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• 
lhtiraslarınııza 

gem vuralım! 
Pis ihtiraslarımızla memleket 

bünyesini zaafa düşürmemek 

en önde menfaatlarımızdandır 

H 
ayat pahalılığ'ı memleketimiz· 
de hakiki bir iztirap bali.ni 

almağa başladı Filhakika mem· 
leketin büyük kütlesini teşkil 

Yazan 

NEVZAD OtlVEN 
eden köylü ve çiftçi harpten ev· 
velkioe nazaran daha refahlı bir bayat seviyesine kavuşmuştur. Top 
tAk mahıtullerioin çok para etmesi Türkiyenin asıl bünyesini yapan 
bu sınıfın iktisadi durumunda sevinç verici bir gelişme ve genişleme 
yapmıştır • 

Fakat diğer taraftan sayıları ihmal edilemiyecek bir sınıf da çok 
sıkıntılı bir bayat darlığına düşmüştür . Bu sıoıfta memurlar , hususi 
müesseselerde çalışan müstahdemler , dullar , mütekaitler gibi sabit 
gelirli vatandaşlar vardır. Bu insanların gelirleri harpten evvelkine 
nazaran aza mi yüzde ) irmi beş artmış olma$ına mukabil bugün mem· 
leketimizdeki hayat pahalılığının nisbeti asgari yüzde dört , beş yüz· 
dür • Ve bu nisbet günden güne de yükselmektedir • 

Normalin çok üstünde olan 
bu bayat darlığtnın biç şüphe \ 
yok ki, bir takım karışık iktisadi 
amilleri vardır. İthalat güçlüğü ' 
bir sınıfın iştira k11tlretinin bu 
dutsuz bir şekilde artmış olması, 
harpten doğma , ve tabii bir ta· 
kım sebepler yüzünden istihsal 
azlığı gibi amiller bunlar arasın
dadır . Devlet bunları önlemek 
için elinden gelen ber ~türlü ted 

•••••••••••••• • • i Bay Vilki i 
1 i yeni parti i 
1 

ı kuracak ı • • • • ı Vilkinin partisiyle ı 
t arası açılmış t 
• • 
Ankara: 20 [Radyo gazetes\)
Madrid 'den gelen haberle re göre, 
Vilki yeni bir Parti kurmak üze 
redir. Buna sebep Vilkinin, Ruz· 
veltin şahsi mümessili olarak se· 

yahata başlaması ve bunun üze
rine Cumhuriyet Partisi azasiyle 

arasında ihtilaf çıkmasıdır. 

Bir İtalyan generali 
Mısırda öldü 

Londra : 20 (Radyo)- Bir 

ltalyan generali Mısır harekatında 
ölmıiştür. 

biri almağa çalışıyor. Fakat, bun · 
ların yanında ve belki bunlardan 
daha ehemmiyetli:bir sebep var 
dır: Çok kazanmak: ihtirası . Bu 
ihtiras memleketin ticaret ahla
kında gün geçtikçe biraz daha 
vahimleşen bir buhran yapmıştır. 

Tüccar ve müstahsil artık normal 
ve n.eşru kar nisbetiyle iş yap · 
mayı bir ahmaklık sayacak ka· 
dar" ileri varıyor • ihtikara hudut 
çizmeğe artık imkan • kalmadı . 
Bugünkü darlığı bir daha ele 
geçmez bir fırsat sayarak müm · 
kün olduğu kadar çok faydalan· 
mak en esaslı bir ticaret prensibi 
sayılıyor. 

Bir in giliz bomba uçagı 

Son günlerde şehrimizde olan 
bir iki hadise bu zihniyetin men · 
de bur _ birer Örneği olarak kar · 
şımı:ıa çıktı. 

Bir zamandanberi Adanada 
ve civar vilayetlerde inhisar mad· 
deleri ve şeker buhranı vardı . 
Bu buhranın sebeplerini bulmağa, 
ve izah etmeğe imkan yoktu. ln 
hisar idaresinin-ve Vilayetin sıkı 
bir kontrolü bu kıtlığın hakiki 
amilini meydarıa çıkarmakta ge 
cikmedi. 

inhisar idaresinin yalnız bir 
içki satış yerinde yaptığı araş 

tırma neticesinde üçyüz kilo rakı 
ve Vilayetin bir kaç şeker ıatı· 
cısının mağaza ve evinde yaptığı 
kontrolde de otuz tondan• . fazla 
şeker bulundu . 

Bu~bir kaç maddenin kıtlığını 
yapan şeyin ihtikar düşüncesin· 
den başka bir şey olmadığını bir 
kere daha teessürle ve nefretle 
aolamtŞ oluyoruz . 

Bir memlekette nizamın, dü-
zenli ve rahat~ yaşamanın: temini 
için Devlete düşen büyük vazi · 
feler olduğu muhakkaktır. Fakat, 
bu düzenli hayatı biç olmazsa 
bozmamağa çalışmakta halkın , 
o cemiyette yaşayan her ferdin 
en iptidai_bir vazifesidir • 

Hırsızlıkla mücadele Devle· 
tin vazifesidir • Fakat hırsızlık 
yapmamak da vatandaşın' :cemi· 
yete karşı en iptidai borcudur . 

ihtikarın hırsızlıktan en kü· 
çük bir farkı yoktur. Belki daha 
kötüdür • Hırsız, vatandaşın ma 
lını , parasını haber vermeden 
çalar. Muhtekir ise , iktisadi bir 
takım tazyikler kuHanarak ayni 
şeyi yaptığı için şakiden , yol 
keıenden farksızdır. 

Bosna dağlarında 
çete faaliyetleri 

Londra : 20 ( Royter )- Bos,, a dağlarında devam eden 
muharebelerde eair alınan bazı çetecilerin idam edildiği 
bildirilmektedir. Çete faaliyeti hala devam etmektedir. 

Kömür havzasında 
istihsal ve tevzi 

İşlerin düzene konması yolunda çalışmalar 

Bir çok insanın mide ıztırabı 
ve göz yaşından kazanılan para, 
vicdanların üzerine vurulmuş 
kızgın bir damgadır • Alnına ve 
vicdanına bu kara damgayı eliyle 
vuran bir insanın cemiyet içinde 
yaşamağ'a hakkı yoktur. 

Bir sınıfın refahına , zengin· 
liğioe yarayan bir bayat darlığı 
mc.mleket birliğini zedelemekte 
de gecikmez. Bugünkü korkunç 
fırtınanın içinde bir memleketi 
ayakta tutacak , mukavemetini 
artıracak amillerin başında o 
memleketin milli birliği gelir. Bu 
birliği bozacak, zedeleyecek her 
hangi bir teş~bbüs yurda karşı , 
milJete karşı hiyanettir.Bu biyane
tin cezası çok ağır olmak lazım 
gelir • 

Devlet bir taraftan sıkıntının 
iktiaadi sebeplerini öolemeğe , 
orta.lan kaldırmağa çalışırken bi· 
zim de , ihtiraslarımıza gem vu· 
rarak ona yardım etmemiz lazım· 
dır. Bir memleket zayıf olduğu 
zaman, muazzam şahsi servetle · 
rio, batta en zengin Devlet haz 

nelerinin nasıl, bir kaç gün içinde 
1 çöküp gittiğini bir çok misallerle 
1 gör~ük . Kötü hareketlerimizle , 

pis ihtiraslarımızla memleket bün 
yesini zaafa düşürmemek en ön· 
de menfaatlerimizdendir . 

Nevzad GOVEN 

Ankara ı 20 (Türksözü Muha· 
birinden)- lktisa t Vekilliği, bu
gün~mevcut olan kömür teni işi
nin daha salim ve işlek bir duru· 
ma getirilmesine karar vermiştir. 

Bu maksatla 1'ömür havzasınm 

hem istihsal kapasitesi arttırılacak 
hem de çıkarılan kömürlerin yük · 
lenmesi, sevkiyatı ve satılması 

için yeni bir sistem kurulacaktır. 

Bu yeni sistem, bütün satı~ 

ların serbest olarak yapılması esa· 
sına dayanmaktadır. Ancak top
tan satı~lar yalnız kömür havza· 
sın9a yapılacak ve kömür tacir
leri doğrudan doğruya kömürleri 
Havzadan satın alacaklardır. 

Tacirler alış fiyatına hükume· 
tin koyaceğı bir karla serbestçe 
satış yapacaklardır. Havzada bu 
işleri takviye için altmış milyon 
liralık bir şirketin kurulması ka
rarlaşmış ve incelemelere başlan
mıştır . Bu suretle gelecek sene 
yurdun her tarafına kömür gön· 
derilmesi temin edilmiş bulunacak· 
tır. 

Hava postası 
Havanın fenalığı yüzünden 

dün Adana-Ankara hava postası 
işliyememiştir. 

Stalingradda savaşlar 
son kertede bulunuyor 
Kafkaslarda kanlı muharebe 
Ankara: 20 (Radyo Oazetesl)- Gelen haberlere göre , ~mdi 

Stalingradda muharebeler şehrin yeni bir kısmına intikal etmiş 

bulunuyor. Patlamış olan su boruları yüzünden her iki taraf 
da su darlığı çekmektedir • Diğer taraftan gelen bazı haber· 

lere göre , Almanlar artık Stalingradda temizlik hareketiyle 
meşguldürler. Fakat bu haberler henüz mevsimsiz gibi görül

mektedir • Her iki taraf da , yapılan sokak muharebelerinde 

mühim zayiat vermişlerdir. Kafkaslarda harekat devam ediyor. 

Almanlar arazinin müşkilatına rağmen taarruz hareketindedir. 

Sovyet1erin iki meskun yeri de bıraktıkları haber verilmektedir. 

Londra : 20 ( Royter ) -
Stalingradda çete muharebeleri 
devam ediyor. Almanların piyade 
ve tank hücumları püs1'ürtülmüş· 

tür. Stalingred'ın şimal garbisin de 
de Sovyetler mevzii hücumlar 
yapmışlardır. Kafkasyada ise bü
tün Alman hücumları püskürtül
müş ve bir miktar Alman imha 
edilmiştir . Bir günde Almanlar 
5000 ölü vermişlerdir. Bu bölge· 
lerde 500 Alman tayyaresi hü· 
cumlar yapmıştır . 

1 

Stokholm : 20 (a. a.) - Sta-
Sovyet cephesinde aiperlerde Jingrad'da Alman taarruzunun ye-

niden başlamış olması , Alman 
komutanlığının bu ayın başından· 
beri gayretlerini teksif etmiş oldu
ğu diğer cenup cephesi kesimle
rindeki faaliyetin ehemmiyetini i
kinci dereceye indirmiştir. Bunun
la beraber Mozdok , Tuapse ve 
Novorosisk kesimlerinden alınan 
haberler vaziyette büyük değişik· 
liker göstermiyor. 

Terek vadisinde şiddetli mu· 
harebeler devam etmektedir. Al· 
manlar Orjonikitze'nin Şimal ba
tısında bulunan Ardan ile şima· 
!inde bulunan Beslan'a yaklaşı· 
yorlar. Amlgobek çevresinde Rus
lar umumiyet itibariyle mevzileri 
ni tutmakta ve Grozni yolunu mü· 
dafaa etmektedir. 

Tuapse'nin Şimalinde bilhassa 
Pisiş vadisinde hafif Alman ilerle· 
yişleri kaydedilmiştir. 

Novorosisk'de muharebeler ha
la şehrin dış mahallelerinde de
vam ediyor. 

Merkez cephesinde Ruslar Al
rnanlardan Brlanak çevresinde bir 
tepeyi aldıklarını bildiriyorlar. 

Rjev'i geri Almak için Rus 
gayretleri devam ediyorsa da bir 
netice vermiyora benziyor. 

Budapeşte : 20 (a. a.) - Ma. 
car genel kurmayının tebliği: 

Geçen haf ta Macar ordusu ta· 
rafından tutulan cephenin bir çok 
noktalarına karşı düşman şiddetli 

taarruzlarda bulunmuştur. Müdafa
amızın baraj ateşleri bütün bu ta
arruzları akim bıraktırmıştır. Düş· 

man insanca çok ağır kayıplara 
uğramıştır. 

Hücum devriye kollarımız Don 
nehrinin doğu sahilinde düşmanın 
bir çok dayanak noktalarını tah· 
ribetınişlcr ve beratierlerinde esir-

!erle dönmüşlerdir. 

Uçaklarımız ikisi İngiliz ma · 
mulatından olmak üzere beş düş· 
man uçağı düşürmüştür. 

Mısırda bava 
bareketıerı 

dfln başladı 

Dün bombalanan 
Mihver üsleri 

Londra: 20 (Royter)- Dün müttc 
fik tayyareler Eddeba tayyare mey
danına- büyük bir hücum_ yapmış· 

!ardır. Diğer Mihver üslerine de 
akınlar yapılmıştır . Tobruk iç li
manında da yangınlar çıkarılmış
tır. 

Almanyada uçak 
akınından zarar 

görenlere yardım 
Karlsruhe : 20 (a.a.)- Hava 

hücumlarından zarar görenler için 
Mareşal Göring'in son nutkunda 
yapılması istenilen büyük ölçüdeki 
yardım hareketi ilk defa olarak 
Karlsruhe'de tatbilc mevkiine ko
nulmuştur. Bombardımanlardan 
müteessir olan Karlsruhe ahalisine 
dağıtılmak üzere ilk elbise ve ça
maşır partisi bugün gelmiştır. 

Bundan başka bombardıman
lardan zarar görenlere ayrıca para 
yardımı yapılacaktır. 

Liberya'ya çıkan 
Amerikan askeri 
ve dedikodular 

Ankara: 20 [Radyo Gazetesl)

Romadan gelen bir habere göre, 

Amerikan kıtalarının Liberyaya 

çıkarıldığı öğrenilmiştir. Bu hare

ket mahallt hükumetin reyi alın· 

maksızın yapılmıştır. Mihverciler 
bu hareketi Anglo - Sak!'onların, 

milletlerin hOrriyetlerini baltala
makta oldukları şeklinde kabul e
diyorlar. .......................... 

ı ı 

1 Uzakşarkta ! 
ı ı 

ı son durum ı 

F ransada yer yer 
grevler çıkıyor 

1 

ı ı 
ı ı 

i Japonlar kuvvet i 
i teksifiyle meşgul i 
ı ~ 

i Tabrlp edilen i 
i Japon gemileri l 
ı ı 
Ankara: 20 [Radyo Gazetesl]
Uzakşarkta Salomoolarda Guva
dalkanal'da muharebeler devam 
ttmektedir. Japonlar Guvadalka 
nal hava meydanını ele geçirmek 
için kuvvet toplamaktadır . Diğer 
taraftan: Amerikan hava kuvvet
leri Japon üslerini bombalamak
tadır . 

Japon nakliye gemilerinin üçte 
ikisinin tahrip edildıği de bildi· 
rilmekte ve 16 Japon deniz uçağı 
düşürüldüğü ilave edilmektedir . 
Dün yapılan üç Japon tefebbüsü 
de akim bırakılmıştır . Şimali Pa
sifikte büyük bir barelcet olma
mıştır. 

<Gerlal 2 ncl ı&Jfadal 

Mareşal Peten 
azasiyle Önemli 

Ankara : 20 (Radyo gazetesl)
Mareşal Peten dün Fransada mü· 
him temaslarda bulunmuştur. Pe· 
ten, evvela Laval'ı, ondan sonra 
di~er nazırları ve amiral Darlan'ı 
kabul etmiştir. 
Ankara: 20 (Radyo gazetesl)
Almanyaya işçi gönderilmesi mev 
zuu ehemmiyetle ele alınmış bu-

•·······~···· • 

dün hükumet 
görüşmeler yaptı 

lunuyor. Bu yüzden Fransada sık 
sık grevler çıkmaktadır. Bu günde 
Fr.ıınsanın bir çok yerlerinde grev· 
ler olmuştur. 

Ankara : 20 (Radyo Bazetasl)
Amiral Darlan 'ın şimal Af rikadaki 
kumandanlarle görüşmek üzere şi

mal Afrikaya gittiği haber veril
mektedir. 

JSuikasd davası 
i nakzedildi 
• • • • ••••••••••• 
f ANKARA : 'lO (A. A.)- FON PAPEN'E SUIKASD TER- ı 
f T1P ETMEKTEN SUÇLU , KORNlLOF, PAVLOF , ABDUR· f 
f RAHMAN VE SÜLEYMAN HAKLARINDAKİ HÜKÜM TEM· f 
ı YlZ MAHKEMESİNCE NAKZEDlLMIŞTlR. f 
• •••••••••••••••••••••••• J 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Şarkı söyleyen 
dağlar var ! 

8 
azı dağlar garip sesler çıka

rırlar. Bu sesler kilometrelerce 
mesafelerden işitilir . 

Bu dağlardan en meşhuru 
Sinanide "Cebel Nekos,, dur. Çt
kardığı birtakım sesler }ÜzÜnden 
ismi "Çanlıdağ,. kalmıştır. 

Aleksandre de Humbold t'e 
göre Orenoque kıyılarında mev
cut kayalıklardan Orgu andıran 

sesler işitilmektedir. Darvin, Şili
de Copiaco şehrine yakın bir 
yerde bulunan "Elbramador,, da 
ğından bahsetmektedir. 

Bu dağdan da bir nevi inil
tiler işitilmektedir. 

Cap civatında şeytan dıığm

d an da bu kabil sesler işitilmek

tedir. Bu garip iniltiler rüzgarın 

kayalıklara çarpmasından ileri gel
mektedir. 

Seyahat edenler çöllerde işi

tilen birtakım mahiyeti meçhul 
ıeılerden ötedenberi bahsederler. 

Çöldeki ıesler ekseriye küçük 
ıiavul sesile flüt sesine pek çok 
benzemekteciir. Hatta çölde do
)afan yerli Araplar uzııktan işiti 

len hakiki davul ve flüt sesine 
aldırış dahi etmezler ve bu hakiki 
flüt ve davul sesini çöl rüzgarının 

muzipliQ'ine atfederler. 
Alimlerin enlattıldarına göre 

bu da hararetin ant tahavvülünden 
ileri gelmektedir. Hatta bu yüzden 
kayaların bile çatladığı pek çok
muş. 

Çölde kum fırtanaları esas · 
sında anlatılması kabil olmayan 
bir takım şayanı hayret sesler 
işitilmektedir. 

Alimler, bu hu'lusta birçok 
tahkikatta bulunmuşlardır. Fakat 
henüz makul bir izahta bulunama
mışlardır. 

Çiçek yerine aebze 

Fransa 'da yiyecek sıkmtısı 
yüzünden Belediyeler bir çok 
parkları sebze bahçesi haline koy· 
muşlardır. Bu cümleden olan Lo· 
uvre sarayının bahçelerinde şim· 
di çiç~klerin yerine lahana ve 
balkaba~ı yetiştiriliyor . Paris'in 
di~er bir çok bahçelerinde çiçek· 
ter sökülmüş, yerine lahana, ye
til salata, patates dikilm iştir-

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çarşamba - 21.10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8.30 Müzik : Radyo saloo orkeı· 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karı~ık proğram 

12.45 Ajana Haberleri. 
13.00 -
13.30 Müzik : Hicn ve Hüseyni 

makamlardan ~arlular. 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müıik: Fa•ıl heyeti. 

18.45 Muzik : Radyo Dans Or · 
keatrası (Şef: Nıhad Esen· 

gin .) 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri. 

19.45 Müzik : Yurttan sesler. 
20.15 Radyo Gazetesi . 
20.45 Muzik : Bir marş ö~reni-

21.00 
21.15 

21.JO 
21.50 

22.30 

22.45/ 

yoruı. 

Konuşma (Evin saati.) 
Muzik : Chopin'in Eserle
rinden. 
Temsil - Kimgil ailesi. 
Müzik : Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: ihsan Kü~çer) I 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

1 

22.50 Yarınki Program ve Ka-

panış. 

TORKSOZO 

Mütekait, dul ve 
yetimlere ekmeklik 

hububat veriliyor 

Parti kaza 
Kongreleri 

Cumhuriyet Hal" Partisi kaza 
kongrelerine cievam edılmelcte · 
dir. Dün Feke ve Kozan kongre· 
leri neticelenmiştir. Yarında Saim· 
beyli kongresi yapılacaktır. 

Bu gibiler derhal beyannamelerini 
hazırlayıp maliyeye vermelidirler 

Merkez Hükumet 
Tabipliği 

. Hükumetimizin hayat baba lı· 
lığı üzerine mahdut gelirl i memur 
ve mütekaitlere ekmeklik hububat 
vermeyi kararlaştırdığı malumdur. 
Dün aldığımız malumata göre , 
Mütekai~ , dul ve yetimlere ek 
meklik veya ekmek vermek için 
beyannamelerin hazırlanmasına baş 

lanmıştır . Alakadarların derhal 
maliye muhasebesine müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Öğretmen tayinleri 
Şehrimiz lsmet İnönü Kız Sa

nat Enstitüsü Fransııca öğretmeni 
Müfliha Gürol Manisa lsmet lnönü 
Kız Sanat okuluna, Çiçek stajyeri 
Mehcure lncirlioğlu Kayseri Kız 
SanatZokuluna , Kıı Sanat okulu 
Tabibi Nihal.Bayat ayni oku! ço
cuk bakımı ve Hıfııssıhha öğret -
menliğine, Öğretmen oiculu Beden 
Terbiyesi öğretmeni Abdi Ata
mer Harydarpaşa lisesi Beden 
Terbiyesi öğretmenliğine tayin e 
dilmişlerdir . 

İngiltere İran'ı 
protesto etmedi 

Ankara: 20 (Radyg gazetesl)
lngilterenin orduyu kontrol etmek 
için lran hükumetine protestoda 
bulunduku hakkındaki haberlerin 
asılsız olduğu Londra radyosu ta
rafından bildirilmektedır. 

Madagasgar harekatı 
Vişi : 20 (Radyo)- Mada 

gaskarda Ambasita cenubundaki 
Fru11z mevzilerini İngilizler he
nüz yaramamıştır. İngiliz teşeb· 
büsleri akır kayıplarla akim kal
mış bulunuyor. 

Amerika donanması 
baş kumandanı 

bir nutuk verdi 
Vaşington ; 20 (Radyo)-

Amerikan donanmasının başko · 
mutanı amiral King nutkunda, 
Amerikanın yakında iki , okyanus 
donanmasına malik olaca~ını, şim · 
dilik donanmanın elinde 750.000 
ton gemi olduğunu, bunun iki 
misline çıkanlacağını söylemiştir. 

Malta Üzerinde 
Mihver uçak zayiatı 
Londra : 20 ( Royter )- Mıh

ver son hafta içinde Malta üze
rinde 118 tayyare kaybetmiştir. 

i l A N 
Adana Asliye 2. Hu

kuk. M. 
No: / 1059 

Adana Vakıflar idaresi vari· 
dat memuru H Naci Erdilin tepe 
bağ mahallesinde 47 - - 49 No lu 
evde Macide namı diğeri Sacide 
aleyhine açtığı (1059) esas No. 
sunda kayıtlı boşanma davasının 

cari duruşmasında ; davalı adına 

çıkarılan gıyap kararı bulunama
dığından bila tebliğ iade edilmiş 
ve ilanen giyap kararı tebliğine 

ve duruşmanın 19 - 11 - 942 
Perşembe saat 9 a talikine karar ' 
verilmiş olduğundan davalı Maci· 
denin o gün ve saatta mahkeme
de hazır bulunması, aksi takdirde 
gıyabında duruşmaya devam olu
naca~ı tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. 14720 

................. 
: Türk ordusu düşmana :· 
t clüfman, Barı,a dosltur. 

• .,. .__,•J . . • f 1. emuec acıam, ıyı f 
• vatanda, değildir. f • • ••••••••••••• 

Ceyhan C. H. P. 
kaza heyeti 

Ceyhan : 20 (Türksözü Mu
habirinden) - Ceyhan C. H. P. 
kaza ideıre heyeti seçimi Pa
zar gunü yapıldı. Vilayet C. H. 
P. idare heyeti azasından Feyzi 
Oldaç seçimde milşahit sıfatiyle 
ayrıca kaza kaymakamı Sadi Çı

da! da hazır bulundular. flk önce 
hesap ' , büdçe ve dilek encümen
leri seçilerek , kendilerine tevdi 
olunan vazifeyi tetkik ve birer ra 
parla neticeyi tesbit etmişlerdir. 

Bilahere bu raporlar okunmuş ve 
ittifakla kabul olunmuştur. Bundan 
sonra kaıa idare heyeti ve vilaye
te gidecek deleğeler seçimi aleni 
yapılmış ve neticede kaza idare 
heyetine eski idare heyeti azaları 
müttefikan intihap olunmuşlardır. 

Kongrenin bitiminden evvel bü 
yüklerimize tazim telgrarian çekil
mesi tasvib .olundukdan sonra 
kongrenin bittiği bildirilmişdir.-

Uzakşarkta 
son durum 

M. S. 

(Başı 1 inci sayfada) 

Lor.dra : 20 ( Royter J- Mak 
Artur'un umumi karaıgahından 
neşredilen tebli~e göre , Japon 
nakliye ve harp gemilerine ölJü
dürücü hücumlar yapılmış ve 32 
Japorı tayyaresi düşürü lmüştür . 
Guvadalkanal'da muharebeler de
vam ediyo r. 

ZAYi - Terhis teskiremi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 14718 

Malatyanın Arabuşak kö
yünden 327 doğumlu lbra
him oğlu Hasan D•ğan 

ZAYi - Esmehan Önal mü 
hürümü zayi eltim. Yenisini hak 
ellireceğ'iınden eskisinin hükmü 
yoktur. 14719 

Ocak M. 78 No: da 
Celal Önal eşi 
Esmehan Önal 

Antalya Sıtma Mücadele mm· 
takası Fenike şubesı Tabibi Dok
tor Said 6nal Adana merkez 
Hükumet Tabipliğine 50 lira ma
aşla tayin edilmiştir. 

Ziraat Mücadelede 
O rhangazi Ziraat Mücadele 

teknisyeni Al(Rıza Ertem maaş 

ve kadı osi} le Adana Ziraat Mü
cadele teknisyenliğine ta} in edil
miştir. 

Milli şefimizin 
Antakyaya gelişleri 

Antaky a : 20 (a.a.)- Milli 
Şefin Antakyaya gelişlerinin yıl

dönümü burada hararetle kut lan · 
mıştır. 

Sicilya'ya 
hava ak,nı 

Londra : 20 ( Royter )- İn· 
giliı tayyareleri Sicilya üzerinde 
taarruz akınları yapmışlardır. 

i l A N 
Adananın Ağmehmet mahal

lesinde ölü keresteci Mııstaf a Ne
cati ye ait 77 ve 197 No. lu evler 
deki his3esi bulunan oğlu Kemal 
Kerestecinin umumi Vt'kili bulun· 
marn dolayısiyle kiralamak iste
yenlerin bana müracaat etmeleri 
diğer vereselerden tutanlann yarı 
hissesini vekili umumisi bulundu
ğum Kemala isabet ettiğinden 

bana getirmelerini yanlışlığa ma 
hal kalmaması ve aksi takdirde 
kiracılardan kira bedelinin alına· 

cağını ilan ederim. 14713 

Adana horsa karşısı 27 
No .lu yazıhanede tüccar 

Mehmet Tekin 
...... .-..... .... .......... ~ . .-. .............. ._, .. 
• • . . 
i Satıbk Ev : . . 
! Ocak mahallesinde 89 So ! 
! kakta 14 Numaralı ev acele ! 
! satılıktır. Ev iki katlıdır. 3 o- ! 
! da, mutfak, tulumba ve elekt- ! 
! rik tesisatını havidir. ~ i Talip olanların Ayran mem- ı 
i ba suyu muhasibi Abdullah i 
i Türen'e müracaatları. i 

~ ·-·-·2:.:._·-·-·-~:~:._._i 
Seyhan Sıhhat ve .. çtimai Muavenet Mü

dürlüğünden : 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı 

ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle ( 160) adet dana alınacaktır. 
Beher dananın bedeli (70) lira olup tutarı ( 11200) muvakkat 
teminat parası (840} liradır. Açık eksiltme~24/10/942 cumar
tesi günü saat 10 da Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. is
teklilerin teminat paralariyle mezkur saatte açık eksiltmeye 
gelmeleri. Sartnamesini görmek istiyenlerin de Sıhhat müdür-
lüğüne müracaat etmeleri. 11-16-18-22 14720 
"::::::::z::::2C:AA::::zccı::z 

~ D O K T O B 

" ğM uza/fer Lokman~ 
~ Herg8a bastaıarını maayeaeba-~ 

~:'!!!1!!!.:!!'!!!!~~zz::a:-=ıo:=-:z=ıa:~ 

21 Teşrinievvel 1942 

··························: 1 Türkiye kömür sat'ş ve tevzi 1 
İ müessesesi Seyhan Vilayeti i 
i Ajanlığından : i 
1 Linyit kömürü gelmeğe İ 
İ başlamıştır. İhtiyaç sahiple- ı 
: rinin müessesemizden bila-ı 
: bedel alacakları beyanna- 1 
: meleri usulü dairesinde 1 
: doldurarak iade etmeleri 1 
l lüzumu ilan olunur. 1 
İ Omer Başeğmez ve Şeriki! 
: Telefon: 168 14717 1 
••••••••o•••••••••••••••••• 
:""""""""""""""""""""""""": 
: DOKTOR f 
ı • ı 

~ A. MELiK ! 
i Belsoğukluğu ve İdrar yolları mütehassısı i 
ı : 
ı Adanamıza avdet etmiş ve hcutalarını kabule ı 

i ba,lamıftır. 10-10 i 
:""""""""""""""""""""""""": 
:::::::::::::::::ıcz::uuuu==::::::: 

" Doktor ~ 

Turgut Soyer ~ 
Hültlımet civarında İstikamet Ecıahanesi karşısındaki çılcmaı 

N sokak içınde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 

M Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakiı lere parasız bakılır . 

~:uu:uu::::u:u::u~:!:u::x::x" 
) " " " •=: :: :: ·~ ~~· "; ~;t;~ .. = = :: :: :: :: ., ' 

ı~i~1! ~h~.~~.k~:~k~ 
• Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala 

l 
rını kabule başlamıştır. 

ADANA 

oe••••••••••••••••••••••••o 
İ ADEMİ İKTİDAR VE BUGEVSEKliGİNE İ 
• KARŞI • 

! FORTOBİN İ 
: S. ve /. Muavenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir 1 
• Reçete ile alınır her eczanede bulunur • 

e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril e 
: Yağca mi civan No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 
• Posta Kutusu 105 14520 • 

o•••••••••••••••••••••••••o 
SEYHAN O[f f[ROARllGINOAH : 

1- Adana hükumet konağı tamiratı (2015) lira (87) kuruı üze · 
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26-10-942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de defterdarlık ihale komisyonunda yapılacaktır, 

3-._lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için defterdarlığa 
müracaat edebilirler. 

4- İsteklilerin (151) lira (19) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesikası almak üzere bu gibi ış yaptıklarını göste~ir bon
servislerile bir aded (50) bir aded (15) kuruşluk maktu ve bır aded 
bir kuruşluk uçak pulunu ve iki fotoğraflarını ihaleden üç gün evvel 
dilekçelerine bağlamak suretile vilayete müracaatları lazımdı. 

11-16~18~22 14719 

Umumi N~şriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıla ığı yer: Türksözü Maatbası 


