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Sovyetler Almanların 
bazı hatlarını yardı 

Parti Grupu 
dün toplandı 

Ankara : 24 (a. a.) - C. H. 
Partisi meclis grupu bugün toplan· 
dı. Demiryollarının muhafazası ve 
deniz altı gemilerinde ölenlerin 
ailelerine yapılan tazminata ilave 
tazminat verilip verilmiyeceği me
selesi görüşülmüştür. 

Sovyet ileri hareketi devamediyor 
--

PARISTEKi 
MÜNAYiS 

-

Paris : 24 (Radyo)- Burada 
yapılan bir toplantıda İngiltere ve 
birleşik devletlere derhal harb 
ilan edilmesi istenmiştir. Toplan
tıdan sonra ayrıca nümayişler ol· 
muştur. -

Moskova : 24 ( Radyo ) -
Sovyet haberler bürosu aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 23 Sonteşrin 
günü kıtalarımlz taarruza devam 
ederek şimal doğuda yirmi kilo· 
metre),adar ilerJemiş, Çerniçes· 
koya şehrile Pogodoniski kasa· 
basını işgel etmiştir. 

Stalingradıo cenubunda onbeş 
yirmi kilometre kadar ilerleyen 
kıtalarımız Tundu Torio ve Aksa 
şehirlerini ele geçirmiştir. 23 Son 
teşrin gföıünün sonunda esirlerin 
sayısı 24000 i ve alınan malze 
mede 557 top , 2826 kamyon , 
1200 vagon, 2600 mitralyöz , iyi 
bir halde 32 uçak ve 35 tankı 

Muhtekir/ere 
100.00~ lira para 

cezası kesilebilecek 
İhtikar la mücadele heyetleri kuruluyor. 
Ankara : 24 (Türksözü Mu

habirinden) - Mılli korunma ka· 
nunuoun bazı maddelerinde deği· 
şiklik yapılmış ve kanuna yeui 
maddeler de eklenmiştir. Proje 
son şeklini almıştır. Kanunun al · 
dığı yeni şekle göre , cezalar şid 
d etlendirilmiş , para cezalar şid

detlendirilmiş , para cezaları da 
geniş ölçüde arttırılmıştır. 

Toptan , yarı toplan ve pe· 
rakende ticaritte tacir sıfatını ha· 
iz hakiki ve hükmi şahıslarca ya 
pıian alım ve satım muamelelerin
de satılan mal için satıcı tarafın· 

dan fatura verilecektir. Alıcı da 
bu faturayı saklamağa mecbur
dur. 

Satışa arz.olunan her türlü mal 
üstüne fiat etiketi konacaktır. La· 
yihadaki bir hükme göre , fiat!e· 
rin veya talebin artmasına saik 
olacak her türlü neşriyat ve reiim 
yasaktır. 

Fazla saatle çalışmağa r iayet 
etmiyenler , fiat etiketi ve listesi 
koymayanlar hükumetçe tesbit o· 
lunan zeriyat kararlarına aykırı 

hareket edenler :ıoo liradan 500 
liraya , tekerrüründe 500 liradan 
10,000 liraya kadar para ceza.sına 
mahkum edileceklerdir. 

Sanayi ve maden müessesele· 
ri hakkında hükumetçe istenilen 
maliiruatı vermiyenler ve alınan 

kararlara aykırı hareket edenler , 
ihraç satışları şekil ve ş1rtları hak 
kındaki kararlara :riayet elmiyen
lere 500 lirada 5000 liraya kadar, 
tekerrüründe 1000 :liradan 10,000 

';_liraya kadar para cezası hükmo
lunacaktır. 

İthal ve ihraç maddelerine tes
bit edilen fiatlere riayet etmiyen· 
ler 1 aydan 1 seneye kadar hap
solunacaklar ve tesbit edilen ithal 
ve ihraç fiatleri ile satışın veya 
mübayaanın yapıldığı fiatler ara
sındaki fark tutarının 20 misli ağır 
para cezasına mahkum edilecek
lerdir. Tekerrüründe ceza iki kat 
alınacaktır. 

Sanayi ve maden müessesele 
riyle diğer iş yerlerindeki hizmet· 
!erini mazeretsiz bırakanlar , mu
atta J sanayi ve maden müessese
leri ile iş yerlerinin çalıştırılması 

ve işletilmesi kararına riayet et-
miyenler , bu gibi müesseselerle 

un değirmen ve fabrikalarına el 

konarak işletilmesi kararına aykı

rı hareket edenler , nakil : vasıta· 
!arının seyrüsefer ücretleri ve ça
lıştırılmaları hakkındaki hükümle· 
re riayet etmiyenler, hububat ze
riyatı yapmak~ ve· yaptırmak hak· 
kındaki kararlara uymadıkları gö· 
rülenler birinci def asında 100 li
radan 10,000 liraya , tekerrürün
de iki misli ceza ile birlikte 1 ay
dan 1 seneye kadar hapse mah
kum edileceklerdir. 

Hükumetçe yapılacak müba
yaata engel olan ticari: kredilerin 
tahdid, tayin ve men'ine dair ka
rarlara riayet etmiyen müessese· 
ler 3000 liradan 50,000 liraya ka 
dar para cezasına • tekerrüründe 
6000 liradan 100,000 liraya ka
dar para cezasına mahkum edıle

ceklerdir. 

El konan maddeyi-veya yar. 
dımcı malzemeyi teslimden imtina 
edenler, saklıyanlar, kaçıranlar, 

saklamaya_ ve• kaçırmaya tt"şebbüs 
edenler ve .. bunlara :bilerek yar
dım edenler 250 liı adan: 100,000 
liraya kadar ·para~cezası ite mah
kum • edilmekle• beraber matları 

ve o mal cinsinden olanların mü· 
sadereıine hükmolunacaktır. Mem 
nuıyet hilafına vo ticaret mak · 
sadile imalat yapan ve salanlar 
100 liradan 1000 liraya kadar, 
tekerrüründe 1500 ·liradan 5000 
liraya kadar"'cezaya mahkum edi· 
lecelderdir. Halkın ve milli müda· 
faanın kat'i ihtiyacı olan ıaruri 

maddeler. hakkında alınan stok 
kararlarına riay~t etmiyenler 500 

liradan 5000 liraya, tekerrüründe 
50,00.) liraya kadar cezalandırıla
caklardır . 

Teshil erlilen miktarlar üs
tünde sanat ve ticaret erbabından 

stok yapanlar ve yahut faaliyet 
sahaları dışında · stok yapanlar 
1000 liradan 100000 liraya. teker· 
rüıünde 5,000 liradan !>0,000 lira· 
ya,· ayrıca bir seneden 5 seneye 
kadar hapis cezasına mahkum 
edilebileceklerdir. 

Projete istifçiler hakkında şu 
hüküm konmuştur. 

cHer hangi bir maddeden 
hükumet tarafından tesbit edilecek 
şahsi ihtiyaçlar üstünde biriktiren· 
!er 50 liradan 1,000 liraya, teker
rüründe iki misli para cezasına 

<GerW Z ncl 1&1f&da> 

Cenubi Afrika bulmuştur·.' Bundan başka 70 u 
çak, 157 tank •e top da tahrip 
edilmiştir. 23 Sonteşrinde muba· 
rebe meydanında 1200 subay ve 
asker ölü bırakmışlardır . Bir Sovyet bahriyelisi batarya baıında 

Başvekilinin avdeti 
Ankara: 25 {Radyo gozetasl)
Cenubi Afrika llaşvekili Smats 
Londradan ayrılarak memleketine 
dcnmüştür. 

Moskova : 24 ( Radyo ) -
Stalingrad civarında şiddetli mu· 
barebeler olmaktadır . Rusların 

çifte taarruzu muvaffak olmakhıı 

devam ediyor . Alman hatlarında 
mühim iki gedik açılmıştır . Ve 

bu. gediklerin büyütülmesine ça· 
lışılmaktadır • Stalingradın şima · 
lindeki Rus kuvvetlerinin muaz· 
zam olduğu anlaşılıyor . 

Afrika cephesinde 

ALMANLARIN 
Göebbels Hollanda'da 

Sofya : 24 (Radyo) - Berlin 
lnterinf ajansının bildirdiğine gö
re , Dün Alman Propaganda na
zırı Göebbels Hollanda'da Hago 
şehrinde Hollanda Umumi valisi 
Zais lnkvart'ı ziyaret etmiştir. 

Moskova : 1 24 ( Radyo ) -
Stalingrad batısında kuvvetlerimiz 
bazı bölgeleri işgal etmiştir . 26 
Alman tankı imha edilmiştir. 

Berlin : 24 '· Radyo )- Kaf · 
kasyada fena havalar geniş ha· 
rekata mani olmuştur . Ruslar 
müdafaa cephemize sayısız insan 
ve malzeme getirerek girmişin· 
dir • Sovyetler büyük kayıplar 

vermektedir. Stalingradda mevzii 
çarpışmal:ır olmuştur . Bir deği· 

şiklik yoktur. 

ÇEKiLIŞLERi Maltaya yapılan 
mihver akınları 
Londra : 24 (Radyo)- Mal· 

Londra : 24 (Rad}o)- Rus 
ordusu Stalingrad şimalinde ileri 
harekete devam ediyor. Alman
lar cenuba doğru çekiliyor Düş
man insanca faz.la ıayiat vermiş· 

tir. 

Agedabya 
Londra : 24 ( Radyo ) - İn· 

giliz ve Amerikan kıtaları top· 
Janmakta devam ediyor. Dün ak
şam Mihverden kırk esir alınmış 
tır. Tunus ı.razisi Üzerinde sekiz 
düşman uçağı düşürülmüştür. Bi· 
zerte hava hücumları yapılmıştır. 

Loııdra : 24 ( Radyo )- Şi · 
mali Afrikaya çıkartma esnasında 
Amerikalılar 1910 ölü , yaralı ve 
kayıp vermişlerdir. Karadaki ka· 

: ......................... ... 
: 
: 
ı 
: 
ı 

Dakarın iltihakı 
ı ....................... , 
: ı 
ı Dakor : 24 (Radyo) - Dakar, Amiral Darlarıa • 
: iltihak etmi1tir . i 
ı Londra : 24 ( Radyo ) - Dakardan gönderilen mu- ı i rahhaslar bundan bir hafta evvel Cezairde müzake- ı 
~ relerde bulunmakta idi • i 
ı londra : 24 ( Radyo)- Darlan beyanatta bulu· ı 
ı 11arak , batı Fransız Afrikasının bütün kuvvetleriyle ı 
ı kendiaine iltihak ettiklerini bildirmi1 ve << Y aıasın ı i Fransa » demiştir . Bu beyatıattan sonra Mars~yez i 
ı çalınmıftı" . ı 

:. .................................................. : 

Uzakşarkta Amerikan 
kuvvetleri ilerlemekte 

Bazı mlblm noktalar işgal edildi 
Nevyork : 24 ( Radyo ) -

Avustralyalılar Gonaya girmiş

lerdir. 

Guvadalkaoal batısında Ame· 
rikan ileri hareketi biraz yavaş· 
lanı ıştır • Japonlar şiddetli bir 

mukavemet göstermektedir.Ameri• 
kan uçakları Japon mevzilerine 
devamlı akınlar yaptılar. Seznan· 
daya ve Buoaya ileri hareket de· 
vam ediyor. 

Londra : 24 (Radyo)- Yeni 
Gine'de Avustralyah ve Ameri
kalı kuvvetlerin Buna'ya tevcih 
edilen kıskaç hareketleri _gittikçe 

şiddetlenmekte ve Uaponlar ba
kımından vehamet kesbetmekte · 
dir. Cephenin merkezinde Ame· 

rikalı ve Avustralyalı kuvvetler 
omuz omuza : dövüşmektedirler. 

Düşman havadan müzaheret 
görmekte ve mukavemet etmek· 

tedir. General Maghatha'nın umu· 

mi karargahından neşredilen bir 
tebliğde bitdırildiğine göre, müt· 
tefik uçakları Nev Britain, Nev 

lreland ve Timor adalarındaki 

düşman hedeflerini bombalamış· 

!ardır. 

Yeni Gine'ye çıkarılan düş

man kuvvetlerinin yarısından faz· 

lası imha edilmiş geri kalanlar da 
ormanlaı a kaçın ağa mecbur ol
muşlardır. 

Londra : 24 (Radyo)- Bir
leşik Amerika donanmasının Pa
sifikte son 8-10 gün zarfında 

Japon gemilerine verdiği zayiat 
şudur: 

8 kruvazör, 6 muhrip, 2 zırh· 
lı, 8 nakliye gemisi, 4 yük vapu-

ru batırılmış ve 2 zırhlı, 1 kruva
zör, 2 muhrip hasara uğratılmış· 

dır. 

1 

işgal edildi 
yıplar 350. ölüdür. 

Londra : 24 ( Radyo )- Si· 
fair uçakları simali Afrika mu· 
barebesinde mühim bir rol oy
namaktadır • Bu tip tayyarelerde 
inmeyi kolaylaştıran tertibat var· 
dır. 

Roma : 24 { Radyo ) - Tu· 
onstaki Mihver bava kuvvetleri 
müttefiklerin ilerlemesini y~vaş · 
latmıştır. Romel Elageylada tah· 
kimli bir hat kurmuştur • Savaş
lar devam etmektedir. 

Londra : 24 (Radyo) Mihver· 
cıler El Ageylaya çekilmiştir. Age· 
dabya işgal edilmiştir. Bizert şid· 
detle bombalanmıştır. Tunus sa
hillerinde üç mihver uçağı düşü 
rülmüştür. lki lngiliz uçağı kaybe
dilmiştir. Almanlar Tunusa yeni 
kuvvetler getirmiştir. Çarpışmalar 
tahminin fevkinde çetin olacaktır. 

Bükreş : 24 (Radyo) - lngi
liz basını , Şimali Fransıı Afrika' 
sındaki yer altı ve yer üstü zen
ginliklerinin pek yakında işlelile· 
ceğini yazmaktadır. 

Hububata ait 
yeni bir karar 

Ankara: 24 (Radyo Gazetesl)
y arın (bugün) bir koordinasyon 
kararı çıkacaktır. Hububata mü
teallik olan bu karara göre , 391 
sayılı hububat kararnamesinin ta· 
yin ettiği vasıftaki hububat eğer 

teslim edilmezse bulgur da olsa , 
şeklini değiştirmiş bu mahsuller 
Toprak mahsulleri ofisince muba
yaa edilecek tir. 

Lav al yeniden bir 
nutuk söyliyecek 
Roma : 24 (Radyo) - Emin 

bir menbedan gelen haberlere gö
re. Fransız başvekili Lava!, bu 
hafta nihayetinde mareşal Peta · 
in'in kendisine vermiş olduğu se
lahiyetleri_izah edici mahiyette 
radyoda yeniden bir konuşma 
yapacaktır. 

ta'da dün gtce kısa süren bir 
alarm verilmiş, fokat adaya yak
laşan düşman uçakları bombala· 
rını atmağa fırsat bulamadan 
püskürtülmüşlerdir. Dün de bir 
hç mihver tayyaresi adaya yak· 
taşmak istemişse de daha sahil 
hattını aşamadan püskürtülmüş

lerdir. 

Fransız gençliğinin 

gönüllü ordusu 
Cenevre : 24 ( Radyo ) 

Dün Fransız gençlik teıkilah bir 
toplantı yapmaştır:. Teşkilat şefi, 
imparatorluk uğrunda:ölmeğe genç 
liğin hazır olduğunu , çünkü im· 
paratorluğun Fransa demek ol· 
duğunu," ve şimal: Fransa muha· 
rebesine iştirak edecek bir gö · 
nüllü alayı:teşkil edileceğini söy· 
lemiştir. 

Lav al' e verilen selahi
yetler dolayısiyle 

yürütülen mütalealar 
Londra : 24 (Radyo) - Hir· 

leşik Amerika Hariciye Nazıri 

Cordell Hull Laval'in tam bir 
diktatör olması rnünasebctile yap• 
tığı beyanaU:a demiştir ki: "Bu, 
Laval'in Alman h.cdeflerini ve Al· 
man siyasetin! gUttUlUne açılc. bir 
delildir .,, 

Berlin~ radyosuna göre, Laval' 
e tam sclahiyet verilmesiain asıl 

ehemmiyeti~"Teşkilatı esasiye ka· 
n\J,nuna bağlı olmadan istediği ka
nunları çıkara bilmesindedir. 

BugUn Times gazetesi de bu 
hususta şu mUtalcayı yUrUtmekte· 
dir. "Laval istediğilkanunu neşre

dcbilecekdir. Muhalifleri kurşuna 
dizm~k, nazırları azletmek ve hat· 
ta harp ilan eylemek Laval'in se• 
lahiyeti dahilindedir. Fakat bu
tun bunlara rağmen Laval mem· 
leketi içinde geni~ bir nufud , •. 
bibi değildir. Kuvvetini Fransa' 
dau değil Berlin'den almakta ~· c: 

Berlin'den yerilen direktiflere gö · 
re, haraket etmektedir. Lavnl 'in 
arkasında Hitler vardır. 

Ordu bölgesinde 
zelzele tahribatı 

ORDU : 24 ( RADYO ) - BURADA BiRi ŞlDDE.TLI, BIRl 
HAFİF lKl YER SARSINTISINDA BAZI HASAR OLDU . ŞE.HlRDE 
DÖRT EV YIKJLDI. BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR VARDll< . 

KÖYLERDE BAZI EVLER YIKJLMIŞTIR . lNSAN ZA YlATI 
YOKTUR . 
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2 Sayfa 

Duyduklarımız 

Gizlenmiş doksan üç 
milyon yumurta 
Bir Fransız gazetesi yazıyor : 

Son günlerde Budapeşte'de yu
murta azalmıştır. Ortalıkta hemen 
hemen yumurta bulunmuyordu. 
Bunun üzerine polis tahkikata ba~
lamış, 90 yumurta tacirinin depo
larında araştırma yapmıştır. Bu 
araftırmada evvela 70 bin sandık, 
sonra kireç içinde mu haf aza edi
len diğer 70 bin sandık yumurta 
bulumuştur. Bu yumurtaların ye-
künu 93,000,000 ediyordu. 

Yumurtalar derhal piyasaya 
çık arı im ıştır. 

Bir boğa güreıçi•i 

tekaüde cekildi • 
ispanyanın en meşhur boğa 

güreşçisi Lalanda son zamanlarda 
tekaüde çekilmiştir. lalanda 31 
sene sürmüş olan bo~a güreşç:li· 
ği hayatında 2000 azgın boğayı 
binlerce halk önünde öldürmüş ve 
bu güreşlerden 30 milyon peçeta 
lık bir servet kazanmıştır. 

ilk defa boğa güreşçiliğine 
başladığı zaman , sahnede Mıura 

namiyle anılan a7gın ve vahşi bir 
boğanın hücumuna uğramış heye
can ve acemilik sevkile , yere 
düşmüş ve boğanın sivri uçlu boy· 
nuzlarından biri karnına saplan-
ımştır. Lalanda ağır surette yara· 
!anmakla beraber , bu boğayı , 
elinde tuttuğu sivri uçlu kılıciyle , 
öldürmüş ve kocaman kafasını da 
tahnit ettirerek evinin büyük sa· 
lonıınun en mutena bir yerinde 
kıymetli bir:hatıra diye talik et· 
miştir. 

Lalanda yakışıklı , çok sevim · 
1i bir genç olmasına rağmen ev• 
lenmemiş , annesinin ve hemşire· 
sinin yanında bekar olarak yaşa
mağı tere h etmiştir. 

75000 çuval Brezilya kahvui 
imha edilmiı 

Bazı devletler , başlıca Cenu
bi Amerika memleketleri , harb 
güçlükleri dolayısiyle ihracatın dur· 
ması yüzünden ke}'metli mahsul· 
!erini imha etmektedirler. Bol o· 
lan mısır ve buğday mahsulleri 
yakacak yerine kullanılıyor. Kah 
ve mahsulatı denize atılmakta ve-
ya yakılmakta veyahut ta yollar· 
da asfalt döşenmesinde kullanıl· 

mııktadır. 

Rio de janeiro'dan bildirildi
ğine göre , Brezilya Ticaret nazı· 
rı , kahve fiatlerınin düşmemesi 

için 75,000 çuval kahvenin imha 
edilmesini emretmiştir. Resmen 
bildirildiğine göre , Breıilya'da 
1931 yılından şimdiye kadar 75,7 
milyon çuval kahve imha edilmi~
tir. 

Bu münasebetle bir İsviçre 
gazetesi yazdığı bir maı.:alede 
•·Dünya kahve borsasına tesiri ol-
madan bu lüzumsuz. kahveler Kı
zıl haç vasıtasiyle ihtiyaç hisse
dilen memleketlere gönderilemez 
mi 7 Böylelikle insaniyet namına 
bu kahve erden istifade edilemez. 
miydi 7,, demektedir. 

ft?#J·~M~ 
• 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Çarşamba - 25.1 l.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalJştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Radyo salon orkes· 

trası, (Şef: Necip· Aşkın) 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık program. 
12 45 Ajans haberleri. 
1 3.00-
13.30 Müzik : Bayan okuyucular· 

dan fasıl şarkıları. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti. 
18.45 Müzik : Radyo Dans or • 

kestr ası. (Şef: Nihad Esen· 
gin). 

19.30 program Memleket Saat 

Ayarı ve Ajana Haberleri. 
19.45 Müzik ": Yurttan sesler. 
20.15 Radyo gazeteıi. 
20.45 Mü:tik : Bir halk tüı küıü 

TORKSOZO 

, 

·ıc, HABERLER· 
- -

Umumi Meclis azaları 
bugün seçiliyor 

Bu sabah Cümhuriyet Halk 
Partisi Seyhan vilaye(salonunda 
bir toplantı olacak ve bu top · 
lantıda vilayet umumi meclisine 
seçilecek azaların yoklamaları ya . 
pılacaktır. Öğleden sonra tesbit 
edilecek bir saatta da meclis aza. 
ları seçilecektir. Parti idare bey· 
eti bu husustaki bütün hazırlıkla· 
rını tamamlamıştır. 

Varlık vergisi 
komisyonu çalışmaları 

Teşekkül eden Varlık vergisi 
komisyonu her gün Valimizin 
reisliğinde vilayette toplantılarına 
devaw etmektedir. Haber aldığı· 

mıza göre , komisyon cuma gü· 
nüoe kadar çalışmalarını bitire 
cek ve vergi tarbedilen mükel· 
leflere ait cetveller cumadan son · 
ra ilan edilecektir. 

İlkokulların 
koruma birliği 

hkokullar koruma birliği yıllık 
kongresi Cümhuriyet Halk Par· 

tisi salonunda bütün azalarının 

iştirakile yapıldı~. Muvakkat re · 
isliğe: müfettiş_Refik Dürlü seçi 
terek idare heyeti • ve mürakip 
raporları '. L okundu • Birliğin bir 
yıllık mesaisi'\ ve:illcokullardaki 
yoksul ." yavruların ve yapılan ye 
rinde: yardımlar1takdir edilmiş ve 
heyeti umumiyenin tasvibile eski 
idare iheyetiı: yeniden seçilmiştir • 
Bu suretle ~reisliğe , Mahmut Has 
ikinci reisliğe.:Doktor Baba: Yen· 
gin , veznedarlığa:Emin Özgür , 
sekreterliğeı..Mubterem: Ardiç,mu · 
hasipliğe~Kemaleddin~. Koçak, Ü 

yeliklere" de Ömer:Başeğmez ve 
Mahmut getirilmişlerdir . 

Yedek azalıklara da Refik Dürtü 
velAkif:Yüksel , mürakipliğe de 1 
eski mürakip eczacı Ziya Abdi Ro 

na ve Hüsnü Yurtçu getirilerek bu 
yıl içerisinde ilkokullarımıza ya · 
pıLcak işler:tesbit edilerek t\lp 
!anlıya son verilmiştir. Yeni ida 
re heyetine uıuvaff akıyetler di · 
leriz . 

Mvbteklrlere ylz 
bin llra;para cezası 

kesilebilecek 
(Ba~ı 1 izıci sayfada) 

ve ayrıcıı 3 aya: kadar hapis ce· 
ı.asırıa çarptırılacaklardır. 

Memnuiytte :aykırı yapılan iş 

leri .. haber:verenlere bulunan ma· 
lın tamamının bedeli suçludan alı

narak verilecek ve haber verenin 
ismi gizli tutulacaktır. HakiH ih · 
barda bulunmıyan!ar memnu filin 
azami cezasile cezalanc:lırılacak · 

tardır. 

Layiha kararlaşınca her vi · 
layette ve lüzum görülen ka1.a 
merkezlerinde: üçer azadnn mü. 
rekkep b irer ihtikarla mücadele 
heyeti kurulacaktır. A1.adan ikisi 
belediye encümeni aıaları arasın · 

dan veya dışarıdan ıeçılecc::k, 

üçüncü)iza Adliye V~k~letinc~ ı 
intihap olunacaktır. lhtıkarla mu· 
cadele heyetleri 8 gün icinde ka · 
rarlarını vertceklerdir. Kararlar 
kat'i olacaktır. Heyet re'sen Ce · 
zalandıracağı suçlulara 50 liradan 
100 bin "liraya kadar para ceza
sına ve dükkan, mağaza ve ima · 
lathanelerin bir ııydan bir seneye 
kadar kapatılmasıl'la hükmedile· 
cektir > 

............... 
i ~EHIRli ! i 
•. Sınır::boyunda duran : 

kahraman mehmetçlğe • 
: kış hediyesi göndermeyi t 
f ihmal etme ! f 

•••••••••••••• 
Çeltik mahsulü 

zarar gördü 
Üçbt'Ş gündenberi devam 

eden sürekli yağmurlardan çeltik 
mahsulu zarar görmüştür. 

Biçilen mahsullann bir kısmı 

tarlalarda kalmış, bir k•smıc~A h fl r · 
man yerlerinde açışta ıslanma):. 

tan çeltik mahsulları % 10 r.is · 
bttinde zarar görmüştür. 

Bu yağmurlar böyle devam 
ederse bu zararların biraz daha 
artmasından korkulmaktadır. 

Tren kazası 
Evvelki gün Misiste makas 

başında bir Marşandiz treninin 
dört vagoounun devrildiğini yaz · 
mıştık. Dün aldığımız malumata 
göre, bu vagonlar kaldırılmış ve 
hat üzerinde muntazam seyrise· 
fere başlanılmıştır . Bu kaza içti 
nahı kabil olmayan bir sebepten 
ileri gelmiştir . lliç bir hasar ve 
insanca zayiat yoktur. 

Ceyhanda erlerimize 
yapıtacak hediyeler 

Ceyhan : 24 lTürksüzü rouba
hirinden)- Bir hafta, ongündür 
Çukurovada yağmurlar yağmakta 
clevam t>diyor. Çıftçi hububat 
biderini ekemediğı için ü1ülüyor. 
Kasabalı kış geli~ basdığı halde 
kışlık kömür ve odununu temin 
edemediğinden şikayetçi Hasılı 

herkes kış hazırlığile meşgul. Di
ğer taraftan nasılki, kendi aile· 
mizin kışlık )akacak, giyfcek ve 
yiyeceğinin teminini ~imdi<ien pür· 
telaş düşünüyor ve çırpınıyorsak, 
sınırlarımızda her an emre mü · 
heyya bir vaziyetle bekliven kah· 
raman Mehmetçik kardı şlerımizi 

de düşünmemiz · ve onların gönül 
leriııi her an ve zaman hoş et
memiz lazımdır, Bu maksathı yur· 
dun dört bir tarafında ve Ada· 
namızda hamiyetli ve cömert va· 
tandaşların Kııılaya koşarak Meb · 
metçiklerimize bağışlarda bulun · 
duklarını heıgün gazete sütunla· 
r ında görmekte ve okumaktayız. 
Buna rağmen, sayın Ceyhanlıların 

henüz bu sahada geç kaldıklarını 
iş<1ret etmek isteriz. 

Halbuki, Ce) hanlıların ru ve 
buna benzer sahalarda hülasrı 
memleket ve vatan işlerinde aza · 
mi hassasiyet gösterdiklerini bi · 
liyor ve takdir ediyoruz . Binaen· 
aleyh, bir kaç güne kadar ., ük 
sek hamıyetli Ce} hanlıların Kah
raman Mehmetçiklerimiz adına 
kı~ılaya ) apaccı\c.ları bağışların lis · 
te~i ni iftiharla ve göksümüz ka
bararak nPşredeceğimizi ümit et· 
mekteyiz.- M.S. 

: ........................ : 

İ MÜCUllT VE BAVUlCU İ 

21.00 
21.15 
21.30 
21 50 

Öğreniyoruz. 

Konuşma (Evin saati). 
Müzik : Meşhur tenor ' lar. 
Temsil • Kimgil ailesi. 
Müzik : Riyaseticumhur 

i Hidayet Çeri i 
ı Cild işlerinizde ttmizlik, ı 

1 ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al · ı 
1 ı tın kitap) cild evine uğrayınız! 
ı Her türlü cilcl, okul çan- • 
: talan ve bavullar yapılır ve ı 
ı tamir edilir. ! 
ı Adres : Türksözü mat· • 
ı baası sırasında evkaf apart· i 
ı manı karşısıncia No : 76 ı 

22.30 

22.45/ 
22.50 

bandosu (Şef: ihsan Künçer) 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 

Yarınki Program ve Ka· 
panış. 

: ....................... . 

-
Dar gelirli 
vatandaşlar 

Gelen bir tamim 
Sabit gelirli vatandaşlara ek

mek, hububat ve diğer yiyecek 
maddelerinin ucuz fiatla verilme
si kararının genişletilmesi husu
sunrla tetkikler yapılmaUadır. Bu 
hususta vilayetlere yapılan bir 
tamimde maddi vaziyeti dar, çok 
muhtaç bulunan kimselerin ve 10 
senelik maaşlarını almış dul ve 
yetimlerin de ğÖ7. önünde tutul
ması ve bunların mikdarları hak· 
kında malumat verilmesi isten· 
miştir. 

Belçika'da ölüme 
mahkum olanlar 
Londra : 24 (Radyo)- Al · 

manlar Belçika'nın Brüksel şeh· 
rinde casusluk ve müttefik taraf· 
darlığı ile ittiham edilen 18 kişi· 
yi daha muhakeme etmişler ve 
bunlardan 15 ini ölüm cezasına 

mahkum eylemişlerdir. 
Yugoslavya'da rla Mihailoviç 

ile temasda bulunmak suçile 13 
Sırp kurşuna dizilmişdir. 

Almanya'ya giden 
Yugoslav talebeleri 

Sof} a : 24 (Radyo) - Bel
grad'dan hildirildiğine göre , Bu
sıün yetmiş Yugoslav talebesi tah
siline devam etmek üzere Alman · 
ya'ya gitmiştir. Bunlardan kırkı 

Raşvekil Nediç tarafından seçil
m;ştir. 

Romanyaya hitaben 
propağanda neşriyatı 

Baku : 24 ( Radyo ) - An· 
tonesko ensen kaybedilmiş bir 
dava uğrunda Romen gençliğini 

feda etmektedir • Romen milleti· 
nin bugün tarihin en karanlık 
günlerinden birini yaşadığını söy 
!emekle mubalağa etmiş sayıl· 

mayız. Afrikada başlıyan İngiliz
Amerikaıı taarruzu bizzat Hitler· 
cilerin bütün ümitlerini kırarken 

Romenlerin daha fazla mücade· 
ley~ devam etmelerine ne lüzum 
vardır ? Afrika barekah ikinci 
cephe işini kolaylaştırmaktadır . 
Bu işe~ Hitlercilerin ölümü de· 
mektir. Zaferin pek yakın oldu· 
ğunu söylemekle : mubalağa etmiş 
sayılmayız. Romen milletinin ha· 
rekete geçmesi zamanı gelmiştir. 
Yakıt . henüz müsait iken Romen 
ınilleti bunu yapmalıdır • Sulh , 
Romenleri Mihverle işbirliği ya· 
parken yakalawamalıdır . 

Hitlerizmin yıkılması Roman 
yanın kurtulması demektir • Ro 
men milletinin selameti için her 
Romen derhal Hitlercilere karşı 

mücadeleye başlamalıdır. 

Çllçl Blrllllnden • 
Fare mücadelesinde kul

lanılan Hera Gaz fişenklerin· 
den almak isteyen Çifçil~r'in 
Birliğimize muracaatları ehem· 
miyetle rica olunur. 14820 

1- 2 
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Nibetçl eczane 

TAHSİN ECZAHAN[Sİ 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GUVEN 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 
Baslldığı Yer: Türkıözü Mtb. 

25 Teşrinisani l 942 

-------------

SEYHAN SIHHAT VE i~TİMAİ MUAVENET M000Rl0GÜNOEN: 
Seyhan Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü Binasmın 

1396 lira 34 kuruş bedeli keşifli tamiratın ihalesi açlk eksiltme 
usuliyle 5-12 - 942 Cumartesi günü saat 10 da Sıhhat Müdür· 
lüğünde yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde Yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminat parası olan 105 lirayı Maliye veznesine 
yatırdığına dair makbuzla birlikte gelmeleri ve keşifle fenni 
şartnamesini görmek istiyenlerin de Müdüriyete müracaat etme· 
lcri ilan olunur. 22-25-30-3 14819 

(Yüksek Mühendis alınacak) 

O.O. YOllARI UMUM M0D0Rl0~0ND(N : 
D. Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğüne, isken, 

derun'da istihdam edilmek üzere kanunen muayyen eııaslar dairesinde 
verilecek ücretle bir yüksek mühendis alınacaktır. 

Taliplerin 30-11-942 tarihine kadar bir dileı.:çe ile Ankara'da 
D. Demiryolları Zat işleri Müdürlüğüne Müracaat etmeleri ilan olunur. 

20-25 14808 

Seyhan vilayeti Daimi en
cümeninden : 

1- Adana-Kozan yolunun 9 000-23+ 000 kilometre· 
releri arasında yapılacak toprak tesviyesi kapalı zarf usulü 
ile (94427) lira (84) kuruşla eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme 17-12-942 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından 
isteklilerin teklif mektuplarını bu saattan bir saat evvel saat. 
onda bu encümen reisliğine vermiş olacaklardır. 

3- İstiyenler bu işe ait keşif evrakınL görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (5971) lira (39) kuruş muvakkat teminat 
yatırmaları ve ehliyet vesikasıalmak üzre elli bin liralık nafia 
işleri yaptığına dair bonservislerile iki fotograf, qir' adet elli 
kuruşluk, bir adet on beş kuruşluk makluğ ve bir adet bir 
kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihale· 
den üç gün evvel vilayete müracaatları lazımdır. 

5- Posta ile gönderilecek teklif mektupları iyice kapah 
ve mühürlü olacak ve postada vaki olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

ilan 
TÜRK HAVA KURUMU ADANA ~UBESİNDEN : 
(3125) lira keşif bedelli kurumumuz binasındaki tamirat 

açık eksiltmeye konmuştur. 81121942 Salı günü saat 16 da ihale· 
si yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve ~ksiltmeye girmek isteyen~ 
lerin şubemize gelmeleri. 24-28-2 14829 


