerine henüz bir karar 
vermemiş olduğunu söylemiş ve 
}'alnız Brezilya hükıiıııdiyle lam 
bir tc~anüt halinde bulunduğunu 

l>ildrrdiğini ilave etmi;tir, 
Hariciye nazırı hükumetin bü· 

tün Amerika Cumhuriyetleri ile 
istiş<ıre ederek vaziyeti tetkik et· 
mekte oldu~unu bildirmıştir. 

Berlin : 24 (a .a )- Bir Alman 
kaynağından bildiriliyor: 

Bırleşik Amerika devletlerinin 
baskısı altında hareket eden Bre· 
ı.i lya geçen §On kanund• mihver 
devletleriyle münasebetlt.rini kc11 
mişti . Şimdi Amerikanın yeni bir 
baskısına bo~un eğen Brezrlya hü
kümeti Almanya ile ltalya'ya res 
men haı p ilan etmiştir. 

Hreıilya, bugüne kadar, ka 
yıt:;11 ve şartsız olarak şima l Ame 
rika stratejisinin emrine tabi bir 
memleket olduğu cıhetle resmen 
harp ilanına ameli bakımdan hiç 
bır ehemmiyeti yoktur. 

rettik. Birkaç yüz metı e aşağıda 
Alman bataryaları mevzi almış , 
karşıdaki Balaysk kalesini dövü
yordu. Dürbün'erimizi kaleye çe
virdik. Alr.vler içinde yanıyordu. 
lki gün sonra Almanlar köprüba
şını ele geçirdiler ve bu kaleyi 
hücumla aldılar. 

Bir taraftan Alman piyadesi 
Don nehrinin cenup şehrine akın 
akın g·tmekte ve karşıdan da esir 
kafileleri dalgalar halinde gelmek
te idi. Esirlerin çoğ ı ya ihtiyar , 
yahut azdmi 16 yaşında gençler 
idi . Çoğu da ı<.afkasyalıdır. 

Gazettcilere ziyafet veren 
da~ kıtaları kumandanı general 
Konrad "Askerimiz hakikaten bü· 
yiik işler gördü,, di) erf'k kısaca 

vaziyeti anlattı. 

Beden Terbiyesi Sıhhat 

işleri Müfettişi 

Be<l~ıı Terbiyrsi Seyhan Böl· 
gt ııi Sıhhat işlrri Müfettişliğine 

1 lükfımet Doktor laı ıııdan Bay Me
cil Altıok Sf'Çilmiş ve Bölgemiz 
ıla 11ilindeki Gençlık kulüpleri Sıh
hat işlerini tt:ftişe bıışlamışt ır. 

Muharrem Gülergin 

yüzme rekoru yaptı 
Atatürk parkındaki yüzme ha· 

vuzunda bu pazar güııü Bölge· 
miı. )Üıücüleri rekor denemeleri 
yapmışlardır. Adaneda Milli Men· 
sucat Gençlık kulübünden Muhar
rem Güleı gin 200 metre kurbağala
mada kendi rekoru olan 3,08,2 den 
3,Q5,2 ye indirerek yeni bir Bölge 
rekoru yapmıştır. Tebrik ederiz . 

i 1 an 
Seyhan Defterdarlı· 

lığından : 
Osmaniyıe kazasının Mali

ye veznedarlığı ile Tahsil Me · 

murluğu Vekaleti açıktır. Ta

lip olanlarm defrerdarlığa mü-
racaatları ilan olunur. 14542 

Adana birinci icra me· 
morluğundan : 

No: 942, 1406 
Kardeşleri Gülhanım ve ibra& 

hime satış bedelinden 300 lira ve 

ayrıca masraftc.n horçlu Adana 

Kasap Bekir mahallesinden Şakir 
rı~lu Bekirin ölmesile veresf'sinden 
karısı Güller aleyhine açılan icra 
takibi üzerine Gülter namına çı

\carılan ödeme emri ikametgahı 

meçhul olduğu cihetle iade edil
miş ve E'Tiniyet dairesince yapı 

lan tahkikatta da Gülterin nered e 
bulunduğu anlaşılamadığından ila· 
nen lebliğat yapılmasını.ı lcarar 
verildiğinden boıçlu vereseden 
Gülteı in ilan tarihinden itibaren 
bir ay içinde lc·a dairesine mü
racaatla beyanda bulunması ve 
aksi takdirde ödeme emri tebliği 

yerine kaim olacağı ilan olunur . 
c 

KAYIP- Ter his teıkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 14541 

Adananın Hacısofu mahal
lesinden Cumali oğlu Sait 
Çinkodeler 331 doğumlu 

... -----------· 
i Satılık Arazi i 
i i . . 
1 Alana Vııayct rneıkeıine 1 
i onb"Ş kıtomelre uzakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su- ! 
1 lama ka:ıalı , demiryolu , ve 1 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer is· ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü zira ate , •Portakal , Li ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiş· ! 
! tirmeğ'e çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a ! 
t ra:ıi satılıktır. t 
! icar getiren akarla da mü- ! 
t badele edilebilir. 1 
! O. N Arıkoğlu kardeşle· f 
t re müracaat. ! 
i Telefon : 347 , 355 ! 
'· .. .... .. .. .. .. ......... ! 

ADA"A BİRİNCİ İCRA 
MEMURlUGUNOAH : 
muaddel 2004 sayılı kanana 

1 göre gayri menkul satış ilanı 
D. No. 942-934 
Alacaklı , Hasan kızı Hatice 

çıplak 
Borçlu , Abdullah km Elife 

akçelik 
Borç , Altıyüz elli liı a ve ay

rıca masraf ve saire. 
Gayri menkul , Tapunun Ni· 

san , 939 tarih ve 36 , 182 nu
marasında kayıtlı Eğri ağaç kö
yünde vaki otuz iki hektar 1756 
metre murabbaı tarl:ı .. ın iki hisse
de bir hissesi yirmi his~e itibariy
le dört hissesi olup beher dönü
müne yirmi liı a kiymet Lakdir et· 
miştir. 

Eğri ağaç köyünde vaki Ni
san 939 tarih ve 37 , 182 numa
rada kayıtlı otuz iki hele.tar 1756 
metre mnrabLaı tarlanın iki hisse· 
de bir hissesi yirmi hisse itiba
riyle dört hissesi olup beher dö
nümüne yiı mi lira kiymet takdir 
olunmuştur. 

Heyeti hazırası , Her ild tar
la civar olduğundan birleştirilmiş 
ve halen bir tarla halindedir. 

Artırmanın yapılacağı yer , 
~ün , s ıat , Adana icra dairesin
de 22-~-942 Salı günü saat 11, 
12 de ve ikinci arlırmasıda 
2-10-942 ayni saatta yapılacak· 
tır. 

1 - işbu gayrimenkult.in art
tırma şartnamesi 15/9/'J42 tarihinden 
itibaren 9421~34 numara ile Adana 
Birinci icra Dairesinin muayyen nu · 
marasında herkesin görebilmesi 
için 942/934 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli 
dir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin % 7,5 nioıbe
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecek lir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılar el 
iğer alakadarların ve irtifak hak· 

kt sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilan tarihinden itibaren on gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimizt bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bede 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırma 
ya iştirak edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu malil-
mat almış ve bunları temamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen· 
kıymetin yüze e 75 şini bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklannın mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhiidü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve on beşinci gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be 

deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklıların o 

gayri menkulile temin edilmiş a
lacaklan mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edil 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezs~ ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmat:, veya bulunmazsa he-
men 10 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 

sil olunur. Madde (133) 
Gayri menkul yukarıda gösterilen 

2219/942 tarihinde Adana l inci İcra 
memurluğunda işbu ilan ve göste 

rilen arttırma şartnamesi dairesin· 
de satılacağı ilan olunur· 14448 

25 Ağustos 1942 

Açık eksiltme ilanı 

OSMA~UYE BElEDİYESiNDEN : 
Osmaniye istasyon binasının önünden başlamak üzere ka

saba istikametinde (200) metre uzunluğundaki yol kısmının 
parke ve kaldırım ohrak inşası ve beton bordür işleri (8373) 
lira (69) kuruş keşif tutarlı olup 7/9/942 pazartesi günü saat 
1 \ buçukta ihale edilecektir. Keşifnameyi görmek istiyenler 
her gün belediyemiz yazı işleri bürosuna müracaatları . 

lsteklilerin ihaieden sekiz gün önce nafıa müdüdürlüğüne 
müracaatla müteahhitlik vesikası almaları ve ihale gününde 
muvakkat teminatla ve vesaiki ile Osmaniye belediye salonun
da hazır bulunmaları ilan olunur. 20-25-28-2 14532 

- -·-----·-- -- ----------------

i 1 a n 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden : 
1- Sefer adedi ve posta ağırlığı gayri mahdut olarak 

her günkü tren sıeferlerine göre mevcud postaları Adana pos· 
ta merkezinden istasyona ve istasyondan Adana posta mer
kezine kamyonetle nakletmek şartile Adana posta nakliye mü· 
teıhhitliği, 5/9 9U cumırtesi günü saat 1 :! de Seyhan P.T.T. 
Müdürlüğü binasında arttırma ve eksiltme komisyonunda iha
lesi yapılmaK üzere 19/8;942 tarihinden itibaren on beş gun 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Aylık muhammen bedel (600) lira ve seneliği (7200) 
lira olup muvakkat teminat (540) liradır. 

3- Bu baptaki şartnameyi görmek veya parasız almak 
istiyenler -mesai dahilinde- her gün P.T.T. Müdürlüğü ka
lem şefliğine müracaat edebilirler. 

4- Taliplerin şartnamede yazılı evsafı haiz bulunmaları 

ve muvakkat teminat makbuz veya teminat mektuplarile Tica
ret odasına kayıtlı o~duklarına dair bu seneye mahsus vesika
larını ve 2490 No:lu arttırma eksiltme ve ihale kanunu hüküm· 
{erine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını birinci maddede yazılı eksiltme günü saat 11 e kadar 
komisyona tevdi etmderi ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeden mes'uliyet kabul edilmez. 
20-25-29-3 14~34 

Malatya Bez ve ıbllk Fabrikaları 
Tlrk Anonim Şirketinden : 

Açık Arttırma suretiyle satışa çıkarılan 

t- Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2- Boş benzin tenekesi ,, 1500 Adet 
3- Yağlı paçavra 5000 Kilo 
4- Mav döküntüsü ,, 3000 ., 
5 - Mahzen tozu ,, 1000 ,, 
6- ipek dökı..intüsü ,, 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~ Pazart~i günü satıla
cağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere Malatya veya 
Adana Mensucat fabrikalarımıza müracaat t.ylemeleri. 

12-18 - 25-30 14197 

------------

i 1 an 
D.D. Yolları 6 ncı İşletme Müdürlüğünden : 

Devlet Demir yolları Sivas Cer atelyesi için Tornacı ve 
tesviyeci alınacaktır. Taliplerin yapılaeak imtihanlarda göste
recekleri ehliyete nazaran dereceleri tesbit ve buna nazaran 
da ücret veri\eceğinden isteklilerin bonservislerini hamile bir 
istida ile müracaatları · ilan olunur. 5 - 7 

SÜMERBANK ADANA SATINAlMA BÜROSU 
Kütlü, Koza ve pamuk mübayaatına baş· 

lamıştır. 

Yeni fiat'er tesbit oluncuya kadar eski fiatlarla mübayaata 
devam edilecek ve bilahare zuhur edecek farklar çiftçilerimize 
derhal verilecektir. Kevfiyet saym çifçHerimize ilan olunur. 

iLAN 
lrkok Otretmen Okulu Dlrektirllitlnden: 

Adana Öğretmen okulunun Mayıs 1943 sonuna kadar 
eksiltmeye konulan l 7 kalem erzak ve mahrukatıP.m 21-8-942 
ihaleleri için Seyhan maarif müdürlüğünde toplanan komisyonda 
isteklileri çıkmadığından eksiltmenin on gün daha uzatılmasına 
ve ihalelerinin 31 Ağustos pazarte!ii günü saat dokuza bırakıl· 
mış olduğu ilao olunur. 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer : Türksözü Maatbas1 
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