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-
Milli Şefimizle Efgan 

Kralı arasında 
An1'ara: 11 (a.a)- Efkanistan ve

liahdinin ve1ati üzerine Reis=cum
hurumuzla Efkan kralı arasında 

taziye ve tı>şeklcür telgrafları teati 
edilmiştir. 

-
Eir çatışmanın 
derin manası 

-

D
arlan-Dö Gol çatışmas• , Fran · 
sayı kurtarmaya uğrdşanlaıın 

en zayif taraflaıını - pek ça 
buk - meydana çıkardı. Şeflık 

iddiasında olan iki asknin , Va 
tan içın t>n krstiı me kurtuluş yo 
lunu birlik tt arayıp berab,.r sava
facakları yerde beıılık ka gasına 
tutuşmaları , ya'nız ac.klı bır 

manzara olmakla kalmıyor, Fr an 
aa· dışıı .dd memlt kl tleri için ça1ı 
şan Fransızları ikiyi! a.rırmıık lelı

J,kesini de doğuruyor. 
Amir!llle Generalden h tngisi

nin haklı oldu~unu aramak b ize 
düımez. 

General De Gaulle , ilk gün · 
denbtri milli savaş bayrağını a~-

mış olmak şerefine yeni ortaklar 
istemiyebilir. Mütarekeyi kabul e
derek düşmana teslim olmuş , iki 
yıl düşmanla iş birliği kurmaya 
çalıfmış bir hükumet adamının son 
dakikada Afrikada hür Franıayı 

temail eden bir nevi otorite yarat· 
masına tahamruül etmiyebilir. 

Amiral Darlan ise Mareşal 
Petain Fransaıının son günlere 
kadar ne mümkünse kurtarmak 
için uğraımış , fakat tehlıkeyi se · 
zince dı1,arı fırlamış bir devlet a
damı stfatiyle milli mücadeleye 
ablarak , kendi fahsından başka 

Mareıalin de otoritesini getirip 
Afrikamn işgalini kolaylaştırdığını 

ileri sürer , ve bu hizmetinin es
kilık hakkından büyük olduğuna 
güvenebilir. Hatta , general De 
Gaulle'ün Londrada oturarak ara · 
sıra radyoda konuşmaktan başka 
bir işe yaramadığını , kendisinin 
ise iki yıl Lava! ve Hillerle pen
çeleştikten sonra müttefiklere Af. 
rikayı kazandırdığını , ve eğer 

kendisi ile general Giraud yerine 
Afrikaya general De Gaulle çık · 
mak isteseydi oradaki Fransızların 
silahla karşılayacaklarını ve Ame 
rikanın uzun zaman uğnıışmak zo· 
runda kalacağını , bu ha•in , Al· • 
manyanın ekmeğine yağ süreceği· 

ni düşünerek , Afrika işgali gibi 
bu harbin dönüm noktası olan 
mühim bir harekette, nihayet Ma
reşalin otoritesi ile kendi resmi 
vazifesinin işe yaı adığını , dıoar· 

-daki savaşan Fransayı temsil ede
cek bir hükumetin Londrada'l zi
yade Şimali Afrikaya yaraştıtını 

il!n edebilir. 
lki taraflı , karşılık deliller 

bulmak kolaydır. Fakat bunlar 
boştur. Fransa kurtulduktan son
ra , Fransanın başına geçecek hü· 
kumeti ne Mareşal Petain , ne de 
Gaulle , ne de Darlan kuracaktır. 
Burün düşman işgali altında inli · 
yen nice memleketlerin kralları , 
hükumetleri var ki vatan dışında 
bekleşiyorlar ve milletlerine •Da 

-vanırı 1,. öğüdünü veriyorlar. Sulh· 
ten sonra , acı ve ezi görmüş 
milletlerin , dışardan geleceklere 
ve kimlere , nasıl kollarını açıp 
ne yüz göster~cekleri hiç belli 
değildir. 

Kurtulmuş , hürriyetine , is
tiklaİine kavuşmuş Fransada da 
hangi rejimin yer tutacıı~ , kim
lerin İl başına geçeC"eği o zaman -
ki millet iradesinin beliriş tarzına 

ba~lıdır. Elverir ki bugün içerde 
ve dışarda vatanı kurtarmaya u~ 
ıaşan bütün kuvvetler el ele ve 
rip , feragatle , ayni yoldan yü· 
r üsünler , sen , ben kavgasına 

düımesinler. 

MILLi ŞEFiMIZ 
ÇORUMDALAR 

Çorum : 11 ( o. a. )- Milli Şefimiz lımt>t in önü bu
raya bugün feref vermifler ve büyük tezahürat içinde kar
fılanmr,lardır. Milli Şefimiz zelzelt1 felô.ketzedelerile'.ko· 
nu,acak ve zelzele ıohalarrnr gezeceklerdir. 

Afrikada Müttefik Motörlü Kuvvetleri 

PETEN BiR 
MAHBUSMU? 

rransadakl son hareketler 
An1'ara: 11 (Radyo Oazetesl)-

Petenin daveti üzeriue Alman 

mümessili bugün Vişiye gitmiş· 

tir. Mareşal Petenin, yanında bir 

Alman subayı olmaksızın biç bir 
yere gidemediği de bildirilmek 
tedir . Vişide bu vaziyet haysiyet 

kıracı olarak telakki edilmektedir. 
Diğer taraftan Lavalin yakında 

Fransada tek bir parti kuracağı 

da bildirilmektedir. 

UZAKŞARKTA 

MÜTTEFİKLERiN 
İLERİ HAREKETİ 

Melburn : 11 ( Radyo ) -

Buna çevresinde bir Japon karşı 

hücumu püskürtülmöştür .ı Gona 

çevresi müttefikler~:tarafmdan iş 

gal edilmiştir . 

Şimal Afrikada 
son hareketler 

TUNUS VE ELAGEYLADA DURUM 

ltalyan imalatı 
Moıkova : 11 ( Radyo ) -

ltalyan imalatının yarıya indiği 
haber verilmektedir • Buna sebep 
İngiliz hava akınlarının yaptığı 
hasarlardır. T orinoda uçak ima· 
lab onda bire inmiştir. Bazı fab· 
rikalar kapatılmıştır. 

İtalyada vaziyet 
Cenevre : 11 ( Radyo ) -

Liberal Stampa gazetesi neşret 
tiği bir yazıda, balkın Faşist ida · 
resinden memnun bulunmadığını 

izhar etmiştir • 

Ankara:l 1 (Radyo Oazetesl)
Llbyada Mont gomeri taarruzu 
hakkında henüz bir malumat gel· 

memiştir. Mamafih muharebelerin 
büyük olduğu kaydedilmektedir . 
Tunusta ise Almanların bazı yer· 

lerde taarruza geçtiği haber ve 
rilmektedir • 

Müttefikler , P. lmenluın bir· 
çok noktalarda geri çekilmek 

mecburiyetinde kaldığını haber 
vermektedir. Mamafih bu bölgede 
müttefiklerin teşebbüsü henüz ele 
alamadıkları sanılıyor. 

CGerisl 2 ncl pytad&> 

Amerika - lngiltere 
ve Dö Gol - Darlan 
Amerika Darlanı, lnglltere de Dö ''l'I 

tatmakta im.iş 
Ankara : 11 (Radyo gazeteel)- ı 
Darlan meselesi hala günün siya· 
ıi vaziyetinin ön planında gel· 
mektedir. Darlan ile şimali Af· 
rikadaki Amerikan komutanı ara· 
aıodaki anlaşma mevzuu bahsol· 
maktadır . Bugün artık anlaşıldı · 

ğıoa göre , lngiltere Darlan an · 
laşmasını tenkit etmekte ve Dö 

Gol taraftarı olduğunu anlatmak 
tadır • Bütün bu vaziyetlerden 
anlaşıldığına göre , Darlan müt· 
tefikler cephesine katılmak iste· 
mektedir . 

Londra : 11 ( Radyo ) - A · 
vam Kamarasında Eden Darlanıo 
durumu hakkında açık bir şey 

<Gerlal. 2 net u:rtacl&l 

YERLi MALLAR VE 
TASARRUF HAFTASI 
Bugün Başvekilimizin bir nutku ile açılacak 
Yerli~Mallar:ve Tasarruf haf \ 

tamız bugün, .. Ankara Halkevinde 
( Bütün memlekete:radyo ile~ya 
pılacak ) Başvekilim iz Şükrü Sa 
racotlunun bir nutku ile başla 
maktadır . Bu münasebetle hem 
şerilerimize şunu söylemek isti 
yoruz ki: BugünlıO dünya vazi· 
yeti karşısında karşılaştığımız zor· 
lukların ve sıkıntıların başlıca 
sebebi mal kıtlığıdır . lstii<lalimi· 
zin lcornnması için harp müdde 
tince silah altında tutmağa mec· 
bur olduğumuz şanlı ordumuz 
büyük bir müstehlik ·(kuvvettir • 
Onu beslemeğe ve giydirip ku · 
şatmaQ'a, cibazlandırmağa~mecbu 

ruz . Çünkü içinde:~yaşadığım1z 
ve değeri biçbir:şeyle ölçülemi 
yecek kadar büyük olan barışı 

onun silah elde sınırlarımızı bek· 
lemesine borçluyuz. O halde ya· 
pılacak işlerin başında her sahada 
istihsali çoğaltmak~ gelir . 

Katlığıo önüne ancak malı 
bollandırmakla geçilir Onun için 
istihsal sahasında çalışan bütün 
vatandaşlar her zamankinden 
daha çok mal yetiştirmeleri la 
zımdır. 

Fiyat yükselmelerinin bir se· 
bebi mal kıtlığı ise diğer sebebi 
de mala i hücumdur . İhtiyaçları 
mızı kısmak , daraltmalı: t mecbu
riyetindeyiz . Mal~ biriktirenler 
normat:zamanlardaki gibi yaşa 
mak istiyenler bindikleri dalı ke· 
siyorlar demektir. Zaten kıt olan 
mahn•üstüne bir de hücum edi · 
lirse:fiyatlar: hiç bir zaman in 
mez OnuCJ için istihlaki daraltmak 
zamanımızın bize emrettiği mec 
buriyetlerin başında gelir . lbti 
yaçtan kısmak~• hiç şüphesiz ki, 
bir mahrumiyettir. Fakat bu harp· 
te bizim de yapımıza düşen bu 
gibi mahrumiyetler olsun daima 
başka milletlerin katlanmak zo · 
runda kaldıkları fedakarlıkları dü
şünelim. 

Fiyat yükselişleri neticesinde 
ellerine fazla para geçen vatan · 
daşlar da bu fazla kazançlarımn 
memleketimizde kıt olan mallara 
yatırmak hevesinden vaz geçme 
lidirler . Her sarf olunan para 
piyasadan eksilen bir miktar mal· 
dır . Paramn kıymeti piyasada 
maldan ziyade para olduğu za · 
manlarda düşer . Onun için pa 
rasının kıy metini bilenler onu 

Göbbels'in beyanatı 
Anlııara : 11 (Radyo gazeteal)
Göbbel~. bir Alman mecmuasında 
çıkan bir yazısında, Alman mille· 
tinin gelecek nesiller için her tür-: 
lü feda1'arlıklara katlanmak lüzu· 
muna katlandığını tebarüz ettirmiş · 
tir. 

Yurdda zelzeleler 
Ankara : 11 (a . a) - Bugün 

Ankara, Bolu, Kaı>tomoni, Belıke -

sir, Bursa ve diğer birçok vilayet· 
!erde yer sarsıntıları olmuştur. 

Hasar yoktur. .......................... 
ı : 
ı Bah Almanyada ı 

j tahkimat faaliyeti i 
ı ı 
ı Nevyork : 11 ( Radyo )- ı 

ı Almanlar Batı Almanya ka ı 
ı yıplarını muhtemel bir bücu ı 

ı ma karşı tahkim etmekle meş·ı 
ı goldür • ı 
: ı .... " .................... , 

• 
Eğer vatana hizmet 

etmek i&tiyorson, az 
ha.,ca , oz eakiı , 

tutumlu ol! 

• 
piyasaya çıkarmağa değil piya· 
sadan çekmelidirler . Fiyat yük· 
selişle .. inden gelirleri artan va· 
tandaşlar bu fazla paralarını ya 

bankaya yatırmalıdırlar , ya ta
sarruf bonoları , devlet tahvilleri 
almalıdırlar . Yahut da istihsali 
artıracak zirai ve sınai işler ya 
ratmalıdırlar. 

Bazı bölgf"lerimizde llöylüle · 

rimizin bile israfa ve safahate 
başladıkları görülüyor • Bunlara 

anlatılmalıdır ki, bu rüyanın sonn 
çok acıklı olacaktır. Ellerine ge· 
çen parayı rakıya , tütüne , karı· 
ya, keyfe, kumara harçlayıp çar· 
çur edenler tabii zamanlar dönüp 
de tekrar fiyatlar tabii hadlere 
düşünce o vakıt başlarını taştan 

taşa vurıalar yine son püşmanlık 
para etmiyecektir. Akıllı ve ile 
risini gören köylüler fazla ka· 
zançlarını,istibsallerioi arhrmağa, 

evlerini, abırlı.rını, ağıllarını, iı 
tibsal vasıtalarını düzeltmeğe sarf 

etmelidirler. Ve llarııı günler için 
bir yana bir şey saklamalıdırlar. 

Elinde fazla para olanlar ha· 

yır işlerini de ihmal etmemelidir 
ler. Bu sıkıntılı günlerde yoksul-

luğa düşen vatandaşlarımızı dü· 
şünmek ve onlara yardım etmek 
başlıca insanlık ve millet vazife· 
lerimizdendir. 

Sovget hücumları 
inkişaf ediyor 
Muhtelli cepbelerdekl vaziyet 

italyadaki 
morotoryom 

meselesi 
Ankara: 1 ı:(Radyo Oazete•ll
ltalyada morotoryom ilan edildiği 
bildirilmektedir. Diğer taraftan ve 
rilen bir habere göre, Torino'da 
senedleri vesair kıymetli evrakı 

hamil bulunan bir müessesenin 
bombardımanlar netice3i mahvol· 
ması yüzündendir. Ve bu yCJlnız 

Torino'ya mahsustur. 

İtalya kralı ile 
Japon imparatoru 
arasında telgraflar 

Roma : 11 ( Radyo ) - Kral 
ve İmparator, Japon imparatoruna 
çektiği bir telgrafta Japonyanın 
barbe girişi müııasebetile samimi 
biıler izhar etmiştir. 

Ankara: 11 (Radyo giJzetesl)
Sovyet cephesinde muharebeler 

devam etmektedir Kalininin cenup 
batısmda Sovyet taarruzları devam 

ediyor. Almanlar bura1arda mü· 

dafaa muharebeleri vermek mec 
buriyetinde kalmaktadtr . Bütün 
bu hareketler mevzii kalmakta 
ve büyük hareketlere inkılap ede
memektedir. 

Moskova: 11 ( Radyo )- Sta· 

lingradın cenup banliyösünde kıt· 

alarımız ilerlemektedir. 55 Alman 

tankı tahrip edilmiştir • Rijevdc 

Almanlar 60 tankla bir hücum 
yapınışlar, ağır kayıplar babasına 

biraz Herlemi4lerdir . Diğer böl

ıelerde aynca~42 Alman tankı 
tahrip edilmiştir . 

Mowkova : 11 ( Radyo ) -

Almanlar Sovyet cephesine mü · 

temadi yen tallviye göndermekte · 
dir . Ruslar Mozdok ve Nalçik 

doğusunda mevzilerini düzdltmek 
üzere çarpışmaya devam etmek· 
tedir. 

·~---

Irandaki anarşiye 
ait son malômat 

Tahran: 11 ( Radyo )- Roy· 
ter muhabirinden : Karışıklıklar 1 
dan sonra çarşıyı gezdim • Bazı I 
çocuklarm birkaç matazayı yağma 

1 
ettiğini ve oyuncak tüfenkler 
faldıj'ını gördüm . Diğer birkaç 
büyük mağaza da bazı eşhas ta-
rafından soyulmuştur. Kabinenin 
bu karışıklıklar üzerine istifa 
edeceti sanılmıyor. 

Brezilyada tutulan 
casuslar 

Riodejaneyro : 11 ( Radyo ) -
Bir casus şebekesi şefi olan üç 
ltalyan mahkum olmuştur . Biri 
20 , diğerleri 14 yıla mahkum 
edilmişlerdir. Şebekenin diğer a· 
zasl iıe muhtelif hapis cezalarına 1 

mahkum olmuftur . Bu casuslar 
Brezilyaya gelip giden gemilerin 

1 vaziyetini Mihver gemilerine bil · 
diriyoradı r.l 

Kozan ortaokulu 
dün açıldı 

Haber aldığımıza gcire , Ko · 
zan Ortaokulu dün açılmış ye 
derslere başlanmıştır . Bu müna· 
sebetle Kozanda bir tören yapıl
mıştır. Kozanlılar bu vaziyetten 
çok memnun kalmışlardır. 

Şehir lokantalarının 
fiyat listeleri 

Geçende de yazdığımız gibi, 
şehrimiz lokantalarında gerek ye · 
mek ve gerekse içki fiyatları pek 
fahiştir. Alakadarların bu işe el 
koymaları gereğine bir defa daha 
işaret ederiz . . 



Sayfa 2 

Bir çatışmanın 
derin manası 
(Baştarafı BlrlncideJ 

TORKSôZO 

-

12 Birincikanun 1942 

~ R"-., '· 

I ~~M~MM~~~~~-

1 Bu Darlan - De Gaulle an
lafmaı.lığının aç• ğ'a vurduğ'J baş 

ka bir zayif nokta Amerika -
İngiltere anlaşmasının eksikleridir. 
De Gaulle , Londrada oturuyor , 
lngiliz radyosunda konuşuyo~. in 
gilizlerin sevgisı ondan yanadır. 

Darlan, Amerika ordusiyle birlik· 
te Afrikadadır. Yaptıklarını Ame· 
rikaya güvenertk yapıyor. l"gilte
re De Gaulle'ü tutuyor , Amerika 
Dar!anı koruyor. De Gaulle , ln
giltcrede hür Fransayı temsil edi
yor , lngilizler de bu fikirdedir. 
Darlan Afrikada dış Fransa hüku 
metini koruyor , Amerika onunla 
beraberdir. 

Okulların , dairelerin 
yapacakları tatil 

İskenderunda inhisar 
maddeleri Üzerinde 
ihtikar yapılıyor 
İskenderun : 11 ( Türksözü 

muhabi inden ) - Son günlerde 
içki fiyatlarına, sigara fiyatlarına 
azami zamlar yapılmıştı. Bununla 
betaber yine ortada inhisar mad · 
deleri bulunmamaktadır. 

lf 
il 
ı~ 
51 
I~ 

DECCA Marka~ 
Amerikan mamu- ~ 
latı BATABYALI ~ 
radyolarımız ve on 
p lak çalan OTO .. 

Şu halde Darlan - De Gaul
le çatışması yalnız bu İki Fransız 

arasında bir anlaşmazlık o:maktan 
çıkıyor , daha derin göıüş ayrı 

lıklarına alamet oluyor. Aoııl yazık 
o'an budur 

Nrcm 0 ddin Sadak 

Şimal Afrikada 
son hareketler 

(Başı 1 inci Hylada) 

Kahire: 11 ( Radyo )- Bal 
talama hareketleri için Tunu sa 
ı6 kilometre u.esafeye kadar 
müttefikler paraşütçü kıtalar in · 
diraıektedir • Tabuba bölgesinde 
müttefikler Almanları bir parça 
daha geriletmeğe muvaffak ol· 
muşlardır. Havalarıu fenalığı tay
yare harekatına mani olmaktadır. 

Kahire : 11 ( Radyo )- Bü 
yük Amerikan u\:aldarı Yedekte 
planörlerle Tunusa bir akın yap· 
mıtlardır . 

Amerika • laglltere 
ve D6 Gol • Darlan 

( Başı l inci say/ada ) 

ıöyliyemiyecetini bildirmiştir Giz 
li toplantıya pek çok mebus işti 

rik etmiştir. Loidcorç da bu top· 
lantıya gelmiştir. Lordlar Kama· 
rası izilından da bazıları bu 
gizli toplantıyı hususi yerlerinden 

' dinlemitlerdir . 

RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumarteıi - 12. 12.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çaltştıulım . 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8 30 Mü:ıik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 

13.30 

13 33 
13 45 

14 00 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müıik : Şaı ki ve Türküler. 
Ajanı haberleri. 

Müzik : Riyaıeticumhur 

Banciosu . ( Şef : Ihsan 
Künçer). 

14.30 Aolıara Sonbahar At Ko· 

Maarif Vekilliği orta tedrisat 
müesseselerinin sömestr tatili ile 
bayram tatilinin yak ın olması do
layısiyle her ~iki tatili birleştirme· 
ğe lcarar verm i ştir. 

Orta tedrisat müesseseleri ta· 
tile 18 Birincikanuna kadar de 
vamlı tatil yapacaklardır. 

Ayrıca yılbaşında kanuııl ta· 
tiller gibi yıtpacaaktır . Yılbaşında 
kanuni tıtlil oku llar için 3,5 gün· 
dür. 

Resmi müesseselerin bayram 
tatili 18 Birincikanunda 21 Biı ind
kanun akşamına kadar , yılbaşı 
tatili de 31 Birincıkanun Per~em

be gününden 2 lkirıcikanun Cu· 
martesi} e rastlama~ı dolayısiyle 4 
Jkinci ~ Kanun Pa1a tesiye kadar 
devam edecektir. 

Resmi ilk okullar da bu kay 
rla tabi olacaklardır. 

Diğer tarcıftan yabrıncı ve e 
kalliyet okulları da kendi taliınat

rıameleri lıükümltrine göre yılbd· 
şı ta lilll' rini yapacaklardır. 

Öğrendiğimize göre , resmi 
daireler 4 lkincikanu11a kadar la 
til edilecekleri için maaşlar 31 Bi 
rincikanun öğleye kadar ver ı lecek · 
tir. 

Barem kanunu 
değişikliği 

Barem kanununda dt>ğişiklik 
yapılırken ücretli memurların va
ziyetleri de göz önünde tutulacak· 
l•r. Ücretlilerin de hastalandıkları 
zaman veya senelik izinlerini kul· 
lanırken maaşlı memurların hakla · 
rından istıfade etmeleri üurinde 
durulmaktaciır. Kanuna bu yolda 
bir hüküm konacağ'ı tahmin edili
yor. 

Adana İkinci İcra 
memurluğundan : 

Dosya 42-1421 

Hürriyet mahallesinde mukim iken 
halen oturdutu _ı;eri belli olmıyan 
Küpeli Hacı Mustafa ollu Rama 
zona 

Halil oğlu Mustafd'dan temli
ken Dtrviş Bahri'ye olan torcu 
r.uzdan dolayı Mestanzade mahal· 

lesindrki Mayıs 928 tarih ve 207 
No. ve 19 ada ve 15 parsel n u
marada kayıtlı arsanız haciz edi 
lerek kıymet takdir edilmiş ve 
buna dair mahallinde tutulan za 
bıl varakasını görmek üzere na
mınıza çıkaı ılan davetiye yerinizin 
belli olmamasından tebliğ' edile· 
memiş olmakla on gün müddetle 
ve ga:ıetede neşir suretile tebl iğ<tl 

yapılmasına karar ve•ılmiş oldu-
ğu ilan olunur. 14882 

şularının Tahminleri. : .............. •••• .. ••••: 

14 40 - ı o . ı 
15.00 T cmıil : "Şu Palttvatsııın ı M Cf lllT VE BAVUlCU ı 

Yaptı~ını Doğru Buluyor ı ! 
15 30 

18.00 

18.03 

18 45 

19.30 

19.45 

20.00 

20.15 
20.45 

21 00 

musunuz. ? ,, ı H• d Ç • • 
Riyaıeticumhur Fılarmonik ı 1 ayet erı : 
Orkeatraaı Konserinin Dev· ı Cıld işlerinizde tt'mizlik, ı 
let Konservatuarı Salonla· ı ucuzluk, sürat ararsanız. (Al : 
undan Naklen Nrşri. ' ı tın kitap) cild evine uğrayınız. ı 

ı Her türlü cild, okul çan- ı Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müı.ik : Radyo Dans Or· 
kcstrası - Her Trlden 
Programı. (Şef: Nihad E.sen
gin). 

Radyo Çocuk Klübü. 

program, Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleı i. 

Konllşma (13 - üncü Ta 
18rruf ve Yerli Malı Haf
tası). 

Müı.ik i Fasıl Heyeti. 

Radyo gııı.eteıi. 
Müıik : Ş~rkıları. 

Konuşma (Kendimi:d 
rııyalım). 

Ta-

ı taları ve bavullar yapılır ve ıı 
ı tamir edilir. 
ı Adres : Türlı:sözü mat · ı 
ı bauı sırasında evkaf apart i 
ı manı karşısında No : 76 ı : ...................... .. 
21.15 
21.45 

21.45 

22.30 

22.45.' 
21.50 

Müt.ik : Dinleyici l§tekleri. 
Konufma C:Meslekier Ko
nuşuyor). 

Müı.ik : Radyo salon Or 
keatrası. Necip Aşkın) 

Memleket Saat Ayarı, Ajanı 1 
haberleri ve Borsalar 

Yarınki Program ve Ka· 

panı~. 

•••••••••••••• 

f SEHiRli ! f 
: Smır Boyundaki ı ! 
f Kahramanlar için f 
f sende bir hediye f 
• hazırla ve Adana f 
: Kızıl ayma teslim d 1 ı 

···········~·· 
Demit yollarında 
seyahat meselei 

Yurd içinde seyalıatlt· ı in talı 

did edılrnesi l.i21m gelip g"lrniye· 

Cl'kini tetkik ed :!n bir komisyon 

böyle bir karaıııı tııtbik ıorlukla 

nnı gözö ünde tı.taıak tahdide 

gidilmemesi 

ulbo rı mu~ tıı r. 

nıütakasında bulun-

iLAN 

CEBllİBlRlKET SUlH HU
KUK MAHKEMESİNO[N · 

Sayı-271 

Anlaşılıyor ki, bazı kimseler 
inhisar maddelerini bir ihtikar 
ma1zemesi olarak elde kullanmak· 
tadır. Mesela hiç bir bayide si 
gara ve rakı bulmak i.ııkanı yok· 
tın . Diğer taraftan lokırntalara 

da Belediye tarafından anormal 
bir tarife kabul edilmiştir. Bu ta · 
rifeye göre, 95 kuruşluk bir rakı 
150:kuruştur: .:no kuruşluk bir 
rakı~ da 195 kuruşa verilmekte 
dir . 

Esasen Jnhisarlar idaresi ta 
rafından hu metalara yapılan zam 
azaır· i derecesini bulmuş oldu 
ğundan lokanta tarif ele rinde de 
böyle fahiş bir ilavenin nsla yer · 
siı o1duğu açıkça görülmektedir 
Genç Belediye reisimimiz bu işe 
el koyacağı ve umumun menfa· 
etlerine hadim olacağını kuvvetle 
ümit ederiz , 

Evvelce esasen lokanta tari 
felerinde içkiler mevzuuoda lo 
kantacılar için kabul edilen yüzde 
nisbeti haddi azamiyi bula:uştu • 
Ve bu suretle yüzde nisbetinde 
olan kazancı fiyat terfii ile wü 
tenasip olarak yükselmiş bulun· 
maktııdır. - Y. Yalçın 

lf 
1 3 YGksek Evsal 

~ 1. Metanet 
l( il. Zerafet 
l~ 111. Hassasiyet 

I~ 
I~ il ~. ·:; 
1@fi2D@ll 
I< RADIO 

MATIK pikapları- ~ı 
rımız, Ucuz SOBA ~ 

ve YEMEK OCAK· ı 
LARIMIZ yüksek 
evsaflı S'OT MAKi· 1 
NANALARIMIZ,ve i 
iNŞAAT MALZE· ~ 
MESI gelmiştir. 1 

1 
~I 
~I 

~l 
JI 

1 
I~ Ömer Başeğmez ve Şeriki 1 1 MÜSSESESİ ~J 

~~~~-:~~;:::~!::!l 
Osmaniyenin Ali Bekirli • 

ı::::ııı:ıı:::ıı:ı:ı:ı:ıı:ı eo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 mahallesiııde oturan Hasan oğ o ,., A 

lu Hüseyin Adalı, Elbistanm Til Nlbetçl eczane o uROLOO - OPEBATuR o 
köyündt-n karısı Hava aleyhi- TOROS ECZAHANESI. o

0 
DOKTOR g 

r.e açmış olduğu boşanma da· s h • ş 
VdSında mezburenin ikamet· 1 C y d O up l enses Q Yeni ami anın a O O 

~~:~ ~=ç:~il:~euı;:~:n t~~~ ıı:ı:ıııııuıı::ııııı_nııı.; g Böbrek - Mesane - Tenasül g 
t bı . t · ·ı b" "dd' KA YlP - Askerlik terhis tez O Hastalıkları Mu"'tehassısı D nen e ıga ıcrası e ır 1 ıası 

kert'mİ zayi ettim. Yenisini çıkar· O 
olduğu takdirde Cebelibereket ıacağımdan eskisinin hükmü ol 

0
D YENi POSTAHANE KARŞISI O 

as liye hukuk mahkemesine 15- d ·ı· d · 14879 
ma ığı"ı ı an e erım, o Fakarler paraaız muayene edilir O 

1-942 tarihinden önce bildir· Adananın Salihiye M si_34 O 
mesi ilan olunur. 14881 evde Alım< t Zereycan g t 1 -30 14685 O 

ae• .. •••••••••••••••••••••o eoooooooooooooooooooooaoaoe 'I ADEMİ İKTİDAR VE emmmlGIN[ : 
l e KARŞI • 

1 FORTO(BİN I 
: S. r.ıe /. Muavenet Vekaletinin lluhsrıtını haizdir 1 

Recete ile alınır her eczanede bulunur • 

: Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril e 
: Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası : 

• Posta Kutusu 105 14520 • 

oeee•M••••••••••••••••••••o 
iNHİ~ARlAR ADANA TOTON f ABRİKASINOAN : 

1 - Fabrıkamızın 3500 ton tahmin edile.n nakliyatı bir 

sene için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen bedeli dokuz bin liradır. 
3 Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 

-
Satıhk un değirmeni ve 

masara taşları 
Tam takım çJkmak , tabii zımpara ve olkaniz taşlarımız 

gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile taşlarının 

satışlarına başlanmıştır. Taşlann kutru 60 santimden 130 san· 

-time kadardır. Sayıo müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Adrea: lnönü caddeai Mermerci 
/brahim Cavlaz numara 279 4-15 

Adrese dikkat edilmesi sayın müş•erilerden ayrıca rica olunur 

i 1 an 
SEYHAN O[f TEROARUGINOAN · 

Hazineye ait olup halen sanat okulu avlusunda bulunan 

hurda silindir makinesi takdir edilen 800 lira muhammen be· 

del üzerinden açık artırma ve peşin para ile satışa çıkarılmış 

olup kat'i ihalesi 24-12 - 942 tarihine müsadif Perşembe gü· 
4 - Muvakkat teminat 675 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme 14 ikinci Kanun ~43 Tarihine müsadif 

Perşenbe günü saat dokuzda yapılacağından isteklilerin Fab· 

rikada müteşekkil komisyona müracaatları. 
11-26-10 14874 

nü saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda icra kılınaca. 

ğından izahat almak ve görmek istiyenlerin her gün ve h~r sa

atta Milli Emlak servisine müracaatları ve taliplerin % 7,5 te· 

minat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda 

ilan 
C[8(lİ8ERfK[T SUlH HUKUK MAHK[NESI 

Osmaniyenin Kişnaz köyünden kenan oğlu Süleyman Künay 

Kişnazın kemlik mevkiinde doğusu Tınkır oğlu tarlası iken kara 

Osman bagı batısı köşker tarlası boyrazı tmkır oğlu torus çına· 
rı kıblesı kara minas tarlasile çevrili otuz dönüm tarlayı nizah

sız ve fasılasız otuz seneyi mütecaviz bir zaman malik stfatile ta

sarruf ettiği ve mezkur mahallin hiç bir kimse namına tapuda 

muayyet olmadığından kanunun medenini 639 nncu maddesi 

mücibince tapuya tesçiline Cebelibereket sulh hukuk mahkeme· 

sinde l:i-11-942 tarihinde karar verilmiş olduğundan işbu da· 

va ile alakalı olduğu takdirde tarih ilandan itibar~n bir hafta i· 

çinde temyiz hakkinı ifa etmek üzere ilan olunur. 14880 

bulunmaları ilan olunur. 10 - 15- 18-22 14870 

DOKTOR 

Bergin baıtaıarını maayeaalla-

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basılcılığı yer : Türksözü Matbaası 


