
CUMA 
20 

TEŞRiNiSANi 

1942 __ l 

iDARE YERi 
ADANA • Abidin 
Paşa Caddesi 

Telefon : 315 

S• •• oz 
1ooGAN 

Sayısı her yerde 5 Kuru• Onseklzlncl yıl G Ü N D E L 1 K S 1 Y A S T G AZ ET E Sayı"; 5567 

SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 
ADANA ve HAVALlSI UMUMi ACANTAUGI 

PEK YAKINDA AÇILIYOR. 
Asfald Cadde No. 69 Telefon: 112 

Afrika cephesinde askeri harekat 
• • • 

BINGAZI ŞEHRIDE 
• • • • • 

-DUŞMEK UZEREDIR 
Sekizinci ordu büyük süratle 
ilerlemekte devam ediyor 

Londfa : 19 ( Radyo,)- Müt· 
tefikler Şimali Afrikaya asker 
çıkardıkları sırada Akdenizde 50 
Mihver denizaltısı bulunuyordu. 

Londra : 19 ( Radyo )- K .. ips 
Avam Kamarasında , Şimali Af 
rika harekatına sonuna kada" de · 
vanı edileceğini ve hu harekatın 
muvaffakıyetle sona ermesi için 
her türlü fedakarhğın yapılaca 

tını söylemiştir • 
Fas : 19 C Radyo ) - Şimali 

Afrika limarılarına .Amerikan. kıt· 
aları çıkarılmasına deva1o ed~l
meldedir . Fakat Amerik& kCl.y· 
naldan bunu teyit etmemektedir. 

Fas : 19 "( Radyo )-•Alman 
lar Şark cephesinden Şimal Af. 
rikaya kuvvet getirmektedirler • 
Macaristanda ve Hırvatistanda 

bemen bütün yolcu trenleri kal· 
dırdmıştır. 

Almanya'daki 
Fransız esirleri 

Bero : 19 ( Radyo )- Lyon· 
daki Alman makamlarının bildir· 
diklerine göre , teknik bazı se 
beplerdeo dolayı lıkkanunun 17 
sine kadar Almanyadaki Fransız · 

esirlerine yapılacak her türlü ir· 
salat durdurulmuştur • 

Yunan Başvekili 
dün istifa etti 

Roma : 19:'(,Radyo ) - Yu· 
nan Başvekili Çolakoğlu istifa 
ederek yerine muavinini bırak· 

mışhr. 

icra Vekilleri Heyeti 
Ankara : 19 ( a. a. ) - icra 

Vekilleri Heyeti bugün Başveka · 
lette Başvekil Saracoğlunun reis· 
fiğinde toplanmıştır. 

Sabiha Gökçenin hava 
kurumuna bağışları 

Ankara : 19 ( a. a. ) - Sa 
biha Gökçen hava kuru01una 12001 
lira bağışta bulunmuştur • 

Bulgar Başvekilinin 
nutku nasıl karşılandı? 

Berlin : 19 ( Radyo )- Al 
man siyasi mahfilleri, Bulgar Baş· 
vekili ve Hariciye Nazırı Filofun 
nutkuna dikkati çekmektedir. Bu 
nutuktan anlaşıldığına göre, Bul· 
garistan Mihvere bağlıdır • Taah· 
hütlerini ifa ediyor ve belki de 
cephede de Mihver kuvvetleriyle 1 
beraber çalışacaktır. 

1 Akdeniz muharebeleri
nin Romanyadaki 

akisleri 
Londra : 19 (Radyo)- Ak· 

deniz.de düşman nakliye gemilerine 
lcarşı elde edilen muvaffaldyetler, 
Romanya'da derin bir tesir uyan· 
dırmıştır. Yaıım milyon tona ya· 
kın geminin bir kaç gün zarfında 
batırılması, üzerinde durulac:ak bir 
hadisedir. Romen milleti büyük 
bir dikkat ve alaka ile Afrika 
harekatının inkişafını beklemekte 
ve mütt~fiklerine tam bir itimad 
beslemektedir. 

• 

1 

A frikada müttefik topçuları if ba,ında 

Londra ı 19 (Royter)- Müt meydanı bir Mihver:uçak mezar-

tefik kuvvetleri Bingazi'ya girmek lığı halindedir. İngiliz ordusu sü 

üzeredir. Dermeye yakın hava ( Gerlal 2 noj aa:rfaıla l 

Şimal İtalya'daki 
istihsal bölgesini 
imha tasavvurları 

bava filoları Kitle halindeki 
inglltereden hareket edecek ı 

londra : 19 (Radyo) - /ngilizler ltalyada Torino 
,ehrini bombalamııtır. Şehirde bir çok yangınlar çıkmı,tır. 

Londra : 19 (Radyo ) - Paıifik konıeyi içtimaından 
sorıra azalar Şimal ita/yadaki iıtihıal merkezlerinin kütle 
halinde bombalanması mümkün olduğunu bildirmiıtir. Belki 
de bu merkezleri /ngiltereden kalkacak tayyareler bomba
layactıktır • 

M rş. Peten Lavali 
halef tayin etmiş 

Lavaı şimdi diktatör mi? 
Ankara: 19 (Radyo Bazetesl)
Peten bugün iki maddelik bir 
kAnun çıkararak Lavali kendi· 
sine halef tayin etmiştir. Bu ka· 
rar İngilterede hiç de iyi karşı· 
lanmamıştır. İngiliz radyosu , La· 

veli şimdi Fransız diktatörü ola 

rak görmektedir • 

Vişi : 19 ( Radyo ) - Fran· 
sız kabinesinde bazı değişiklik· 

ler yapılmıştır . Bahriye nazırı , 
Münakalat nazırı istifa etmiştir • 

Maliye nazırı iktisat nazırlığ1nı 

da yapacaktır • 

Londra: 19 ( Radyo ) - Vi 

şide alman kararlar idareyi La· 

vale bıraktığını anlatıyor. Alman 

larla yapılacak anlaşmada belki 

Fransız filosunun Almanyaya tes 
limi de vardır • 

Vişi : 19 ( Radyo ) - Fran· 

sız hükumeti bu akşam 20 , 23 

arasında mühim beyanatta bulu 

nacaktır . 

Çok muhtaçlara 
hububat yardımı 
Ankara : 19 { a. a. )- Ek· 

mek ve ekmeklik hububat vesair 

eşyaların dağıtılmasına ait tali· 

matname hazırlanmıştır. Bununla 

beraber çok muhtaç olanlara da 

yardım yapılması derpiş edilmiş
tir. 

Ticaret Vekaletinden vilayet · 

lere gönderilen bir tamimde bu 

gibilerin ve vaktiyle on senelik 

maaşlarını almış bulunan müte· 

kait, yetim ve dul gibi ·muhtaç· 

ların adedlerinin küçük ve büyük 

olarak sıkı bir kontrol altında 

tesbitini ve bildirilmesini istemiş· 

tir. Toplanacak bu rakamlar elde 
mevcut imkanlara göre icabıoda 

her hangi bir yardım yapılabil· 

mesine esas teşkil etmek (lzere 
göz önünde bulundurulacaktır. 

...................... , 
• • : Japonyada : • • i gazetelerin i 
i tetsi rleri i 
ı Son Pa~fik : 
ı muharebesi ı 

Tokyo : 19 (Radyo)- Japon 
basını , Pasifik Okyanusunda Ja
pon uçak ve harp gemileri tara
fından elde edilen muvaffakiyetini 
tebarüz ettirmektedir. Hotachi 
Schimbun gazetesi , Amerikalıla
rın Salomon harekatının sona er· 
diğini zannettiklerini , hadiselerin 
ise bunun aksini gösterdiğini , 
Amerikan donanmasının büyük 
bir kısmının Guadalkanal bölgesi 
ne toplanmasına rağmen Japon 
ihraç hareketinin önüne geçeme· 
diğini yazmaktadır. 

Tokyo Kuhi Mihi gazetesi son 
deniz muharebesinin Amerikalılar 

için ağu bir darbe teşkil ettiğini 

ve Birleşik Amerikanın en son 

ihtiyat kuvvetlerini de bu muhare· 
belere soktuğunu yazmaktadır. 

Tonaj meıeıeıı 
Berlin : 19 ( Radyo )-~Aklı 

selim sahibi lngiliz ve Amerika· 

lılar, Fransız Şimal Afrikasındaki 
baskın karşısında Laklı olarak 
düşünmektedirler . Bu gemiler 

malum olduğu üzere harpten ev· 
vel İngiltere ve:Amerika hizme· 
tinde bütün dünya denizlerinde 

sefer yapan kıymetli gemilerdi ki 
lngiliz ve Amerikalılar bu gibi 
gemileri bu harp esnas11ıda inşaya 
muvaffak olamamıılardtr • Diğer 

taraftan Alman denizaltı ve pike 
savaş uçaklarının Şimali Afrika 
harekat bölgeıini daha aıkı su· 
rette kuşatmıf olmaları nazarı 

dikkati kendi iizerine celbetmek· 
tedir. Düşman son derece mübtaç 
olduğu ikmal ve iaşe nakliyatını 

temin hususunda maksada ulaş· 
mak için her •;defasında Alman 
bomba torpillerinin ateş seddini 
yarıp~ geçmek zorunda kalmakta, 
bunun neticesinde ise telafisi 
gayri kabil :ıarara maruz kalmak· 
tadır. 

Bu suretle Batı Akdenizin 
Şimali Afrika kıyılarındaki mu· 
azzam mezarlık yeni kurbanla· 
t1nı içine almak için korkunç 
kapılannı açmış bulunmaktadır. 

Velhasıl , lngiliz ve Ameri· 
kahların ikmal ve iaşe işleri , 
gemi zayiatı neticesinde daha 
derinleşen bir yara haliı.i almış· 
tır . 

Meksika demiryolları 
genişletilecek 

Vaoington : 19 ( Radyo ) -
Meksika demiryolların1n genişle· 
mesi projesini hazırlayacak bir 
heyet Meksikaya gitmiştir • 

Norveçten Akdenize 
nakledilen uçaklar 
Londra : 19 ( Radyo ) - Hit· 

ler Norveçten 150 bomba uçağını 
Akdeniz çevresine naklettirmi•
tir. 

Kolonya'ya hücumlar 
Londra : 19 (Radyo) - Ko· 

lonya .şehri 110 defa hücuma uğ
ramıf tır. 

İsviçre üzerinde 
yabancı uçaklar 
Bern : 19 (Radyo)- Bir çok 

yabancı uçaklar dün gece lsvic· 
re üzerinde uçmuşlardır. Alarm iıa · 
reti verilmiş ve bataryalar ateı aç
mııtır. 

l spanga hazırlığı 
mihvere . karşı 

L-

b i r tedbir miş ! 
Ankara: 19 (Radyo!gazetesl)- ı
lspanya'da kısmi seferberlik ilanı 
dünyada :büyük akisler uyandır. 
mıştır. lspanyoI:gazeteleri, bugün· Bay Çörçilin 

yeni beyanatı 
kü dünya vaziyeti karşısında ha· 
zır bulunmak lüzumunu izhar et
mektedir. 

Alman mahfilleri:bu~ hareket 
karşısında ihtiyatlı bir lisan kul
lanmaktadır. 

Stokholm : 19 (Radyo) -
Madrid askeri mahfilleri, ilan edi
len kısıni seferberli~in bilhassa 
Mihvere karşı olduğunu söyle· 
mektedir, 

Y urdda zelzele 

Londra : 19 (Radyo) - Bir 
okulu teftiıi ııırasında, Çörçil de· 

miştir ki~ : clngiltere karanlık bir 

devir geçirdi. Fakat lngiltere bu 
karanlıktan her gün bir8z daha 
sıyrılmaktadır. 

Meş'ale~ bir defa yanınca ar· 

Antalya : 19 (a a.)~- Bura- tık sönmiyecektir. Kuvvetli bir 

de şiddetlice bir zelzele olmuı · ordumuz, donanmamız ve zengin 
tur. Zarar yoktur. malzememiz var. > 

Sovyet Rusya'da 
çarpışmalar 

:erlin : 19 ( Radyo )- Don 
kesiminde ve Alagir kesiminde 
Sovyet hücumları püskürtülmüş
tür • 

Moskova : 19 ( Radyo ) -
Kıtalarımız Stalingrad doğusunda, 
Nalçikte ve Tuapsede düşmanla 
çarpışmıştır . Cephede bir defıİ· 
şiklik yoktur. 600 kadar Alman 
öldürülmüştür . Bir kuıım arazi 
kazanılmıştır. 

Tokyo konferansı 
Tokya 19 (Radyo) - Sonte§· 

rinin 26 sında burada , Japon iş
galinde bulunan bütün memleket
lerin de iştirak edeceği bir iktisa· 
di konferans akdedilecek ve 3 
gün sürecektir. Surabaya'da da 
bir banka açılacakdır. 

Bulgaristanda 
Yahudilere vergi 
Roma : 19 (Radyo) - "Sos

yal Yardım,, cemiyetleri için Bul
garistan'da yaşayan Yahudilerden 
yeni vergiler alınacakbr. 

Geliri fazla olan Yahudiler
den bir milyon leva alınacaktır. 

İranda vesika 
usulü ihdas edildi 

Tahran : 19 (Radyo)- Da 
biliye nezaretinden tebliğ edil
miştir: 

Eşya fiatlarının yükselmesinin 
önüne geçmek maksadile hükil · 
met şeker ve giyecek maddele· 
rinin vesika ile tevziine karar 
vermi~tir. ·Bugünden itibaren Tah
ran ~ehri nüfus bakımından on 
bir bölgeye ayrılmıştır. 

........................... __ . 

Afrikada .~merikalı 
Askerlerin alış verişi 

Londra : 19 (Radyo)- Fran
sız Şimal Afrikasında , Amerikalı 
askerlerin dükkanlardan alış veriş 
etmeleri menolunmuştur. Buna se · 
bep yiyecek noksanı hasıl olması· 
nın önüne geçmektir. Bilakis mem· 

nlekete yiyecek ve giyecek ithal 
edilecektir . Almanlar girdikleri 
yerleri ya~ma ederler biz ise her 
yere elimizden geldiği kadar mal 
götürürüz. 

Fransızların iaşesi 
Sofya : 19 (Radyo) - Fran· 

sız halkının, Ülkeye Alman asker· 
terinin girişinden dolayı pazarlar· 
da iaşe maddelerinin yok olacağı 
hakkındaki endişeleri doğru değil-
dir. Çünkü Alman askerleri iaşe 
maddelerini beraberlerinde getir
mektedirler. işgal altında olmıyan 
Fransız idaresi, Alman aıkerleri· 
nin tam bir barış havası içinde 
yollarına devam edeceklerinden 
Alman komutanına teşekkür et
mektedir. Alman askerlerinden 
böyle dürüst hareket beklemenin 
tabii oldu~unu söylemiştir. 

Dünkü fud bol maçları 
Dün saat 15,30 da şehir sta

dında liğ maçlarına Demirsporla 
Malatya mensucat gençlik kulüb
leri arasında hakem Nihat Calba 
idaresinde kalabalık seyirci kütle
si önünde devam edilmiş , birinci 
haftaym 1 - O Malatya mensu
cat galip iken ikinci haftaym 
3 gol yapan Demirsporlar maçı 

3 - 1 ka:ıanmışlardır. Bugün de 
Milli Mensucat ile Adana Gençlik 
kulübleri karşılaşacaklardır. 

Beynelmilel bir 
hava filosunun 
teşkili düşüncesi 

SOFY A : 19 ( RADYO ) - lNGlLlZ HABERLER BÜ

ROSUNUN LONDRADAN öCRENDtCINE GÖRE , SIR 
ST AFFORD CRIPS BİR DEMECiNDE, HARPTEN SONRA 

BiR BEYNELMiLEL HAVA FiLOSU KURULMASININ 

LAZIM GELDICINI VE Y ALNI.Z BÖYLELiKLE UZUN 

BiR ZAMAN lÇlN KÜÇÜK MlLLETLERIN lSTIKLALl 1 KORUNABILECECINI iŞARET ETMiŞTiR . 

"" r-
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Duyduk:aı:mız 

Mültimilyoner 
kadınlar 

A 
merilıcada milyoner kadınların 

yekünu gayet kabarıktır. 
Nevport ve Mrs. Nö!!e Smith'· 

in 100 milyon doları vardır. Mıl 
yoner kadın bu para ile sayf•ye 
ticardi yapmaktadır. 

Çay kraliçesi Mrs. E V. Hort 
fort'ın 20J milyon rlolarlık bir 
serveti vardır . 

Carnegie'rıin 400 milyon do 
ları bir çok yardım evlerine ba· 
ğı~ladığı herkesce mnlümdur. 

Böyle olmasına rağmen gene 
de 70 mil} on dol ;ı rhk bir serveti 
vardır. 

Ve bunlar milyoner rlf'ğil 

mültimilyoner ka lınlnrdarı birkn 
çını teşkil etmektedir. 

Tütün .sıkıntı•• 

çeken memleketler 

Alman gazetelerinin ver dik· 
teri habere göre 1 Almarıya'da tü 
tün sarfıyatı mütemadiyen art
malıtııdır. Memlekette daha fazla 
tütün yetiştirildiği, Balkan memle
h .tlerinden de mühim miktarda 
tütün geliril · liğ'i halde mevcut 
yine ihtiyaca yetmemektedir. Bu 
sebt'ple tütün vesikası konmuştur. 
18 yaşından yukarı her erkek 
günde 6 sigara . ve}a 1 sigar, 
yahut da 1 O gram p po tütürıü 

ala bilecek tir. '.l l } aşından } ukarı 
kadınlara günde 3 sigara verile
celctir. 

lngiltere'de mühim tütün sto
ku vardı; fııkat harbin iptidasın · 
denberi bunun mühim bir kısmı 

sarf edilmiştir . Bir senede sar fe · 
dilen tütünün kıymeti 200 milyon 
ıterlindir. lngiltere'nin de yakında 
tütün vesika!lı k:oyması ihtımali 

vardır. 

Farelerin bir fırıncıya 
yaptıAları 

Franıada fareler bir fırıncı· 

nın işiu i bırakmasına sebep ol · 
mu$lardır. Dı.!nain civarında Lo · 
urches kasabasında çalışan Crine 
adındaki f ırıııcı aldığı bütün ted · 
birlere rağmen farelerle başa çı · 

kamamıştır. Farelrr kedileri ka· 
çırtmışlar ve iki avcı k:öpeği öl
dürmüşlerdir. Her gün 12 ekmek
ten ba~ka çok: miktarda un da 
yemi$lerdir. 

Son günlerde yapılan teftişte 

fırında 2 ton un noksan çıkmış 

tır. Fırıncı bunları farelerin } ed ık· 

terini ileri sürmüşse de kimse: bu
nu dinlememiş, fırın kapatılmış · 

tır. Yapılan tetkikte fırıncının sÖ}'· 
lediğinin doğru olduğu anlaşılmış, 

fırıncı manen beraet etmiştir. Fa· 
kat maddi meıuliycti devam et · 
mektedir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cuma - 20.11.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı . 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

1 '2 33 Müzik : Karışık progr1tm. 
12 45 Ajans haberleri . 

·300-
13.30 Müzik : Hicaz ve hicazkar 

makamları. 

18.00 Program ve Mı-mlek:f't saat 
Ayarı. 

18 03 Müzik : Fasıl heyeti. 

18.40 Müıik : Dans müziği, 
19.00 Konuşma (iktisat saati). 
19.15 Müzık : Şarkı ve tü lıtüler. 
19.30 program Memleket Saat 

Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
19.45 Müzik : Kla!lik Türk müzi

ği programı . (Şef: Mesud 
Cemil). 

20.15 Rad}'O Gazetesi. 
20.45 Müzik : Şan snlo'ları . 

21 OQ Konuşma (f.viıı ıattti). 

TORKSOlO 

Çif çi mallarını 
koruma meclisi 

toplandı; kararlar aldı 
Çıfçi mallarını koruma mec· 

lisi Vılayet sıtlonunda reis B. Gan 
Giricinin reisliğinde toplanmış 

tır. Meclis, şimdiye kadar komis · 
yona sevkedilen yirmi kadar me· 
seleyi tetkik etmiş ve çifçi zarar 
ziyanlarının ödenmesinı kararlaş 

tırerak bu kararları infaz için ev
rakları Vılayet mürakabe heyetine 
vermiştir. 

Varhk vergisinden 
kurtulmaya yeltenen 

mülk sahipleri 
Gelen haberlere göre, Varlık 

Vergısi mükl'llt-flerinden bazıla· 

rıııııı:nu mükelldıyetten mümkün 
mertt'be kurtulmak maksarli} le 
bazı nıüvazaalara teşebbüs ettik · 
leri görülmüş buna mani ol. 
mak iç.in yeni tedhirler almak za· 
ru reli hasil olmuştur . 

Bu hususta-'aldığımız maluma· 
ta göre emlak ve arazi sahiple· 
rinden bazıları kendi ısdlaı ına ya· 
zılı bulunan gayri menkullerin bir 
kısmını akrabalarına devretmek 
suretiyle kendilerine:tahmil edil· 
mele istenilen mükellefiyetten kur
tulmak istemişlerdir. 

Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü, Varlık Vergisinin tat
bikatında tapu dairelerini , ilgilen· 
diren her hangi bir yaıılışlı~a 

meydan vermemek maksadiyle. 
bütün tapu riairelerinden kanu · 
nun 14 üncü maddeıinin son fık· 

rası üzerinde gayet hassas bulun · 
malarını istemi~tir. 

Yapılan bir t~bliğde Varlık 

Vergısi ile ilgili bulunanların mü· 
kellefiyetlerini yerine getirdikle· 
rine dair : varidat daireleri nden 
tapu daırelerine birer belge ge· 
tirmedıkçe gayrimenkul satışına 
müteallik muamelelerin yapılması 
nın doğru olmıyacağı bildiril · 
mekte ve her ne suretle ya · 
pılmış olursa olsun bu muame· 
lelerin hülcüm~üz kalacağının ka · 
nun icabı b ılundu~u beyan ulun · 
maktarlır. Bu suretle Varlık: Ver· 
gisi dışında kalmayı mümkün k:ı· 

lacak şatışlatın önüne geçilmiş 

olacaktır. 

Tapu kadastro 
kanunu tadilab 

Tıtpu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri 
hakkındcıki künunda değişiklik ya 
pan bir proje hazırlanmıştır. Bu 
proje ile Umum müdürlük muavi
ninin maaşı 90 liraya çıkarılmak
tadır. Umum müdürün rei31iği al 
tında bir tapu komisyonu kurul
maktadır. 

Bu komisyon kanun , nizam· 
name ve taşra memurlarına ait iş
leri , kadastronun nerelerde ya
pılacağını kararlaştıracaktır . Ayrı· 
ca bir inzibat komisyonu kurul
maktadır. Bu komisyon aynı za · 
manda memurin muhakemat ko· 
misyonu vazifesini de gö ı ecektir. 

Yanında kahve 
taşıyanlar 

Yabancı memleketlerden ge· 
!enlerin ber:ıberlerinde getirect'k· 
leri 50 gram çay ve 100 gram 
kahvenin zat t'Şyası sayılması ka · 
rarlaşmıştır. 

•••••••••••••• 

i ŞEHiRli 1 i 
t Eğer her gıda mad· ı 
: deslnl dalma bulmak ve • 
t normal fiyatla alabilmek • 
f istiyorsan, kUçUk tilçUde f 
t dahi olsa evinde stok f 
t yapma! f 

•••••••••••••• 
Memlekette 
çiçek aşısı 

Gelen malümala nnaran , 
memleketin ban bölgelerinde çi
çek hastalığı vakalarıoa rastlan· 

mış ve şiddet:e mücadeleye geçil 
miştir. Hastalığın bulaşmadığı yer· 
!erde de bir emniyet tedbiri ol· 
mak üzere bütün okullar talebe· 
siyle topluluklarda bulunan yurt· 
taşların aşılanmalarına lüzum gö 
rülmüştür. 

Kızılayımıza 

yapılan yardım 

Kızılaya bağışlar devam et· 
mektedir : Osman Deveci 15 , 
Ali Keyf 10 , H. Aydın 10 , İb
rahim Sendan 5 , Cabbar •• Deniz 
5 , Ali Gülfi 5 , Mehmet Tora 
maneri 5 , Celal Ünal 5 , Selim 
Yeşiltaş 5 , Turan Balyemez 20 , 
Mustafa Onar 5 , Gani Gülfi 5 , 
Hasan Akkoç 10 , Hasan Öztaş 
5 , Mehmet '. Ünl'i 10 , Mehmet 
Taylay 5 , Gani Aytür 5 , Turan 
Duysal 5 , Yusul Acır 5 , Musta· 
fa Gama 10 , Mehmet Leblebici 
10 , Ahmet Yücebulut 10 , Ihsan 
Şenler 10 , Bekir Beçet 15 , Ali 
Güveloğ'lu 10 , Hamit Şen 5 , ls
mail Bayrı 5 , Ahmet Kibrit 10 , 
Apluı rauak Ulukan 5 , Mustafa 
Özbek 10 , Mehmet Ya1bahar 10, 
Ahmet Akgöz 5 , Rifat Duysal 
5 • Mehmet Nüerkal 5 , Ziya To· 
humserper 5 , Halil Özbek 10 , 
Tevfik Taşkın 10, Yusuf Deveci 5, 
Mehmet Köylü 5 , Mehmet Kaya 
5 Arif Kaman 30 , Mehmet Yah· 
şi 5 , lbrahim Akgüler 10 , Ah
met Biçer 1 O , Bekir Işık 10 , 
Abdürrezzak Aytürk 15 , Musa 
Özveren 15 , Cumali Özveren 15, 
Hasan Ersöz 15 , Tahsin Onur 25, 
Ahmet Alpço2'ay 20, Hilmi Genç
el 5 , Abuzar Ballıca 5 , Salim 
Uluman 5 lira vermişlerdir. 

Alrlka cephesinde 
askeri barekAt 

(Bası 1 inci sa7/ada) 

ratle ilerlemekte devam ediyor . 

Kahire : 19 ( Radyo ) - Se· 
kizioci İngiliz ordusunun birlik· 
leri Bingazi cenubunda düşmanla 
temasa gelmiştir • 

Kahire : 19 ( Radyo ) - U 
çaokaleler bugün Bizerleye hü 
cum etmişlerdir . Düşmanın nak· 
liye kolları ve geri üsleri bom 
bardımao edilmiştir . 

Kahire : 19 ( Radyo ) - Ü· 
çüncü müttefik kolu Çat gölü 
sahasında ilerlemekte devam edi· 
yor. 

ıııııııııııııııııı:ııııı:ı: 
21.15 
22.00 

Temııil. 'ı I 
Müzik : Radyo ııalon orkes· N6betç eczane 

22.30 

22.45/ 
21.50 

1 

trası, (Şef: Necip Aşk•n) 1 YENi' ECZAHANE 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

Yarınki Prosrram vı- Ka-
oanıs . 

Belediye Yanı 

1 
:ııııı:ıııııııı:ııııııııııı · 

Portakalların 
ihracı işi 

Bu sene limon 
pek az oldu 

Mersin : 19 (Tü•ksözü Muha· 
birinden) - Mersinin en büyük 
ihraç maddesi olan narenciye fasi
lesinden portakal , mandarin , li 
mon mevsimi geçmiştir.: 

Son günlerde kısmen yeşil de 
olsa portakallar yavaş yavaş top 
lanmağa başlanmıştır. Meyve ha
linde her gün mühim mikdarda 
portakal gelmektedir. Fakat bu 
seneki satışların g'f'Çen yıllara na
zaran hiç d~ hararetli olmadığı 

görülüyor. Bunun sebebi sevk için 
kafi mikrlarda vagon bulunmama
sıdır. Ancak bütün mallar henüz 
toplanmamış ve tam ınıtnasiyle 

sevk mevsimi başlamamış olduğu 

için hükümetimizin bu hu'\uc;ta ne 
karar vert>ceği henüz meçhuldür. 
Mamafıh geçen y•l olduğu gibi bu 
yıl da yaş . meyve ve portakal , 
mandarin için hükumetimizin esas · 
lı tedbir alarak birinci derecede 
bu maddelerin ihracına müsaade 
edeceği ve kafi derecede vagon 
vereceği umulmaktadır. 

Fiyatlara gelince şimdilik por· 
takalların yüıü 300 ile 700 kuruş 

arasında tehali etmektedir. 
Mandarin ise geçen seneki 

soğuklardan sonra çok azaldığı 

için mal azdır. Fakat fiyatlar por
takallara nazaran yüksektir. Bu 
da 200 ile 600 arasında değiş

mektedir. 
Limon ise bu yıl hiç yok de

necek kadar azdır. Tahminlere 
göre, bu yıl limon istihıalatı rua· 
halli ihtiyacı bile kafi gelmiyecek
tir. 

Açık teşekkür 

Karcleşimiı Hasan Pekkoçağın 
müptela olduğu hastalıktan kurlu · 
lamıyarak dünyaya ebediyen göz· 
terini kapamı$ olması dola;ısile 

hakiki bir baba şefkatı ve rik:katı 

göstererek kendi •öz afradına gös · 
terebilecekleri bütün incelikleri 
düşünerek kardeşimizi mezarına 

kadar teşci:etmek ve lavık olduğu 
mera11imi. yapmak suretile gös
terdikleri yüksek alakadan ötürü 
Milli mensucat fabrikası sahiple 
rine ve teessürümüze:iştirak eden 
bütün dostlarımıza teşeklıtürleri

mizin ııayın 'gaı:etenizle iblağını 

rica erleriz. 
Kardeşleri 

Mustafa Sami ve Kemal 
Pekkoçak 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 1 

19· 11 - 1942 

- KIWFiATt 
CiNSi En az. En çok 

K. S. K. S. 

Akala ı 00 00 95,00 
1 

Klevland Ç. 00,00 
- Klevland l- 95,0fı" 95,50 
Klevland U - 65:0Ö 
M. Parlağı 
P. Temizi
Kapımalı 

72.00 
00,00 

75,00 
74,00 
00,00 

Y. Çiğidi 00,00 
~Çiğidi 15,00 ı-17,0Ö 
-Susam - 57,50-
Buğday yerli - 72,00- 72,50 
Arpa 0,00 0,00 

-Yula--:-f-- - 0:00 0,00 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GtJVEN 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 
Basıldığı Yer: Türk.sözü Mtb. 

3 Sayfa 

ilan 
D. D. A.dana 6. İşletme, Arttırma ve Ek· 

siltme Komisyonu Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 22050 lira olan lskenderun limanındaki 

Antrepoların 4900 Mı2 parke ile kaldırımlanması 30-11 -942 
pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe lüzumlu olan parke ve kumların hat kenarından iş 
yerine kadar tahmil, tahliye v~ nakil idarece yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret odası Vesikası, nüfus tezkiresi, ikametgah 
vesikası ve 1653 lira 75 kuruş teminat akçesiyle birlikte ka
nunun tarif ettiği usulda hazırlanmış zarflariyle ihale saatından 
bir saat evveline kadar şartnameler Sirkeci. Ankara, Adana 
işletme müdürlüklP,rinden ve Mersin Gar şefliğinden parasız 
olarak tedarik olunabilir. 6-10-15 - 20 14774 

- - ------------- --·- ·--· 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Teminatı 

Beher Kentalı Muvakkate 
Cinsi Kentah ki. Muhammen bedeli % 7,5 Müddeti 

lira ku. lira ku. ay ----Meşe:kömürü 820, 40 35 2l 54 ı 2 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamedP. yazılı Çatal Kaya ormanından 820,40 kental Meşe 
kömürü 12 ay zarfında kat. imal ve ormandan ihraç edilmek 
şartile l 1-1 l - 942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 

arttırmaya · konulmuştur. 

2- Arttırma 1-12- 942 salı gün Ü 15 de Adana or
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat . teminat 27 lira 54 kuruştur . 
4- Odunun Meşe kömürü beherJkenta) muhammen be

deli 35 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum 

müdürlüğünde, Adana orman çevirge müdürlüğünde Dört 
yol orman bölge şefliğirıde görülebilir. 

6 - Muvakkat t~minat makbuzları l -12-942 salı gunu 
saat 15 den evvel .komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- lstiklilerin ticaret odası vesikalarıle birlikte belli edi
len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köy-
lülerden istenmez) 14 - 20--24- 28 14790 


