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RUSLARIN · MUHiM 
•• 

KARŞI HUCUMLARI 
Savaş ciddi bir safhada 

Ankara: 1 (Radyo Gazetesl]
Romen birlikleri Anapa şehrini 

zabtetmiştir. Burası Karadeniz sa

hillerindedir. Ve mühim bir şehir 

değildir. Diğer taraftan Sovyetler 

bazı cephelerde karşı taarruzlara 

geçmişlerdir. 

Moııkova : 1 (a. a) - 29.30 

Ağustos gecesi Sovyet uçaklaı ının 

Berlin'i bombalaması, harbin ba

şındanberi yapılan hücı.:mların en 

ehemmiyetlisi olmuştur. Şehrin s1 
nayi mahallelerine yüzlerce bomba 

atılmıştır. Çıkan yangınlar 100 ki· 

lometre uzaktan iÖrülmüştür. 

Karşıkoyma toplarının şiddetli 

ateşine rağmen bütün Sovyel tay

yareleri üslnkıc dönmüştür. 
Alman subaylari harekatı takip ediyor. 

Harbin yıldönümü münasebetiyle 

Bay Hitlerin Alman 
milletine bir demeçi 
"Almanya ölüm kalım mücadelesindedir ,, 

Parti Ocak 
kongreleri 

Cümhuriyet Halk Partisi O
cak kongrelerine dün b&şlanmıŞ· 
tır. Kongrelere bugün de devam 
edilecdı.tir . Bugün şu Ocijklarda 
kongreler yapılacaktır: Kürkçüler 
aaat 10 da , Tuzla saat 10 da 
kendi Oc&klarında toplanacaklar· 

dır. 

1 

Ankıırn: 1 (Radyo Gazetaal)
Hitıcr harbin yıldönümü münHe· 

bf'tile :Alman milletine bi de • 
meçle bulunmuştur . Fülırer bu 

nutlcunda, bütün Alman milletiııin 
bir ölüm lcalım mücacJ.-lesinde 

olduğunu bilhassa anlatmıştır. 

Führer bu harbi fl Misli gö

rülmemiş bir mücadele • olarak 

tavsif etmüte ve lngiltere ile 
Amedkanın Avrupa milletlerini 
aç bırakmak gayelerinin tahak-

kuk edemiycctğini söylemeHe 

dir . 

Mısır cephesinde 
Romel taarruzu 
Almanlar cenuptan , ltalyanıar da 

orta kesimden bOcamd• 

Koordinasyondan 
çıkacak kararlar 

Ankara: 1 (Radyo gazeteal)
Memlckete girecek kamyonlar 
hakkında ve maden kömürile 
linyit işletmelerinde fazla çalışacak 
amelelerin munzaııı ücretlerine 
ait Koordinasyon kararları çık· 
maktadır . Diğer bir karara •göre 
de hastahanelerdeki hastalar için ' . 
aünde 450 gram ekmek tahsis 
edilmiştir. Kart usulü tatbik edil· 
miyen bölgelerde Cie miktarı Ve 

liler tayin edecektir. 

Ruzveltin Polonya 

devletine mesajı 
Ankara: 1 (Radyo Oazete•ll
Ruzvelt harbin _y ıldönümü:müna
aebeti)·le Polonya Reisi Cumhu · 

runa bir mesaj göndermiştir. 

Mihver basını ve radyoları da 
bu yıldönümü dolayısile neşriyat 
yapmışlar ve harbe Anglo-Sak
sonların srbep olduğunu ileri sür· 

IDÜ şlerdir. 

Ankara: 1 (Radye:Gazetesl}
Romel kuvvetleri Elalemeyn cep· 
hesi cenubunda mühim kuvvet
lerle taarruza geçmiştir . ltalyan
lar da cephenin orta kısmından 

hücuma geçmişlerdir. İngilizler bu 
ilk taarruzların püskürtüldüğünü 

söylemekte ve fakat muharebenin 
inkişafı hal.kında malumat ver· 
memektedir. Biı.e kalırsa bu , bü 
yük taarruz olmasa gerek . Bunun 
yaklaşan büyük laarruı. için bir 
hazırlık oldu~u sanılmaktadır . 

Adana manllatara 
tlccarları 

İthalat tüccarlarından 
mal alabilecekler 
Manifatura f'şyalarının mülıim 

bir kısmının satışı serbest bıra · 
~ıldığından bundan böyle şehri~ 
miz manifaturacıların ın doğrudan 

doğruya lıtanbuldaki ithalat tüc· 
carlamıa müracaat ede.bilecekleri, 
ancak bu tüccarlarda mal bula· 
madıkları takdirde birlikler em
rindeki mevcut mallardan istifade 
cdebilccelderi elakadarlara bildi 

rilmiftir. 

Harp 4 yaşında 
Nevzad Güven 

Dün , Harp dördüncü yılma 
ayak haşlz. Arkada bıraktıtımız 

bu iiç f elôket ve facia yılına dö
nüp bakmak bile insanın içine iir· 
perme veriyor, Üç yıl devam eden 
bu korkunç boJuJmonzn sonunda 

...Jjniimiizd#~~aJi:rlıarop of• 

muş yarım dr1nyadan ve loprata 
karışmış miJ.qonlarca insan ölüsün
de-n başka bir şey yoktur. Bu harp ne 
zaman bitecek? Mütemad~gen ka· 
famızı kemiren bu sualin cevabı 
da yok. Hadiselerin akışında har· 
bin sonuna yaklaştıtımızı gösteren 
bir ı'şarel bulmafa imkan olmadılt 

gibı' sonunda bütün davaların hal 
ledilecetini, insanlıtzn daha rahat 
bir dünyaya kavuşacafını belirten 
en küçük bir ışık da görünmüyor. 

Dün.IJa karanlık bir meyhane· 
de dögüşen serho~lar gibi niçin ve 
ne zamana kadar vuruşacafını bil· 
meden dötüşüp duruyor. 

iki tarafla da henüz nefes darlığı· 
duyamıyoruz. iki sene, üçst'ne son· 
r~sına ait harp plcinları _qopzlıyor. 
Onümüzdeki yılların daha çok şid 

detli, vahşi vuruşmalara şahit ola· 
cafınz gösteren hazırlıklar var. Ge 
çen bu üç yılın bundan sonra ya· 

şayacatımzza sı/ büyük harp devre· 
sine bir mukaddeme o/dutunu söy· 
leyenler var. Temenni edelim ki, 
bu meş'um kehanet gerçekleşmtsin. 
Çünkü, felaket yılları ne kadar u· 
zun sürerse sürsün, iki tarafın bir· 
biri için kafasında lıazırladıtı aki· 
bet defişmiyecek ve insanlıtın, so
nunda elde edeceli netic•; çektiti 
ıztırabm şiddet ve uzunlutu nisbe
tinde olmayacaktır. 

Adanada S\I 

sporları bayramı 
Türkiye yüzme birinciliği onu· 

runa Bölgemiz, Asfalt yolda bir 
tak kurdurmaktadır. Ru tak gec:e· 
leri de ışıklanacaktır. Ayrıca bü· 
tün şehrin sokaklarına spor veci· 
zeleri asılacaktır. Şehrimizde 5 ve 
6 EylCılde iki gün Şenlikler yapı 
lacaktır. Hatay, Ankara, lçel, Si· 
vas, Zonguld11k, Antalya, Muğla· 

dan sekizer yüz.öcü geldi. lstanbul, 

Trabzon, Burdur, Tekirdağ, Kas· ı 
tamoni, Bursa, Balıkesir, Bölgeleri 

yü:ıiicüleri <le harek~tlerini Bölge · 1 

ye tellemişlerdir. 1 

Japonya baş 
Vekili dün 
istifa etti 

Kabine buhranı 
Ankara : l (Rallyo Gazetesi)
Japon Başvekili general Tojo is· 
ifa eiti. Bunun sebepleri hakkında 
henüz bir şey bilinemiyor. lngiliz 
radyosuna göre, istifa şahsi se
beplerden ileri gelmektedir. Ve 
şimdi Japonyada bir kabine buh
ranı vardır. 

Kfltabyada seylap 
Kütahyada : (a.a.)- Yağmur

lar dolayısile şehri seller basmış 
bazı ıuahallelerde evler yıkılmış
tır. 

H 
en nebri Almanya ile Fran· 
aayı ber sabada ayıran bir 

sınır halindedir • Nehrin bir 
yaka1ından öbftrüne geçer geç· 
meı: derhal bir fark g8ze çarpı· 
yor. Köylerin, yolların, İnsanların 
çehreıi we karakteri değişiyor • 

Alman köylerindeki intizam ve 
f•mizliti , yollarındaki ıeniılik 
ye, dli&giinlütü I• 'in .kaqı kı 
yasın lıtulamıyoruz. Fransa aley
hine olan bu fark, Fransanm wc:· 
deniy't sahasında Almanyadıuı 
çok engin bir yer işgal etmesi 
feklind~ izah edilemez • Bunu 

daha ziyade , Fransa tarafında 
olan Ren sahiJleıinin tarih bo
yunca mütemadiyen harp saha· 
sı olmasında, iki millet arasında 
çıkan her silahlı ihtilafın , tahri · 
batını daha ziyade hu topraklar 
üstünde yapmış bulunmasında ara · 
mak lizımdJr. 

Belçikayı cenup köşesinden 
geçerek Fransaya girdiğimiz: za· 
man bunu bir kere daha görü 
yoruz. Harap olmuş köylerin için 
den, yıkılmış köprülerin yanın 
dan geçiyoruz . Kasabalarda bir 
çok evlerin pencereleri sıın sıkı 
kapalı • Sahiplerinin henüz dön· 
medikleri anlaşılıyor. Fakat, Rus 
yayı görtıükten sonra anlıyoruz 
ki, buralarda yapılan harp , bir 
arkadaşın söylediği ~i bir [ el 
şakası ] odan başka bir şey ol
mamı,. 

Fransaya Verdön ve Majinoyu 
görmek Üzere geliyo: uz . 

Yakın Fransız tarihinin birisi 
en büyük zafer abidesi J diğeri 
en acı hezimet ıahifesi halinde 
yan yana duran bu iki müdafaa 
lıathnı görmek bir milletin çey 
rek asırlık bir zaman içinde ui· 
radığı ruh bozgununu anlamağa 
kafidir. IJk defa, Majino battının • 
harp yapan biricik tabyaıı ve 
Belçikaya doğru en son kalesi 
olan tahkimatı ıezdik. Almanlar 
buraya [ 55 ] rakamını ad olarak 
vermişler. Almanların , • Tarihin ı 

seyrini değittirmiştir . " dedikleri 
bu muharebeyi bir Alman küçük 
subayı kazanmış . Yanında iki er 
olduğu halde tepenin üstilndeki 
çelik kulenin yanana kadar sokul 
mağa muvaffak olan bu subay 
evvela kulenin aralığından aşa

ğıya dinamit atmış, kalenin için· 
deki Fransızları paniğe utratmış. 
Ve daha sonra da rahat rahat 
çelik top kulesini dinamitliyerek 
atmağa muvaffak olmuş • 

Bu Alman subayı tıtrafı ma· 

Sahip ve Başmuharriri •• -, 
FERiD CELAL G0VEN 1 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaaklzlncl yıl - Sayı : 540~1 

............... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Partinin yeni 
müfettişi • 

1 

Turhan Cemal Beriker Balıkesir ve 
Celal Sait Siren K_ocaeli bölgesi 

Parti Müfettişi oldular 

•············ 
: ANKARA : 1 ( TURKSÔZÜ MUHABiRİNDEN ) - CUM : 
f HURIYET HALK PARTISl BALIKESiR BÖLGESi MÜFETTİŞ ~ 
f LiGiNE lÇEL MEBUSU TURHAN CEMAL BER!KER VE f 
f KOC_AELl BÖLGESi MÜFETTIŞLIGINE BOLU MEBUSU f 
f CELAL SAIT SiREN TA YfN EDiLMiŞLERDiR . f 

···~·····~···············J 

Ren'de bi 
dolaşma 

VERDON VE M .JiNO'DA 
------· ... ·--

MA~NO:STAVESKIRUBUNUN 
ÇCB'O& BiR INŞASI MI ? 

lkioeli tüfeklerle dolu olan bu be· 
ton ve çelik kaleye kadar nasıl 
sokulabilmiştir ? Anlaşıhyor ki , 
kaleye tevcih edilen elli Alman 
bataryasının ateşi karşısında Fran 
sızlar yerlerinde tutunmak cesa 
retini gösterememişlerdir . 

Yaıan . 

NEVZAD G0VEN 

Yanımızda bulunan Alman su· 
bayı kalenin beton duvarlarından 
birine isabet eden bir mermi ye· 
rini işaret ederek : 

- Bakınız Majino nasıl boşa 
harcanmış bir para ve emektir . 
Ne kadar çürük yapılmıştır. dedi. 

Filhakika , betonun oyulmuş 
yerine dokunulduğu zaman kum 
gibi akıyordu • 

Burada Fransayı yere seren 
sebeplerden birisi olan Staveski 
ruhunun yeni bir tezahürüne şa · 
hit oluyorduk . Majiooyu yapan 
Fransız müteahhidi memleketin 
bayatile alakadar olan bir işte 

çok kar etınek gibi mücriın bir 
ihtirasla sahtekarlık yapmaktan 
çekinmemiş Bu ruh, Verdön sırt· 
larında üç metre yakına kadar 
yaklaşan düşmanın karşısında ye 

rini bir parmak bile terk.etmeden 
can veren F ra•ısızııı:kahramanlığile 
ne acı bir tezad teşkil eder • 

Majinonun diğer bütün talı · 
kimalı oldnğu gibi, toplarile, tü· 
fenklerile yerinde duruyor . Hat · 
tın en büyük kalesini de gezdik. 
Burada 1940 da öldüğü anlaşılan 
Fransız kahr>1manlığınm bir hort · 
lak hikayesini dinledik. 

Tabyanın önünde bizi kabul 
eden Alman Generali anlattı : 

- " Mütareke imzalanmıştı . 
Tabyaya kumanda eden Şuars 
adındaki Fransız albayı bala mu · 
kavemel ediyor ve teslim ol mu· 
yordu . 

[ Buradayım ve burada kala· 
cağım 1 ] diyordu • 

On beş gün şiddetli bir ıııu
kavemet gösterdi • Nihayet Ma· 

(Grrisl 2 ncl sa:vfadaı -
lngiliz - Alman 
sivil mübadelesi 

Türkigede olacak 
Sofga : 1 ( Radyo ) - Havas ajaıısı Ankaradan bildiriyor : Al

manya ile lngiltere arasında yapılacak sivil mübadelesinin birinci teş· 
rin ayı zarfında Türkiyede yapzlmastna karar verilmiştir. Irak ~e lran 
da 5Ürgün edilmiş bulunan 280 Almanla, Almanya ve işgal altındaki 
meml•ketlerde sürgün edilmiş bulunan ayni miktard• lngiliz müiıeJele 
etiileceklerdir • -----



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

uc,, Vitamini 

V
itaminle• in fa~· dası günden gü
ne artmakla olcluğundan yeni 
vitamin membaları aranmakta

dır . Tanınmış ls veç doktorlarından 
Dr. Yalkuist "C,, vitaminini seb
ze ve meyvalardan baş'lca çam a· 
ğacı yapı aklarında fa 1.la olarak 
bıılmuşlur. Ş ı mali lsvec; halkı, çam 
yapraklarını çay olarak kullanıyor
muş Göteburg şehrinde Dr. Vag 
ner Lar,o da tahl il yoliyle taze 
çam yapraklarında "C., vitaminini 
bol miktarda bulmuştur. Bu suret
le herkes haşlanmış bir bardak 
çam yaprağı suyile günlük • C .. 
vitamini ıhtiyacını temin edebil · 
mektedir. Çam yaprağı çayı., bil
hassa çocuklara çok faydalıdır. 

100,000 yumurta bir 1iıe 
içerisinde 

Sileıyada Hen ştad şehrinde 
balık ların , fe nıı i bir suretle üre · 
tilmesi içın bir makine yapılmış· 

tır . Halık y ...ımurtal:ırı , hususi şe · 

raıt ve harar et derecesi altında 
bulunan şişeler içerisine konul
maktadı r. Ş işeleı clcki yumurtalar, 
l 1) - 15 gün akar su a ltında bu
lundurulmakta ve yumurtalardan 
}avıu balık çıkınca akar sıı dur· 
dunılınakladı.r . l ler şişede 100.000 
balık yumurtas ı rne\ <'ll ttur . Hıı yıı · 

murtalardıın çıkan b lıkla r, 12 mi 
liınetre ıızuııhığundadır Bunlar ev 
vd:i küçük , sonıo biiyük d .. var · 
yuııılarn konulup satılınakt:ıdıı . 

ita/ya 'Ja yeni bir 
başarma sebe.bi 

lıalya'cJa Milfmo hukuk mah
kemesi , medeni kanuna ilave c· 
dileıı bir madde}e tevhkan ilk 
boşanma kararını vermiştir. Dava 
cı bir kadındı . Kocasın ın din aley- , 
hinde , vatan hisleri gevşek oldu
ğundan , oğluna da bu tarzda 1 
telkinlerde bulunduğundan bahis
le boşanma davası ikame etmiş
tir. Kadın iddiasını teyit için mah· 
kemeye kocasının bir mektu~unu 
vermışt ir, 

Mahkeme kadının lehine bo
şanma karaıı vermiştir. Çocuk an 
nesinin yanında kalacaktır. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çaışamha - 2 Y. l ~H2 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı . 

7 .32 Vücudumuıu çalıştıralım . 

7.40 Ajans Haberleri. 

7.55-
8."iO Mülik : Radyo Salon Ür· 

lcestra sı . (Vıo luııi st N,.cip 
Aşkııı) 

l'.2 30 Progrnnı Vf' Mf'nılt'kt·t saat 
A-. aıı 

t 2 31 Müıik : Knı ışı k pı ıı~ram. 

12.45 Ajaııs Hab~rleı i. 
ı~oo-

13 30 Müzık : HicaıJdir ve suzi 
ı ak Mekamlaı ı. 

18.00 

18.03 
18.45 

19 30 

19.45 

Program ve tvkınleket saat 
Ayarı. 

Müı.ik :Fasıl Sazı . 

Müzık : l<ad} o Daııs Or- · 
kesırası (Nıhad E.serıgin lda 
resinde). 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri . 
Müzik : Yurttan sesler. 

20 15 Racl}O Gazetesi. 

20.45 Müzik : Bır halk türküsü 
öğreni) oruz . 

21 00 Konuşma (Evin saati) 

21 15 

21.30 
21.So 

22.30 

22.45/ 

22.50 

Mü11k : Şarkılar • Men 
delssohrı , Schub,.rt ve Br· 
ahms. 
Temsil - (Kimgil ailesi). 
Müı.ılc : Riyeselicumhur 

bandosu . 
Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 

Yarmkı Program vr Ka· 

TORKSOZO 

..... -
i · ·· HAB a-RLER 
ZİRAİ İSTİHSAL 

İŞLERİMİZ 
ZİRAAT VEKALETİNiN ÇOK 

MÜHiM BİR EMRİ GELDi 
Zirai istihsalimizin arttırılması, 

tohumluk vesaire işleri hakkında 
Ziraat Vekaletinden vilayete aşa· 

ğıdaki mühim tamim gelmiştir: 

"ln!lan ve hayvan yiyecekleri · 
nin fazla miktarda istihsalteri mil
li müdafaanın filen başarılmasiyle 

en esaslı ve başlıca şartlarından 

birisidir. Buna göre bi.inci c;ırada 
ordu ve halkın , ikinci sırada 

mılli müdafaa işlerinde çalıştırılan 

hayvanların yiyecekleriyle bütün 
<llinyada kı) mr.ıleri yükselen top
ıak mahsullerinin faı la yetiştiril · 
nıesine ç:tlı şınak hepimizin va1ifo· 
sidir. 

Memleket için çok mühim u
lan bu işin r.n esaslı oıafhası kışlık 

ekimdir. Bunun için: 
1 - Vilayetin iz içinde topı ak 

ve i şletme vasıtalarıııa malik olan 
veya hunları kiralamalı. sııretiyle 

rkim yapabilecek bütiin Vdhtndaş 
lamı 7.iraal ve istihsal işlerine dört 
elle sarılmaları ve bu işi bir va · 
lan borcu bilmeleri icap t-tnıekte· 

dir. 

Bu cihetin her vasıtaya baş 

vurularak layikile herkese anlatıl 

ması ve kışlık ekimin çoğaltılması 
için lüzum görülen mahalli her 
türlü tedbirlerin alınması, 

2 - Yeni kararnameye göre 
müstahsillerden muayyen nisbette 
ki borçlarını devlete satanların 

mütebaki mahsulleri sl'rbest bıra · 

kılmış olduğundan ekim yapacak 
hazır yerleri olanların mühim bir 
kısmının tohumluk ihtiyaçlarını bu 
serbest piyasadan tedarik edebi
lectklerine göre , vakit ve hali 
müsait olanların bu menbadan ih
tiyaçlaı ının teminine gayret etme
leri lazımdır. Bu hususa bilhassa 
nazarı dikkati celp etmek gerek
tir. 

Devletçe bütün mahsule el 
konmadığından Ziraat Vt>kiiletirıio 
yapabileceki tohumluk yardımın 

pek mahdud olacağının unutulma· 
nıasını, 

3 - 3242 sa}ılı kanunda ya 
~ılı sebepler dolayısiyle tohumluk· 
tarını temin edemiyecek ve bu 
yüzden hazır yerlerini ekemiye 
ctklerin durumları iyice gözden 
geçirilerek ihtiyaç görülecek to
humlukların cins ve miktarları 1 

kazalar Üzt'rine ton olarak 23/7/942 
tarihli tamim hükümlerinr. göre, 
zamanında vekalete bildirilmesini 
ve tohumlukların vilayetiniı. \ ' C 

civar vilayetlerden tedarik imkan . 
!arının da araştırılarak mülaleanız
la birlikte bildirilmesini, 

5 - Mah ~ ule zarar veren ha 
sara , ve hastalıkların vaktinde 
bildirilmesini ve mahalli mücadele 
teşkilatının hemen hart:kelt! gtçi· 
rilmesini, 

6 - Vekaletçe alınan ve ya· 
ı ılacak yardımların hayırlı netice
ler verebilmesi bunların iyi tatbik 
ve yerine sar fedilmeleriyle müm· 
kün olacağından fazla istihsal için 
mahallen lüzumlu görülen idari 
tedbirlerin de alınarak ekim işle

riyle şahsen alakalanmak suretiy
le gayret sarfetmcnizi ehemmiyet
le ıica ederim.,, 

T.C. Ziraat Bankası 
Adana şubesinden : 

Şubemiz pamıık iıleri servi 
sinde çalıştıı ılmak üz.ere Resmi 
dairelertle ve Müesseselerde bu· 
!unmuş büro ve muhasebe iflerine 
valuf ıki erkek memur alınacaktır. 

isteklilerin diğer giril ıartla 
r ını öğrenmek üıere Banluımııa 

müracaatları ilan olunur. C 

İlkokullarda 
talebe kaydı 

Şehrimiz ilkokullarında talebe 
kaydına 16 eyliil sabahı başlana · 
caktır. 

Orta tedrisatta 
kayıtlara başlandı 

Orta tedrisat okullarında dün· 
den itıbaren talebe ka}· ıtlarına 

başlanın ıştır, 

Arif Nihad Asya 
Şehı imiz eı kek Ji!leıi müdür 

muavini ve edebiyat ö~retmeııi 
Arif Nihad Asya ı"1alatya lısesi 

ınüclürlüğ'üııe tayin edilmiştir . Gt'nÇ 
ve lı}metli aıkadaşım ;ıa yeııı 

va1ilesiııde de muvaffalu • rtl~ı te· 
mt'rıni eıleri1 . 

Şevket Çekmegil 
Diş tabibi Şevkt:t Çelcmegil 

yayladan dönmüş ve lıastalarıııı 

kabule baılamıştır. 

İş Bankası Müdürü 
Meıun bulunan şehrimiz iş 

Bankası Müdüı ü Bay Şevket Su~ 
başı şehrimize dönerek vaıifesin~ 
başlamııtır . 

içme suyu 
Şt hir içme suyunun muvak· 

kat tesisatla şehre akıtı!acağını 

yazmıştık . Bu yoldald çalışmalara 
devam edilmektedir . Şehrimizin 
muhtelif köşelerinde, tublt edilen 
yerlerde madeni çtfm~ler takıl· 

ması faaliyetine devam olunmak
tadır . 

Rende bir dolaşma 
(Bııı 1 inci sa7fıda) 

reşa l Peten kendisine bir mesaj 
göndererek teslim olmasını tav · 
siye etti. Albay Şuars a • cak bun 
dan sonra teslime razı oldu Biz 
ie kendilerine esir muamelesi 
yapmadan subayları ve kalede 
bulunan Fransız askerlerini silih · 
lorile beraber F ransaya iade et· 
tik • " 

Bundan sonra V erdönü ziya· 
ret ediyoruz • Geçen harbin en 
büyük kahramanlık ve eı· mey 
danı olan bu tep.lerde İnsanın 
içini derin bir saygı ile dolduran 
hazin bir sessiz.lik var. Tepelerin 
üs'ünde uzanıp giden mezarlık · 

ların arkasındaki ölüler abidesi, 
sırtını Majino kalelerine çevire· 
miş, müstehzi ve matrur bir eda 
ile yükseliyor • Fransız mezarlı· 
tının içindeki meydauın ortasına 

dikilen yüksek bir direkte Alman 
bayrağı dalg~lan ıy~r • Direğin 

bulunduğu nokta Mareşal Peten 
tarafından kendisi için ayrılan 

mezar yeri imiş . 
Almanlar burada hiç bir şeye 

dokuıımamı ·. lar . Yalnız Ve.rdcln 
muharebelerinde ölen Yahudilere 
ait kitabenin üstünü tahta bir 
örtü ile laapamışlar . • 

N•vaad GOVEN 

DÜNKÜ YAZlDAKI HATALAR 
Nevıod Güvenin Kırım T urklerine oil 

di.ınkü yoıısındo boıı yonlıılıklor olmuıtur • 
Ozür dileyerek bugün düzelllyoruı . • Hor• 
bl Almonyo koıonırso voziyeflmlı doho iyi 
olacok demektir . ~ ıeklinde çılıon cümle · 
ııin oslı ~udurı 

Horbi Almonyo kaıonıno voılyelimiz 
daha iyi olacak de~ıldir . 

Yazının lkınci sahifede olan kısmının 

ba$ laroltarındoki Ukrayna için. bizin için 
Ruslardan lorksııdır .- seklinde çıkan eli"'· 
le de ıöyle olac aktır : 

~ Ultroyno 

lor•lo.ııdır . • 

il& bizim lçın Ru,loı dq(l 

) 

Üç kişilik 
bir hırsız çete.si 
Misiste muhtelif evleri soya

rak bir çok rşya ve dört merkep 
çal•rn ve ofis memurların da rı · 
yalarını ve 300 lirasını aşıran ve 
yine Sirkeli köyünden bir evi 
soyarak 200 lira para ve trcncien 
bir bavul çalan Karşıyaka mahal· 
lesinde oturan sabıkalılardan Cab 
bar ve arkadaşı Aksaraylı Sülev · 
man ve diğer arkadaşı Durmuı 
yakalanmııtardır. Yapılan araş 

tırmada Cabbarın evinde 36 par· 
ça eıya ve sattığı merkeplerden 
ikisi meydana çıkarılmıftır. Hır

sıılar diğer çalınan rşyaların yer 
!erini de gösrermiılerdir. 

Gerek Misis nahiye müdürü 
ve gerekst: Jandarma komutanlığı 
ehemmiyet:I'! tahkikata devam 
etmektedir. 

S Lılh mahkemesi sa
tış memurluğundan : 

Şükrü vereseleri Hacı Üz Ça
dırcı ile Nt-fianın mutasarrıf bu 
lıınduldarı tapuouıı 419 Ada, H 
pa11el n um r oıunda kayıtlı şark an 
parsel 10 dinkçi Ziya garben par· 
at>l 13 Çolak Ahmet cenuben par· 
ııel 12 nıaınun Hacı Hafize lıarıe-· 

lt':ri şirnalen yol ile mahdut i{eşat 
bey mahall~sinde bir bab hane 
mo müştimilat müşterisi üzerine 
mukaddema ihalesi icra kılınmış 

ise de verilen muayyen nıüddet 

zarfında bedeli ihalesi yatırılma 

dığından ihale kararı fesh edilmiş . 
tir. 

Tekrar satııa çıkarılarak be 
lediye mezat salonunda 10 E-.·liil 
942 tarihine müsadıf perıc~be 
ailnü saat 8 de başlsyarak 12 de 
kati ihalesi icra kılınacskından 

her iki ihale arasındaki farkın es 
ki müoteriye aidiyeti kaydile ta
lip olanların yüzde yedi buçuk 
pe)' llkÇesile birlıkte belediye me· 
zat salonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 14576 

Seyhan Defterdarlı
ğından : 

Maliye meslek mektebinin 
ikinci şübesine alınacak talebe 
için 15 A~ustos tarihinde açılan 

müsabalc:a imtıhanında kazanan· 
ların adedi mektep kadrosunu 
doldurmata lıafi gelmediğinden 

10 EylUI 942 tarihinde Defterdar 
tığımızda tekrar yazılı bir mÜaa· 
balca imtihanı daha açılacaktır. 

Bu mü11abalc:aya memur olma 
yıp ta 17 yaıından küçük ve 25 
yaşından büyük olmayan orta 
mektep mezunlarile temamen ve· 
ya kısmen lise tahsili görmüı olan
lar iştira le: edebilır l e r. isteklilerin 
fazla izahat için Defterdarlığa 

müracaatları . 14 577 

c. B. Partisi ıa,llaa
blıadaa: 

8- 9- 942 Salı günü saat '.20 
de Asfalt caddedeki binamızda 

yıllık konaremiı. yapılacağından 

nyın aıaların tefriflerini rica e · 
deriz. 14577 

ilan 
1 SEYHAN O(f TEROARUGINDAN: 

Hazineye 457 lira 28 kuruı 

veraset vergisi borçları ile 
Ziraat Bankasına olan 3069 lira 
77 kuruş borçlarını ödemediklerin
den dolayı Kayıtlı bağ Mahallesin
den hamze oQ-lu Emin vereaeleri
nin Hacı Hasan köyünde Tapunun 
Kanunsani 326 tarih ve 58 numa
ra ve 52 cilt ve 127 sahifede ka· 
yıtlı 1010 dönüm tarla, idare he
yetinin 31/7/942 gün ve 912 say ı

lı karariyle 21 gün müddetle sa
t•ıa çıkanlmıştır. 

Tarihi ilandan 21 gün sonra 
satışı yapılacaQ'ından talihlerin ida· 
re heyetine ve Defterdarlığa mü 
ı acıatları ilAn olunur. 14576 

2 Eyliil 1942 
-· 

aeee .. ••••••••••••••e .. eeec 
İ ADEMi iKTİDAR VE BEL6EV$EKLl~ INE 
e KARŞI 

1 FORTOBİN 
1 

S. ve /. Muavenet Vekaletinin Ruh•nlını hai~dir 
R eçete ile alınır her eczanede bulunur 

• Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril • e Y ağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 
• Posta Kutusu 105 14520 

o••••••••••••••••••• ...... c 
~·························: 
• REFİKA TÜMERKAN • : ı f BİÇKi YURDU f 

: 1-9-942 den itibaı•en k yıt muomelHine ba,ları- : 
f mııtır. Kayt olmak ve ıera ti anlamak için Bebekli kili- f 
f H civarında yurt müdürlüğüne müracaat edilmeli. f 
• 1-15 14574 • •·························· -------·------ ----- ------- -·---.... 
e ooooooooooooooaoooooooo 
o o Yeaı Batday Paıarıadalll 

g Asri Dink Açtldı 
o 
O Hem d61u1r, h1:m kırar, lıem ,/er. kurulur 

o 1-15 13511 o 
e oooooooooooooooaooaooaa 

--------

ı ~=-~· DiŞ T ABIBi 
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::ORHAN OKTA 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısmdaki çıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zarurethalinde geceleri dahi has 
rınıkabule başlamıştır. 

Açık eksiltme ilanı 

OSMA~İYE BElEOİYESİNOEN : 
Osmaniye istasyon binasmın önünden başlamak üzere ka· 

saba istikametinde (200) metre uzunluğundaki yol kısm 
parke ve kaldırım oluak inşası ve beton bordür işleri (8 
lira (69) kuruş keşif tutarla olup 7/9/942 pazartesi günü 
l l b ı; ı 1ct l ih ıle edilecektir. Keşifnameyi görmek istiy 
her gün belediyemiz yazı işleri bürosuna müracaatları • 

isteklilerin ihaleden sekiz gün önce nafıa müdüdürlüğüne 
müra~aatla müteahhitlik vesikası almalara ve ihale gününde 
muvakkat teminatla ve vesaiki ile Osmaniye belediye salonun-
da hazır bulunmalara ilan olunur. 20-25-28-2 14 

i 1 an 
Memur alınacak 

S(YHAN P. T. T. MOOORlOGONOEN : 
1- İdaremiz.de münhal maaılı ve ücretli memuriyetlere 

mektep mnuııları müsabaka ıle alınacaktır 

2- Müsabakada muvaff ıık olanların idarenin teklif edeceQ'i y 
memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

J- Müsabalcada muvaffa~ olanlara 3656 sayılı kanun hükm 
göre 15 lira asli maaş veya 60 lira ticret verilecektir. 

4 - lıteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 ncü madd 
deki şartları haiı. ve Devlet memuri}'etine ille: defa gireceklerin 3 
ş•nı geçmem i ş olmaları lazımdır. 

5- Müsabakaya girmek istiyenler 29 E}'liil 94:l salı günü alııa· 

mını kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte Müdürlü~ümüı• 

müracaat etmelidir. 
6- Müsabaka 30 Eyl lıl 942 Çarıamba günü aaııt 10 da yapı · 

lacaktır. 2- 9 16 14575 
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ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ 

Koşunuz L. Koşunuz!., 
aı,emlıdea bir bilet aıırıaaıı mat· 

lalla ıeaglll olarıa~aı ... 
A dr•• : A •ialt cadde D6rtyol of z.ınJJa ( ÇaAar 

ooa Giı•• ) 
~--

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçl 
Buılaıtı yer : Türksözü Maatbaıı 


