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BULGARiSTAN 

• 
YUNANiSTAN 

• • 
HUDUD iŞLERi 

Bulgar gazeteleri Yunanlıtan 
hakkında ateş ptlıklrmekte 

Anlrara: 23 (Radyo gazeteai)- Bulgar- Yunan hudud 
muelesi ıimdi hem Bulgar hem de Yunarı matbuatını pek 
yakından meıgul etmekteJir. BilhaBla bu mesele ile ita/ya 
çok alakadar olmaktadır. 

Slova gazetesi bugün Yunanistan aleyhinde fiddetli bir 
li•an kullanmakta ve Atine hükumetine tehditler yağdır 
maktadı,,. Bu gazete ((icap ederse Yunan yarımadasında 
harekete geçeceğiz» demektedir. 

Hind denizinde 
çok kuvvetli bir 
Amerikan filosu 

büyük hareketlere 

Harp ne 
zaman 

bitecek? 
Mütehassıslarının 

tahminlerine göre 
harp 1944 de bitecek 
Ankara: 23 [Radyo Gazetesl]
Bugüokü harbin durumunu ince · 
leyen mütehaaaıslar harp ne za· 
m•n bitecektir ? Suali üzerinde 
durmaktadır. Boıton radyosu bu 
mevzuu incelemekte ve U:ıakşark· 
taki harekatla Sovyet cephesini 
tetkik eylemekte ve netice iti 
bariyle harbin 1944 de müttefik· 
lerio zaferiyle biteceğini söyle 
mektedir Diğer bir kısım Ame 
rikan gazeteleri de bu mutalea· 
lara iştirak etmektedir . Fakat 
bütün bunlar birer J: tahminden 

ibarettir • 

Fransız işçileri 
meselesi etrafında 

intizar ediliyor 
Londra : 23 (Royter)- Ame . 

rilcan kaynaklımndan verilen bir 
habere göre, Hind denizinde kuv
vetli bir Amerikan · filosu bulun-
maktariır. '· 

Londra : 23 (Royter)- Salo· 
mon adalarındaki aakert durumda 
bir de~işi\dik olmamıştır. 

Guvedalkanalda Japonlar 
Amerikan kuvvetlerine saldırmış 

ise de bu hücum tardedilmiştir. 
Amerikan uçakları Buin ada

sını bombalamıştır. 

Londra ; 23. (Royter)- Yeni 
Ginedeki:muharebeler devam et· 
miştir. Fakat umumiyet itibarile 
cephede bir değişiklik yoktur. 

Vaşington ; 23.(Rudyo)-Uzelc 
şarktan gelen haberlere göre, 
Ovan-Stanley da~larındaki ja. 
pon ~kıtaları Kokoda•ya doğru 

çekilmekte devam ediyor. 

Hindistan'dan İran'a 
gönderilen buğdaylar 

Ankara : 23 (Radyo g.-ızetesl)
Hindiıtan hü~umeti lran bükume · 
tine 200,000 ton buğday vermeyi 

kabuı. : etmiıtir. Bu buğdayların 
bir mıktan .memlekete 'girmiş ve 
halka tevıi edilmiştir. 

lran'da_iaşe durumunun, har

AJm&DJ8 mlddetl bin ilk=senesine nisbetıe fena 01-

. biraz uzattı duğu .bildirilmektedir. 

Ankara :23 (Radyo:Oazetesl)- 1 Smats'ın nutku akisleri 
Mareşal Peten: Alman yaya gönde · 
rilen Fransız · işçileri hakkında 
radyoda bir nutuk.söylemek iste· 
miş , fakat sonra bundan vazgeç· 

miştir. 
Peten Papa'nın mümessilini 

kabul ederek , ayni mevzu etra· 
fında görüşmüştür. Sevk edilecek 
işçiler hakkında Laval'in 30 Teş
rinsaniye kadar Almanyadan mü
saade aldığı da haber verilmekte· 

dir. 

Ankara: 23 (Radyo ~gazetesl)
Mihver gazeteleri Smats'ın• nutku
nun lngiltere'de beklenen netice
leri vermediğini ve va1iyeti de · 
ğiştirecek bir şey söylemediğini 
kaydetmektedirler. 

Batan ticaret gemileri 
Vaşıngton : 23 (Rodyo)- Şu 

bat beşındanberi 500 müttefık 
ticaret gemisi batmıştır. 

Bulgaristanda 
sabotaj hareketi 

Sofya : 23 ( Radyo ) - M•çhul ıahı•lar Filibe Fabri
•a•ın• bomba ile havaya uçmaılarJır. Poli• tahkikata devam 

•Jiyor. 
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•••••••••••••• 
: AMİRAl OARlANIN ı 
f OKUDUGU BEYANNAME f 
• • t Dakar' a yeniden t 

Almanlar Astragan' a 
dün şiddetle saldırdılar 

ı hücum olursa ı 
t bu topraklar t 
: müdafa edilecek : Stalingradda bir duraklama 
• • Ankara : 23 (Radyo gazelesl)-
Darlan, Dakar'daki askeri kuvvet· 
leri teftiş etmiş ve burada mare · 
fal Peten 'in bir beyannamesini 
okumuştur. Bu beyannameden 
anleşıldığına göre, Dakar'a bir 
Amerikan hücumu beklenmektedir. 

Kalinin'in bir demeci 
Dakar : 23 (Radyo)- Amiral 

Darlan ı adyoda mareşal Petenin 
br"yannamrsini okumuştur. Bu be
yannamede, Dakarın vatana bağ
lığını isbat ettiğini geçen taarruz
da gösterilen büyük mukavemet · 
ten gurur duyulduğunu, Dekarda 
yeni tehditler belirdiği, Fransenın 
şimdiye kadar sözünde durduğu, 

bundan sonra da sözünde dura
cağı mütecavize karşı geçende 
verilen cevabın tekrarlanacağı 

lcaydolunmaktadır. 

Ankara : 23 ( Radyo gazetesi) - Stalingradda yine 

bir duraklama olmuıtur. Almanlar fevkalade hic bir ha
reket göıterememiılerdir. Bilakis bir Rus akınını Almanlar 

durdurmak mt:!cburiyetinde kalmıılardır • Kafkaslarda Al
manlar Tuapse üzerinde akınlardı bulunmaılardır • Moz· 

dokta Sovyet karıı taarruzları devam etmektedir. Almanlar 

Astroganda ıiJdetli İıücumlarda bulunuyor~. Ve Almanlar 
bura11nı muhaklt.ak almak istiyorlar . Fakat, bu hareketin 

ne dereceye Aadar muvaffak olacağı henüz malum dejil· 
dir. Eğer Ast11agan .Almanların eline geçecek olursa , Sov

yetler petl'ol nakliyatında çok güçlük ç•lıeceklerdir . ____ , __ --·--- ---· 

Bir taliın esnasında bir İngiliz destroyerinden bir ingiliz sarnıç 
gemisine çıkan İngiliz bahriyelileri süngü takılmış olarak sarnTÇ ge· 
misinin güvertesinde ilerlemektedir. 

••••••••••••••••••••••••••• 

i ITALYA'YA i 
t HAVADAN f • • iTAARRUZi 
• • • • • ı Ruhr havzasını da lngilizler ı 
: şiddetle bombardıman etti : • • ••••••••••••• • 

Ankara: 32 (Radyo:oazetesl)
lngiliz tayyareleri Cenova'da An· 
saldo fabrikasını şiddetle bombar· 
dıman etmişlerdir. 

Londra : 23 ( Roy ter )- Bu . 
gün Moskovadan alınan haberler, 

Stalingradda muharebelerin devam 
ettiğini bildiriyor . Almanlar Sta· 
lingradda aldıkları mahallelerde 

müdafaaya çeldlmif haldedir. Cep· 

henin her · tarafında soğuklar ve 
yağmurlar başlamıştır. Beş Alman 

uçağı:diltürülmüştür. 

Stalingradın şimal garbisinde 
bir tepe Ruslar tarafından ele 
geçirilmiştir . Kafkaslarda gedik 
açan bir Alman kolu derhal imha 
edilmiştir. Rusların " şimdi bir çok 
noktalarda Almanlara faik oldugu 
görülmektedir. 

Londra : 23 ( Royter )- Yük 
sek Sovyet şurası reisi Kelinin 
beyanatta bulunarak , Kızılordu· 

nun şimdi eskisinden daha iyi 
teçhiz edilmiş bir halde olduğunu 
ve imalatın çok mükemmel bu
lunduğunu ıöylemiıtir. 

Moskova : 23 ( Tass )- AJ. 
manlar son 48 saat zarfında Sta
lingradda altı taarruz yapmışlarsa 
da bu taarruzlar muvaffak ola
mamıştır . Alman kuvvetlerinin 

takviyeler beklediği de bildiril
mektedir. Almanlar elinde bilhas · 
sa ağır tank ihtiyatı tükenmiştir . 

Terek:civ&rında şiddetli hava mu 
harebeleri olmuş , on beş Alman 
tayyaresi düşürülmüştür . 4 Sov-

yet tayyaresi kaybedilmiştir . Tu 
apse cephesinde Almanlar bir 
miktar ilerlemiştir . 

Bertin : 23 ( D. N. B. ) -
Terek civarında bir çok Rus kuv
vetleri geri sürülmüştü< . Lenin 

grad civarında Alman hava filo · 
ları geniş faaliyet göstermiştir . 

Sovyet hatlarının düzelmesine fır
sat_ verilmemektedir . Voronej ve 

Orel kesimlerinde Sovyctlerin la
ğımlar hıdıkları anlaşılıyor . 

Şili Mihverle 
münasebatını 
kesecek mi? 
Şilide kabine 
değişikliği 

Ankara: 23 (Radyo·oazetesl)
Şimdi Mihverle münasebalını de· 
vam ettiren bir tek devlet kal · 

mıştır, o da Şili . Amerikan ha· 
riciye nazırı Şiliyi Mihvere yar· 
dımla ittiham etmiştir. Şili kabi· 

nesi istifa etmiş ve dün yeni ka· 
bine teşekkül etmiştir . Vels'in 

açık tehditlerinden ıoonra Şiliye 
karşı tazyikler artmıştır • Yerıi 

Şili kabinesinin muhtemel siya
seti hakkında tahminler ileri sü· 
rülmektedir. Bazı gazetelere gö· 
re, Şili yakında Mihverle müna· 
sebatını kesecektir. 

Son gelen haberlere göre , 
Yeni Şili kabinesi de istifa et 
miş ve yerini daha mutedil bir 
kabineye terketmiştir • 

Netice itibariyle Şilinin ya· 
kında Mihverle siyasi münaseba· 
tını keseceği umulmaktadır . Bu 
suretle ŞiJinin bütün iktisadi kay· 
naklarından Birleşik Devletler is· 

tifade edecektir. Nitekim Şili dev· 
leti de Birleşik:Devletlere şimdi 
büyük mikyasta ham madde ih 
raç etmektedir . 

Belediyelerin 
=Buğday== 

mübayaası 
Ankara : 23 (Türksözü muha· 

birinden) - Hükümetçe verilen 
sermayelerle belediyelere buğday 

mübayaasına selalıiyet verilmişti. 
Bazı Belediyelerin kilosu 60- 70 
kuruş gibi fahiş fiyatla buğday al 

mağa teşebbüs ettikleri haber a
lınmıştır. Ofis mübayaa fiyatlarının 
yüzde üçyüzünü bulan bu kıymet· 
terle mübayaa yapan Belediyeler 
piyasanın tereffüüne önayak ola-

caklarından bu gibi mübayaalar
dan mesut tutulacaklardır. Londra : 23 (Royter) - İn· 

giliz bomba uçaklan bu gece meh
tapta Cenovayı şiddetıe:bombala

mıştır. İtalya bundan evvel geçen 

Nisan ayında bombalanmıştır. Mi
lano da dört defa hücuma maruz 
kalmıştır. 

Londra : 23 (Royter) - lngi· 

liz tayyareleri dün gece Ruhr vadi· 

siyle diğer Alman üslerine hücum· 

laıda bulunmuşlardır . Garlar , 

kamplar bombalanuııştır . 

Arjantin Amerika 
teklifini reddetti 

"Graf Spee., adlı Alman zırh· 

lısının tahribi ile neticelenen Pla · 

ta Nehri• muharebesinin galibi 

lngiliz tümamirelı Sir Henry 

Harvood oramiral rütbesile lngi 

liz Akdeniz filosu başkumandan· 

lığına tayin edilmiştir. 1940~dan· 

beri İngiliz deniz kurmayının 
reis muavinlerinden biridir. 

İngilterede 18 
ya~ındakiler asker 

Londra : '23 (Royter) - Kral 
askerlik yaşını 18 e indirmiştir . 18 
yaşındaki gençler 15 güne kadar 

askerlik şubelerine yazılacaklardır. 

Bunların yakında silah altına alın

maları muhtemeldir. 

Kcnuşmaıar lnkıtaa ağratı 

NEVYORK : 23 ( RADYO ) - AMERiKA, SlLAH VER

MEK MUKABiLiNDE. ARJANTlNDE.N BAZI ÜSLER lS-

TEMlŞTIR . A R J A N T l N BU TALEPLERi RE.O • 

DETMIŞ VE AMERIKADAN SiLAH SATINALMA MEV-

ZUU ÜZERiNDE YAPILAN KONUŞMALAR DA BU SE

BEPLE DURMUŞTUR . 

ı~. ---------------------



Sayfa 2 

Adanadaki at 
yarışlarına dair 
G

azetenizin 16 10/942 tarihli nüs· 
hasında çıkan ( At yarışlarında 
intizamsızlık ) başlıklı yazıma 

Veteriner müdürünün 20119/942 
tarihinde gazetenizde izah tarzın

da çıkan cevabını okudum. 
Sayın Müdürün bu izahının 

At sahiplerini ve at sevenleri tat
min eder mahiyette olmasını çok 
temenni ederdirıı. Maalesef bu iza· 
hiyle Sayın Veteriner Müdürü be
nim yazıma cevap vermek şöyle 

dursun büsbütün tenakusa düş· 

müşlerdır. 

Umumiyetle atların yarışa 
nasıl kabul edileceğini.ve kayıt mu
amelesinin nasıl yapılacağını izah· 
eden Sayın Müdür yazımı iyi oku
muş olsalar dı benim mahut 'Gelir., 
ismindeki atın pedigrisiz olduğun
dan hiç bahs etmediğimi görürler
di. Esasen Ankara ve lstanbul da 
bu at pediğrili olmasına rağmen 

koşturulmamıştır. Binaen aleyh pe
diğrili oldlığtı içın bu alı da yarışa 
kaydettik demek meseleyi ızaha 

kafi değildir. 
Yine ben protesıoya cevap 

verilip verilmediğini sormadığım 

halde "protestoya cevap verilmiş
tir.,, Tarzındaki cevabın manasını 

anlıyamadım. Ben gözümle şahid 

olduğum lıadiseyi , yani protes
tonun Veteriner Müdürü tarafın 
dan kabul edilmediğini ve bunun 
üzerine hakem heyetinden birine 
verildiğini yazmıştım. Veteriner 
müdürü bir izaha kalktıklarına 
göre prote'ltoyu niçin kabul et 
mediklerini izah etselerdi daha 
isabetli olurdu. 

Staıt meselesine gelince: Ya
rışın iki saat sonra~ a tehirine, 
içinde beoımle bulunduğum at sa
hiplerinin koşuya · müdahalesinin, 
sebep olarak gösterilmesi de yerin
de olmıyan bir jzahtır • Çünkü ; 
bu müdahalele?i bertaraf edecek 
kafi miktarda zabıta kuvveti oldu· 
ğu gibi , müdahalede bulunan 
antrenör ve at sahiplerine (Umu
mi şartlar ) dahilin de para cezası 
kesmek , startı bozmıya teşebbüs 
eden Jokeyi ceıalandırmak , ha· 
kem heyetinin selahiyetleri dahi
linde idi . Bütün bu müeyyideler 
elde mevcut ıken , birinci yazım
da da izah ettiğim gibi sadece 
-Gelir"in yarışa iştirakini temin 
maksadiyle yapılan teh rin doğru 
bir hareket olmadığını bir kere 
daha tekrar edeceğim. 

Hakem heyetinin bilgi ve şe· 
reflerine gelince : Bu koşucla va· 
zife alan arkadaşların şerefine söy
lenmiş hiç bir sözüm yoktur. Ben 
sadece hakem heyetinin yarışları 
lakaydane bir surette takip ettik
lerini tekrarJddia ediyorum . Şu
rasını da ilave etmek zaruriyetin· 
deyimki : !kinci starter vazifesini 
gören arkadaşın bir hakemin ria· 
yete mecbur olduğu en basit kai· 
delerin haricine çıkarak, ~Gelir"in 

startı ,gayri nizami bir şekilde a
lıp öne düşmesiyle , bu ata oyna 
dığı bahsı müşterek biletlerini se· 

vinçle arkadaşlarına göstererek "Aı-
tık yağız tayı tutamazlar., diye 
bağırmasını da sayın Veteriner 
müdürü hara bilgi ve tecrübe ile 
izaha kalkarlar mı bilmiyorum. 

Yazıma son verirken , yarış
ların intizamsız ve alakasızlık için
de idare edildi~ini tekrar ederek, 
gelecek seneleı de bu gibi hadise
lerin tekerrür etmemesini bütün 
atçılar ve at sevenler hesabına 
temenni ederim . - Yüksek Ziraat 
Mühendisi Murad Öget 

Amerikadan hava 
yoliyle giden askerler 

Vaşington : 23 (Radyo) - A
merikan Harbiye nazırı , hava 
yoliyle deniz aşırı memleketlere 
asker gönderildiğini beyan etmiş· 

tir. 

Amerikanın 

yaptığı yardımlar 
Londra ; 23 (Royter)- Beyan 

edildiğine göre, Amerika ödünç 
verme işind~ imalatın üçte birini 
lngiltereye, üçte birini de Rusyaya 
vermektedir. 

TORKSOZO 24 Teşrinievvel 1942 

Tutulan şekerler 
halka satılıyor 

------. -------
Otuz iki ton şeker belediye eliyle 

yakında satılacak 

.......................................... 
: Büyük Millet Meclisi : 
f Türk iradesinin:kaynoğıdır •• 

Vilayetin bir araştırması ne· 
ticesinde bir takım istif çiler in 
mağaza ve dükkanlarından 32 to
na yakın şeker meydana çıkarıl· 

dığını yazmış ve piyasada ha'a 
şeker buhrdnı olduğunu ilave e
derc.k bu şekerlerin derhal satışa 

çıkarılmasını dilemiştik . 
Haber aldığımıza göre,Vılayet 

bu hususta teşebbüse geçmiştir. 1 

• • • 
i
l f Atatürk'le bizim kadar f 
f insanlık da öğünsün. f .................................... 

Çok yakında bu şekerler Bdediye 8. • lk 
eliyle ~alka satılacaktır~ • ı 1 rı n ce e oyma 

Zıraat V ekaletı 
müfettişi geldi 

Zıaat Ve~ aleti müft:ttişlerin · 
den B. Şevket şehrimize gelmiş 

ve lçelden Diyarbakıra gönderile
cek tohumluk buğday ve arpa 
işleri}le meşgul olmak üzere Mer
!Sne gıtmiştir. 

Osmaniyede ihtikar 
suçlarını takip 

Osmaniye : 23 ( Tiirksözü 
muhabirinden ) - Osmaniyede 
ihtıkarla şiddetle mücadele yapıl-
maktadır. Osmaniye adliyesi bu 
hususta son derece titiz bulun
maktadır. Şımdiye kadar elli ka-
dar ihtikar suçlusu hakkında ka· 
nuni takibat yapılmıştır. 

Kozanda kurulan 
cemiyetin faaliyeti 

Kozan : 23 ( Türksözü mu
habirinden ) - Orta mektep aç
ma, su ve elektrik temin etme 
cemiyeti resmen kurulmuş ve mü· 
essisler idare heyetini , haysiyet 
divanı ve mürakabe heyeti seç· 
rniş ve filen işe başlamıştır. Te· 
berruata Kozanlılar dün de devam 
etmi~tır. Dünkü yekun 2000 , ev
velki yekun 6250 ki ceman 8250 
liradır. Kozanlılar birbiri eriyle yar· 
dım yarışı yapmaktadırlar . 

~ı~~~·-· 
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi - 24.10.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 
7.55-

8.30 Müıik : Senfonik program. 
13.3Ö Program ve Memleket saat 

Ayarı 

13 33 Müzik : Türkçe plaklar. 
13.45 Ajans Haberleri. 
14 00 Müzik : Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: ihsan Künçer) 
14 30 Ankara Sonbahar At Ko

şularının Tahminleri. 
14.40 -
15 00 Temsil. 
18.00 

18.03 

18.45 
19.30 

19.45 
19.55 

20 15 
20.45 
21.00 

21.15 
21.45 

22 00 

22.30 

22.45/ 

Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müıik : Radyo Dans Or · 
kestrası • Her telc1en prog. 
rısmı. (Şef: Nıhad Esengiıı) 

1 

Radyo Çocuk kulubü. ı 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 
Serbes on dakika. 
Müzik : Fasıl heyeti. 

Radyo Gazetesi. 
Muzik : şarkılar. 
Konuşma (Kendimizi tanı 

yalım,) 

Müzık : Dinleyici istekleri. 
Konuşma (Meslekler konu
şuyor). 

Müzik : Radyo salon orkes- / 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 
Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.50 Yarınki Program ve Ka· 
• panıs. 

işi neticelendi 
Pırinç ve çelliklere elkoymak 

üzere Kadirli , Kozan , Ceyhan 
ve Bahçe Kazalarına memuren 
gittiğini yazdığımız bölgemiz çel
tik mütehassısı Bay. Harun Onuk 

vazifesini ikmal ederek Şehrimize 
dönmüştür. Aldığımız malumata 
göre, Vilayetimizin 942 yılı Pirinç 
ve çeltikleriııe el konmuş ve müs

tahsil bir ay zarfında borçlandığı 

mahsulü Toprak ofisine tt slime 

mecbur tululmu~tur. Bu müddet 
zarfında borcunu ödemeyenler 

hakkında kararname ahkamı tat· 
bik edilecek ve bu gibi!erin mah· 
sulü müsadere edilecektir. Çel
tiklerin orak ve harmanına hara· 
retle devam edilmektedir. 

Hatayda belediye 

reisleri seçildi 
Antakya : 23 (Türksözü Muha· 

birinden)- Vilayet dahilindeki 
kazalarda belediye reislerinin 
seçimine dün başlanmıştır, 

Dün Dörtyol ve İskenderun 
kazalarının:beledij e meclisleri top· 
!anarak yeni belediye reislerini 
seçmişlerdir. Dörtyol belediye re-

isliğine eski belediye reısi Tahsin 
Ünal, lskenderun belediye Reis· 
li~ine de Ziraat bankası mürlürü 

Cevdet Selçuk parti namzedi ola· 
rak mütttfıkan seçilmişlerdir. 

Adanada memurlar 
istihlak kooperatifi 

Valimiz B. Akif [yidoğanır: 

tı-şebbüsü ile şehrimizde "memur
lar istihlak kooperatıfi,, kurulması 
na çalışılmaktadır. Kooperatifin 
gayesi memurlara zaruri ihtiyaç 
maddelerini az karla satmak ve 
ihtikara karşı cephe almaktır. 

Memur maaşları ayın 
26 sında verilecek 

Cumhuriyet bayramı münase· 
betiyle memur maaşları ayın 26 
ncı günü verilect:ktir. 

Odun 7 kuruş ! 
Şebrimizrle odunun kilosu 

7-7,5 kııruştan satılmaya baş · 

lanmışt;ı. Daha havalar soğuma · 

dan fırlayan odun fiyatlarının kı· 

şın göz korkutucu bir rakama 
çıkacağı anlaşılıyor. Derhal tedbir 
almak gerektir. 

Atrika'daki 
askerı durum 

Londra ; 23 (Royter)- Batı 

çölünde kara ha rek.atı devriye 
faaliyetinden ibaret kalmıştır . Fa· 
kat lngiliz bomba uçakları muh · 
telif yerlere hücumlarda bulunarak 
yangınlar çıkarmışlardır. Nakliye 
kollarına da hücumlar yapılmıştır· 

l••••••••••••••••••••••c•••• • • , 1 1 Radyo teknlftlnla iki maclzeıı : 
1 ORION VE DECCA • 

Mebuslarım,zın 
yaptığı temaslar 

Birkaç gündenberi şehrimiz

de bulunan Mebuslarımız bugün
den itibaren kazalarda tetkikleri-
ne başlamak üzere şehrimizden 
a} rılacaklardı r . 

Sayın Mebuslarımız dün de 
matbaamıza kadar gelerek gaıe· 
tem izi ı i yaret etmek lulfu nda 
bulunmuşlardır . 

Mebuslarımız dün saat 15 Je 
de Hava Kurumuna giderek İdare 
H~yeti ile temaslarda bulunmuş· 
!ardır . Bu konuşmada Kurumlar 
faaliyeti ve mali vazi}eti mevzuu 
bahsedilmiş ve aza adedinin art· 
tıı ılması, gelirin çoğaltılması için 
bazı tt!dbirler görüşülmüştür. 

Ceyhan dada 
şeker ibtkarı 
ve istllçlllk 

Ceyhan : 23' (Türksözü moha
birinden)- Son günlerde Cey· 
han'da da -bir şeker buhranı
yaratılmıştır. Bir hafta varki, dük
kan dükkan ve mağaza mağaıa 

dolaştığımız halde yarım kilo ol· 
sun şeker bulmak ve almak kabil 
olamamıştır. Buna rağmen gızli 

gizli el altından şekerin kilosunun 
190-200 kuruşa satıldığını haber 
almaktayız. Artık esnafların insafı 

tamamiyle torbaya koyarak birden 
zengin olmak hırs ve hevesine 
kapıldıkları görülmektedir. 

Bu vaziyeti göz: ônünde lu tan 
alakadarlar derhal.faaliyete geç
miş ve ilk olarak şeker satan ve 
imal eden dükkan ve mağazalar· 

da yapılan araştırma neticesinde 
bazı diikkanlaıda henüz sandığı 

açılmamış, diğerlerinde beşer on
ar kilo ve şeker imaliithanelerin<le 
de } üzlerce kilo olmak üıere iki 
tona yakın şeker bulunmuştur. 

Diğer taraftan, toz şekerin 
kilosunu 190 kuruşdan sattığı ha· 
ber alınan bakkal Mevlı1t cürmü 
meşlıud halinde yakalanarak ad
lı veye sevkedılmiş ve yapılan du· 
rıışrna neticesinrle suçu sabit gö
rülmekle milli' korunma kanununa 
tevfıkan beş lira para cezasiyle 
rnl\hkı1wiyetine ve dükkanının bir 
hafta müddetle kapatilmasına, şeke
rin de mıisaderesine karar veril
miştir .-M.S. 

HAlKEVI REiSLiGiNOEN : 
25-10- 1942 Pazar gü

nü saat 20,30 da Evimiz Or· 
kestrası elemanları tarafından 

bir konser verilecektir. 
Giriş kartının Halkevin -

den alınması rica olunur.14734 

i l A N 
Adananın A~mehmet mahal

lesinde ölü keresteci Mustafa Ne
catiye "'ait 77 ve 197 No .• lu evler 
deki hissesi bulunan oğlu Kemal 
Kerestecinin umumi vekili bulun· 
marn dolayısiyle kiralamak iste
yenlerin bana müracaat etmeleri 
dığer vereselerden tutanların yarı 
hissesini vekili umumisi bulundu
ğum Kemala isabet ettiğinden 

bana getirmelerini yanlışlığa ma 
hal kalmaması ve aksi tdkdirde 
kiracılardan kira bedelinin alına-

cağını ilan ederim. 14713 
Adana borsa karşısı 27 

No.lu yazıhanede.tüccar 

Mehmet Tekin 
.................. ~ ..... 49- • .-. .............. ... 

• • . . 
! Satılık Ev • 
• • . . 
t Ocak mahallesinde 89 So ! 
! kakta 14 Numaralı ev acele ! 
! satılıktır. Ev iki katlıdır. 3 o- ! 
! da, mutfak, tulumba ve elek t- ! 
! rik tesisatını havidir. ! i Talip olanların Ayran mem· i 
i ba suyu muhasibi Abdullah i 
i Türen'e müracaatları. i 

t_._.s:.:._._·---~:~:._._i 

•. Radyolarını Mutlaka Görünüz. 1 . .. .. .. . 
e SOBA Yerli ve Avrupa mamu- 1 
: latı zarif ve sağlam so- : 
e balar ve yemek ocakları e 
• r • •• •• • • l Standart Markalı TELEfON Makineleri 1 
1 ve ELEKTRiK Edevatı e 
• • i Alf~-Lavalv·Yiking İ 
• Markalı Isveç mamulatı SUT Makineleri e . ~ . • • • • : ·Çinko, ~IVI, Lavabo : 
't Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • •• • • • 
: Şık, zal if YATAK ve YEM(K ODASI ve SAlON 1 
1 Takımlarımız ve ~OCUK ARABAlARI nın : 
: envaı gelmiştir : 

İ MÜ[SSESEMİZİ ZİYARET EOERSlHİZ HER İ 
1 HUSUSTA MEMNUN KlLACAKSINIZ : 

i Ömer Başeğmez ve Şeriki İ 
: Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana : 
• 14717 • 

••••••••••••••••••••••••••• 
i 1 an 

SEYHAN OEfTEROARUGINOAt~ · 
1- Adana hükumet lwnağı salonunun ah~ap parlce işi (9983 

lira l97) kuruş üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 26-10-942 tarihine müsadif pazartesi güoü saat 

15 de defterdarlık ihale komisyonunda yapılacaktırr 
3- lstiyenler bu işe aıt ke~if 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 adeıi (50) bir aded (15):kuruşluk maktu ve bir aded 
(1) kuruşluk uçak pulunu iki fotoğraflarıle birlikte ihaleden üç gün 
evvel dilt:kçelerine ba~lamak suretile vilayete müracaatları lazımdır, 

11-16-20-24 14718 

eoooooooooooooooooooooooooe 
o o 
D DOKTOR o 
o o 

g Osman K ozbek ğ 
O Belediye Baştabibi O o o 
O Abidinpaşa caddesinde Vakıflar o 
g Apartmanı beşinci dairede hastalarını g 
O kabule başlamıştır. O 
o o 
o 10-16-20-24 14716 o 
o o 
•0000000000000000000000000• 
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~ Doktor 
11 

Turgut Soyer 
Hükumet civarında istikamet Eczahanesi karşısındaki çıkmaz 

~ sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftarıın 
" Salı ve C. uma günleri öğleden· sonra fakiılere parasız bakılır . 

" 10- 26 
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Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer: Türksözü Maatbası 


