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Alman- Macar askerleri 
arasında çarpışmalar 

ORDUNUN ARASINDAKI llll 
TEYID 

GEÇIMSIZLIÖI 
VERiLiYOR EDEN HABERLER 

Mo•kova : 22 (Radyo)- Şark cephe· 
•inde harbeden Alman-Macar kıtaları 
ara•ında kanlı çarpıımcılann vukubuldu· 
iuna dair haberler 11elmektedir. Aynı 

menbadan gelen haberlere göre, bu çarpıı· 
malaP neticesinde ölü ve yaralı vardır. 

Nev • York Times gazetesinin lstanbul 
muhabiri bu haberi ttJyid etmektedir. 

ııııııııııııııııı:ıı:ıııııı 

Milli Şefimiz 
ve Haşvekitimiz 1 

radyo evinde 
Ankara : 22 ( Radyo )- Mılli 

Şefımiz ve Başv ekilimiz ve Mec
lis Reisimide Vek iller bu gece 
Ankara rad}O evini ziyaret etti · 
ler ve konseri dinlediler . 

ııııııııııııııııı:ııı:ı ııı: 

Sulh, harp 
acılarını gölgede 
bırakacak bir 
kan deryasına 

boğulup gidebilir 

H
arp usulleri o kadar çığrından 
çıkb ki bulundukları yerde ha\. 
ka zulüm yapan sivil ve asker· 

lerin milletlerarası bir mahkemede 
sorguya çekileceği şimdiden ilan 
ediliyor. 

Eskiden sadece harbin mesul 
!eri aranırdı , şimdi bir de harp 
içindeki kötülüklerin meıulleri mim· 
!eniyor. 

İngiltere , Amerika , Sovyet 
Rusya sulhten sonraki güç işler
de iyice anlaşmış olmasalar bile, 
kolay görülen mesulleri muhalce 
,me edip cezalandırmakta birlik 
.oldular. Bu da lehlerine geçirilecek 
ıbir noktadır. Hatta bu alanda 
.Sovyet Rusya daha ileri giderek 
elde bulunan Almanların şimdiden 
cezalandmlmasını istiyor. 

Harbin sonunda , ancak zafer 
lazanılırsa gerçekleşecek bir ka
rarın müttefiklerce bugünden ilan 
edilmesinde iki fayda gözetilmiş 
olabilir. Zafere güvendiklerini bu 
suretle de ortaya atarak işgal al· 
tında eziyet çek!!n memleketler 
halkının dayanma kudretini uzat
mak , maneviyatını yükseltmek. 
Bir de ve bilhassa , Alman işgal 
kuvvetlerine ceza korkusu vererek 
onları daha yumuşak , merhamet
li hareket etmeye sevketmek. 

Bu düşüncelerin belki az çok 
değeri vard ır. 

Fakat harbin sonunda , ancak 
Almanya yenili rse tatbik edilebi
lecelc bir kararı bugilnden öne 
:sürmenin - müttefikler bakımın· 
dan - zararlı olması da müm· 
kündür. 

Harp talihi henüz iyice belli 
değildir. Almanyada zaferin kendi 
tarafına gülümsediği sanındadır. 
Böyle olunca, esirlere kelepçe vu· 
rulması gibi, şayet Almanya ye
nerse müttefiklerin bugünden ve
rilm iş ceza kararını -- ilk buluş 
mesuliyeti mütlefiklerindir diye -
bir karşılık hakkı olarak o da 
tatbika kalkışacaktır. Netekim, İ 'I· 
gilterenin mahkeme fikrile alay 
eden Alman kaynaklan, Almanya· 
nın mahkemeler kurmıyacağını , fa. 
kat hava akınlarile şehi rleri yıktı · 
ranları yıkılmış şehirler halkına 
teslim edeceğini bildirdiler. 

Bu şekilde karşılıklı bir ceza 
(Gerlal :! ncl .. ,.ıada) 

Devriye gezen bir /ngilfa mayın tarama gemiainde tay· 
ycıre dafi topu ve mürettebatı. 

......................... 
Kudüste bir 

casus şebekesi 
meydana çıktı 

• • • • • • • • • • • ........................ . 
f BUkref : 22 ( Radyo ) - lnglllz polle l K udUa'de ı 
f bUyUk bir S o vyet casus , ebekeslnl meydana çıkar- f 
f maja muvaffak olmu, tur. Sovyet casuslarmın lngl· f 
f llz ve d a Gaulle' Un kuvvetlerl hakkında malOmat f 
f topladıkları t esblt edllmlf tlr. t 
l .............................................. . 
-------·-----

RUSY ADA ALMAN 
AKINI TAVSADI 
Sovyetler Stalingradda 

ve Kafkasyada dün 
mevzilerini muhafazada idi 

Moskova : 22 ( Royter ) -
Son 24 saat zarfında Stalingrad 
müdafileri bütün noktalarda tu 
tun muşlardır . 

Londra : 22 ( Royter ) -
Stalingradda düşman hücumları 
ağır kayıplar verdirilerek pils · --

Azledilen altı 
Alman kumandanı 

Ankara: 22 (Radyo Gazetesl)
Alman kumandanlarından altı ki· 
şinin vazifeden uzakl aştırıldığını 

bıldirmişti r . Bunlar içinde Fon 
Bokla List vard ı r . Alınan radyosu 
ise,' Fon Bok'un vazifesi başında 
olduğunu : bildirmektedir. --

1 

kürtülmüştür . Başka kısımlarda 
mevzii muharebeler olmuştur • 
Mozdokta Sovyetler mevzilerinde 
tutunmuşlardır . Harp malzemesi 
taşıyan bir Alman treni yoldan 
çıkarılmıştır . 

Moskova : 22 ( Tass ) -
Radyo, Amerikalıların Rus mil· 
letine gör.derdiği mesajı neşret· 

mektedir • Bu mesajda Rus mu · 
kavemeti övülmekte ve zafere 
inanılması tavsiye olunmaktadır • 

Londra : 22 ( Royter ) -
Stalingraddan alınan malumata 
göre, Alman taarruzu kuvvetini 
kaybetmiştir. Mevsimin ilk karı 

şehrin şimal şarkisindeki steplere 

yağmıştır. Stalingrad şimal gar• 
bisinde Ruslar bazı Alman mev· 
zilerine hulul etmiş ve bir tepe 
Rusların eline geçmiştir. 

<Gerlal :Z no.I aQfacla) 

: ........................ : 
ı ı 

i Smatsın nutku i : ı 
: : 
f Harbin i 
ı ı 

i müdafaa i 
ı ı 

i safhası i 
ı : 
ı b ı i itiyor i 
ı ı 

f Amerika ve i 
ı lnglltere ı 
i kazanacak i 
f SAVAŞ 1944 DEİ 
f Mİ BiTECEK ? f 
Ankara: 22 [ Radyo Gazetesl)-

Cenu bi Afr ika Başvek i l i Ma· 
r e şal Smats 'ın İn gil i z Avam ve 
Lordla r Kamarasının müşterek 
toplantı sında bir nutu k söylediği 

haber verilmektedir . Mareşal 

Smata' ın lngiltereyi ziyaretine bü
yük ehemmiyet verilmek ted ir. 

Loid Coı ç meclislerin top· 
lantıııın da Mareşal Smats'ın çok 

kıymetli bir şahsiyet olduğunu 
söylemiş ve müteakiben Smats 
kürsüye çıkmışt ı r . 

Smats, ç ok güzel bir konuş
ma yaparak, harbin müdafaa saf. 
hasının sona ermek . üzere oldu
ğunu, harbin 1944 e kadar sür
mesi muhtemel olduğunu , Rus· 
yaya büyük yardım yapmak la· 
zım geldiğin i , bu öldürücü mii
cadı'!led e aşırı bir n i kbinliğe düş· 
memek icap ettiğini ; Almanya 
ve japonyanın felaket günlerinin 
y a k 1 a ş t ı ğ ı n ı , harp so
nunda japonyanın Almanyadan 
fena bir:duruma geçeceğini , Ja· 
ponyanın elinde ancak Japon 
adaları kalacağını ~ aydetmiş ve 
istikbale ait meseleleri' :düşün· 
mek, fttkat çok temkinli olmak 

laz11J1 geW iğin i ilave etm işt ir . 
Bütün İn giliz gazeteleri bu 

autku çok ehemmiyet li bullJ\UŞ 

ve birinci sah ifelerinin ön planın 
da tebartz ettirm işlerdir . 

Mısırda büyük 

MEBUSLARIN 
TEMASLARI 

Dün parti salonunda 
yapılan Önemli toplanh 

Vilayetimiz Mebuslarından Da
mar Arıkoğlu , Tevfik Tarman , 
Sinan:Tekelioğlu ve Şemsa lşcen, 
dün Parti binasında Çiftçi , lşçi , 
Esnaf , Tüccar , Fabrikatörlerden 
ve diğer İktisadi kurumlarla Par
ti , Halkevi ve Belediye hey'etle· 
rinden toplanan kalabalık bir halk 
kütlesiyle temasda bulunarak hal· 
km dileklerini dinlemişler ve ma· 
halli ihtiyaçları tetkik etmişlerdir. 

Bu toplantıda Vali Akif Eyidoğan, 
Parti Başkanı Rifat Gülek , Bele· 
diye Reisi Kasım Ener de hazır 
bulunmuşlard ır. 

Mebuslarımız , bu konuşma

lar arasında bilhassa Zirai istih
sal , Ticaret ve münakale dururıı· 
lan ve Vilayetin iaşe vaziyeti ü
zerinde incelemeler yapmışlar ve 
halkın bu hususlardaki dileklerini 
de not etmişlerdir. 

Mebuslarımızla halkımızın çok 
samimi bir hava içinde geçen bu 
konuşmalarından faydalı neticeler 
elde edilmişdir. 

Mebuslarımız tetkiklerine ·de
vam etmek üzere bugün kazalara 
hareket edeceklerdir. 

Eski Malta valisine 
göre Malta tahkimatı 

Londra : 22 ( Royter )- Eı

ki Malta "alisi general Dabi bu
gün yaptığı bir konuşmada, ltal· 
yı nın harbe girdiği günlerde Mal· 
ta müdafaasının çok zayıf oldu
ğunu, fakat şimdi tahkimatın fev
kalade kuvvetlendirildiğini söyle
miştir . 

Bay Lavalin son 
nutku akisleri 

ı ........................ ı 
ı : i HİSTE İDAMLAR i 
ı Londra : 22 ( Royler }- : 
ı Bir jandarma onbaşrsmr öldü- ı 
: ren on Sırp Nişi• idam edil· ı 
ı miş ve bu:köy.halkına 10,000 ı 
ı dinar para cezası kesilmiştir . ı 
: ........................ : 
Göbbelsin 
makalesi 

BiZ GALiP 
GELECEGiZ ! 
Zaman bizim 
için çalışıyor 

Berlin : 22 ( D. N. B. ) -
Doktor Göbbels c Zaman · kimin 
için çalışıyo r? , adlı bir makale
sinde, zamanın İngilizler için ça
lışmadığını , ve lngiliz kayıplarını 
kaydettikten sonra " İngilizlerin 
artık ortaya sürdükleri delilik kıy
meti olmadığını > söylemektedir. 
Göbbels, < Bu kış lngilterede yi
yecek tayınları azaltılırken Alman· 
yada çogaltılacaktır . Vf". biz galip 
geleceğiz :; demektedir. 

Maltaya hava akını 
Londra: 22 ( Ro} ter )- Dün 

Maltaya karşı yapılan Mihver hü· 
cumlarında ya!nız avcı tayyare
leri kullanılmıştır. Bir İtalyan tay· 
} aresi düşürülmüştür . 

YURDDA ZELZELE 

harekata intizar j 
Ank:ra: 22 (Radyo Gazetesl)
Tabmin edildiğine göre, yakında 

Londra : 22 ( Royter ) - La
valin son nutkunu teş rih eden İn· 
giliz gazeteleri, Lavalin nutkunun 
Haziran nutkuııa benzediğioi, yine 
bazı imalarda ve vaadlerde bu
lunduğunu kaydetmekte ve Al · 
manyanın Fransadan 150,000 a
mele talebine rağmen Almaoyaya 
ancak 16,000 amele gönderilcbil· 
diğini il~ve etmektedir . 

ANKARA : 22 ( A. A. ) -
DÜN 20 - 23 ARASINDA ER
ZlNCAN, ERZURUM VE KE.P
SUTTA, KÜT AHYADA, IZMİR· 
DE YER SARSINTILARI OL
MUŞTUR.~HASAR:YOKTUR . . Mısırda büyük~ fırtınalar kopa· 

caktır . Çünkü:Şark cephesinde 
kış basmıştır • Diğer cephelerde 
de fevkalade bir hareket yoktur. 

Kahire : 22 ( Royter )- A · 
merikan umumi karargabmdan : 

Orta•boyda uçaklarımız Mihver 
hava meydanlarına müteaddit a · 
kanlar yapmıştır • lki Mihver av· 

ÇÖR ÇİLLE KRİPSIN 
ARASI AÇILMIŞ 

cısı düşürülmüş ve yerde bir 
Alman tayyaresi t ahrip edilerek 
b!r çok yangınlar çıkarılmıştır . 

---Diğer bi r şayiaya göre--

Krlps, Hindistan Umumi valisi olmuş 
~~------------------~~~---------

Talim esnasında İngiliz destroyerinden bir İngiliz sarnıç gem ısıne 
yapılan ihraç hareke tinde bir İngiliz askeri sarn ıç gemisine atlayan 

arkadaşlarmı makineli tüfeği ile korumakta ve desteklemektedir. 

Ankara: 22 (Radyo gazatesl)
Krips'in Londra harp kabinesin· 
den ayrılacağı bildirilmektedir. 
Çörçtl ile Krips'in arasının çok 
açıldığ'ı da haber verilmektedir. 
Bu haberi Macar radyosu veriyor. 
Roma'ya göre de, Hindistan U
mumi valisi azledilmiştir. Yerine 
Krips getirilmektedir. 

Çimentodan yapılmış 
vapur denize indirildi 

Vaşington : 22 ( Radyo ) -
Çimentodan yapılmıf ilk Ameri
kan vapuru dün denize indiril
miştir. Bu geminin boyu 28 met· 
redir. Dizel motörü ile iılemek
tedir. Bu geminin ağırlığı 78 ton
dur. Bunun 10 tonu çelik diğer 
kısmı betondur. 



Sayfa 2 

D~ydukları~ız 

-=~=====~' -;-

Bir annenin 
cürümleri 

B
udapeşte gazeteleri, bütün Ma· 
carislan'da :büyük heyecan u 
yandıran şu valcayı yazıyorlar : 

"Geçen gece Buda peşte ekspresi 
yağmurlu bir havada !>Üratle yo . 
!una devam ederken makinist du
rulmam ~ sı lazım gelen küçük bir 
istasyon yakınında kırmızı i ~aret 

verildiğini görmüştür. Kırmızı işa· 

ret muhakkak surette durulmasını 
emrettiğinden makinist treni kır 

ortasında durdurmuştur . Burada 
bir iki dakika beklemiş , fakat 
trenin neden durdurulduğunun se 
bebini anlayamamıştır. 

Makinist bunun üzerine yerin 
den aşağı atlamış , koşarak istas 
yor.a kadar gitm i ştir. Fı kat istns· 
yon memuru hiç bir şeyden ha
beri olmadığını söylemiştir. Tre
nin durması için kırmızı işaret ve
rildiği muhakkak olmakla beraber 
bunun kimin tarafından ve ne gi· 
bi emir' üzerine verildiği anlaşıla · 

mamıştır. 

Bunun üzerine makinist -geri 
dönmüş', tren tekrar hareket ede· 
rek: Budapeşte'ye · doğru yoluna 
devam etmiştir. Fakat bu sırada 
kontrolörler bir kompartımanda , 
kocağında bir çocuk bulunan bir 
kadın gö•müşlerdir. Bu kadın tren 
durduğu:zaman ortada yoktu. Bi 
leli sorulunca bileti de olmadığı n ı . .-
söylemiştir. Kadın.sık ştırıldığı Z'l· 

rnan trenin '.durması için kırmızı 

işaretleri , .. boş bulunan; işaret O· 

dasına gi erek kendisinin:verdiği · 

ni söylemiş ve bunun sebebini an
latm ışt ı r : Çocuğu difteriye tutul · 
muştur. Köy doktoıu köyde se· 
rum bulunmadığını çocuk acele 
Budapeşte'ye: götürülemezse bo· 
ğulup öleceğini söylemişt ir . Bu· 
nun üzerine kadın geçrn ekspre
si durdurmağa karar vermiş , işe 
ret odasına giderek kırmızı işaret· 
!eri harekete f getirmiştir . Tren 
durduktan: sonra karanlıktan isti · 
fade ederek r ir vagona binm iş 

tir. 
Trc:n iki saat sonra Budapeş 

teye gelince çocuk hemen hasla· 
neye gönderılmiş, kadın da mah· 
kemeye sevkedilmiştir. Kadının 
dört cürmü vardı : Salahiyeti ol· 
madan işaret odasına girmek , 
bir treni durdurmak , biletsiz se· 
yahal etmek ve bulaşıcı hastalığa 
tutulmuş bir çocuğu:herkesin bu· 
lunduğu bir kompartımana sok· 
mak. 

Mahkeme kadını dinledikten 
sonra dört cürme rağmen beraet 
kararı vermiştir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cuma - 21 .10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuıu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 

7 .55-

8.30 Müıik : s~nfonik parçalar. 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12 33 Müzilc : Karışık progr~m. 
12.45 Ajans Haberleı i. 
13.00 -

13.30 Müzilc : Karışık:makamlar
dan ~arkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı . 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti. 
18.40 Muzik : Oda müıiği . 

19 .00~ ,Konuşma (iktisat saati). 
19.15 Müzik : Saz eııerleri. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19.45 Müzik : 'Klasik Türk müziği 

1 programı. (Şef: Mesud Ce· 
mil). ' 

20.15 Radyo Gazetesi. 

TORKSOZO 

- -
i ·· ·HAB. 

.... -
Kazalar a C.H.P. 

kongreleri son buldu 
Seyhan merkez kaza kongresi de 

T. saninin birinci günü yapılacak 
C H. Par tisi kongrele ri ı ı ln de \ -

vam etmekte olduğunu yaımış ve t••••••••••••t 
bu kongrelere dair gün gün malii-1 t M M • • • 

mat vermiştık. Dün de Sai mbevli • ~n buy~k .es~' ı~uz, f 
parti kaza kongresi net ice l "nm iş· f Cumhurıyetımızdır. • 

tir. _ I • -0- f 
Bugunde Bahçe kaıa kongresi t . • 

yapılacak ve bu suretle ka 7 aların • Kemalızm yolumuzdur. f 
merkez partı kongreleri bitmiş •••••••••••••• 
olacaktır. 

Se} han meı k eı kaza kongre 
si de Tc şrinsaninin', b ir i r.ci günü 
yapılacaktır . 

Azılı bir katil 
din tutuldu 

Dün: şehrimiı polisi ; Paz.ar
tesi günü Tarsusta han kapıcısı 

Osmanı krs,.rJe öldürdükten son ra 
fırar eden Kayse-ı li~ Şevki o~lu 

340 doğumlu Tahiri yakalamış 

ve katil Tahir Tarsusa r gönderil 
m işt i r . Kısa bır zamanda faili 
meydana çıkaran emniyet me· 
murlarımııı tebrik ederiı. 

İtalya Kralı hasta 
Roma · 2 l l Radyo ) - ita!· 

ya Kralı hasta ~ulunmak tadır. 

Rasyada Alman 
akını tavsadı 

( Başı I inci sayfada ) 

Almanların bütün teşebbüs· 
leri aldın bırakılmışhr . Motörlü 
Alman piyade ' takviyeleri gel · 
mektedir/ Kafkaslarda ise A iman 
lar on güodenberi yaptı&darı ta· 
arruzda üç lümen kullanmakta · 
dır. Almanlar 4000 , kişi kaybet · 
mişlerdir . Almanlar şimdi Kaf
kaflardaki_ toplu hücumlarda tank 
yerine tayyare kullanmaktadırlar. 
Rus harp gemileri Karadenizde 
iki Romen gemisi batırmıştır. 

Almanyaya yapılan 
son hava akınları 
Vişi : 22 ( Radyo ) - İn giliz 

hava kuvvetleri Loryanı dün saat 
11 - 12 arasında bombardıman 

etmiştir . 
Londr(:. 22 ( Ro}tr.r ) - ln 

giliz- tayyareleri dün garbi Alman
yaya bir hücum yapmışlar , bir 
fabrıkayı ve bir gazhaneyi ve di
ğer bö1gtlerdeki askeri üsleri 
bonıbalam ışlardır . Hollandadaki 
hedefler de şiddetle bombalan
mıştır . Diğer taraftan uçankaleler 
de Loryarıa ve Şerburga hücum
larda bulunmuşlardır . Üç bom 
bardıman tayyaı esi kayıptır . 

Veyvel'in reisliğinde 
toplanan harp meclisi 

Yenidelhi: 22 ( Radyo )- Ge
neral Veyvelin re isl iğinde burada 
bir harp heyeti toplanmıştır . Bu 
içtimaa Amf'r ı kan ve Çin gene
ralleri de işt i rak etmişlerdır . 

Çek nazırının beyanatı 
Londra : 22 ( Royter )- L<rn · 

drada bulunan Çekoslovak hüku 
me-ti harbiye nazırı, Birleşik mil 
letleri Mihveri:mağlüp edeceğini 

SÖ)demiştir .' Nazır, fenalık yapan · 
farın şidJetle cezalandırılacağını, 

düşmanın - muhakkak yere serile
ceğin(ilave etmiştir . 

20.45 

21.00 
21.15 
22 00 

22 .30 

22.45/ 
22.50 

Muzik : Operalardan sec · 
me parçalar(PI). 
Konuşma (Evin ııaati .) 

Temsil. 
Müı.ik : Radyo salon orkes· 
trası, (Şef: Necip Aşkın) j 
Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve_ Borsalar 

Yarınki Program ve Ka · 

panıs. 

CÜMBURIYET 
BAYRAMI iÇIN 
RAZIBLIKLAR 

29 T. t'vvel Cümhuriyet ba}'-
ı amı bu sen e şehrimizde çok par· 
lak bir"'şekilde kutlanacaktır. Bü· 
yük bayramımıı.a ait program ha
ı ırlanmış ve şehrin muhtelif kö
şe l e r i ncl e takların kurulmasına baş 

lanmış tı r. 

Su\h, harp acılarını 
gölgede bırakacak 

bir kan deryasına bo
ğulup gidebilir 

(Başı 1 inci sayfada) 

ve intikam hırsının bugiinden kı· 
zışması yüzünden sade harbin de
ğ il, yarın ki sulhun alacağı man 
zara şimdiden tüyleri ürpertiyor. 

Bu ka rarın f'n büyük tesirı 

- eğ'er gelecek ce1.a günü bir 

kısım insanlarda k o~ku doğur ursa 
- kendilerini oı e.sul Sdyanların 

sımsıkı b i rl ı>şmes i olacaktır . Bu . 
günkü topyekun harbde. hir mil 

lelin baş ndakilerden kumandanla · 

ra, suba\ lara , ordulara kadar em · 
ri verenle elT' ri yapanla ı ın lc:imler 
ve ne derece mesul o!d ukll\ ı ını 

ayırd etmek imkansıı olduğuna 

göre, o lup bitenlerden Alman 
milletinin bütün idareci sı nıfını me· 

sul tutmak lazım gelect ktir Bu 
korkunç ı htimali gözônünde tuta-

cak sınıfın, yal ız milli bir hezi · 
met felıike tini değil, öz varlıkla 

rını bekleyen acı sonu düşünerek 

nasıl elele verip birlik olacakla · 
rır;ı kestirmek güç değildir. Demet 

istiyoı 1]7. ki ne zaman, nasıl , lc:ımin 

tarafından tatbik ediltceği :bugün · 

den bilinemiyen bu gibi korkut · 

malar karşı israfta~ anlaşmaılık, 
ayrılık ihtimallerini ortadan lc:al· 
drrır, birbirini sevmeyen ve çe· 
kemi yenleri bile" sımsıkı can yol · 
daşı yapar. 

Harb mt-sullerinı bulup, sor· 
guya çekip cezalandıı maktaki eski 
zorluklar unutulmamıştır. Halbuki 
bunların sa} ısı nisbeten azdır. iş
gal edilmiş memleketlerde kötülük 
etmiş diye şüphe altında kalacak· 

ların sayısı akıl durdurı:ıcalc kadar 
çok olJu ğu içın sulhten sonra 
kurulacak yüzle ı ce mahkf'm Pye 
yıllarca ·ş ç ıkıı cıık demektir · 

Fakat, harbin devlet adam
laıında doğurduğunu gördüğümüz. 

hiddet ve nefretten 1iyade halk 
kitle lerinde uyandırdı!(ı kin o de · 
rece büyüktür ki hangi tarafla bir 
çözülme ve çöküntü 1 baş göste · 
rirse mahkemelerin adaletine çok 
iş kalmı}aCağından korkulur. 

Medeni milletleri yarın bu 
silinmez öç lekesine batırmamak 

için, kurulacak intikam mahke
melerini de~il, hıtrbi biraz olsun 
şimdide n insanlaştırmayı lc:arşılıklı 

düşünmek daha faydalıdır sanı · 

yoruz. Yoksa sulh, ha rb faciala . 
farını gölgede bırakacak bir kan 
deryasında boğulur, gider. 

Necmeddin Sadak 

Ölü bulunan 
bir adam 

Karaisalırıın Sarı Mehmeıli kö· 
yü civarında ölü olarak bir adabı 
görülmüş ve keyfiyet köy muhta 
rına , dolayısiyle Jandarmnya ha
ber verilmi ştı r. Cesedin muayene
sinde , b11nun Torun Çolaklı kö 
yünden Brlıil oğlu Mehmet Dön· 
mez'e ait olduğu öğrenilmiş!' r 

Kim tarafından ve ne suret1e 
öldürüldüğü bil inememekle bera
ber faillerin bulunması için Jan· 
darma faaliyete geçmiştir. 

Vişide tekaüt 
edilen generaller 
Londra: 22 ( Royter )- Giıli 

cc: miyetlere mensup olduğu iddia · 
siy le iki Fransız generali Vışıde 

tekaüde sevkedilm iştir. 

Teşekkür 
Çok s e vdiğimiz zevcim ve ba 

bamıı Ahmet Hamdi Güneysunun 
ölümii dolayısile gerek cenazesine 
iştirak etmek suretile ve gerekse 
telgraf ve mektuplarile acılarımıza 

iştirak eden sayın dost'_ve ahbab· 
larımıza ve_hastalıgile:bü}ük ala 
ka göstcrt"ıı • doktor~ve ecıacı ar 
kadıtşlarımıza ayrı ayrı teştkkür 

etmeye teessürümüı mani oldu
ğundan Muhıerem gıtzetenizden 

t«'şekküılerimizin arzını rica ede
riz. - Merhumun:eşi:Rabiye Gü· 
neysu ve çocukları, eczacı Tahsin 
Kimyager Naşit, Sıdıl<a, Medıha 

ve Ümit Güneysular. 

i 1 an 
Kardeşi m:Ceyhanın~Ayas na · 

hiyesindcn Hamôi Aksoydan oğlu 
Hacının babamızdan.keııdisine ir· 
sen intikal eden ' 'Ayasdaki ev 
hdriç" menkul ve gayrı mt'nkul· 
lerdt ki hissd irsiyesini bana Cey • 
han Noterl ığinden resne tanı.imli 

vekaletname ile sattığı halde bu 
senedi evimde t>ulunduğu bir sı· 

rada aşı r mış olduğu kuvvetle me· 
mul bulunduğundan ve bu senet 
m 1Jhteviyatı ; kendisinden alınma · 

dığından ilerideki hukukumun mu· 
hafaıası zımnında keyfiyet ilan 
olunur. 

lsk en derun Dava vekillerin 
den Hamdi oğlu Sadettin 
Ak soydan 

Cebelibereket sulh 
hukuk mahkemesin· 

den: 
Osmaniyenin Kara Çay ma · 

hallcsindeı( Durmuş oğlu Ôkkaş 
Yılmazın boş ve hali laşlıkdan İ· 

mar: ve ihya ve bahçe haline ifraz 
ederek yirmi senedenberi bila ni· 
zah _tasarruf etmekte.olduğu Os· 
maniyenin' Kara ,Çay:mahallesinin 
Kapu önü mevkiinde şarkan yol 
garben Ahmet: behçesi şimalen 

yol ce nuberı de~irmen barkı ile 
çevrili dört dönüm bahçenin na · 
mına tapuya ,tf'sçili_ hakkında Ce
beliberelcd sulh hukuk mahkeme· 
sine dava ikame eylemiş oldu
ğundan işbu davıı hakkında iti . 
razda bulunanların 18111/942 ta
rihinde mahkemeye müracaatları 

ilan olunur. 

·~·~·~·~·~·.,,·~·~·_,. ...... ~·~ · 

! ! 
! Satılık Ev ' 
• • . . 
! Ocak mahallesinde 89 So ! 
! kakla 14 Numaralı ev acele ! ! satılıktır. Ev iki katlıdır. 3 o· ! 
i da, mutfak, tulumba ve elekl· ! 
• rik tesisatını havidir. ~ 
I T ı· t i a ıp olanların Ayran mem· i 
i ba suyu muhasibi Abdullah i 
i Türen'e müracaatları. i 

~ -·-·~~:·-·-·-·-·ı:~:._._ i 

1 LA N 

2 - 1 ı;-~942 Pazartesi~'günti saat on dörtte toplanacak 
olan Belediye meclisine ait ruzname aşagıda yazılıdır. ~Belediye 
kanununun 55 inci maddesine tevfikan ~ilan olunur 

RUZNAME - . 

1 - Reis ve f divanı Riyaset intihabı ( Reis ve Killeri ve mec· 
Iis katipleri ) · 

2 - Belediye encümeni azalığı intihabı. 
3 - ihtisas encümenleri intihabı ( ·~Bütçe , kanunlar, tarife, 

Sıhhat , imar ve tezyin , Kat'i hesap encümenleri) 
4 - Riyascı.tin ·senelik tmesai raporu 
5 - 94 l mali yılına ai~ Belediye hesabı katisinin tetkik ve 

tasdiki. 
6 - Müteahhit Nabi Y albuzdağ ile Belediye arasınCfaki da

vanın-sulhan halli ? 
. 7 - içme su kuyuları sondaj şirketi hakkında Belediyeler 
ımar hey'eti fen şefliği velBelediye avukatlığı yaZlları 

8 - Belediye sınırı hakkında Vilayet makamı yazısı ve Be· 
lediye encümeni kararı. 

9 - Kanaranın ( münakale t~klifi ) 
10 - Elektrik şirketinin tasfiyesi 
11 Yeniden tayin olunanlmemurlarm 

H. 14739 

i l AN 
Adananın Ağmehmet mahal· 

lesinde ölü keresteci Mustafa Ne
catiye · ait 77 ve 197 No. lu evler 
deki hissesi bulunan oğlu Kemal 
Kerestecinin umumi vf:kili bulun· 
marn aolayısiyle kiralamak iste· 
yenlerin bana müracaat etmeleri 
diğer vereselerden tutanların yan 
hissesini vekili umumisi bulundu· 
ğum Kemala isabet ettiğinden 
bana getirmelerini yanlışlığa ma 
hal kalmaması ve ahi t -ı kdirde 

kiracılardan kira bedelinin atına · 
cağını füin ederim. 14713 

Adana boı sa karşısı 27 
No.lu yazıhcınede:tüccar 

Mehmet Tekin 
KAYIP - Seyhan Emniyet 

Müdürlüğünden : almış olduğum 
63 / 880 sayılı ikamet tezlıtiremi 

kaybettim . Bulanlarıo a$ağ'ıdaki 
adresjme getirmeleri rica olunur. 

Adana Türk ocağı ... ma
hallesi 15 numaralı evde 

Suriye tel:iaah 
Mehmet Ali Hariri 

1 

PAMUK - HUBUBAT 
22- 10 • 1942 

i====-~=~ 

1 KiLO F]Afi 

1 

CiNSi En az En çok 

=:===:;;:;::: _J<. _s. .!S s.= 
1 Koza ı 00.00 00,00 
1 Klevland Ç. 1 00,00 

Klevlat\d ı - 94,00 -88,50
1 i Klevlan<i. U oô-:00 00,00 

a!L oo,oo oo,oo 1 

P. Temizi 00,00 00,00 \ 
1 Kapımalı 
1 Y. Çiğidi 00,00 1 

K. Çiğidi 17 ,50 
Susam -o;oo 
Buğday yerli 00,0 0,00 1 

Arpa ·......,o,oo ~ o,oo 1 

Yulaf 0,00 i 0,00 1 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Tt'irk•6~ü Mth. 


