
Sayfa 2 

Duyduklanmız 

Akdenizi kurutmak 
meselesi tazelendi 

S 
o n zamanlarda Akdeniz.in ku· 

rutu\ması pro jesinden bahse· 
dilmeğe başlanmıştır. Bu pro· 

jeyi ortaya atan Münih'li profe
sör Sorgel'dir. Profesönin fikrince 
biri Cebelitarıkta, diğeri Çanak· 
kalede ilci muaızam baraj yapı

lacaktır. Bu barajlar Akdenizin 
diğer sularla alakasını kesecek, 
burası bir iç deniz halini alacak· 
tır. 

Bu denizde buhar olan sular, 
dökülen nehir sularından fazla 
olduğundan denizin suyu senede 
bir buçuk rnetre kadar alçalacak, 
zaman geçtikçe bu alçalış çabuk
layarak 100 metreyi bulacaktır. 

Bunun netictsi o larak Sicilya 
ile Tunus arasında denizin dıbin· 
deki dağlar meydana çıkacak 

ve bu suretle Akdeniz iki kısma 

ayrılacaktır. Aynı zamanda 500 
bin kilometrej. murabbaı toprak 
kazanılacaktır. 

Profesör şarktaki gölün se· 
viyesinio daha 100 metre indiri 
!erek bununla 150 milyon beygir 
kuvvetinde enerji elde edilebile· 
ceğini söylemektedir. 

Bu eneıji bütün Avrupa ve 
Afrika'oın elektrik ihtiyacını te· 
mine yeter. 

Çorap yamama makinesi 
Almayada, çorap yapmak 

için iki fabrika açılmıştır. Bu 
fııbrikalarda, makineler senede 
milyonlarca çift çorabı yamarlar; 
icab ederse çoraplara yeni taban 
da geçirirler. Ç orap yamama iş
lerinden başka bu fa brikalar, bluz, 
ceket, kazak, f ani!a vesair yünlü 
giyim eşyasını da tamir ederler. 

Siparişler o kadar çoğalmış· 
tır ki, yeni sipıı.rişlerin kabul edil· 
me~i muvakkaten tatil edilmiştir. 

Biberle domatesin birle,me
sinden yeni bir nebat 
Yabancı gazetelerin Şam'dan 

aldıkları bir habere göre, orada 
biberlerle domateslerin çifleşti
rilmesinden yeni biı' nebat husul~ 
getirilmiştir. Bu nebat, çi ğ \:e 
pişm i ş olarak yenebilmektedir. 
Yeni nebatın meyvalllrı gök renk· 
te limon gibidir. Şimdi bu neba· 
tın çoğaltılmasına çalışılmak tadır. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe - 5 .11.19-12 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çahştıralım . 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Muıik : Karışık program . 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müıik : Karışık program. 

12 45 Ajans haberleri. 
13.00-
13.30 Müzik : Karışık makam · 

lardan şarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Çifte Fasıl. 
19.00 Konu~ma (Ziraat saati). 
19.15 Müzik: Dans mÜ7.iği 
19.30 Memleket Saat Ayar.ı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Serbcıı on dakika. 
19.55 Müzik : şarkı ve türküler. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Dorothy Lam nur 

ve Deanne Durbin 'in plak 
lan. 

21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müzik : Müzlk sohbetleri, 
21.45 Müıik : Radyo Senfoni or-

kestrası. (Şef: Dr. Praeto · 
rius). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 

o~nıs. 

KAYIP - Noterden tasdikli 
mührümü ~ bir hafta evvel kaybet
tim . Yenisini yazdıracağımdan 

hükmü yoktur . 
Nöber Pamul:çu 

TORKSOZO 5 Teşrinisani 1942 

:i · ·-HA·BERLER 
-

KIZILAY HAFI ASI MÜNASEBETİYf .E 
-

Valinin dünkü 
tetkik gezisi 

••••••••••••••••••••••e•••• 
İ Radyo teknlftlnln iki mucizesi 1 

'i .: ORION VE DECCA . 1 
I Radyoların~ M~:la!a Görünüz. I 

Ordumuza bağışlar 
hararetle devamda 
Cömert Adanalılar hamiyet yarışında 

Yüzde sekseni kahraman or· 1 
dumuza ve yüzde yirmisi de şeh · J 
rimizdeki bayır cemiyetleri işle 
rine sarfedilmek üzere Adanamız 1 
Kızılayının bir bağış listeıi açtı· 
ğmı ve ilk hamlede 20,000 lira 
toplandığmı dün yazmıştık • Dün 
bu yekun artmış ve cömert hem· 
şerilerimiz y~ni bağışlarda bulun· 
muştur. Dünkü bağışları şu hem 
şerilerimiz yapmıştır : 

1250 lira tüccardan Corç Lut· 
fullab , 2000 lira Yakobenyeş , 
1200 lira Celal Seyhan ve ortak 
ları, 500 lira Cabbar Kibaroğlu , 
1000 lira Çakşırlı Hasan Aksoy, 
10'.)0 lira Mehmet Nuri Sabuncu, 
300 lira Süleyman Özekici ve 
kardeşi, 1000 lira Mehmet Giray 
ve oğulları, 300 lira İbrahim İn· 
dirkaş , 

At yarışlaı ından 
çıkan münakaşa 

Veteriner müdürünün 

yeni bir cevabı 

"Türksözü,, gazetesi müdür
lüğüne : - 24/ Birinciteşrin / 942 
tarihli "Türks'" zü,, gazetesinin ikin· 
ci sahifesiniıı birinci sütununda 

Murat Öğet'in Adanadaki at ya 
rışlarına dair olan ikinci yazısı 

okundu : Hiç bir esas ve bilğiye 
istinat etmiyen bu yazılara cevap 

vermiş olmak için değil, maksat 
at sahiplerini ve at merak•ılarını 

tenvir bakımından tekrar iki nci bir 
izah yapmayı faydalı bulduk. Bu 
izahımızın da sayın gazetenizle neş
rini saygıyle dilerim. 

1 - Sözü geçen "Gelir,. ad
lı tay Adanaya gelinceye kadar 
geçen sene ve bu sene diğer Vi· 

!ayetlerde de Encümen yarışların 
da koşluğtı ve mükafat aldığt sa· 
hibinin gösterdiği vesaikle sabit 

olmasına ve yüksek yarış ve lsıah 
encümeninden bu tayın encümen 

yanşlanna kabul edilmemesi hak· 
kında Vilayetlerde Encümeni tem-

sil eden Vilayet Makamına veril
miş bir emir bulunmamasına bi
naen bu tay da Adanada yaptlan 

encümen yarışlarına kayıt ve ka· 
bul edilmiştir. 

2 - Vilayetlerde yaptlan ya
rışların netice ve raporları Yüksek 
Yarış ve lslah Encümeni riyase· 
tine takdim edilmekte ve bu ma· 

kamca tetkik edilmekte olduğu 

bütün yarışcılarca malumdur. Eğer 
"Gelir,, adlı tayın yarışlara kay· 
dında bir usulc;üzlük varsa elbette 
Yüksek Encümence lazım gelen 
muamele yapılır. 

................... 
! SEHiRLi ! ! 
f ! mır boylarmdakl f 
f Kahraman Mehmede sen f 
f de elbet kir k•• hediye f 
: si yollamak arzusunda· : 

f sın. f 
f Adana Kızılayma ui- f 
f ramayı ihmal etme ! f ...................... 
Adana - Haydarpaşa 

1 

ara~ında~ yeni 
bir yolca katarı 

Katar bugünden 
itibaren işleyecek 
Görülen lüzuma binaen 5-11-

9-12 tarihind~ Haydarpaşa'dan ha· 
re ketle Adan aya kadar ve 17 · 11-
942 tarihinde Adanadan hareket· 
le Haydarpaşaya kadar devam 
etmek üzere Haydarpaşa -
Adana - Haydarpaşa arasında 

birer yolcu katarı işletilecektir. 

Bu katarlar Haydarpaşa -
Konya - Adana arasında işli}en 
yolcu katarlarının itinererini aynen 
ıakibedeceklerdir. Adapazarı ve 
Mersin şubelerinden bu katarlara 
karşılık verilmiyeceğinden , bu 
şube hatl arı için yolcu kabu l edil· 
miyecek, munzam katarlardan yal· 
nız Haydarpaşa - Eskişehir-Kü 

tahya - Konya - Adana hattı 

üzerınde bulunan istasyonların bi
rinci ve ikinci mevki adi ve ya
taklı yolcuları istifade edecekler
dir. 

Bir def aya mahsus olmak ü
zere işliyecek bu munzam katar· 
larda üç\incü mevki araba bulun· 
mıyacak , teşkilat yalnız birinci 
ve ikinci mevki yolcu vagonları 

ile yataklı ve yemekli vagonlar
dan terekküp edecektir. 

Mersin belediye 
reisliği seçimi 

Mersin ; 4 (Türksözü muha . 
birınden)- Belediye riyasetine 
secilmiş olan B. Hakkı Deniz 
dün sabah yeni vazifesine başlamış 
ve günlük işler üzerinde çalışmış
tır. 

KISACIK KOllEKTif ~iR
KETİ 

Gerek müşterilerin ve ge· 

rek fabrikanın müşterek mena

fii bakımından pamuk ve çi

ğitler hakkında borsa nizama

tının müsaade ettiği tedbirlerin 

alınacağını bir kere daha ha· 

tırlatır. 

Koçan tarihinden on beş 
gün sonra müşterilerin ve sa

tıştan nihayet bir hafta sonra 

tüccarlarm malları kaldırması 

lazımdır. Aksi takdirde pamuk

lar ayrı bir depoya veya pi

yasaya veya preseye sevk edi

lecek, ardiye, nakliye ve pre· 

3 - Yarışların yapıldığı sıra

da verilen protestoları Murat Ôğet' 
in iddia ettiği gibi Veteriner mü· 
dürü almaz, komiserler hey'eti alır. 
Sözü geçen "Gelir,. adlı tay hak· 
kında verilen protesto da bu e'a· 
sa göre Adana yarışları komiser 
ler hey'etine verdirilmiştir. Bu iti
barla Türkiyede yüksek yarış ve 
Islah Encümeni namına yapılan at 
yarışları hakkında en basit kaide· 
!eri dahi bilmediği yazılarından ve 
yarışlar esnasında ki fuzuli müda
hale ve hareketlerinden anlaşılan 

ve henüz mektepten çıkan Murat 
Ôğet'in salahiyet ve ihtisası olma
dığı atçılık ve yarışlar mevzuunu 
salahiyetli mütehassıslarına bıra

karak yetiştiği branş üzerinde te· 
kamül ve inkişafa çalışması lı:en· 
disi ve memleket için elbette da
ha faydalıdır. - Veteriner müdü
rü - Şefik Tezel 

ı se vesaire masrafları müşteri

den tahsil edilecektir. Malla· 

rm vaktmda kaldırılmaması 
yüzünden geJecek hasar ve 

avaryadan şirket mesul değil

dir, 

Valimiz Bay Akif Eyidoğan, 
dün muhtelif işleri tetkik etmek 
üzere Karataş nahiyesine gitmiş
ler ve akşam şehrimize dönmüş
lerdir. 

ADANA İKiNCİ İCRA ME

M URlUGUNOAN : 
muaddel 2004 sayılı kanana 
göre gayri mnkul satış ilanı 

D. No. 42-10'11 
Karayusuflu lı:öyünde lsmail 

oğlu Salihe ait ve tapunun Ka· 
nunsarıi 325 T. ve No. da kayıtlı 
50 dönümlük tarlanın sülüsan. his· 
sesiyle ayni tarih ve 380 , 381 
No. da kayı h ve biri 16 di· 
gerı 25 dönümlük tarlaların 

tamamı ve bunlardan 380, 381 
No. da olanların Üzerlerindeki beş
altı incir onbeş erik ve dut ve 
üç dört senelik 700-800 kadar 
üzüm bağı ve çamurdan mamul 
hayma ile birlikte ve tapudaki hu· 
dutlar. dahilinde 27 - 11 - 942 
Salı ve Cuma günü saat 10 - 12 
ye kadar ikinci icra memurluğu 
odasında: birinci ~ açık artırma ile 
satışa çıkarılacaktır. 

69 No. da kayıtlı gayri men· 
kulun tamamırıa 1280 ve 380 nu-
maralıya 11600 ve 38 numaralıya
da 2500 liıa kıymet takdir edil-
ın • ştir. 

1 - işbu gayri menkuliin art· ı 
tırma şartnamesi 7/ 1 ln42 tarihinden 
itibaren 4'211071 numara ile 2 inci 
icra Daire.sinin muayyen nu· 
manısında herkesin görebilmesi 
için 942/ 1071 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli 
dir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin 11 u7,5 nhbe~ 
tinde pey akçasiyle veya milli bil' 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecek lir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle ·faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilan tarihinden itibaren 15 gün. 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri icar 
heder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bede 

linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4- Gösterilen günde artırma 

ya iştirak edenler arbrma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu ma\U
mat almış ve bunları temaroen ka
bul elmiş ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu-

undan fazlaya çıkmazsa ve 
bundan başka paraya çevirme 
ve paylaşma masraflarını teca
vüz etmezse en çok artıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak üzere artınr.a J 
10 gün daha temdit ve onun~ıcu 1 
ay. 12. 942 Cuma ve Pu:artesi 
günü ayni saatle yapılaca", artır-

mada bedeli satış istijenin ala
cağına rüchani olan diğer alacak
lıların o gayri merıkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan faz
laya çıkmak ve yüzde yetmiş be
şini geçmek şartiyle, en çok artır
ana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve 

2280 sayılı kanun hükmü tatbik 
olunur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 

e SOBA Yerli ve Avrupa mamu- e 1 latı zarif ve sağlam so- 1 
e balar ve yemek ocakları e . -- . 1 Standart Markalı TELEFON Makineleri : 
1 ve ELEKTRiK Edevah : 

1Alfa-Lavalv·Viking1 . . "' .. . .• 
•Markalı Isveç mamulatı SUT Makınelerı e . ~ . • • • • : Çinko, ~IVI, Lavabo 1 
't Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • • • • • 
: Şık, zarif YATAK ve YEMEK ODASI ve SAlON 1 
1 Takımlarımız ve ~OCUK ARABAlAft( nın : 
1 envaı gelmiştir : 

İ MOESSESEMiZl ZiYARH EDERSENİZ HER İ 
1 HUSUSTA MEMNUN KALACAKSINIZ 1 • • • ı Ömer Başeğmez ve ~eriki : • v • 
ı ·relefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana: 
• 14717 • .... , ..••••••••••••••••••••••• 
--- -- --......-~ -ımr-------------------

ADANA O[VlET HAVA YOlLARI 

MEYDAN MÜOÜRlOGONOEN · 
1 - 2500 ila 3000 boş Benzin tenekesi açık arttırma ile 

2490 sayılı kal!un mucibince ~1/ 11 /942 günü saat 11 de sa

tılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 3000 lira olup muvakkat teminat 

225 liradır. 
3- ihale şartnamesi Meydan müdürlüğünde görülf"bilir. 

4- Taliplerin muayyen günd~ teminatlf"'rı ile birlik de 

meydan müdüılüğüne müracaatları. 5-10-14-19 14767 

------------·-------------
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" " ~ Doktor ~ 
N M 

! Turgut Soyer ~ 
M Hükumet civarında istikamet Eczahanesi karşısındaki çıkma~ ~ 
~ "Sokak içinde 121 numaralı evde hastalar~nı 1'.abul eder. Haft:Jrıın 
~ Salı ve Cuma ırünleri öğleden ~ıonra fakırlere parasız bakılır . 

~ 17-~ 
~«::::::a::::::::=:::::::=:: 
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' eoooooooaoooooooooooooooooe 
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g Satıhk Peynir g 
o o 
O Halen Adana me~~bahası souk hava deposunda mev• O 
O cut 950 Teneke. beyaz Edirne Peyniri vardır •. Gerek top- O 
Cj tan ve gerekse peraken•te ucuz fiyatla satılacağından ta· O 
O !iplerin Ömer Sabancıya muracaatları. [!] o o 
o 3-5-7 14759 o 
o o 
eo o o o o o o o o o o cJ o o o o o o o o o o o ooe 

kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle ;il.lmağa razı olursa •ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa ıhe· 
men 7 giin müddetle arbrınaya 

çıkarılıp en çok ar'tırana ihah~ 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için ylizde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hük:.me hacet kalmak
sızın memuriyetinıizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madd~ · {133) 

7 - ihale pullan ile tapu 

masrafları ve belediye resmi müş
teriye a it vergisi satı~ tutarından 
ödenec~ktir. 
Yukarıda gösterilen 27 ·-11 - 942 
tarihinde Adana 2 inci icra me· 
murluğunda işbu ilan ve gösteri· 
len artırma şatnamesi dairesinde 
satılaca~ı itan olunur. 14768 

Sahip ve Ba,muharriri 

FERiD CELAL GÜNEN 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 
·Basıldığı Yer: Türkaözii Mtb. 
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iDARE YERi 
ADANA • Abidin 
Poşa Caddesi 

Telefon : 315 T z DOGAN 
-

Sayı•• her yerde 5 Kuru, Onseklzlncl yll GÜNDELiK SIYAST GAZETE Sayı ; 5545 

SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 
ADANA ve HA VAltSt UMUMi ACANT AUGI 

PEK YAKINDA AÇILIYOR. 
Asfold Cadde No. 69 Te lefon : 112 

- __ , __ 
• • 

MISIRDA ALMAN-ORDUSU RICAT HALiNDE 
Sekizinci lngiliz ordusu büyük bir muvaff a
kiyetle ileri hirekatına devam etmektedir 

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

Yunanistan' da 
yapılan tazyik 

Yarım milyonluk bir motorize İngiliz ord':1su karşısında çok zayıf Mihver kuvvetleri kaldı. 
İtalyanlar. ölülerini gömmek için lngilizlerden bir günlük mühlet istedi 

ROM MEL MARSAMATRl!JHA KADAR ÇEKİLMEK ZORUNDA KALMIŞTIR 
Makedonyada tehdit hareketiyle 

Almanya için işçi isteniyor 

lngilizler dün Mihvercilerden on binden fazla esir aldılar : . ............ . 
ı londra :~S (Royter) - Almanlar Yunon;stan,dan ı 
• da omt>le istemektedirler. Londra,ya gele,, haberlere t 
f göre , Garbi Makedonya' da tehdidlerle karışık vaid- f 
f lerle, Naziler Yu,,an i~çilerini Alman fabrikalarında f 
ı çolııdırılmak üzere gönüllü yaz.ılmağa ikna için uğraf· ı 
f maktadırlar, f 

Ankara : 5 ( Radyo gazetesi } - Afrikadaki lngiliz zaferi bü· 
yı1ktür. f ng.liz Kralı da bu münasebetle Mısırdaki müttefik kuvvetleri 
tebrik etmiştir, Mısırdaki hartıkcit J ngiliz gazetelerinde ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. Bu haber bütün birleşik memleketlerde : derin bir 
memnuni_qetle karşılanmıştır . Fakat yine bıı gazeteler • btı hareketin 
kafi gelmedilinl, Mihverin Şimali A/rikadan lamamiyle temizlenmesi 
lilzumunu ileri sürmektedir . Aske' i kaynaklardan gelen haberlere gö· 
re, sekizinci ordu büyük bir muva/fakı_qetle ilerlemektedir. Burada ya 
rım milyonluk bir /ngiliz motörize ordusu çarpışmaktadır . Halbuki 
Romel ordusu yarı kuvvetledir . Romel ordusu: ikinci bir mevzie çekil
miştir. Sanıldıtına göre, Romel ordusunu Alarsamatrulıa kadar çeke 
cektir. Fakat Rome/in burada barınması dalıi şıiplıe/idir . Eldama şelıri 
şimdi alevlor içinde yanmaktadır . 

Gelen diler bir lıabere göre, ita/yanlar Mısır cephuinde ölülerini 
gömebilmek icin /ngiliz ordusundan bir günlük mühlet islem i~lir . Bu 
haberi teyid eden yeni bir haber gelmemiştir. 

Londrıı : 5 ( Royter ) - Romel ordusunun ricali " lnlizamsızlık ,. 
kelimesin<len 6aıka bir kelime ile tavsif eJilemez. Sekizinci ordu kıt· 

aları yüksek kuvvei maneviye ı'le düşmanı takip ediyor . Mıillefiklerirı 
Kahireye yeni J..uvvi!ileri gelmiştir . Milıverciler imha edilmek üzeredir. 

1 

Kahıre : 5 ( }foyter ) - Hu 
Şefimizin nutkunun !JUsi tebli~ : Mih ver kıt al arı inli · 

Yankıları devamda ıamsızca ricat etmekte<ii r . l rı gil iz 

Iürkiye'nin 
doğru siyaseti 
İsviçre gazeteleri 

Milli Şefimizin 

Kralı Afrikadıtk i müttefik a~k e r · 

!erini bir:telgrefla tebrik ı-tm i$1İr. 

9000 den fazla Mıhver askeri esir 
edilmiştir . 

Alman Generali R} tel Fon 
Torna esirler arasındadır . Birçok 
Mihver ticaret gemisi batırılmış 
tır. 

Kahire : 5 ( Royter ) - Se· 
kiıinci ordu bütün cephede ileri 
hareketine devam etmektedir. Sa· 
hl! k ısmmdak i cep temamen le· 
mizlenmitlir. 

Kahire : 5 ( RoyterJ- Mih· 
ver kuvvetleri ciddi dar beler ye
miştir.: Fakat henüz mühim vesa· 
ite maliktir. Bugünltü vaziyet ü
mit verici bir haldedir . Hücum
lar, karadan, havadan ve deniz
den bütün hızile devam etmekte· 

Cebelitank'ta bulunan hususi "Komando" kuvvetleri taarruz ta· 
limleri yapmaktadır. Romel kuvvetlerine yapılan sahil hücumlarına 

bu .kuvvetlerde iştirak etmiştir. 
Verilen haberlere göre, son günlerde Cebelitarığa mümkün in 

giliz deniz kuvvetleri gelmektedir. 

dir. Bir çok yollar tahrip edilmiş 
Mihver nakliye vasıtalariyle dolu· 
dur. 

Kahire : 5 ( Royter )- Orta. 
şarktaki Amerikan kuvvetleri Tob· 
ruğa bir keşif uçuşu yapmıştır . 

-
Tobruğa atılan bombalar büyük 
yangınlar çıkarmıştır . . Düıman 

motörlü vuıtaları ve asker top

lulukları da şiddetle bombalan· 
mıştır. 25 noktada yangın çıka 

<Gerı.t 2 ncl a&J'f&dal 

................... . ... . . ..... 
Stalingradda savaş 
artık tavsadı gibi ! 
Şimdi Kalkasıarda da muharebeler 
pek o kadar kanlı bir halde delil 

Ankara : 5 (Radyo gazetesi) - ViladiKafkas 'ın he nüz işgal 
edildiğine dair bir haber gelmemesi, burada Rus mukaveme
tinin büyük olduğunu anlatıyor. Ve denebilirki burada 
vaziyet Sovyetler lehinrı fakat nezaketini muhafaza ehııek· 
tedir. 

Moskova : 5 (Radyo)- Stalingrad müdafaacıları şimdi 
biraz rahattır. Nalçık ve Mozdok'da muhart~bder şiddetle 
devam ediyor. Alman grupları birer birer yok edilmekte· 
dir. 

Kız llıeslade 
dlnlll toplantı 

Koruma cemiyetinin 
güzel hareketleri 

Moııılwva 5 ( Radyo ) -
Sovyet tebli~ine ek : Sovyeller 
Stalingı adda ş iddetli muharebeler 
Yermişlerdir . Düşman piyadesine 
ve tanklarına karşı şiddetli mü· 
dafaa savaşları verilmiştir . 300 
Alman bir noktada öldürülmüş· 
tür. 16 tank tahrip edilmiştir. Tu. 
apse bölgesinde de harekat ol· 
dukça şiddetlidir. 

nutkunu övmekte 
Ankara: 5 (~ a dyo Gaz etesl)
Rei~icümhurumuı ismet · lnönüoün 
nutku akisleri hala hararetle de
vam ediyor. lsviçre gazeteleri 
Türkiyenin doğru bitaraflık siya
t1etinden uzun uzadıya bahsetmek· 
tc ve ismet lnönünün , Atatürk 
-emanetini pek fevkalade müdafaa 
-cttiğ'İni kaydetmektedir. 

Habeş Kralının İngiliz 
Kralına bir telgrafı 

Adisababa : 5 ( Radyo ) -
Haile SeJasiye KraUık tacım giy· 
ditioin 15 inci yıldönümü müna
sebetiyle İngiliz Kralına çektiği 
bir telırafta zafere itimadını ve 
lnıtilizlere muhabbet ve sadaka· 
tini izhar etmiştir. 

AVRUPA'DAKİ 
YENİ iDAMLAR 

Yurd içindeki 
zelzele tahribatı 
Son birkaç gün içinde yur

dun türlü bölgelerinde olan yer
depremine ait re smi malumat gel· 

Adana Kız lisesi yoksul ço · 
cukları koruma cemiyeti dün ak · 
Şam lise binasında mutad kongre 
sini akt ve idare Heyeti çalışma 
raporunu okumuıtur. Rapora na · 
zaran cemiyetin geçen seneki kı· 
sa bir müddet zarfında azi11ndan 
topladığı yedi yüz küsur lira ile 
yüz dokuz yoksul çocuğa bergiin 
öğle yeme~i veriJmiş • ayrıca da 
akşam yemeklerinin ekmekleri 
tedarik edilmiştir • Cewiyetin bu 
faaliyeti mektep tatiline kadar 
başarı ile devam etmiştir. Cemi· 
yetin geçen yıl masraflarından 

sonra yeni seneye de yüz yedi 
lira devredilmiştir. Kongre. İdare 
Heyetinin bu çalışmasını takdirle 
karşılayarak yeni İdare Heyetini 
şu suretle seçmiştir: 

Roma : 5 (Stefani)- Bertin' · 
deo bildiriliyor: Tuapse ve Te· 
rek'd~ Almanların kazandıkları 
büyük muvaffakiyet gazeteler ta· 
rafından tebarüz ettirilmektedir. 
Yine bu gazetelerin bildirdiklerine 
göre, Rus tebliği de Rus kuvvet· 
!erinin Tuapse ve Terek'de çe-
kilmek mecburiyetinde kaldıldarını 
ikrar etmektedir. Gelen haberlere 
göre, Şark cephesinde kış mev
simini geçirmek iç in şimdiden 
hazırlıklar baılamıştır . Ayr, ı ze. 
manda harekatın tatil edilmek 

İngilizlerin yeni 
lokomotifleri 

Ankara: 5 [ Radyo Oazetesl]
lkinci cephede kullanılmak üzere 
lngilterede yeni lokomotifler im.~l 
edilmektedir . Bu lokomotıfler bu-
tün devletler raylarına uymakta· 
dır. 

Londra : 5 (Royter) -~ Nazi 
işgali altındaki Avrupadan yeni 
tedhiş haberleri gelmektedir. Bu 
haberlere göre Nazi aleyhdarlığı 
suçundan dolayı 18 Çek öldürül· 
müştür. Polonya'da askere alınan 
20 kişi ordu arasına müttefik pro
pagandası yapmeğa çalıştıktan 
için kurşuna dizilmişlerdir. Münih' 
te de 2 Polonyalı , patronlarına 
hücum etmek suçu ile ölüme mah 
kum edilmişlerdir. Lyon'da çarpı · 

şan Fransızların propagandasmı 

Amerikaya giden 
Avrupa servetleri 
Berlin : 5 (Radyo)- Amerikan Magaıine'in mali muharriri bir ya · 

ıısında Amerika'ya Avrupa'dan hicret edenlerin beraberlerinde beş 
bin ikiyüı otuı bir milyonluk servet:getirmiş olduklarını bildiriyor. 
Bu muhacirlerden binlercesi getirdilderi paralarla fabrikalar kurmuf 
lardır. Yalnız aralarından bir Çekoslovakyalı on milyon :dolarlık bir 
fabrika tesis etmiştir. M~şhur Rothchild Paris'den gelirkf"n birlikte 
olarak bir milyon dolarlık bir tek yüzük getirmiştir. 1936 son .kanun · 
undan 1941 Eyhllüne kadar Amerikaya mücevheıat olaruk dörtyüz 
aıilyon dolarlık servet gelmiştir . 
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yapmak zannı altında bulunan 45 
Fransız Lyon şehrinde ağır hapis 
ctzasına mahkum edilmişlerdir. 

Sofya : 5 (Radyo) - Tems 
gazetesinin yazdığına göre , De 
Gaulle taraf tan olan ve hükumete 
karşı Mart 1942 de bütün Fransız 
topraklarında el.beyannameleri da· 
ğıtmak suçiyle itham P.dilen 30 
kadar Fransızın muhakemelerine 
Lyon'da bakılmışdır. Suçlular hiç 
birinin mahkemede bulunmaması

na rağmen 10 sene hapse ve 
120-.000 Frank cezaya çarptırılmış· 
lardır. Yalnız 3 kişi beraat etrııiş· 
dir. Muhakeme edilenler arasında 

Paris Mebusu Fernand Lorrand'ın 
oğlu da bulunmaktadır. 

Şilide Alman 
casus grupu 

Ankara : 5 (Ra dyo Gazetesl) 
Şilide büyük bir casus şebekesi· 

nin meydana çıkarıldı~ı bildiri!· 
mişti. Gelen son habere göre , 
casusluk suçundan onbir Alman 
sürgün edilmiştir. 

(Gerfal Z ncl IQfada> 

Hilmi Çamurdan ve azalıklara da 
tüccar Ziya Kurttepeli , Mahmud 
Özuygur. Doktor:Silleyman Kun 
talp ve Coşkun Güven. 

miştir. Bu malumata göre , Balı · 

kesir merkez kazasının Urbut kö · 

yünde 15 • Sındırgının Çoban'ar 

k; yünde 17 evin dıvarları çatla

mıştır. Manisa valiliğinin Akhisar 

kazasının 4 köyünde 22, Kırka~aç' I 
ın 5 köyünde 5, 10 köyünde de 

69 ev ağır hasar gfümüştür. in 

san kaybı yoktur. 

Reisliğe; fabrikatör Asım Öz 
bilen, umumi kitipliğe Diş tabibi 
Şevket Çekmegil , veznedarlığa ; 

Bu çok hayırlı cemiyetin me• 
saisini tebrik eder memleket na· 
mına teşekkür ederiz . 

. -

Devlet hissesini vermiyenlerin 
hububat. müsadere edildi 
Adaaama 
euaııada 

birçok 
10,010 

köylerinde yapılan araştırmalar 

mflsadere edildi kilo bababat 

Kcınuni müddet zarfında Devlet hissele
rini Toprak Mahsulleri O/isine tealim et· 

miyenler M illf Korunma kanununu '1 SS ve 
65 inci maddelerine trvlikon fiddetle takip 

edilmektedirler. Bu cümleden olarak fİm-

diye kadar Adana köylerinde yupılan araı· 

firmalarda .eksen bin kilo muhtelif hubu· 
bat müsadere edilerek Ofise teslim edil

mektedir. Yalnız Büyük Dilıili köyünden 
20,000 kilo hııbubat müıadere edilmiftİr. 


