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STALiNGRAD ŞEHRi 
TEHLiKE iÇiNDEDiR 

Kafkaslarda telılik~li durum 

Bay Göbbelsin 1 

son nutku 
Almanya yuttuğunu 

hazimle meşgul 

Te1kl1At planı 
Londra : 19 (Royter)- Göb· 

bela d..ın Münihte~ bir nutuk söy 
lemiştir. Göbbels bu nutkunda, iş· 

gal edilen toprakları Almanya 
için işe -yarar bir şekle koymak 
için çalışıldığı.ıı, şimdi ik ön plan· 
daki işin iaşe meselesi olduğunu 

söylemiştir. 
Münicb- : 19 (a.a.) - Nazır 

Göbbels Münich'te yap.lan büyük 
bir tezahür esnasında Münichlilere 
bir hitabede bulunmuştur. 

Nazır ezcümle •şöyle demiştir; 
<Bu güzel şehirdeki vatandaş

larla son konuştuğumdanberi bir 
kaç yıl geçmiştir. Bu birkaç yıl 
içinde dünyanın manzarası baştan 
başa değişmiştir. Büyük devletler 
yıkılmış ve kıtalar şekillerini de 
ğiştirmişlerdir. 

Bugün, nasyonal sosyalizmin 
merkezinde yalnız nazır sıfatiyle 
değil fakat aynı :zamanda parti· 
nin Berlin-gaule1teri)ıfatiyle söz 
alıyorum.~Bu yesil çuhalı masa 
başındao .. gelmiyorum, demektir. 
Bu çetin ve 'ciddi devrin büyük 
bir şehre yüklediği bütün güçlük· 
leri çok iyi biliyorum. _Fakat aynı 
zamanda esas olan şu ciheti de 
biliyorum ki bu yıllarda milli ta· 
rihimizin yalnız son değil, fakat 
en büyük :şansına da malik bu 
lunuyoruz. 

Bu harbi kaybetmekle milli 
tarihe hakkımızı kaybederiz. Düş
manlarımız bizi bekliyen akıbeti 

bize söyliyecek:kadar açık sözlü
lük iÖJterdiler. Düşmarılarımız 

bize yüklenecek bir~:ikinci Ver· 
say'dan daha kuvvetli bir Versay· 
dan bahsettiler.IBüyük devletler 
arasındaki bu müadelede P rus· 
yalılarla Bavyeralılar, Sak.sonlarla 
Wurlenbergliler arasındaki ihtilaf
lardan bahsetmek, demek oluyor 
ki yalnıı:.~bir manasızlık değil ay 
nı' zamanda .alçaklıktır. 

Dünya bugün çok başka da· 
valıirla meşgul bulunuyor. Bugün 
bahis mevzuu olan yalnız idealler 
veyahut tahtlar: ve mihraplar de• 
~ildir. Bizim yaşamak hakkımız 
ve yaşamak imkanlarımız bahis 
mevzuudur. İstikbalimizi temin 
babsiode hiç- b:r za ..... an bugünkü 
kadar iyi bir fırsata malik olama 
yız Bu harp, Prusyalıların veya 
W urten berglilerin davas ı de~ildir . 
Bu harp bütün Almanların müş 

terek davasıdır. Şimdiye kadar 
milli bakımdan hayali idealler, 
Prusya için veyahut Habsborglar 
için,:P roleterya veya Burjuvalık 
için çarpıştık. Bu defa daha ehem· 
miyetli şeyler, kömür, petrol, de· 
mir ve her şeyden evvel buğday 
yani günlük ekmek habis mevzu· 
udur. Bu dramatik ve hareketli 
senelerin siyasi ve askeri hadise 
lerini bu bakımdan mütalaa et · 
meliyiz. 

Düşmanlarımızın, "Almanların 
işi artık gitmiyor" dedikleri bir 
anda, şarkta Almanya, Fransa ve 
f ogiltere ana vatanlarının mesa · 
bası tutarına tekabül eden toprak· 

A nkara -: 19 (Radyo ga%dtesi) - Stalingrad'da muha
rebeler şiddetini muhafaza etmektedir. R u.!ar, muharebe
nirı vehamet kesbeUiğini gizlemiyorlar Diger tara ftan Kaf
kaslarda bazı Sovyet kıtalarınm ku,atıldığı söyle11melrtedir. 
Almanlar Taapseyi iıgale çalııılmaktadır. Grozni ve Vila-

dika f kas şehirler i büyük tehlike içindedir. 
Londra : 19 ( Ro}ter ) - Rus müşlerdir.:Bu muharebede 13 İS · 

cephesindeki muharebeler devam tibkam tahribedilmiş ve 200 den 
ediyor. Stalingrad şi malindeki sa- fazla Alman öldürüimüşlür . E!ir-
vaşlar _mevz ı i bir şekilde C"reyan ler de alınmıştır. 
edi}Or. Kaflrnsyanın Moıdok böl - Moskova : 19 ( a. a . )- Şi-

gesinde de muharebeler olmakta mal batı cephesinde İlmen gö· 
dır. lünde bir Alman taarruzu pÜı· 

Moskova :· 19 ( a . a. )- Kras- kürtülmüştür. 
naya Zvesda gazel< si diyor ki : Dar bir kesimJe Almanlar e-
Stalingradın şimal batı cephesinde hemmiyetli tank kuvvetleriyle iki 
Sovyet kıtaları düşman . müdafa •· yüz uçak toplıyarak taarruza geç-
ların ı inatla yıpratmaya devam mişlerdir . Son bir muharebede 
ediyorlar . Sovyet kıtaları bir top- 30 Alman tanin uçakların hima-
çu hazırlığından sonra Almanlar yesinde ve otomatik silahlarla 
dan bir müstahkem t t'peyi zap- mücehhez piyade ile birlikte iler-
tetmişler ve oraya yerleşerek düş- !emiştir . Tanklar Sovyet birliklc-
man karşı ta arı uzlarını püskürt · (Gerisi ı ncl 1&l'tada> 

Şehrimizde 30.000 kilo 
saklı şeker bulundu 

Bu şekerleri saklayarak halka 
250 kura,tan satı1orlardı 

Bir kaç gündenberi şehrimiz
de 'eker buhranı olduğunu yazmış· 
tık. Dün a!Akadar:makamlaYdan al
dığımız malumata göre, Vilayetin 
Emniyet müdürlüğüne vermiş ol
duğu emir üzerine dükkanlarda , 
ardiyelerde ve hususi evlerde ya· 
pılan araştırmalarda ellerinde şeker 

mevc• ıdu olduğu halde hastahane
lere, halka ve sair eşhasa taayyün 
eden fiyattan satmıyarak, gizli giz
li el altından ve kara borsa dava-

sını ileri sürerek 250 kuruşa kadar 
şeker satarak ihtikar yapanlar 
meydana çıkanlmış ve sakladıkla 
rı şekerler yakalanmıştır. Bu araş 
tırmalar _neticesinde meydana çı· 
karılan şeker mıktarını ve saklı· 
yanların isimlerini aşağı ya aynen 

yazıyoruz: 

Borsa civan nda 112 numaralı 
dükkanda bakkal Mehmet Ali 
Yılmazda 10750, Ltatlıcı (Mustafa 
Berikmanda: 10300,-yeni . Gtel ci
varında 21 numaralı · dükkanda 
bakkal Ethem •Soyerde 6950, yeni 
cami civarında 51 numarada Be
kir Yılmazda 3000, Kamil oğlu 
Selahittinde 300, Hacı Bayramda 
15 numaralı dükkanda Mehmet 
Şaşmazda 146, bakkal Cumalidc 
135, Hacı bayramda 20 numaralı 
dükkanda Mehmet Ôzerginde 131 
kilo şeker meydana çıkarılmış, 
bunlardan başka muhtelif bakkal 
dükkanlarında da perakende olarak 
15-20 kilo arasında şeker bulunmuş 
tur ki, ceman otuz iki tona baliğ 
olmaktadır. 

Fransa' da grevler 
devam ediyor 

Almanyaya ginderllecek işçilerin 
sayım(başladı, karışıklık çıktı 

lar işgal ettik Araziyi yalnız eli.\ 
mizde tut mak maksadiyle değil 

fakat kendimiz için teşkilatlandır· 
mak:i~;n fethediyoruz. 

Son aylardaki taarruzlarımızın 
muvaffakiyetleri Alman ordusu 
ouo canlı kuvvetini isbat eder. 
Taarruz)arımız yalnız şeref sebep· 
feriyle değil fAkat milli ve ırki 

zarure t sebepler iyle yapılmakta 
dır. Son ~aylar zarfında bolşevik 
ordularının sağ ı kolunu kestik . Bu 
gün, Dniper 'in, Don'un:ko ntrolü 
bizim elimizdedir. Stalingrat da 
tarafımızdan tamamen işga l edi· 
lince nihayet _ V vlga da kontrolü 

müz altına geçecektir . Eğer gü · 
nün birinde Kafkasya'daki hücum 
sona ere rse Avrupa'nın en zengin 
petrol~sahaları da elimize geçmi~ 
olacaktır.~~Harbi ise, buğdaya, 

petrola ve: demire ve bunlardan 
başka dünyanın· en" kuvvetli or · 
dosuna malik olan kazanacaktır.> 

Ankara: 19 (Radyo Gazetesl) 

Fransadan Almanya'ya göndeıile

cek işçilerin sayımı başlamışltr. 

Birçok yerlerde büyük grevler çık· 

mış ve polis karga~ahğı önlemek 

için silah kullanmıştır. 

Hollanda kıyılarında 

halk boşaltılıyor 
Stokholm : 19 (a. a.) - Skan

dinavak Telegram Byraa ajansı · 

nın Lahaye'den bildirdiğine göre, 

Alman makamları , Holl.1.1nda'da 

müstahkem hale getirilmiş sahil 

bölgesinde oturan halkın kısmi 

tahliyesine başlanmıştır. Bu tedbir 

bilhassa Zeeland eyaletini , Şimal 

Hollanda'nın etı büyük kısmını 

ve cenup Hollanda eyaletinin ba 

zı kısımlarını alakadar etmektedir. 

1 Uzakşark Cephesi 1 

Dün batırılan 
Japon gemileri 

Lo ndra : 19 ( Ro}'ter )- Ye
ni Ginede müttefikler y~ni bir 
ilerleyiş yapmış ve muhtelif tepe
lerden Japonları atmış ve onlara 
büyük zayiat verdirmiştir . 

Şimal garbi Salomon adala
rındaki düşman gemileri ÜLerine 

Bir /ngiliz gemiıinin güvertesinden görünüf 

bombalar atılmıştır . Üç jıtpon 

huvazörüne isabet olduğu sanılı
yor . .......................... : ı 

İ Türkiye İ 
ı ı· ·1 ı i ngı tere i 
ı. .f k ı i ıttı a ınıni 

İdönüm yılıl 
ı ı , i Londra : 19 ( Royter )- ı 1 

ı 939 Teşrinievvelinin 19 uncu i 1 
ı günü İngiliz - Türk ittifakı ı 1 

ı imzalarımıştı . lna-iltere bu yıl ı 
ı dönümü münasebetiyle dost ı j 
ı ve ~adık Türkiyeyi candan : 
ı selamlar: . ı 

1 
ı ı 
.......................... 1 

Yeni sulh 
şayialan 

Berllaln J&DI 
bir ısteıı 

VE YALANLAMA 
Ankarll: 19 (Ra dyo Gazetaal)
Almanyanın yeni bir sulh isteğin
de bulunduğunu Amerilcan kay
nakları işae etmiştir. Berlin rad
yosu ise bunu şıddetle reddet
miştir. 

Diğer taraftan Mareşal Man 
nerhaymin de Papa vasıtaai}le 

sulh istediği şayiaları kuvvetle 
tekzip edilmektedir . 

Alnı an zulmü/ 

MOLOTOF'UN 
BiRDEMECI 

Moskova : 19 ( Tass])- ,Ha
riciye:halk komiseri M. Molotof 
Sovyet hükumeti adına M. Fir
binger il ı'! M. Garraud'ya aşağı
daki demeci göndermiştir : 

< Hitlerci Almanya tarafın -
dan muvakkaten işgdl edilmiş 
bulunan memleketler mümessille
rinin , bu memleketlerde Hitler· 
cilerin yaptığı cinayetlerden mü-
tevellit mesuliyet hakkında resmi 
bir ihtar yapılması hususunda 
vaki müracaatlarına muttali olan 
Sovyet halk komiserleri heyeti 
reisi M. Stalin , Sovyet hükume
tinin aıağıdaki demecini Çekos-
lovakya, Polonya , Yugoslavya , 
Norveç, Yunanistan, Belçika, Hol
landa , Lüks<"mburg hükumetleri 
ile milli Fransız komitesine ibla
ğına Sovyet hariciye komiserli
ğini melllur etmiştir. 

Sovyet hükumetiyle bütün 
Sovyet mılleti, Hitlercl Almanya 
tarafından işgal edilmiş Avrupa 
memleketlerindeki ahalinin bu 
kurtarıcı mücadelede çektikleri 
ıztıraplar karşısında derin bir 
sevgi ve kardeşçe bir tesanüt 
hissi beslemektedirler . 

Müstebit Hitler idaresinin bu 
milletlere çektirdiği iztiraplar ve 
mahrumiyetleri Sovyet milletleri 
temamiyle takdir edebilecek mev
kidedırler . Çünkü Hitlerci müstev
liler muvakkaten işgal etm iş bu 
lundukları Sovyet bölgelerinde 

[şimdiye kadar görülmemiş bir 
ölçüde vahşetler irtikap etmişler 

ve masun vatandaşları kütle ha
linde öldüren şehirlerin ve köy 
lerin yiyeceklerini tahribeylemiş

lerdir. Kadınlar. çocuklar ve ih
tiyarlar çok vahşice muamelelere 
tabi tutulmut ve yüz binlerce 
insan köle menzilesine indirilmiş
tir, 

Sovyet hükumetine tevdi e
dilmiş olan müşterek notada Hit
lcrci müstevlilerle suç ortakları 

tarafından işlenen cinayetler hale. 
kında verilen malumat ve zikre-
dilen vakalar,Faşist Alman hüku
meti ile suç ortaklarıııın esaret al-

tına almak istedikleri memleketlerde 
irtikap eltikleri bu kanlı cinayet
leri, umumi mahiyette ve taam-
müden işlediklerini yeniden teyid 
etmektedir . işgal altındak i top· 
raklarda yaşayan ahalinin büyük 
bir kısmının yokedilmesiyle milli 
şeref ve kültürün ayaklar altında 
çiğnenmesi de müstevlilerin baş-
lıca hedeflerinden biridir. Sovyet 
hükumeti , Faşist Almanların çe
şitli tehdit ve ifsat usulleriyle 
ya~maye, açlığa ve kanlı tenkil
lere beş vurmalarına rağrrıen , 
memleketlerinin .istiklali ve hür
riyetin yeniden teessüsü için müs. 
tevlilere karşı açtıkları mücade
lede gösterdikleri azmi sarsmaya 
muvaffak olamamışlardır . > 

Avrupaga ihraç • • 
ıçın 

Amerikada milyonluk 
bir ordu hazırlanıyor 

Budapeşte : 19 ( Radyo ) -
Birleşik Amerika'nın Avrupa'ya 
ihrnç yapmak üzere milyonluk bir 
ordu hazırladığından bahsedilmek
tedir. Bir Alman gazetesi Ang · 

lo - Sankson propagandacıları 
tarafından ortaya çıkarılan bu şa
yiaları tahlil eden bir yaıısında 

milyonluk bir ordunun Avrupa 
kıtasına ihracının pek de öyle 
söylendiği kadar kolay ve basit 

bir iş olmadığını, bunu belki İngi
liz ve Amerikan kurmay subayla
rının askeri bilgilerinin noksanlığı 
yüzünden mümkün gördüklerini , 
fakat milyonluk bir ordunun bü-

tün techizatiyle birlikde Avrupa 
kıtasına nakli işinin bugün lngiliz· 
1 erin ve Amerikalıların eller inde 
bulunan bütün gemilerin denizler 

de hiç bir tehlikeye maruz bulun
man sefer yapabilmeleri ihtirııali 

varit olsa bile mevcut gemilerin 

bu işi başarabilmelerinin aylara 
mütevakkıf bulundu~unu , kaldı 
ki , Alman denizaltılariyle hava 

kuvvetlerinin lngiliz ve Amerikan 
gemilerini denizin dibine gönder
mekte güçlük çekmediklerini , 
Anglo - Saksonların böyle boş 
ve tatbiki imkansız fikirlerle hem 
Rusya'yı ve hemde kendi efkarı 

umumiyelerini aldattıktan başka 

bir şey kazanmadıklarına , bugün 
Almanya'ya karşı Kafkasyada har· 
beden Bolşevik orduları da imha 

edildikden sonra İngilizlerle Ame
rikalıların böyle saçma nazariye
lerle u~raşmalarının cezasını çe· 
kecekleri ni belirtmektedir. 

Amerlka'dan 
Llberya•ya 

gelen askerler 
Monravia Liberia: 19 ( e . a. )

Liberiaya Amerikan kıtaları gel
miştir. 

Mr. Ruzveltin mümessili , Li
buia Cümhurreisi Mr . Barclay 
ile uzun görüşmelerde hulundulc
tan sonra dün Monravia'dan ha· 
reket etmiştir . Bu görüşmeieı de 
bahis mevzuu edilen meseleler 
açığa vurulmuştur. Fakat yakında 
bir resmi tebliğin çıkması bek. 
lenmektedir. 

Muhtemel olarak Liberia'daki 
Alman baş konsolosundan yakın

CGerlal 2 ncl aa1fad&) 

... 



Sar.fa 2 

Duyduklarımız 

Müzikli karyola 

O
tuz sene evvel Cenevrede bir 
işçi müzikli bir karyola icad et
ti. Bu karyola uykusuzluktan 

muztarip olanlar için düşünülmüş 

bir şeydi. 
Karyolada bir insan ağırlığı 

peydah olunca makanizma hare
kete geçiyor ; ve ninni kabilinden 
gayet tatlı , munis notalar işiti

liyor. Bu sayede yatan adam ne 
kadar u} kusuz olsa d51 , gene a
rası çok geçmeden uykuya dalmış 
olur. 

işin garibi fu ki , eğer bu 
karyolaya uykusuzluktan şikayetli 
olmayan bir şahıs yatacak olursa. 
Uyanması gayet müşkil bir du
rum almasıdır. 

Fakat buna da çare bulun 
muştur. Uyuyacak adam yatağın 
baş ucundaki kadranda uyanacağı 
saati tesbit edince o saatle tatlı 

ninni mırıltısı yerine yüksek per
deden bir Vals alabildiğine teren
nüm ederek uyuyan insanı uyan
dırmaktadır. 

Mucidin bu buluş için bir brö
ve alıp almadığından haberimiz 
yok. Lakin , halkın bu icaddan 
hiç de hoşlanmadığı aşikar; Çün
kü , otuz senedenberi müzikli 
karyoladan bahsedildiği katiyyen 
işi tilmemiştir. 

Asılmak isteyen adamır> ipi 

Son zamanlarda ispanyada 
gayet garip bir davaya bakılmış
tır. Davayı açan Pec!ro Gonzales 
isminde biıisi kendisine çürük 
mal sattığı iddiasiyle bir tüccarı 
dava etmiştir. 

Dünyada misline pek az tesa
düf edilebilen bu garip ve şayanı 
hayret dava şöyle zuhur etmiştir. 

Pedro Ganzales, hayattan nef
ret eden bir insandı. Kendisini 
asmak istedi. Böylece bir ip tüc 
carına müracaat ederek azami 
üçyüz kilo bir cismi çekebilecek 
metanette ip istedi. 

Tüccar , adama istcdıği ipi 
verdi ; ve üçyüz kilo çekebilece
ğine dair de garanti verdi. 

Pedro , vaziyetten memnun 
bir halde evine dördü. 

lpe ilmik yaparak boynuna 
geçirdikten sonra kendisini boşlu
ğa , salıverdi. Fakat bir müddet 
sonra kendisini y erde buldu. Bu 
düşüş neticesinde bir ayağı kınl

mıştı. 

Gonzales intiharı yarı kaldık· 
tan başka ebediyen kötürüm ya
şamak mecbuıiyetinde kalmıştı. 

Pedro Gonzales , tüccardan 
çürük mal sattı diye 10.000 lira 
zarar ziyan istemiştir. 

Hakimler bu iddiayı yersiz 

bulmuşlardır. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Salı - 20.10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 

7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar . 

12.30 Program ve Memld:et saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışı k proğram 

12.45 Ajans 
13.00 -

Haberleri. 

13 30 
18.00 

18.03 

18.45 

Müzik : şarkı ve türküler. 
Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

Müzik : Radyo salon orkes 
trası, (Şef: Necip Aşkın) 
Müıi": Fasıl be yeti. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik : Oda musikisi. 
20.15: Radyo Gazetesi. 
20.44 Muzik : Cortot'nun plakları 
21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Muı.ik : Bach • Branden • 

burg 1'onçerto'su (Pi.) 
21.30 Konuşma (Posta kutusu). 

TORKSOZO 

1 i ··· HAB RL - • 1 

C.H. Partisi kaza 
Kongreleri 

Dün karalsaıı, kadirli parti 
kaza kongreleri toplanmıştır 

Cumhuriyet Halk Partisi kaza 
kongrelerinin başladığını yazmış

tık. Pazar günü Osmaniye ve 
Ceyhan, dün de Karaisalı ve Ka
dirli kaza kongreleri yapılmıştır. 
Bugün de Kozan ve Feke Parti 
kaza kongreleri yapılacaktır . 

B. Sinan Tekeli oğlu 
Mebusumuz B. Sinan Tc::keli

oğlu dün Taı sustan şeh rimiıe gel· 
miştir. Bir müddet daha şehri· 
miı.de kalarak intihap dairesinde 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Fndbol l 1k 
maçları başladı 
Bölgemiz lık maçlarına pazar 

günü şehir stadında başlanmıştır. 

[ ı k karşılaşma Milli Mensucat 
- Demir spor takımları arasında 
olmuştur. Her iki tarafın baskısı 

altında cereyan eden maç, ikinci 
haftayımda sağ içleri ve Muzaf
ferin yaptıkları iki golle maçı 

2-0 Milli Mensucatlılar lehine 
bitm iştir. 

ikinci maça saat 16 da Ada
na Gençlilı:-Malatya Mensucat 
arasında başlanmıştır . Daha ener
jık olan [ Malatya Mensucatlılar, 
Adana Gençlık takımının kalecisi· 
nin hatalı hareketlerinden istifade:: 
ederek maçı 2-0 galip olarak bi
t i rmişlerdir. 

~~~~~~~~-

Stallagrad şehri 
tehlike içindedir 

( Ba~ı 1 iaci sayfada ) 

rini çevirerek arkadan taarruz et
mişlerdir . Bütün bu tanklar el 
bombalariyle yakılmış ve Alman· 
lar uzun süren bir savaetan sonra 
taarruzlarından vaz geçmek zo · 
runda bırakılmıştır. 

Moskova: 19 ( a. a. )- Kaf · 
kasyada Mozdok çevresinde va 
ziyette esaslı bir değiş klık yok
tur. Almanların Sovyet mukave· 
metini kırmak için gösterdikleri 
bütün gayretler akim kalmıştır . 
Düşman mükerrer taarruzlar yap 
makta ve ehemmiyetli piyade ve 
tank kuvvetleri kullanmaktadır . 
Bir kesimde yedi gün süren mu· 
harebelerde Almanlar ölü ve ya
ralı olarak 5150 ıubay ve asker 
kaybetmişlerdir. Bir hedefe taar
ruz teşebbüsünde bulunan 70 Al· 
man bomba uçağından 34 ü dü
şürülmüştür. 

i l AN 
Adananın Ağmehmet mahal

lesinde ölü keresteci Mustafa Ne
catiye ait 77 ve 197 No . lu evler 
deki bissesi bulunan oğlu Kemal 
Kerestecinin umumi vrkili bulun
mam dolayısiyle kiralamak iste
yenlerin bana müracaat etmeleri 
diğer vereselerden tutanların yarı 
hissesini vekili umumisi bulundu· 
ğum Kemala isabet ettiğinden 
bana getirmelerini yanlışlığa ma 
hal kalmaması ve aksi t rı kdirde 
kiracılardan kira bedelinin alına· 
cağını ilan ederim. 14713 

21.45 

22.30 

22.45/ 
22.50 

Adana bor .sa karşısı 27 
No.lu yazıhanede~tüccar 

Mehmet Tekin 

Müzik : Klasik Türk müziği 
programı. (Şef: Mesud Ce· 
mil). 
Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar / 

Yarınki Program ve Ka· ! 
pan~. i 

Pazar gtlnkü 
koşuya dair 

Veteriner müdürünün 
izahı 

Gazetenizin 16/10/942 tarihli 
nüshasının ikinci sabifesinin be· 
şinci sütununda (At yarışlarında 

intizamsızlık) başlığı altındaki ya· 
uda verilen malumatın hakikate 
uygun olmadığı görüldüğünden 

aşağıda arı.edilen izahatın neşre· 

dilmesi saygıyle rica olunur. 
1- Yüksek yarış ve Islah 

Encümeni namına Vilayetlerde 
yapılan at yarışlarına atlar: Atın 
hüviyet ve sicilini gösteren (Pedig 
ri) denilen vesikaların koşu he· 
yetlerine gösterilmesi ve atların 

muayenesi suretilt kaydedilmek · 
tedir. Bu vesikası ·bulunan her 
atın koşuya kabul edilmesi mec
buridir, Bu esasa göre Adana 
Sonbahar ikinci hafta yarışları 

tlly koşusuna sôzügeçen "Gelir" 
isımli tayda (kaydedilen diğer 12 
tayın aynı evsaf ve vesaikini haiı 
olduğundan) kaydedilm ·ş ve koş · 

masına müsaade edilmiştir . 

2- Bu tay hakkındaki pro
testo tetkik edilmiş ve protestoda 
bulunanlara cevap verilmiştir . 

3- Tay koşusunun: Gerek 
icrasında ve , gerekse hayvanlara 
hareket emri verilirken ve veril · 
d iği esnada koşularda va1ife ve 
c;eJahiyetleri olmayan ve içlerinrie 
Murat Öget ele bulunan birbirine 
rakip bir iki at sahibi ve antre 
nörü tarafından koşunun intizamı 
bozulmuş olduğundan komiserler 
ve hakem bey'etleri kararile bu 
koşunun dördüncü sıraya alın· 

masına mecburiyet hasıl olmuş 

ve programa muvafık olarak ik
mal edilmiştir. 

4- Adan ada yarışlar koşu· 

!arda va:ıife alan ve bu vazifeyi 
bir şeref ve fahri olarak kabul 
eden bilgili ve tecrübeli insanlar 
tarafından idare edilmektedir. En· 
cümen yarışlarında gerek yarış 

esnasında ve gerekse yarıştan ev. 
vd görülebilecek her hangi bir 
yolsuzluk ve usulsüzlük seliihi
yettar olanlar tarafından usulüne 
tevfıkan protesto edilebilir ve bu 
protestolara cevap verilir. 

Bunun haricinde kalan söz · 
Jer ve yazılar hakikate uygun ola· 
maz - Seyhan Veteriner Müdürü 
Şefık Tezel 

Kısacık Kollektif 
şirketi 

Fabrikamız. depolarındaki pa· 
muklarını ve çi~itlerini muayyen 
müddet zaıfında lıaldırmalarını 

sayın müşterilerimızle tüccarlar· 
dan rica eder . 14729 

KAYIP - Tasdikli mührümü 
kaybettim. Yen isini yazdıracağım 
dan hükmü yoktur. 14728 

Hurmalı mahallesinde 84 
numaralı evde Mehmet 

Ali Dağdelen 

Adana Hususi Muha
sebe Müdürlüğünden: 

Kapalı çarşıda 213, Sipahi ı 
pazarında 46 No: lu dükkanlar 
22-10-942 de açık arttırma / 
ile icare verilecektir. 

Taliplerin Vilayet Daimi 
Encümenine müracaatleri. 

10-16-18-20 14715 

Mersin şehrinin 
uu ihtiyacı 

Mersin : 19 ( Türksözü mu
habirinden ) - Şehrimiz. buğday 
ihtiyacını mahall:nde tetkik mak · 
sadiyle Belediye Reis Vekilimiz 
B. Yusuf Kılınç ile Belediye Mec 
lisi Azasından ı~ustafa Alanyanın 
bugünkü ekspresle Orta Ana -
doluya gideceklerini memnuni
yetle haber aldık . 

Bu güzel hareketiyle Beledi
yemiz bugdayı mutavassıt eller
den almayacak , doğrudan doğ

ruya müstahsillerden almak su· 
retiyle ucuza maletmiş olacaklar · 
dır. lyi yolculuklar ve muvaffa. 
kıyetler dileriz. 

Maltanın vaziyeti 
Londra : 19 ( Royter )- Mih

vercilerin Malta üzerine taarruz
ları hafiffem iştir. Dün ada üzerin· 
de bir tek tayyare uçmuş ve bu 
da düşürülmüştür . 

Amerlka'dan 
Llberya•ya 

gelen askerler 
(Başı 1 inci sayfada) 

da bütün memurlariyle birlikte 
memleketi terketmesi istenecek
tir. Diğer Almanlar, Vichy Fran· 
sası uçaklatiyle esasen memleketi 
terketmiş bulunmaktadırlar . Bu 
l11hliye, bir kaç hafta evvel baş
lamıştır • 

Sanıldığına göre , Liberia , 
pek yakında, Birleşmiş Milletlere 
iltihak ettiğini resmen ilan ede
cek tir. 

Sahilden 500 ila 600 mil uzak
larda faaliyette bulunan denizal
tılara karşı, lngiliı hava ku..vet· 
!eri, Liberia'da keşif uçuşları mer
kezleri ku r muştur. 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i 
! Satılık Ev i 
• • . 
! Ocak mahallesinde 89 So ! 
! kakla 14 Numaralı ev acele ! 
! satıl ktır. Ev iki katlıdır. 3 o· ! 
! da, mulfak, tulumba ve elekt- ! 
f rik tesisatını havidir. ı 
ı Talip olanların Ayran mem- i 
i ba suyu muhasibi Abdullah i 
i Türen'e müracaatları. i 
. 2-8 14600 i 

t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-' 
KAYIP - Adana nüfus mü 

dürlüğünden aldığım nüfus ka 
~ıdımı kaybettim . Yenisini ahl
ça~ımdan hükmü yoktur. 14731 

Adananın Ralımiye ma 
hallesin den Abdullah 

oğlu Mehmet Özalp 
318 doğumlu 

ADAff A ASK[RlİK ~UBE
SİNOEN : 

1 - Yüksek okullardan me· 
zun olan yüksek ehliyetnameli kı · 
sa hizmetliler l / lkinci Teşrin /942 
günü yedek subay okulunda bu
lunmak üzere askerlik işlerinin 

yapılması için şubeye müracaatla
rı 19 - 9 -- 942 tarihinde mem
leket gazeteleriyle ilanat edildiği 

halde bunlardan bu gibi kısa hiz
metlilerden bir kaç kişi müracaat 
etmiş diğerleri henüz müraeaat 
etmedikleri anlaşılıyor. 942 ve da
ha sonraki senelerden mezun o
Jupta yedek subay okuluna sevk 
edilmek üzere müracaat etmeleri. 

2 - Ey!UI 942 devresi ikmal 
imtihanlarında muvaffak olan tam 
ehliyetnameli kısa hizmetlilerden 
bir kaçı müracaat etmiş diğerleri 

gelmemiştir. Gerek yüksek ve ge
rekse tam ehliyetli bu ilan üzeri 
ne muayyen gününde şubeye mü· 
racaat etmiyenler hakkında kanu
ni muamele yapılacağı tekrar ilan 
olunur. 1-3 

20 Teşrinievvel 1942 

••••••••c•••••••••••••••••: ! Türkiye kömür sattş ve tevzi ı 
İ müessesesi Seyhan Vilayeti i 
i Ajanllğından : 1 
1 Linyit kömürü gelmeğe ! 
!başlamıştır. İhtiyaç sahiple- ı 
: rinin nıüessesemizden bila-ı 
: bedel alacakları beyanna-1 
1 meleri usulü dairesinde 1 
1 doldurarak iade etmeleri = 
1 lüzumu ilan olunur. 1 
İ Omer Başeğmez ve Şeriki! 
: Telefon: 168 14717 = 
••••••••o•••••••••••••••••• 
::a::::=::::::::::x.::::::~.::ı"'u * * :u:::::::=::::x:: 

" " ~ Doktor 

i Turgut Soyer 
~ Hükumet civarında İstikamet Eczahanesi karşısındaki çıkmaz 
M sokak içinde 121 numaralı evde hastalarım kabul eder. Haftarıın 

N Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakirlere parasız bakılır . 

" 7 - 26 
"::::uu::=:::::=u:::c:::=:::::u::x::u::n;::::a::::M 

•00000000000000000000000001 
o o 
o DOKTOR o 
o o 

g Osman K ozbek g 
g Belediye Baştabibi g 
o Abidinpaşa caddesinde Vakıflar D o o 
0 Apartmanı beşinci dairede hastalarını o 
o kabule başlamıştır. O 
o o 
o 10-16-20-24 14716 o 
o o 
•00000000000000000000000001 

SEYHAN OEfTEROARUGINDAt~ · 
1- Adana hükumet konağı salonunun abşap parke işi (9983 

lira l97) kuruş üzerinden eksiltmeye konulmu~tur. 
2- Eksiltme 26-10-942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

15 de defterdarlık ihale komisyonunda yapılacaktırr 
3- lstiyenler bu işe ait kefif evrakını görmek için defterdarlığa 

müracaat edebilirler. 
4- lsteklilerın (748) lira (80) kuruş muvakkat teminat vermeleri 

ve ehliyet vesikası almak üzere bu gibi iş yaptıklarını gösterir bon· 
servislerile bir adecl (50) bir aded (15) kuruşluk maktu ve bir aded 
(1) kuruşluk uçak pulunu iki fotoğraflarile birlikte ihaleden üç gün 
evvel dilekçeler'ioe ba~lamak suretife vilayete müracaatları lazımdır, 

11-16-20-24 14718 

SEYHAN VilAYETi DAİMİ ENCÜMEN RfiSUGiNDfN 
15 - tO - 942 tarihinde ihale edilmek üzere (7600) lira 

ile eksiltmeye konulan Bahçe İstasyon yolu üzerindeki köprü
nün istasyon cihetinde beton kenar ayağı inşaatına istekli çık
madığından 26 - 10 - 942 tarihine müsadif Pazartesi gunu 
saat (1'}) da ihale edilmek üzere eksiltme müddeti on gün uza 
tılmıştır. 

isteklilerin ayni şerait dahilinde ve yukarında yazılı günde 
Vilayet Daimi Encümenine ve keşfini görmt':k için de Nafia mü· 
dütlüğüne müracaatları ilan olunur. 14 727 

"::::::::=:::::::::::::::::ccu:::::u::::::a::zc=::::a:::::" 

~ D O K T O R ~ 
" h ~Muza/ fer Lokman~ 
~ Bergtln hastalarını maayeaeba-~ 
~ nesinde kabul eder. U 
N::::=:::::::u::::u:::u:::u:::u::::z::zx:::::::u::::::a::A 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer: Türksöıü Maatbası 


