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s.bip ve Bqmuharriri 1 

P'ERID CELiL GÜVEN 1 

ı:: Saıı•ı her J•rd• il Kurut 1 GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluı Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

On••klzlncl Jll - B•J• : &40~1 

Milli Şefimiz Yeniden 
Bir Seyehata Çıktı 

Salomonda 
Amerikan 
kazançlan 

~kara: 'D (R•dıa Gazeteal)
C..dal kanal bölplinde Ameri
k.a kuvvetleri muvaffakiyeUer 
11.termektedir. 

Vııinıton : 27 (ı.a .)- Bıh· 
tiye nazırlıfının bildirdifine ıöre, 
~ktanal'a 

0

hrft J•ponlırın 
)aptalı taarruı püskürtülmilıtür. 

S.lamon ıdalaranda durum 
"eaanuniyet vericidir. 

Japonlar pek büyük kayıpları 
•ramııtanhr. Kiçük Japon fe· 
"ilerinden altaıına is•betler olmuı 
te ~dıo 12 t.yyere düfüril · 
"ittir. 

Berlia : 27 (a.a.)- iyi maU1-
f~ l MI_,,..., 

Anlıara: 27 (Tiirlı•6zii Muhabirinden) - Camharreiai· 
mia Milli Şel lamel /n6 a dün aaat 23 t• ha•a•I trenleriyle 
latan6ul iatilıametinde A11lıara' dan har~lıet 6ayurmaılardır. 

Carnlaurreiaimiz Anlıara <aarında Genellıurmoy Baılıanı 
Mareıol Feo•i Çalımalı, BafOelıil 8. Şültrii Sora~o;la, Anlıa. 
ra'Ja 6aluttan Velıiller, C.H.P. Mii.tokil Grup R'i• oelıili, 
••haalar, Ankara Voliai ve Emniy•t DirelıtiJrü, miıllıi ve 
•'-ri erkan tarafından uiarlanmıılardır. 

Hindistanda bazı 
yeni kargaşalıklar 

Bombay : 27 (a. a ) - DoQ'J 
Hindistandaki hldiselcr bildiren 
habeılcr gecikerek allcak dün bu 

raya relebilmiştir. Bihar hükumeti· 
nin neşrettiği bir tcblıQ'e göre, 19 

Atustosta polis ile bir' asker kıta
saoın, Buksar yolunu tehdid eden 

bir topluluta ateş etmesi neticesin-, 
de 17 kiti ölmüştür. Asansol'da, 

Patna yolun~ tchdidf'dcn bazı mü
şevviklcrc ask .. rin ateş açması Ü· 

zerine 18 kişi ölmüştür. 14 ~A'us 

toıta, Sasram'da, Dakuats'ın ku· 
mandası altında bulunan polis, nll
mayişçilere iki defa ateı açmaya 

mecbur olmuş ve 16 kişi ölmüştür. 
Cuma günü, bütün eyalette sükun 

hüküm sürüyordu. 

ovgetler merkez cephesinde 
Alman hatlarını yardılar 
EŞ ALMAN TOMENt BOZGUNA UGRADI ...... , ...... ,... ... 

'h...... ~hke : 71 ( Royter ) -
..:~• elçili. 24 afallOA akıımı 
~ bun t.e,eti fe"efiae bir ..,.,.t vesmit ve bu 1.iyafetle 
..... , ıuet~cileri ile laıiliz ıah· 
tlJetleri haı ır bulunmuftur. Tlrk 
~n heyeti , din 11bıh uçakla 
,...llttreye hareket etmiftir • 

Alman adliye nazın 
~ıra: 'D ( Radıa gu .... ı )
aotenberıer, büylk Rayrun ver
cliti mthim qllhiyetlerle adliye 
'aaarhtına retirilmiftk • 

Mareıal Rundstedt 
teftiılerde bulundu 

Berlin : 71 ( a. a. ) - Garp
'-'• kuvvetler batkomu~nı Ma
''tel Von Rundıtedt, Fa.Cıaz kı· 
)tlarıada yapılmakta olan i•tih· 
~•tara ve bu arada Dieppede 
lıadiı ve A•erihhların bet yere 
lorl.d.klan •evzileri teftiı etmit 
tir. lıtaıe .. ı Voo Rund.tedt . Di· 
9Pi>ede buluodvfu esnada , düt 
"-•• karaya 11ker ç.karma le· 
1e~ı8 eanaamda bilhıua ya
'•rltllın ıöıüken y8a ıubay er
... ve ere demirheç nitınlırı 
.... illi •. 

Yeni mülkiye 
müfettiılerimiz 

Aallera : 27 ( Tüılıaözl mu
~iaden )- Nlfuı itleri Umum 
~rlltl ikinci tube midlrl •eddka inal , MabalU idareler 

•ldlrlerinden Rif ıt Binföl 
'- Develi kaymakamı Sıddık Til· 
""1ı. içindi 11nlf mOlkiye ml
~rine tayin edffm~erdir. 

Zirai kombineler 
tahlisatı artb 

""-ra: 7:1 (lletlr• 8•• .... 1)
~ıı kombilleler kurumunun aer· 

911 3.:166,000 liraya çıkarıl· 
K~ll!llbıl.., Zirat •ombinelerin it 11 

bta •retle ınifliyeceklir • 

Ankara: 27 1 R•tlJ• &•zetesl)-
1 Rullaren buailn mühimce bnı h 

Hnçlar elde ettifi bildirilmf'kte
dir. BurlnU Rus huıuıl h-bllfine 
röre, merkezde Sovyetler ıenif 
bir askeri varhk ıöıtermiı'erdir. 

161 inci, 280 inci, 342 rıci: 

129 uncu ve 256 ncı Alman pi· 
yade tlmenleriyle bazı motörlü 
Uimenler boıruna utratılmJttır. 
610 meakQn m•h•I ıeri alınmıı· 
tar. 

25 tank, 7SO top, 1615 ma · 
klnıli tftfek ve birçok mermi ve 
diter birçok malzeme ele ıeçmiı· 
tir. Almanlar ıııarl 55000 ölü 
vermiflerdir Alman hatlara bu 
cephede fena halde yarılmııtar. 

Moıkova : 27 (a.a.)- Alman· 

lar Oon kavslnde v-... K.afkasya'da 
paraşütçüler \'e nakhye tayyarefe
riy1e taıınan \1\atar \uttanıyorİlr. 
Bu hususta ômumr of ~rak kullan· 
dıkları tabiye akşam karanhtında 
altı ili on iki paraşütçü atmaktır. 

Bunlara verilen vaıi~ Sovyet kuv• 
vctlerinin gerilerinde tayyare iuiı 
yerleri hazırlamaktadır. Bundan 
sonra nakliye tayyareleri bu mt:Y· 
danlara, siper havan toplan ve 
motosikletle mücehhez kıtalar ir. • 
dirmektedir. Dişman bundan bat· 
ka Sovyet kıtalannan kupbldılda· 
n intibamı vermek için de para· 
ıütçüler atmaktadır. Bu cümleden 
olarak Almanlar Don kavsinde bir 
Sovyet mevziine sat cenahtan hü-

(Qerill 1 ael ...... ) 

Mlttefildcrla daeİUf1rı uker nakli faali7eti 

, ........................ ı 
rı ı 

ı B. Hitler'in ı 
ı ı 

1 Dieppe 1 
1 halkma 1 
1 cemilesi ! 1 
ı ı 
Ankara : 27 (Radyo ı•zel••l)
Hitler Diyep bölgesinden olan 
harp esirlerini bırakmıya karar 
vermiftir. Bu, Franuda heyecan 

uya ndır•ıştır. 

AFRiKA CEPHESiNDE 

Mısırda llJ.giliz ler 
dün geni bir 

hücumda bulundular 
ANKARA : 27 ( RADYO GAZETESi )- MÜTTEFiKLER Ml

SIRDA MiHVER HATLARINA BiR BASKIN YAPMIŞLARDIR. 
BAZI ESiRLER ALINMIŞTIR . BU TAARRUZUN KEŞiF MAK
SADILE YAPILAN ~IR TAARRUZ OLDUCU SANILIYOR . 
BU TAARRUZLAR GELiŞiRSE ROMMEL TAARRUZUNUN BI 
RAZ DAHA GECIKECECI MUHAKKAKTIR . 

sıv ASTOPOL iÇiNDE 
Koca şehirde insana k orku 

veren bir sessizlik var . . 
p awuk gibi atılmıf daba bir 

çok Ruı tabyeaiai geadikteQ 
.. ora bfr lepedea SiYaılopola .... .,Qra ... Ş.Wr ........ 
b Yeren bir aeaaizlik içiale. A · 
faflcla 11 .. a J'•a•lf , yan ,..tmlf 
ldlçak harp ıe-ileri ile dolu • 
Şehirde hemen kimle yok aibi • 
Ara İ1ra harap bir e.in 6aiade 
çamqır yıkayaaa, soluk çehreli, 
per ... lıu1detli kadınlara , oy 
namap bile takati blmachtı için 
bir tuefa 8nmif çoealdua ır ... 
hyoruz. 

Yeni bir kaleyi flrmek &zere 
Swallopolq bir baftaa bir bap 
pçerek bir tepenin ini.de dur· 
duk. Burada bizi genç bir Alma11 
Generali br1ıladı • Si.aatopola 
bu iatikametten taarruz eden ttl
ID8DİD kuman.tanı imif • Ha1llll 
bir 1Urette bazırlanaut ve ancak 
bir inaan seçebilecek kadar dar 
bir yoldan tepeye ltrmanmata 
baflamadan evYel çok dilrkıtli 
yirlmemizi , yoldan kaliJH çık 
mamamızı t111edifer . Etraf hllA 
kara mainleri ile dolu imİf • iti · 
nah ve biraz da eadfteli adım· 
larla lepenia üıtflne bdar çıktık. 
Barad• General harbin cere1aaı 
hakk11ıda uzua bo,.lu izabat verdi. 

Kartıda , heyelana utramıf 
ıibi toprakları kaJnafaHf kaya· 
ları parç.lanmlf ve çlkmlt lıair 
tepe glrlnll1orda. Yan taraftaki 
deria dere bii1Gk ka1a parçaları 
ile dolınuıtu • Biae bu tepeaia 
hiki1eıini de aalattalar: Tepenin 
alhoda renif ye kilometrelerce 
uzanan dehlialer varaııt • Sulh 
:samanında tampan1a mabaeni 
olarak kullanılan bu yer , harp 
t..flaclıktaa aoara binlerce Sivaı 
topollu için mikemmel bir ıatı· 
nalı halini almlf m .. Mahzenler• 
de milronlarca tite f8mpao1• ve 
a1ni umanda bir baJll de mG 
bimmat nrmlf • Sivaıtopol mu 
ha rebeleriain aon pnleriaclea 
birinde harp aolualdara intikal 
edince bu mıatdaclaki Sovret 
katalarıaıo kontrofflne--.emar ıi 
1•al ko•i9er ....... ,lere aııtaaan 
blılk• derhal dtfarı ÇJll••naı 
emretaaif. Fakat, Aa....lana fil· 
tiqe pWqt...... rardqil içiu. 
ballua ç.km ... aı beklemete la 

SlVASTOPBLU ZAPHDEN 
KUMANDANlA KARSI KAR$1YA 

t"""ff """"" .................. " 1 22,000,000 fİfe- pmpanya ile beraber mahvolan 2500 ı 
ı Sivaatopollanan ceaedleri : • • - Uçan t•p11 - lhline i 
1 dinamit 6ojlıyaralı Alman tanlılarının 611üne yatan ı ! Sooyef aalıerleri - Ôlüme mah,am 2500 inaan ı 
ı .................................. H ............ HJ 
zum prmedeo CSoceden mahzeae 
}'erleftirilea dinamitleri derhal a · 
tttlemif .• Mahzenlerde bulunaa 
22 mil1oa fİfe f8mpan1a ile be· 
raher 2SOO kiti de iç metre ça · 
keo tepenin topraklara albncla 
ıam&IOp kalmlf • 

Bize bu tG1ler Q,pertici hi · 
kl1e1i anlatan Alman bial:qa11 
bu hadiaeaio tebllıc bakımından 

Ya un 

'VEVZ.iD GÜVE."/ 

izahı mümkün olmadıtıaı Ruı 
laırıa nuıl bir usulle ba koca le• 
peri atmata munffak oldukla· 
rıaa akal enliremeclilderiai de 
.a,.temekten çekiamirorclu • 

Halbuki, aaal ı..,ret edileeek 
f81 Raılarıa bu •vqlaki feda 
kiTlak r•huclur. Buaua ifiadir ki, 
dlpıaaın fa1dalaoabileeefi hiç 
bir .. ,i ıe•İde bırek .. ...k f•· 
ye9İle en kaah , batt1 Yahtl fe· 
chıllkbld_.. katle.daalda zerre 
kadar terecWlt etaai1eo Rua or 
d ..... • aDalaada tat taı ilıtilacle 
kalmamlflar. 

Beliae dinamit batla1arak bü· 
rlll Alman taaldaraaın 6alae 
yatan Sovyet neferinin hilrAyeai 
de bu zibnl1etin pzel bir ifa· 
desi detil midir1 

ôtle 1•metl•i ~ here 
tehre clinlyoruz. ıGçlllde temi& 
le.ebilmit oaddeleria iki tarafında 
bir tek .. tlam biaa yok. Tavanı 
1eriMe bir tek eY flırm01oru1.. 
Şehiıde t.miri clalai mimkla o· 
labilecek bir kaç bina buluaa
madıtı içia olaoak ki, Alman u 

kerleri phir clıfındaki tabyelel'i 
ev teldiae aokma11 tercih etmİf• 
ler. 

Almaalarm ifadelerine alre 
160 bin nOfuıu olaa Sivaatopolcla 
bugün ancak oa bet 1irmi bla 
ki.ti qlmlf Ye onlar da 1••at 
, .. vq phri terkeclirorlarmlf. Yi · 
1ecek bulunaaaadıtı ribi biltiln 
tesisat Ye borular tahrip oclilditi 
için içecek ıu bulmak da çok 
,Oçtür • Alman askerlerine bir 
nevi gazoz verilmektedir . 

ôtte remetini. eskiden ele 
niz liulübü ve timdi auba1 ıa · 
zinosu olan yara harap bir binada 
yedik. 

Yemekten aoara , biraz ılio 
leamek ve uaaamak içia fehirclea 
oa bet ' rirmi kilometre uzakta 
ve deniz kenarında bir rere fit 
mek mecburiyetinde kaldık • Bir 
kere ~aha febri ıeçi1oruz • Her 
tarafta a1ni hazin manura. Bipa 
çökvatfllerinia alltnda binlerce 
ia .. n 616afl bulundutu 16yleni · 
yor. Zaten ıeri1e kalan Ye bu· 
rGo tarlalarda yi1ecek ot bula
bilen dit~r inaanların da llilme 
oamaed olduklarına ıüpbe rok· 
tur. Bir kaç ay aonra bqlayacak 
aotuk ve •man11z açhk da on 
ları yok edecektir • 

Denize baba yilr.ıek bir le· 
penin flltilocleki eıki bir maaaa 
taran ıllıeli ve aerin bahçeaiacle 
bir kaç saat ıorpaluk çıkardık
tan tonra bafka bir 1oldaa Sim· 
feropol' a d&amek bere hareket 
ettik. iki tehir a .... ı..taki 80 W.. 
lomelrelik .....ıe ea fidcletli •• 

tGerllll Ml ..... ) 



Sayfa 2 

Brezllyabların 
barba gırı,ınden 
ıonralll badlıeler 

Londra : 27 ( a. a. )- Şimdi 

lngiltere ile Birleıik Amerika dev
letlerinin müttefiki olan Bre:ıil

yaya karşı Portekizin izhar ettiği 
teveccüh ehemmiyetli neticeler 
verecektir . Vakıa Portekiz , hu
susi durumu dolayııile lngiltere 
ile olan ittifakını bitaraflık kay
gıları ile telif etmek zorunda bu
lunuyordu. Fakat bugün Portckiı 
hükumeti daha açık bir ıc1'ilde 

lngiltere lehinde vaıi}'et almış 
bulunmaktadır. Filhakika , Brezil
yaya aıırlardanberi kan , dil ,.e 
kültür bağları ile bağlı olan Por
tekiz. bu memleketle tesanüt ha
linde bulunduğunu ilan etmekle 
bunu tt barüz ettirmiştir . Porte· 
ltizlil(r 150 sene evvel , Bragance 
hanedanının , Portekizlilerle mes· 
kün Brezilyaya iltica ettiğini u
nutmamıılardır . 

Şimdi Cümhurreiıi M. Car· 
mona ile Başvekil M. Salaıar 

Hristiyanlık ve korporatif devlet 
prensiplerine sadık kalmakla be
raber müttefı1'lerin davası lehinde 
daha açık bir vazi} et almak hu
ıuaunda hiç bir zorluk çekme
miılerdir. 

Berlin : 27 ( a. a. )- D. N. 
B. ajanıının askeri mahfillerden 
öğrendiğine göre Brezilyalılar , 
lıergün lıağıt üstünde üç Mihver 
deniıaltııı batırmaktadır. Bu cüm· 
leden olarak lngiliz hıberalma 
daireıi, her zamanki gibi , 25 a
~uıtosta da yaymıı olduğu bir 
haberde.Brezilya açıklarında di
~er üç Mihver denizaltısının ba
tırıldığını iddia elmektedir. 

TÜRKIYI: RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 28.8.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7 .55 Müzi1' : Senfonik par çalar. 

8.20-
8.35 Evin saati. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

l2.33 Müzik : Şarkı ve türküler. 
12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13.30 Müıik : Pefrev, Şarkı ve 

türküler. 
18.00 Program ve Memle1'.et saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti. 
lK.40 Müzik : Dans müziği (P.l) 
19.00 Konuşma (Kitap sevenler 

saati). 
19.15 Müıik : Dans nıiiziği prog· 

ramının ikinci l"ımı. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Müzik : Klasik Türlıt müzi· 

gi programı. (Şt:f: Mesud 
Cemil). 

20.15 Radyo Gazcttsi. 
20.45 Müzik : Şarkı ve türküler. 

21.00 7.iraat Takvimi. 
21.10 Temıil. 

22.00 Müzik : Radyo Salon Or· 
keıtrası. (Violonist Nf'cip 

Aşkın) 

1. Suppc: Cüz.el Calathea 
(UvertÜrJ; 

2. Engel; Yalı (Bedriye 

Tüıün'ün lttirakile)-

3. Cabriel: Bana Güll (Bt"d

r iye Tüzün'ün lıtirakilc). 
4. Lehar: ı.ıEva> Opr:retin· 

den Potpuri. 

22.30 Memle1'.d Saat Ayarı, Ajanı 

lıaberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Proanm ve Ka· 

panıı. 

AMERIKADAKI 
SiLAH YAPIMI 

YÜZDE 90 ARTTI 
Vaşington : 28 ( a. a. ) -

Gazetelere göre , bu yılın ilk 7 
ayı zarfında Amerika harp en
düstrisi istihsallerinde } üıde 90 
nisbetinde bir artış kaydedilmiş 

tir. 
Bahriye Nazırlığından • öğre· 

nil<liğine göre , Amerikada şim

diye kadar yapılan hıtrp i~mile

rinin en büyüğü bu hafta denize 
indirilecektir. Geminin denize in
dirilmesi törenine Amerika Cüm· 
hurreisi muavini M. Vallaıun zev
cesi reiıli1' edecektir . 

Doğu sahilinde bir tezgaha 
bugün yeniden iki torpido muh
ribinin konulduğu haber veril· 
mektedir. 

Diğer bir limanda da bir kru
vazör suya indirilmiştır. 

Patates ekeceklere 
verilecek primler 

Ankara: 27 [Radyo gazeteel)
Bu sene patates ekect:klere ait 
prim cetveli tanzim edilmiıtir . 
Ziraat Vekaletine bu iş için 
J ,320,000 lira talııis olunmuıtur . 

Sovyetler merkez 
cephesinde Alman 
hatlarını yardılar 

( Başı ı iaci aa1lad• ) 

cum ederken sol cenaha paraşüt· 
çüler indirmişlerdir. Fakat bu hi· 
leler vaktinde önlenmiştir. 

Londra : 27 (a. a.) - Salo 
mon adaları muharebeııi ve Staling· 
rat'taki durum, bugiinkü gazeteler· 
de büyiik yerler işgal eden iki 
mevzudur. Stalingrat hakkındaki 

tefsirler i~e yeni bir safhaya gir 
miştir. Gazeteler, Stalingrad'ın e· 
hemmiyctini hala belirtme1'le bera 
ber, bu şehrin diişmeııinin Rusları 

yıkmak için kafi gelmiyeceği üze· 
rinde ısrar temayülünü göstermek
tedirler. Gazetelerin fikrine göre, 
Timoçenko, Stalingrad'ı muhafaza 
için elinden geleni yapacaktır. Ga 
zettler, mühim noktalarda Ruslaı ın 
göıte rmi~ oldu1'1arı şiddetli muka
vemetleri hatırlatmakta ve Staling-: 
rat'ta da böyle olacağını ümit ey
lemektedirler. 

Bern : 27 (a. a.) - Moskova
dan alınan haberlere göre Staling
rad varuoları halktan tahliye edil· 
miş ve evler teker teker kaleler 
haline sokulmuştur. Novorosisk'te· 
ki sivil halkın ltahliyesine de baş· 
lanmıştır. 

ııvaıtopol içinde 
(Bqtarafı Birincide) 

harebelerin cereyan ettiti bir 
saha. Yine terkedilmit malzeme 
yıtınları , parçalanmıı tank, top 
ve otomobil ölüleri arasından 

geçiyoruz Şurada burada iyi gö· 
mülmemif insan ctsetleri görü· 
nilyor. Keıkin ve pis bir koku 
var. Yollarda taşkın , çıplak ve 
sendeliyerek yürüye11 iusan ıü
rülerinin akını devam ediyor . 
Bütün bunlar çökmeye baılıyao 
hafif akfam kara.,lıtı altında in· 
sanın içine acı ve gözlerine hü · 
xüu dolduran bir manzara h•lini 
alıyor. Yarı harap olmuı Simfe· 
ropol ıehrioe döndüjümGz :&aman 
bir wawureye girmif gibi oldum. 

N•u~aJ GOVBN 

Adana askerlik şu

besi başkanlığından : 
Bu Yıl Yüksek Ziraat ensti

tüsü veteriner f akillteıi askeri 
lusmını sivil tam devreli liıelc-rden 
iyi ve pek iyi derecede meıun 

olan ve olgunluk imtıhanlarını 

vermiı olmak ıartile talebe kabul 
edilecektir. isteklilerin mezuniyet 
diplomaları ile birlilı.te ıubeye 
müracaatları ilin olunur. 

TORKSôZO 28 Atustos 1942 

Salomonda Al
man kazançları 

(Baıı ı inci sıy/ada) 

mat alan kaynaklardan öğrenildi· 
ğine göre, Lüyük deniz ve hava 
kuvvetleriyle hareket eden Japon· 
tar Salomon adaları sularında 
amiral Ghormely'nin kumandası 

altındaki Amerikan filosuna taar· 
ruz etmişler ve bu filoyu harbi 
kabul etmek zorunda bırakmıılar
dır. Bir deniz ve hava muhare· 
beıi halinde cereyan etmekte olan 
bu çarpışma şimdiye kadar Ja· 
ponların lehinde geliımitlir. Bir 
Amerikan ağır kruvazörü batmıf · 
tır. Bir Japon kruvazörü de atef 
almıı ise de muharebeye devam 
etmektedir. 

Alçaktan hücum eden Japon 
tayyarelerinin arasız taarruzları 

Amerikan amirahnın harp niza
mında savaşmasına mini olmuı

tur. Muharebe 1'üçük gruplar ha· 
linde devam ediyor. Japon hava 
kuvvetleri devamlı olarak tahi · 
yeler almaktadır . 

Katip aranıyor 
Otelde çalıımak üzere ayda 

kırk bef lira ücretle kefaletli ve 
yaıı otuzu mütecaviz. bir katibe 
ihtiyaç vardır. 

Talip olanların Bağdat oteline 
müracaatları 2-5 

Kiralık ev aranıyor 
Çarşıya yakın üç dört odalı 

bir eve ihtiyaç vardır. Evi olan· 
ların liağdat <>teline müracaatları 

2-5 

t•• D OKT OR ••ı 

ı Mavallall Bmııa : 
f Askt'ı haıtahant'sl dahiliqe f 
f Mütelıauııı f • • f Hastalarım ht-rgün sa· f 
f at l 5 ten sonra Kızılay ci- f 
ff vannda 18 numarala evde f 
• 

kabul eder. 14339 •• 
•••••••••••• 

.---------.. .. .. 
! Satılık Arazi ! 
• • i Adana Vilayet merkezine i 
i onbeş kilometre uıakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su- ! 
! 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· 
! tirmete çok müsait birbirine 
! muttasıl derecede yakın altı 
! parçada sekiz yüz dönüm a 
! razi satılıktır. 
! icar getiren akarla da mü
! badele edilebilir. 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle· • 
• .. t • , re muracaa . • 
! Telefon : 347 , 355 ! !·-----------·' 

Bölge Sanat okulu 
Müdürlüğünden : 

Nehari talebenin namzet kay· 
dına bıılanmıştır. 27 eyliUe kadar 
kayıtlara devam edilecektir . 

1 - En az bt-1 aınıflı bir ilk 

okuldan mezun olmak, 

2- Yaşı 13 ten küçGk, 17 
den büyilk olmamak. 

3- Sağlık durumunun sanat 
tahsiline elveriıli olduğu muayene 

sonunda anlaşılmak, 

Şartlarını haiz olanların taf 
silat almak ve namıet yazılmak 

üzere lıer aün ıaat 14 ten sunrı 

okul müdürlüğüne müracaatları.~ 
27-30 

CEYHAN iCRA MEMUR

lUGUNOAN : 
mudddel 2004 •ayılı lıanuna 

röre ıayri menkul •atıf ilanı 

D. No. 942-213 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne oldu
ğu : Bir bap dingin 60480 hisse-

iti bariyle (14906) hissesi 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki , mahallesi , sokağı numa· 
rası : Ceyhanın Aytemur oğlu 
mahallesinde Şarkan Kürt lbrahim, 
Garben sahibi senet , Şimalen 
sahibi senet , Cenuben tarıkıam 
ile çevrili 172 metre 36 desimel · 

re murabbaı 

Takdir olunan kıymet : Te· 
mamı 2500 lira kıymeti muham· 
meneli olup 1491)6-60480 hissesi· 
nin bil hesap 612 lira olduğu 

Artırmanın yapılacağı yer , 
gün , saat : Ceyhae icra daire· 
sinde 1 inci artırma 25-9--S42 
Cuma saat 9-11 , 2 inci artırma 
6-10-942 Salı günü saat 9-11 
de 

1 - işbu gayri menkulün art 
lırma şartnamesi 27 /8/942 tarihinden 
itibaren 9421213 numara ile Cey
han icra Dairesinin muayyen nu · 
marnsında herkesin görebilmesi 
için 942/2 l3 dosya numarasiyle 
memuriyetiınize müracaat etmeli· 
dir. 

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

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren on gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
le memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça salış bede 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

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

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra ~n çok arhrana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya sabş istiyenin alacatına rüchanı 
olan diter alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklannın mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onunncu günü ayni 
saatte yapılacak artırmada be

deli satış istiyenin alacatına rüc
hani olan diğer alacaklıların o 

gayri menkulile temin edilmiş a· 
lacakları 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 kiınse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisi11den evvel en yüksek tek· 

• •••••••• • ••• • •••• • • ••• ••• 
: SOM~RBANK ADANA SATl"AlMA BORUSU ı 
ı Kütlü, Koza ve pamuk mübayaatına ı• 
t başlamışb r. 
ı Yeni fiatler tesbit oluncuya kadar eski fiatlarla müba· 

f yaata devam edilecek ve bilahare zuhur edecek f rklar f 
f çiftçilerimize derhal verilecektir. Keyfiyet sayan çifçileri· f 
f mize ilin olunur. 2-7 14543 f • • ••••••••••••• •••••••••••• • 

Adana İsmet İnönü Kız Enstitüsü ve Ak· 
şam Kız Sanat okulu Müdürlüğünden : 

Enıtitü ve akşam im sanat okuluna talebe kayıt ve kabulüne 
beflanmııtır. Okul neharidir. 12-16 yafında ilk okul mezunları Enı· 
titü birinci ıonıfına ve 16-19 y1.1fında orta o1'ul meı.unları Enstitü 
ihzaıi dördüncü ıınıfına kayıt ve kabul oluııur. 1-2 14S61 

Belediye 
1 L l N 
Reisliğiuden ; 

1- EylUl ve Tcşrinevvel 942 aylarına ait ekmek kartları 
tevziatına 28-8-942 Cuma sabahından itibaren başlanacak ve 

31 -8-942 pazartesi akşamma kadar dr.vam edilecektir. 

2- Bu dağıtma işi mahalle birlikleri tarafından yapılacak· 
tir. 

3- Misafirlerle, otel ve hanlarda ikamet edenlerin ve her 

hangi bir sebeple mahalle birliklerinden kart alamıyanların ve 
ağır işçi olanların ekmek kartlara belediye ekmek bürosundan 
verilecektir. 

4- Kartlarını zayi edenlere yenisi verilmiyecea.inden iyi bir 

şekilde muhafaza ~dilmesini sayın halkımızdan rici ederiz. 

14559 
·~~~~-~~~~~--~--~--~--------

i 1 an 
Bun~•.n. •.Ilı al'.' e_vvel muvakkat fatura ile almıf olduğum J ton 

meyve çıvııının rcamı faturası gelmiıtir. Bu fatura mucibince 0 tarih· 
lerde wüşteriden kilo baıına 3 kuruı 75 santim f ula alındığı ınlaııl· 
~akladır. Hunun için mezkur tarihlerde mığaıamııdan çivi alanların 
fıyat farkını almak üzere mağaı.amıı:a müracaatları ilin olunur. J -2 

1456Ö 
____ A_dcına Ta,.u• lıapı•ı No: 15 Mehmet Şoımo~ -

ı ı an 
De.vlet Demir yolları 6. ncı işletme Arttır· 

ma ve eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 
lskenderun istasyonunda ihzar edilen 90.000 adet parkf" 

taşını 3600 metre murabbamdaki istasyon meydanma döşeme 
işi 2119/942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Adana 6. ncı 
işletme Müdürlüğü binasında açık eksiltmeye konmuştur. 

Bt-her metre mikibm döşeme işçiliğinin muhammen bebeli 
(70) ku.ruştur. isteklilerin nüfus cüzdanı, ehliyet vesikası Vt! 

(189) hrahk muvakkat teminat ile tayin edilen gün ve saatte 

komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 
. Şartname ve mukavele projeleri işletme ve lske~erua 
ıstasyonunda parasız görülebilir. 23-28-3-9 

Açık eksiltme ilanı 
OSMANiYE BElEOIYESINOEN : 
Osmaniye istasyon binasının önünden başlamak üzere ka· 

saba istikametinde (200) metre uzunluğundaki yol kısmının 
parke ve kaldırım olıırak inşası ve beton bordür işleri (8373) 
lira (69) kur~ş keşif. tutarlı olup 7/9/942 pazartesi günü saat 

1 t bu.~ukta ıh~le e.dılecektir. Keşifnameyi görmek istiyenler 
her gun beledıyemız yazı işleri bürosuna müracaatlan • 

.. isteklilerin ihaleden sekiz gün önce nafıa müdüdürlüğüne 
mura'!aatla m~teahhitlik vesikası almaları ve ihale gününde 

muvakkat temınatla ve vesaiki ile Osmaniye belediye salonun· 

da hazır bulunmalara ilan olunur. 20-25-28-2 14532 

lifle bulunan kimse arzetmiş oldu- ı ı a" n 
tu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

men ıo gün miiddetle artırmaya İnhisarlar Adana Tütün Fabrikası Müdür· 
çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve lüğünden : 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za- ?Fab~i~~mızd·a· mevcut 3000 kilo ıskarta paket kakıdı 18~/ 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak- 94.. tarıhmden ıtıbaren on beş gün müddetle müzayedeye ko· 

nulmuştur. > 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
•1 1 Satılacak kağıtların muhammen bedeli 4SO lira Vf'! muvak· 

sı o unur. Mad4e (133) 
kat teminat 33 lira 75 kuruştur. 

Bir bap dink'in tamamı 60480 
ihale 1/9/942 tarihine tesadüf eden sah günü saat 14 de 

hisse itibariyle ( 14906 ) hissesi 
icra edileceğinden isteklilerin numuneyi görmek üzere inhisar· 

Yukarıda gösterilen 25--9-942, 
lar Adana Tütün Fabrikasında müteşekkil komisyona müra· 

6-10-942 tarihinde Ceyhan icra 
caat eylemeleri ilin o lunur. 19-23-28 14529 . 

memurlutunda iıbu ilAn ve göste '!!~=======~===========~;;~~~~ ·ı tt . d . . 1 u ::::::::<' rı en ar ırma şartnameıı aıresın- l mumi N~şriyat Müdürü : Macit Güçlü 

de satılaca ilin olunur. 14554 Basılfılıtı yer : Türksöıü Maatbaıı 
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