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1 REISICÜMHURUMUZUN SEYYAHATLERI 1 

Milli Şefin Samsunda 
verdiği mühim nutuk 

Emniyetimiz için çalışıyoruz 
.c\rıkara: 25 (Radyo g•zeteai )- Milli Şt!fimiz 
Sauııun halkına hitaben çok mühim bir nutuk söy 
!emiştir· Bu nutukta Büyük Şef seyyahatları eıı· 

Lana yardım ettikl.-rini gördüiüm içi yilrclden 

wewnun oluyorum.» Demiştir. 

Milli Şefimiz nululdarnıda ezciiwle şuııu da 

söylemişlerdir: 
nasında balkı neş'eli, sıhhath gördüklerini söyle· 
ıuiıler ve gezdikleri enstitüJerden çok ümidli ol· 

« Geniş bir çalrştna hayatına o kadı.r d11lm&f 
duklarını iz.ha· etmişlerdir. 

Cumhurreiıimiz, hük.Umetin iaşe yolunda al· 
duğ'u tedbirleri halkımızın pelı: iyi bir ruhla kar· 
fıladıtmı izhar buyurmuşlar ve çiftçimizin teha· 
lükünü övmüşlerdir. Milli Şef <Vatandaşlarımın 

bulunuzoruı. ki, bazı yerlerde vatandaşlttrıwı ateş 

içindeki bir dü•ıyada yaşayanlar gibi gör· 

düm. Kendi emniye'imiz için çalışıyoruz. Uyanı 
kız ve daima uyanık olmalıyız.• 

........___-~------------------------------------------------~·-----------------------------
ı .......... .. 
ı 

Bugün ay 
tutulacak 

Kafkas t;l.ağlarında 
son ınuharebe 

Elburus 
. . . 

zırvesını almış Almanlar 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

• """"••ı Ankara: 25 [Radyo Gazetaal)
Almanler Kefkasye'da Elburuı 
dağına çıkmışlardır. 

Mısırdaki 
muharebe 
canlanıyor 

ı lstanbul : 25 ( Türksözü ı 
l Muhabirinden ) - Rasat ha ı 
l rıeden alınan malümata göre , ı 
l Yarınki Çarıamba günü husu· ı 
l fu külli olacak ve saflıalarınm ı 
l Yaruı memleketimizin her la· ı 
l rafından görülecektir. Ayın ı 
l gölıeye titmesi Türkiye yaz ı 
l &oatiyle beşi bir geçe ve husu· ı 
l fa kül/inin başlangıcı saat al· ı 
l iıyı bı'r dakika geçe ve.. fJasat ı 
1 lıu uf yani ayın gölgege en ı 
ı çok zömülmesi altıyı kırk se· ı 
l kiz geçe olacaktır. ı 
ı ........................ ı 

Brezilyanm 
muharebeye 
katılması 

Ciddi ıaaııyıt 
.......__ ~--
A.n~ara: 25 [Radyo gazeteal)-

fhc:zilya Cumhıırreisi; limenlerda 

demirli bulunan Mıhver gemilerine 

ti konulmıı.aıne eit bir kararna
ltıcyi imıalıı.mıştır. 

Montevidco : 25 (ı.a.)- Uru· 
~uay cumhurreiııinin bir emirna · 
l'lıeısi ile evvelce harbe girmiş olen 
Aınerikan milletlerine yapılmakta 
bulunan harp dışı millet muame· 
lcaj Breıilyaya da teşmil edilmiş 
tir. 

Son hadiseler dolayısile, ce · 

tıı.ıp Br t''-İlyada oturıan bir çok 

.ı\trnarı ve ltalyarı Uı uguay'a geç
ttıc~e çalışmakta<iır. Birço1' ınih 

"'er vııtandatı hududu geçmiş ol · 

<iu~undan hudut mevkıleriııdeki 
Uruguay polisi takviye edilmiştır. 

Bay Çörçilin son 
seyyahati akisleri 

ı\nkara : 25 (Radyo gazatesl)

Çörçilin son ~eyyaheti ekiııleri de J 

\tiuo ediyor . Çörçilin lran Şııhı 

İle de görüştü~ü bildirilme~tedir . 

Hindde tevkifat 
ı\ııkaıa: 25 (Radyo Oazetesl) 
Nıııdiıtandıı oıevzit baıı hadiıeler 
Cllllıakt41d11. Bugün de Bombayda 

lltı ınar9ist tevkif edilmiıtir. 

Bildirildiğine göre, buraya 
Alman bayra~ı çt·kilmişlir. Kırım· 
dalc.i Alman ve Rumen kuvvetle
rinin henüz doğuya atlamak ha 
reketiı.i gösterm~ dıkleri nnlaşıl · 
mıştır. 

Moslwva : 25 (a.a.)- Donun 
do~u kıyısına geçmiye muvaffak 
olan piyade müfıer.elet i v~ mit
' alyole mücehhez kıtalar 9 ir çık· 
maıla karşılaşmı~lardır. Sovyet 
kıtalarının yanlardan ve önden 
yaptıkları hücumlar bu kıtaları 

kıyıda kalmak ıorurıda bırakmış· 
tır. Bu kıtalar dün sabahtan beri 
aralıksız devam eden topçu ve 
hava bombardımanlarına maruz 
buluauyorlar. 

Don dirs~ğinin merkez keıi 

minde Almanlar dün üç kere neh
rin üzerine küçük gemilerden bir 
köprü kurmak istemişlerse de 
kurdukları kö,rüler Sovyet topçu
ıu ve bomba uçakları taraf ınden 
tahrip edilmiştir. Birçolı Alman 
bo~ulmuı ve birçok tank tahrip 
olunmuıtur. 

Don dirseğinin içerisinden 
başka noktalarda muharebeler de· 
vauı ediyor. 

K!etakayanın şimalinde Sov· 
yet kuvvetleri bir kaç gün önce 
ele geçırdikleri hatları ııkı tutmak· 
ta ve başka noktalarda da karşı 
hücumlarla Almanları iıaç etmek· 

<Gerlal 2 acı 1&7faclal 

Ankara: 25 (Radyo Oazeteal)
Mısırda lngilh: ha va faaliyeti art· 
mıştır . Romelin taarruzdan vez 
geçeceği zannedilmiyor. 

Londra : 25 ( a. a. )- Roy· 
ter ajansının askeri muhan:"ri ya· 
zıyor: 

Mısır'da iki taraflı hava faali· 
yetinin artması yeni bir muhare· 
benin başlıyacağını göstermekte· 
dir. Son haftalardaki nisbi sükü· 
net devresinde Rommel'in pek bü 
yük takviyeler .aldığma şüphe yok· 
tur. Bir düşman nakliye uceğının 

İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
tahribedilmiş olması , Rommel'in 
denizden olduğu gilıi havadan. da 
insan ve malzeme takviyeleri aldı· 
ğını isbat eder. 

lngiliz kumandanlığı düımanın 
merkez.)aie üslerini göıönünde 
tutmaktadır. 

Diğer taraftan Rommel • in· 
giliz iniş meydanlarına karşı yap· 
lığı muvaffakıyetsiz akınlarla ara 
ziyi yoklamak istemişdir. 

Hava şartları kara hareketle 
ri için gitgide deha elverişli ol· 
maktadır. Ve iki taraftan hiç biri 
bugünkü mevzilerinde daha uzun 
müddP,t kalamaz. 

Sovyet c~phe.t aalıeri harekatından bir ----

SiVASTOPOL: DEVLER 
MEZARLIGINA DOGRU 
M aksim Gorki tepesindeyiz ... 
Ya,ama hakkından mahrum, saadet ve 

kaybetmiş milyonlarca 
bozar lmkAnlarını 
insan 

D 
aha önce , geçen büyük bar· 
bin en korkunç boğuşmasına 

sahne olan Verdünü görmüş 
tüm.Harp taliini bir tarafın lehine 
değiştiren ve iki taraftan bir bu· 
çuk milyon insanın canına mal 
olan bu kanlı muharebe· bakika · 
ten o zamana kadar görülmedik 
şiddette, tüyler ürpertici bir vu· 
ruşma olmuştu. Hala delik deşik 
duran topraklar , tepeler ve bir 
tepenin üzerindeki sreniş mezar· 
lık bunun yaşayan ~ahitleridir . 

Modern silahlanma gayretinin 
eıı kuvvetli eseri olduğu halde 
boşa harcanmış bir emek ve pa· 
ndan başka bir şey olmadığmı 
gördüğümüz Majino hattındaki 
dök(işün olduğu yerleri , tabye· 
leri gezdim. 

Fakat bütün bunlar insanla· 
rlll birbirlerini yok etmek , ma· 
mureleri harabeye çevirmek, dün· 
kü mamur ve şen yuvaları, bay· 
kuş yuvasına çevirmek hususun· 
daki kudretini göstermeğ~ kafi 
değildir. Bu dehşetli manzarayı 
görmek ve bugünkü ııilıih ların ' 
ve harp tekniğinin tahrip kudre· 
tini, insanların öldürme , yıkma 
ihtirasını anlamak için Sivasto· 
pol ve etrafını gezmek laı.ımdır. 

Sıcak bir sabah.. Otomobil · 
lerle Simferopol'dan Sivastopola 
dotru yola çıktık . Şurası burası 
bomba ile oyulmuş asfalt yol 
oldukça sağlam kalmıştı . Daha 
şehirden çıkar çıkmaz harbin ta· 
ze, dumanı ilatünde tiiten eserle· 
rine rastlamağa başlad1k . Sağda, 
ııolda kırık otomobiller , devril· 
ıniş tanklar ve başlarınıt tahta 
birer haç dikilmiş taze toprak 
yıtınlan vardı. Yolu perişan kı 
yafetli, yahu ayak ellerinde ya 
bir bohça veya uydurma küçlik 
bir arabayı çeken kadınlar , ço· 
cuklar dolduruyordu. Kadınlar a· 
ruında ıarkularuıdıt bir kowLine · 
:ı.ouduu Laşkıi bir şey olwuy~rn· 

lan da· vardı. Saudetleri yıkık bir 
eviu hınabeııiode gamQlü kalaaı 
bu insıuı ııürihıil nereye gidiyor 
ve niçh1 uereden geliyordu ? Bi· 
linewe;ıdi ve belki de kendileri 
de bilwiyorlıtrdı. ilerledikçe göz · 
lc:riwi~ delışdl.:n Liru Jtılııt l.iü 
yüyur, bu tovr&klar üı.erinıle e· 
ıoeu kaaırguııın tahribat. biraz Ja· 
ha ıırtıyordu . Etraf bir uıal1.euıe 
we:larlıtı, klSyler , kasabıtlar ha 
rabe hali11de idi. Sık sık yıkılmış 
köprülere , atılmış fabrikalara 
rastlıyorduk . içinden geçtiğiwi:ı 
ııaıha bir taraftan bomba ve oLilıı 
çukurları • diğer turaflan siper· 
lerle oyuk oyuktu. 

lç Ürpermesi ve eı.gbi içinde 
geçen bir kaç ıautlik bir yolcu · 
luktan sonra adını o zıtwaııki 

:resmi lebliflerde bir çok defıtlar 
i•ittiğiıııiz uu~şhur Mıaksiw Gorkl 

1 tabkiCQatuun lıuhıudu"u t~pcye 

• 
KiM HAKLI? 

CEVABiNi BULllMIYORUM • BUNU 
EKSERiYA DOURDYU SÖYLIYEN 

TABiBiN B0KM0NE B~BAKIYORUM 

YaıaD 

NEVZAD OlJ-VEN 

geldik. 

ilk bakış , etrafa çabuk bir 
göz atış bile buranın nasıl bir 
yer yüzü cehennemi halinde kay· 
namış oldutunu derhal anlatmağa 

yeterdi. Tepenin üstüne delik miğ'· 
ferler, tüfenk, süngü, matra, m~· 
kiueli tüfenk , kullanılamamış fi. 
şenk bağları , atılamamış obüs 
daneleri, yığınlarla kapçık ve ko· 
vanlar yayılmıştı Tabyenin otuz 
buçuklu namluları yıkılmış küçük 
birer minare gibi yerde yatıyor· 
du. Sağda solda harman yeri ge · 
niıliğ'inde ve üç dört metre de· 

rinliğindeki bomba çukurları te· 
penin sırtında açılmış geniş ve 

derin birer yara gibi duruyordu. 
Harbe iştirak etmiş bir Yarbay 
büyük bir plan üzerinde bize on 
dört alin geceli gündüzlü süren 
bu harbin bik.ayesiui anlattı • Al · 
mao taarruzu ne kadar zorlu ol · 
muşsa , Rus mukaveweti de o 
nisbette çetin olmuştu • Kale on 

dört güu durmadan otuz kilowet 
re uzağa yerleştirilen uzun men 
zilli Alman toplarile döğülmüş 

ve bir taraftan da havadAo Ştuka 
tayynreleriniu sürekli taarruzuna 
utramıştı. Dewir ve ateş saçan 

1 
bu ölüm tepesine taarruz ve onu 
ele geçirmek şüphesiz ki , büyük 
kahramanlık hareketlerile müın· 

kün olmuştur. ~akat karadan ge· 
len ve havadan sağanak gibi inen 
bir çelik yağmuru altında yerin· 
den oynamadan durmak ve mu· 
kavemet etmek de büyük bir ye· 
nilik ve yürek sağlamlığıdır. 

Sivastopol taarruzu ve wüda· 
faası döğüşen devlerin kahramau· 
lık babanda birbirinden geri kal· 
mıyao iki basım olduğunu isbat 
eden birer eseı·dir • 

Maksiru Gorki ttpesini terk 
ederken düşünüyorum: Kim hak
la? Fakat cevabını bulamıyorum • 
Bunu ekseriya doğruyu söyleyeu 
tarihin hükmüne bırakıyorum • 
Yalnız bugün , iki taraftan da 
milyonlarca insan yaşama hakkm· 
dan mahrum edilmiş diğer bir 
çok milyonlar da bayatta gayesi 
olan saadetini ve huLur iwkin· 

larıoı gaip etmiştir. Uğurunda ıuil· 

yonların hayatını bağı,ladığı saa· 
delini feda ettiği şu veya bu ta· 
rafın harp gayı~si geri kalanlara 
yarınki dünyada daha iyi bir ya· 
şama imkanını hazırlayacak ruı ? 
insan tarihin sesine kulak ver· 
diği zaman buna da inanamıyor . 
Otomobillere binerek uzaktan gö· 
rüoen Sivastopola doğru yola çı· 

kıyoruz • 
Nevzad GOVEN 

Avrupa ekspresinde bir h8dise 
.. 
. Isviçi-e kuriyesinin 
evrakları zorla alındı 

Dört kişi yataklı vagona bastı 
lstenbu 1 : 15 ( Tür k~öıü mu· 

habirindrn )- Va1'ıt gazeteı;indc 

çıkan şu şayanı dikkat lıebeı i 
aynen hildiriyorum : 

Dün sabelı Sirkeci iııtasvo · 
nuna gelen Avruµa treııi Sof} il· 
dan kalktıktan bir müddet sonra 
lıstanbuli!!ki istasyoııuna geldi~i sı
r ıtlaı da trene bağ'lı yataklı vegoıı

leı dırn biı ine bir baıı1'ın yapılmış -

tır. 

B~akıuı reı;ıaıılıu hüvij eti bi-

linmiyerı ılfüt beş kişidir. Yalaklı 
vagonun korıdöktörü koridordaki 
yerinde yatmakta iken bu meç
hul insanlar 11Preden girdilerse 
vag11na girmişler ve kompartıman· 
!ardan biı inde lstan .. 111 ) olıle An· 
karaya gitmek ü1.ete ) olcııluk e
den ı~viçre lıericivrsinin kuriye· 
sini tecevüı.leriııe hedef almışlar
dır . 

Kuı iyen in hatta silaha sarıl· 

(Gerisi 2 nd sayfada) 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Afrikada 
Aslan avı 

A
frika'nın garbında , Sudan'nın 
cenubunda Nijerya Fransız müs
temlekelerde ıon zamanlarda 

aslanlar çoğalmış , bir f elfıket ha
lini almağa başlamıştır . Aslanlar 
bilhassa koyun sürülerine musal
lat oluyorlar. Yapılan hesaba gö· 
re , aslanlar iki günde bir koyu
nu parçalamaktadır. Bazan koyunu 
bırakarak , ineğe yahut deveye 
saldırıyor. insanlara pek taarruz 
etmemekle beraber çobanları par· 
çaladığı da vakidir. 

Mahalli hükumet bu hale ni· 
hayet vermek için büyük bir as
lan avı tertip etmiştir. Bir kaç 
gün içinde 27 aslan öldürülmüş 

tür. 
Bu 27 Aslanın öldlirülmeıi 

senede beş bin koyunun kurtarıl

ması demektir. 

Boionın boynuzlarını 

törpületmiı ! 

lspanya'nın Valence (Valans) 
şehrinde Marcial Lalanda adında 
bir boğa güreşçisi ieçen hafta 
iki azgın boğa ile güreıecekti. 

Lalanda , bo~aların kendisine za
rar vermelerinden korkarak bir 
dostuna bunların sivri boynuzları
nı törpülemesini rica etmiş , ar
kadaşı da bu ricayı yerine ietir· 
miştir. 

Fakat tamam iÜreş başlıya

cağı sırada bile meydana çıkmış· 
tır. Valence valisi işe el koymuş, 
Lalandayı 10 bin , güreş f idare
sini 50 bin peçele ödeme~e ınah 

küm etmittir. 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Çarfamba - 26.8.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım . 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7 .55 Müzik : Radyo Salon Or-

kestrası . (Violonist N~cip 
Atkın) 
ı. Zikoff: Fentezi: 
2. Holıner; Saluonya köylü 
danaları; 

3. Schrammel: Viyana Vi 
yanadır; 

4.TıchaikoWıky: Marş; 
5. MoukoW11ki: l•panyul 
Danaı. 

8.20-
8.35 Evin aaati. 

12.30 Prorram ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Şarkılar. 
12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13.30 Müı.ik : Şarkı ve tür~üler. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or-
kestrası (Nihad Eıengin lda 
resinde). 

18.45 Müzik : loce Saı. Faslı. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Serbest 10 dakika . 
19.55 Müzik : Saı eserleri . 
20.15 Radyo Gaıeteai. 
20.45 Müzik : Bir Mart öğreni· 

yoruz Haftanın Marfı . 

21.00 Ziraat Takvinıi. 
21.10 Müzik : Hicaz Makamı. 
21.30 Konuıma (Av ve spora dair) 
21,45 Müzik : Karışık program. 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Proiram ve Ka· 

panıa. 

Kitip aranıyor 
Otelde çalıfmak ÜLerc ayda 

kırlL bet lira ne retle kefaletli ve 
yatı otuıu mülecaviı bir ktltibc 
ihtiyaç vardır. 

Talip olanlıı ın Ba~dıt oteline 
ınllracaatlan 1- 5 

TORKSOZO 

ı i 1 an 

Adana içme suyu 
Osmaniye tapu sicil 

memurluğundan : 
Osmaniyenin kırmıtiı kö· 

yünden Osman ve Bekir ve 
Mehmet Halilin müıtereken 

tasarruflarında iken satın almak 
suretile Tarsuslu Mehmet Emin 
ve Nurullsh çavuş ve musa ve 
Ahmf'd ve "' yine Tarsusun k~
rimli köyünden Ali Osman 
adl..rına tapuda., kayıtlı bulu
nan üç tepe mevkiinde kain 
yüzer dönüm iki parça tarlanın· 
dört hissede bir hi<ısesinin mah 
keme kararile Memed vnf"sesi 
namına tashih edileceğinden 
bu hususd.a iddiası olanların 
haklarını aramaları ilan olunur. 

Şehir halkı EyliH ortalarına doğru bu 
sudan istifadeye başlıyacak 

Şehir içme suyunun muvak· 
kot tesisatla yakında ıehre akı
tılacağını ve tecrübeler yapıldı

ğını yaımıştılc . Önümüzdeki ay 
içinde ıelırimiıin bu sutlan isti
fadeye başlaması kuvvetle muh· 
temeldir. Bol su temini için ça
lışmalara devam editmf"ktedir • 

Makara ihtikarı 
Ceyhan : 25 ( Türksözü mu · 

habirinden ) - Ceyhanda tuhafi
yeci esnafından Mehmet Üğütkcn 
birlik tarafından verilen tüfekli 
makaraları halka ıatıı yapmıya· 
rak sakladığı anlaııldığından be
lediye zabıta komiser ve memur
larının yaptığı lı:ontrolda düHa
nında 42 adet mevcut olduğu gö· 
ı üldüğünden ha Hında cürmümeş. 
hut yapılarak mahkemeye sevlce
dilmiş ~uçlu Mehmet Üğütkenin 
bu cürmünden dolayı adliyece 
Milli Korunma kanununun ınaddei 
mahsusuna dayanaı ak beş lira 
µara ce:ıası , bir hafta dükkanın 

seddile ticarettrn men'ıne ve ma
lı.araların nıilsaderesinc mahkum 
olmuftur. Hr.diseleı e sık sılı. ı B!lt· 
!anmaktadır. 

Giyim e,yaıı 

İhtikar yapılıyor 

lıtanbul : 25 ( Türksöıü mu
habirinden ) -

K4ra borsa satı~larına mani 
olmak üzer c kurulan manifatura
cılar birliği bir müddettenberi fa· 
aliyet göstermektedir . Gittikçe 
yükselen elbiıe fiyatlarını ucuz
latmak maksadile terıilere ve ha · 
zır elbise yapıp satanlara bu bir· 
lik tarafından kuma~ ve elbise 
malzemesi tevzi edilmektedir. Ter
ziler ve haz.ır elbise yapıp satan· 
tar diktikleri elbise kumaılarını 
ve elbise malzemesini birliğin ucuz 
fiyatla tevzi ettiği mallardan tc· 
min ediyorlar . Bu yüzden piya· 
aada ucuzluk görülmeıi lazım ge
lirken fiyatlar kara borsa fiyat· 
larile mütenasip olarak tekrar art
mıştır. Yapılan tetkiklerde birlik· 
ten muayyen fiyatla alınan kumaı 
ve elbiıe malzemelerinin kara bor· 
ıada yüksek fiyatla ıahlma~a baş
ladıtı görülmüıtür . 

Diğer taraftan ileride tevziat 
yapılmamaaı ihtimalini gözönünde 
tutan terzilerle hazır elbiseciler 
muayyen fiyat üzerinden aldıklaı ı 
bu malları saklıyarak mÜ$teriye 
çıkarmamakta , ileride daha yük
sek fiyatla utma) ı tasarlamakta
dır . 

Son 1(Ünler<le muntaıam tev 
ziat yapıldığından terıi ve hazır 
clbiıecilerin ellerinde epeyce mal 
birikmiıtir . Muayyen fiat üzerin 
den tevziat yapıldığı halde elbise 
fiyatlarının rskiıine nisbetıc yeni· 
den yükselmiı olması alakadarla · 
rın nazarı dikkatini celbetmiştir . 
Tevı.iat işinde yakında yeni ve 
müaterinin istif ad esi lelıine bir 
karar verilecektir. 

Kafkas dağlarında 

son muharebe 

tedirler. 
KotelnikO\:onun fimal doğu

ıunda bir kesimde çetin bir mu· 
hare be cereyan etmektedir. Al· 
manlar tank ve motörlü piyade 
kuvvetleriyle bir ınra devamlı hü· 
cumlıır yaparak Sovyel müdafa· 
alarını derinliQini yarmışlardır. 

Dünden beri Alman takviye
leri Sovyet kanatlarının tetkil et · 
tiQ"i lı.ıakaç - !Çinde ııkıfan ileri 
kıtalarına vırma~a çalışıyorlar. 

Veraset ve 
intikal vergisi 

Veraset ve intikal vergisinin 
daha salim bir şekilde tahsili için 
Maliye Vekilliği yeni esaslara 
göre defterler hamlamıştır. Hazi
randan sonraki vergi muameleleri 
bu defterlere nakledilecektir . 

Valimiz geldi 
ValimiL Akif Eyidoğan lı:aıa· 

lardaki teftiş ıeyahatioden dön 
müıtür. 

Avrupa 
bir 

ekspresinde 
hadise 

(Bııı 1 inci 111/ıJı) 

malt ıurctin<le aürterdiği müdafaa 
hareketleri devanı ededurıun ken· 
diıinin bütün eşya ve evrak çan· 
taları µeııcerc<len dı~arıya atıla

rak aıırılmış ve vagondan iatim· 
dat zilinin bir düzüye çekilmif 
olmasına rağmen treni durdur· 
mık için lokomotifin makinistine 
işaret aldırmak mümkün olma· 
mııtır. Bu arada meçhul mütear
rıı.lar geldikleri gibi cır arlı bir 
~ekilde trenden lıaybolmualardır . 

İsviçre Kuriyeıinin yolculuğa 
devam için yanında bulundurmaaı 
icap eden hiç bir veıikaıı kal
madı~ı. esasen de çantalar elden 
gittiğirıden seyahatin devamında 

bir fayda bulunmadığı için Ku · 
riye Filibe istasyonuna inmİf , o
rada lıalmııtır. 

Bulgaristan topraklarında tre-
ne yapılan bu baskın vakasının taı• 

vir edilen bu ıeldine göre daha 
çok siyasi maksatlarla vaıifelen· 
dirilen kimseler tarafından yapıl
mıf oluyor. 

Haber verildiğine göre, tren
de baskına uğrayan vagonun kon· 
döktörii Türk tabiiyetinde biri· 
dir. Ve yataklı vagonda hemen 
hemen hiç boı yer yoktu. 

Kiralık ev aranıyor 
Çarııya yakın üç dört odalı 

bir eve ihtiyaç vıtrdır. Evi olan
laı ın Bıı ~dat oteline müracaatları 

1- 5 

KAYIP - Ceyhan tube!tinden 
almış olduğum asktrlik terhis ve
sikamı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eakiıinin hükmü olmadı· 
ğıııı il§n ederim . 

Kurtkula~ı köyünden Ab
dulkadir oğlu 319 duğum· 

lu Mehmet Asım Saçlı 

.~------ ·· .. .. .. -...• 
! Satılık Arazi i 
• i 
i Adana Vilayet merkezine i 
i onbeş kilometre uzakta Bü- i 
i yük Dikilide , arasından su· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü ziraate , Portakal , Li· ! 
! mon , sebze bahçeleri yetif · ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a ! 
! razi satılıktır. ! 
! icar getiren akarla da mü- ! 
! badele edilebilir. ! 
! O. N. ArıkoA-lu kardeşle· ! 
• - t • • re muracaa . • 
! Telefon : 347 , 355 ! '· ---.... --.. ... --.. ~ 

Malatya Bez ve ıblllc rabrllcaları 
Tlrk Aaoalm 'lrlletladea : 

Açık Arttırma s'1retiyle satışa çıkarılan 

1- Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2- Boş benzin tenekesi ,, l 500 Adet 
3- Yağla paçavra ,, 5000 Kilo 
4 - Mav döküntüsü ., 3000 ., 
5- Mahzen tozu ,, 1000 ,, 
6- ipek döküntüsü ,. 300 ,, 
7- Teke parçası ,, 400 ,, 
8- Kösele parçası ,, 500 ,, 
9- Tahta fıçı ,, 52 Adet 

Yukarıda cins ve miktarı yazılan eşya Malatya fabrikamız
da açık arttırma suretiyle 31-8-942 Pazartesi günü satıla
cağından istekJilerin şartnameyi görmek üzere Malatya veya 
Adana Mensucat fabrikalarımıza müracaat tylemeleri. 

12-18-25-30 14t97 

o•••••••••• .. ••••••• .. e .. ea i ADEMi IUIOAR VE BllGH$EKLIGIHE 
• • • • 

KAR Ş 1 

FORTOBİN • • • S. ve /. Muavenet Vclıctlclinin Ruhıatın ı hai~dir 
e R•f•t• ile alınır her ec~anedc 6u/unıır 

l
e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 1 
• Posta Kutusu 105 
~ 14520 

aeee• .. ••••••••• .. •••••• .. a 

26 Atustos 1942 
- --

~.,. ·~ .................... ._. . ..,, ...... ..,, ........... ._. .................. .., ...... ._. ........... . 
• • • • ! DO KTOB i • • 
• • 
ı Numan B. Güreli ! 
! • 
• A . · vdet etmiş ve hastalarını kabule • ! • 
! başlamıştır i 
• 
! Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 i • • i 21-26 ! .................... ~ ...... ~ .... ................................................................... ~. • 

DIŞ TABiBi 

ORHAN OK.TAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki sokakta 43 Nu· 
marada her gün ve Zaruret halinde gect'l~ri dahi hastaJa· 
rını kabule başlamıştır. 

•••••• ••••••••• • • •••••••••• i LUMOPHON i 
ı BADYOLABI ı 
ı Toptan ıatıf depoau ı 
t Mertebani sokak No 17, Galata • fstanbul f 
ı Telgraf : Selman Telefon : 40691 ı 

•• • • ••••••••••••••••• •••••• 

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

Arttırma Eksiltme komisyou Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 250 ton sönmemis kirrÇ 

şartnamesi veçhile 819/942 Sah günü saai 16 da kapah zarf 
usulile Adanada 6. ncı lşletm~ Müdürlüğü binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bn İşe girmek istiyenlerin 562.50 liralı muvakkat teminat, 
akçaları, Tıcaret odası vesikaları. kanuni ikametgah veikalart 
ve nüfus cüzdanlarile tekliflerini aynı gün eksiltme saatındarı 
bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kireçler Pozantı, Yenice, Mersin. Adana, Osmaniye. isken 
derun ve aralarındaki istasyonlardan birinde vagonda teslim 
e-dilecektir. 

Şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
22-26-30-5 

· SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MOOORlOGONOEN 
(Orman Emvali Satış ilanı) 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Müddeti 
Kental Kilo Lira kuruş 12 AL; -Meşe kömürü 1228 40 27 64 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası hududu dahilinde ve 
hududutları şa!'tnamede yazılı Ôgüt Öleni ormanından 1228 ke11

' 

tal 40 kilo meşe kömürü ( 12) ay zarfında çıkarılmak şartilt 
2418/942 gününden itibaren (20) gün müddetle açık arttırma)'' 
konulmuştur. 

2- Arttırma 15/91942 tarihine müsadif salı günü saat ( 11) 
de Adana orman çevirge müdürlüğü binasında yap,laca~hr. 

3- Beher kental kömürün muhammen bedeli (otuz) kuruŞ' 
tur. 

4- Muvakkat teminat 27 lira 64 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavelename projelerini Orman Urn&1111 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde Vt'! Bah" 
kazası Orman Bölge Şefliiinde görülebilir. 

6 Muvakkat teminat makbuzları 15191942 günü saat ( 1 O 
den ~vvel komisyon reisine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret odası vesikasiJe birlikte belli edi)ell 
gün ve saatt~ müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köylüler' 
den iıtenmeı.) 26-30- 5- 10 
---------------------------------------------------~___,/ 

i 1 an 
Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebimizin sabit sermaye şubesine ait 20.25 bin kilo 5'' 

man arttırma suretile satılacaktır. 
Arttırma eylOlün onuncu perşembe günü saat 11 de yapı· 

lacaktır. 
isteklilerin mezkur günde P'"Y akçalarile birlikte mektt~ 

daireıinde müteşekkil komisyona müracaatları 26-30~ 

Umumi Neşriyat Müdürü : M~cit Güçlü 
Basıl"ıtı yer : Türksözü Maatba11 


