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._S_arktaki muharebeler 1 

SOVYETLERiN 
•• 

iTALYADA 
HARBE 

iSYAN MI! 

TEŞEBBUSLERI 
-

Napoli c;le dün 
bombalandı 

Terek ve Taapıe mabarebelerı 
Ankara: 16 (Radyo Gazetesl)
Harp uıadıkça ve bombardımanlar 
arttıkça ltalyadasulha doğru büyük 
bir temayül görülmektedir. Mos
kovedan gelen bir habere göre , 
bir çok kimseler harbe son veril· 
mesi, Almanya ile münasebatın 

.................................. 
i ROMMEL ! • • : ÇEKİLiYOR ı ı • • • • : Mlbver nerede : 
• mukavemet • 
ı gösterecek ? ı 
Ankara: 16 [Radyo Gazateal)
Marcşal Romınel Kuvvetleri hiila 
çekilmektedir. Romnıel'in dalıa ne 
kadar geri çekilmek teşebbüsün
de olduğu hakkında hiç bir taraf 
kat'i bir şey söyleııiyor. Bu geri 
çekili§te Rommel her ıamarıkin · 

den fazla mayo kullanmıştır. Va· 
diulkebir ve Vadiulzemzem'de 
Rommel'io bir mukavemet göste· 
receği mütaleaları da il~ri sürül
mektedir. 

İspanyanın Vatikan 
nezdindeki elçisi 

Roma : 16 ( Radyo )- Jspan · 
yanın yeni Vatikan büyük elçisi · 
Papaya bugfto itimat mektubunu 
vermittir . 

Japon İmparatorunun 
dünkü kabulleri 

Tokyo : 16 ( Radyo ) - İm· 

parator dün Baıvekil ile birlikte 

350 murabbası kabul etmiştir • 

Bunlar Çin ve Mançuko murah· 

hasla.rıdır. Bunlar Dotu Asya ik· 
tisadi ve mali işleri huıusunda 

ırBrilşmektedirler. 

Altı ayda batan 
Mihver geınileri 
Londra : 16 ( Radyo J- Son 

altı ayda altmıf iki Mihver ıre· 

misi batırılmıştır . Bir bu kadar 

Mihver gemisi de yaralanmıı•ır. 

Çörçilin beyanatı 
Londra: 16 ( Radyo )- Ç6r· 

çil beyanatta bulunarak, denizat· 
tılarına karşı mücadele için ıevk 
ve idare salahiyetinin amiralhta 
ait oldutunu söylemi,tir . 

İngiliz İmparatorluk 
harp meclisi meselesi 

Londra : 16 ( Radyo ) -

Atle Avam Kamarasında beya· 
natta bulunarak, bir İmparatorluk 
harp meclisinin kurulmasına mu · 

hallf oldutunu bildirmiıtir. 

Yahudi ordusu 
teşkil edilmiyecek 

Ankara:l6 (Radyo Gazeteel)

Milnferit bir Y abudi ordusunun 
tepiliodeo vaz feçUdifini bujÜD 
Londra kaynakları bildirmiştir • 

Piyer Laval bir 
kaza geçirdi 

Ankara ~16 (Radyo gazete•l)
Laval bugün Parise giderken 
otomoblli devrilmif fakat Lavale 
bir fe7 olmamıttar . 

Ankara : 16 [Radyo gazeteal)
Alman keışı t11arruzları Potelni 
kova' da dün devam etmiştir. Al
manlar bü1ük kuvvetlerle bu ta· 
arruzu yapmıştır, merkez kesioı in · 
deki muharebeler oldukça şiddet 
lidir. 

Terek bölgt sinde Almanlar 
teşt!bbüsü temamen Sovyetlere 
terk etmiş gibi görünüyorlar. Tu · 
apse'de ise, çetin savaş!ar devam 
etmektedir. 

Uzakfjark Vaziyeti 
Melburn : 16 ( Radyo )- Ye· 

niginede toprağa gömülen 30,000 
altın sterlin Avustralyaya nakle 
dilmiştir . 

kesilmesi için bir çok kimseler te
zahürat yapmıştır. Bir çok kişiler 
tevkif edilmiştir. Bu haberler di-

ğer kaynaklardan henüz teyit e· 
dilmiG de~ildir. ltalyada ise, res
mi görüş bambaıkadır. Ytalyada 

kuvvei maneviye ve iaşe vaziyeti 
normaldır. Ve bilhassa iaşe vni. 
yeti bu sene daha iyi olacaktır. 

Gelen son haberlere göı e, 
Napoli lngiliz tayyereleri tarafın
dan şiddetle bombardıman e
dilın iş'ir. --- ----------.!..---

' ___ ,.. -----..,-__......_ __ - -.._,, ~ __, 

Afrikada Miıttelilı Topçuları J,başında 

Bu harbin sonu 
ve Almanya 

Bir Alman gazetesinin neşriyatı 
Berlin: 16 ( Radyo ) - Fol· dak'ın makaleıini mevzuu bahis 

kişer Beobabter gazetesi küçük etmekte ve yeni dünya nizamını 
devletlerin hukuku hakkında yaz· büyük devletlerin kuracatını te· 
dıtı bir makalede;Necmeddin Sa· barQz ettirmektedir. 

Bulgaristan'da 
idam kararları 

Sofya : 16 ( Radyo)- Startı Zagora mahkemeai on 
be, komüniati baltalama hareketleri auçundan idama ma1ı
kum etmif tir. 

Sofya: 16 ( Radyo)- Sofya mahkemesi bir fabrika
nın sahip oe idarecilerinden bef Ai,i hakkında idamkararı 
oermiıtir. Bunlar fahif fiyatla sabun aatmaktan •uçludur. 

Dünkü cinayet 
İmren lokantasında başlayan kavga sokakta 

cinayetle iıeticelenmistir 

Dün öğleden soora ,ehrimizde feci bir cinayet işlenmiıtir. Mih· 
mandarlı Mahmut Ali adında birisi " Bizim lokanta·,, önilnde kur· 
fUnla vurulmuştur. Zabıta Topal Salim ve ortağı Halil ve ŞükrG 
ile Arap Tabiri suçlu olarak yakalamıtbr • Yapılan incelemeler , 
Mahmut Aliyi öldüren tabaucanm Halile ait oldutunu anlatmakta 
dır. Hadise lmreo lokantasında başlamış ve ·Atlaı:mağazaa(önünde 
cinayetle bitmiıtir. Zabıta, tahkikatı derinleftirmektedir • 

Bilhassa kıymetli Kısmı Adli reisimiz Salih ve Pamuk Pazarı 
karakolunun deterli Komiseri Sait Bıyık bu hadise üzerinde diln 
iece yarıııoa kadar meııul olmutlardır. 

Adanadaki Varlık 
vergisi mükellefleri 

Vergi cetvellerinin son kısmını 
ve tamamını neşrediyoriız :............ .. .......... : 

ı Adanada Varlık vergiai cetvellerinin aaıldığını yazmıf ve ı i mükelleflere alt cetvellerin bir kısmanı ditn neşretmiftik. Bugiln ı 
ı de bet bin liradan afağı Var lak vergisi verecek bütiln çiftçi· i 
ı terimize ve bahçecilere ait listeyi neırediyoruz . Bu suretle ı 
ı A.daoada Varlık vergisi verecek mükelleflerin hepsinin adlarını ı 
ı ve verıi miktarlarını bildirmif oluyoruz • ı 

:............ .. .......... ı 
Mükelleflerin ismi Lira Ahmet Aytekin 600 

Cabbar Çürük • 
Mehmet Gani 
Ramsıan Köymen 
Ali Şahin 
Yunus Mehmet 
Halil oğ'. Bekir 

Milli Mensucat sahipleri 
Selahaddin Attır.öz 

Mehmet Muhtar Gücüm 
Ahmet, Abur.ar, Şahin 
Ali Soysal 
İbrahim lndirkaç 
Mehmet Tanrıverdi 
M. Murula 
Mehmet Siıli 
Abdulkadir Yılmaz 
Müşavir Pamukçu 
Hüseyin ÖzgQr 
Süleyman Girmen 
Osman Yılmaz 
Ali dede 
Ali Çam 
Rüstem Sınıkçı 
Abdülkadir Sığınç 
Haııefi Yüksel 
Abc.ullah inan 
Vakkas Bağrıkan 
Cemal Koda! 
Mustafa Haybat 
Ömer Taşçı 
Abdullah Akyürek 
Mahmut Akyürek 
Mustafa Bozdoğan 
İbrahim Sekmen 
Ali Uyu 
lsmail Dülger 
İbrahim Diblen 
Mehmet Sayılgan 

Yusuf Gömen 
Kuddils Pongay 
İbrahim Özbek 
Ahmet Türkay 
Kasım Altınbil 

Ali Ôzcan 
Hakkı Çalık 
Ahmet Ôıdemir 
Mehmet Yenice 
Mehmet Yalçın 
Mustafa Karslı 

Ahmet Karacan 
Halil Konukleven 
Durmuı Kocaban 
Ce1aı Güven 
lsmail Yeşil 
Ali Ccliil 
Mezarcı Süleyman 
Ali Kanat 
Ali Şahin 
Tayyar Çabuk 
Mustafa Eker 
Mustafa Yıldırım 
Osman Ak 
Müslüm Do~ruöz 
Hasan Ôzen 
Osman Çulkeıen 

Mevlôt Türkmen 
lıımail Dutna 
Ahmet Parlak 
Ali Şahin 
Ali Kılınç 

Mehmtt Kılınç 
Duran Görüşün • 
Abidin Çölgüncf 
Muhiddin Karakaya 
Ali Öngel 
Mehmet Karakeçe 
Mehelm. Oruç 

• 

800 
3000 

500 
500 
500 
500 

2000 
600 

1500 
500 

2000 
1500 
1500· 

500 
2000 

500 
1000 
800 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1500 
1200 
1200 

500 
1500 

600 
500 

1500 
5~0 

3000 
500 
500 
500 
500 
500 

1500 
4000 

500 
500 

1000 
2500 
1500 
1200 
1000 
1000 
1500 
800 
500 

1000 
1500 
600 
600 
500 

1200 
800 
500 
500 
600 
500 
800 
500 
600 
600 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
800 

Şaban Yıldırım 500 
Jbrahim Kara Arslan 600 
Halil Sima 800 
Ômer Karatok 800 
~iAk ~O 
Mehmet Y ~fil 500 
Ali Gül 1500 
Lntfi Kış 500 
Salih Soyakeçi 1500 
Cel&l Kaday 1000 
Hazım Savcı 500 
Lutfi Kalağo~lu 3000 
Mahmut Üçünal 600 
Mehmet > 500 
~ikry~ ~o 
Şükrü ve Necati Gfirel 600 
Faik Uçak 500 
HuUisi Akdağ 2000 
Ali Bat 500 
Hacı Evliye Güngör 500 
Doktor Celal Ramazano~lu 2500 
Hakkı Menemt:ncioğlu 4000 
Kudrlfis > 3000 
R<'şit Ekerbiçer 1000 
Asım ~ Ôı.bilen 1000 
Habip Çelebi 1500 
Ahmet Kalantar 600 
Fettah Bayram · 500 
Ahmet Rem:ıi Yüreğir 500 
Nuri Şil 700 
Muıtaf a Ôıkan 500 
Koç Ali 500 
Ômer Kurdak 2000 
Hasan Turgut 1500 
Kazım Akçal 800 

Ahmet Çayırcı veresesi 1000 
Yunuı Çayırcı 500 
Çulha Süleyman 500 
Muıtafa Cankurtaran 1500 
Hasan Coşkun 1000 
Mustafa Pancar 1000 
Ômer Biçer 1500 
Mehmet Ôren 500 
Molla Tahir 600 
Mulla Ahmet 5000 
Hasan kızı Nafile 500 
Kartı Mahmut 15ÖO 
Gülsüm kızı Katibe 500 
Mustafa Mahmut 500 
Ahmet Selim 500 
Haydar Selim 900 
Ahmet oğlu Hasan 600 
İbrahim Diblen 500 

Süleyman . Esenean 
Ali kızı Rakibe 
Hasan Siileymarı 
Salih Mahmut 
Süleyman km 
Haaan İbrahim 
Salih Boğay 
Saaan Salih 

Garip veresesi 

Safiye 

Diblen lbrahim 
Mehmet oğlu Huan 
Süleyman Mustafa 
Abdurahman Mahmut 
Hasan Nazlıcan 
Hasan Sabuncu 
Süleyman Aıiz 
Batman vereıeleri 

Ali kızı Meryem 
Salih kızı Emine 
Ali kızı Rabia 
Hasan oğlu Recep 
İbrahim Kamil 
Şaban vereıesi 
Ali kııa Hatice 

1000 
700 
600 
900 
800 
500 . 

2000 
500 

1500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
700 
600 
700 
800 
700 
500 
500 
500 
500 

Saıeyman kızı Vahide 
Ta$çı Mustafa 
Hamit Tekin 
Saıt ve Yunus 
Oiyap ve Yuıuf 
Kamil Salim 
Salih Mehmet kardeşleri 

Ahmet kııı Zı.!hra 

Süleyman Sırrı .ôza slao 
Muıtafa Yeşil 

Mehmet Çopur 
Nuri Açar 
Mehmet Gözilyeıil 
Mehmet G .. dik 
Hüseyin Ôı 
Hasan Yağan 
Bayram Kare 
Hakkı Akdeğ'irmen 

Tekin Gözütek 
Kadri Ramaıaooğlu 
Mehmet Atlıefe 
Hıdır Maıo 

Ahmet Kurtak 
Mehmet Ekerer 
Abdullah Hayırlı 
Vanlı Nihad E~m · ;ı 

500 
500 
500 
700 
500 
500 
700 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
700 
700 
800 
00 

3000 
50U 

1000 
500 
500 

1500 
1000 
2500 

Ali V"' Sıileymırn Ôzrkıci 
Hü~··yin Ulular 

1000 
2500 
500 
500 
500 

Mushfa Uıuıar 
Sakıp Karaca 
Ahmet Demirci 
lbrahim Hoşcı'ylin 
Mehmet Tanış 

Mehmet Koıak Ükü 
Kerim Niıan 

Feyzi Oldaç 
Ali Çepni 
Demirağ' karııı 

Temur ağ'a kızı 

Mustafa Eker 
Musa Abidin 
Şambayath Dormuı 
Ahmet Arılan 
Hasan Kııacık. 
Ali Sofu 
Mustafa Ünlü 
Ramazan Ünlü 
Mehmet Sevinç 
Fatma Ural 
Nabi MenemencioQfo 
Aıı Kortak 
Bekir Çaylak 
Osman Karadeniz. 
Cabbar veIHacıören 
Mehmet Mirıa. 
Hamamcı Mehmet 
Remzi Çakır 
Ömer Kaya 
Kasap Mehmet 
Salcı Rifat 
Liitfi Kıldağ 
Muıtaf a Keıkin 
Ali Serdar 
Duran Akçelik 
Hacı Mahmut Uygun 
Şükrü Yılmaı:.türk 
Salim Korbak 
Hasan Şim§ek 
Mehmet Şimıek 
Hüıeyin Ağba 

Eyüp Ünal 
Ahmet Hılmi Arık 
Cumali Uludağ 
Halil Yüksel 
Kamil Kurtar 
Emio Seçkin 
Hüseyin KAğıtçı 

İbrahim l:So~ay 
Ahmet Akyol 
Salim Erdem 
Mithat Adıgüzel 
Ahmet Kapıcı 
Süleyman Binci 
Mehmet Fin ik 

1000 
1500 
500 
600 

1000 
4000 
1750 
2750 

500 
500 

2000 
2000 
600 

2000 
3000 
2000 
1000 
500 
500 

3000 
1500 
1500 
600 
800 
500 

2000 
500 
500 

3000 
3000 
1500 
500 
700 

600 
4000 

500 
500 
500 
500 

looo 
2500 
looo 
1200 
2000 

500 

, looo 
1500 

500 

600 
800 

500 

800 
500 
700 

Ha~ı Ali Finik 500 
Tevfik Savatlı 2000 
Mehmet karısı Firdevs 500 

Mu,tafa Ôıırfir 2ooo 
lGerill ı aat D71a4a) 
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Adanadaki Varlık ver- li·l;m•~~ 
·-

~M~-~U~B6 l i 1 an 
Ziraat· Vekaleti Pamuk Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

..) . -
gis. ~mül{ellefleri TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 16- 14 - 1942 
1 
~ Çallarowa akala elllollerlae : ( Baıı 1 inci ıa7/ada ) Muıtafa Haslaç 500 

Nuri Türkmen 1500 Mahmut Atay 500 

Oımın Karaca 500 Kamil Serinıöz 500 

Muıtafa' Akı;otan 1000 Şaban Zeki 600 

Mehmet Demirel 500 Cemal Ata 500 

H. Ali Gülotlu 500 Abdülgafur Komiayoncu 500 

lımail KöylüoA-lu' 700 Cabbar Deveci 600 

Kemal Köylüotlu 500 Abdullah Ekici 500 

Ahmet Kadılar 700 Bahri Karlı 500 

lhıan Ünal 500 Hasan Ôıbilen 500 

Cumali Kaya 700 Celil Erbay 500 

Mehmet Yalı 1000 Hasarı Uyar 700 
Mehmet Tıyıluıı 500 Zamir Elrici 500 

Süleyman luüur 700 Veyıel Uyar 600 

Ahmet Tayakıaı 500 Mehmet Ekici 700 

Fulı Mcto 1500 Sait Şahin 700 

Hakkı Cennet 2000 Şükrü Arıcık 600 

Ahmet Naıal soo Ali Ballı Can 500 

Adil Kaya 500 Yahp Ôıerçetin 500 

lamail Hakkı Telıin 500 Kadir Metelikçi 1500 

Ali Soy1al 2000 Tahir Erkuş 500 

Kadir Atak 500 Muıtaf a Solak 500 

Mehmet Ôıcan 600 Muıtafa Menci 800 

Hamit:Kthya 4000 Abdullah Kocı 1000 

Ahmet Demir 500 Mahmut Menzi 2000 

Salih Mahmut 100 Mehmet Kırılı: 1500 

Selim Hanife 500 Yahya Genç 1200 

Yuıuf ve Meryem 1200 Ali Alı:soy 1500 

Yasin Arabiye , 500 Ali Keklik 800 

Diyap ortakları 600 Hacı ve Mithat ince 600 

Hami, Mecit, Süleyman 2000 Halin:ı Koca 800 

Muıtıfa lbrıh\m 500 Ahmet Dokuı 2000 
Salih Haalaç 100 Bahri Dokuz 800 

Süleyman Hatun 700 Talip Kubat 500 

Deli Ali HaHn 500 Sait Öıkan 500 
Salih kızı Vahide 700 Cebbar Girmen 500 

Ali o~lu Ali 500 Kerim Akkuruo 500 

Mahmut Reyhan 500 Ahmet Yenice 600 

Süleyman Mirici aoo F.yyup Gürsoy 500 

D~li Hasan ortakları 500 Cafer Ünlü 500 

Tahsin lcııı Zekiye 500 Ahmet Adanalı 1000 

Mehmet:Gdçlü 2000 Yakup Güçlü 500 

Ali Ünal 500 Veli Gür 1000 
Süleyoıan Kılınç 1500 lıhak Yılmaz 600 

Ekrem Avni 1500 Yusuf Göymen 500 

Halil Onuk 500 Mustafa Aknal 3000 

Bekir Sapmaı orta~ı 2000 Hacer Bosna 2000 

Hüıeyln Dotan 500 Hakkı Muradlı 800 

Mithat Teper 1500 Zekiye Tekinalp 1200 

Ali Koç 2000 Mehmet Muradlı 1000 

ôıner Ataç 800 Tahsin Muradlı 1000 

Cumali Adıbelli 1400 Mehmet loegöllü · 2000 

Tevfik Köymen 900 Emine Behlil 1300 

Dcr\'İf Scrtdemir 1000 Nazmiye 
" 1400 

Huın lltiı 500 Hayriye Dura l400 

Veli lkiı 1400 Hasibe Ayral 600 
Rımaıan ikiz 800 Hamıa Ekici 500 
Edhem Hatice 500 Ha•ın Balıkçı 1500 
Yunuı Marangoz 500 Salim Serçe 1000 
Celil Boıdoian 500 Müıllim Benli 1500 
Rüstem Atar 1000 Lutfi Erlidoğan 1000 
Ömer E.rdiri 500 Sabri Güler 1000 
Mehmet Kürtlü " 500 Sait Güler 600 
lımiııl Cin 600 Hüıeyin Gökçe 500 
Kadri KıHcık 1500 Rüıtem Güler 500 
Hilmi Çamurdan 2sro Mehmet Tarım 500 
Zeytun Ziya 1000 Avukat:Hüsnü 1200 
Mustafa Sürmeli aoo Ali Sivaı 1500 

Darendeli: Muıtafa 500 İsmail Emilcikli 1500 

Kömircil İbrahim 500 Bilal Gökçeli 500 

Beruı Hıltim 1000 Ali oA-lu Şükrü 800 

Mustafa İbrahim 600 Manıur Beyaıyürek 500 

Bayram otlu Bilal 500 Hakin Eker 600 

Borua Hakim, Alber Diyıp 700 Muıtafa:E.lı:er 500 

lbrahim Zeynep yerdelen 700 Ômer oğlu Muıtafa 500 

Leyla Sabri Gül 500 Kamil Ünal 800 

Mıl'lmut Nedim 1000 Hdıeyio Ôıg6r 500 

Oıman Boıkurt 600 Mahmut Cabbar 500 

Dede lı\kçay 2000 Mehmet Yem 500 
Bekir Turtud 500 Celil Özler 3000 
İbrahim Demir 500 Hulusi Ünalan 500 
Ali Yıldız 500 Mehmet: Ôıbolat 500 
Yakup otlu Yusuf 1000 Ali Şimşek 800 
Ahmet Duran 1200 Hüıeyin Yıldırım 700 
Müslüman Nihad 500 Halim Yalçın 500 

Mntelli Adil 1000 Hayrettin Seyrek 500 

Meıarc(Kltibe 500 Ahmet Acı 700 
Halil İbrahim 700 Haaan Ôzkan 600 
Dudu Dolar 700· Hüıeyin Ôıkan 1000 
Oıman ve Bedir 500 Mehmet 900 
Şaban Satay 800 Abdurrahman Uıanmaz 600 
lbrıhim Salih 500 Abdurrahman Yıldır 600 
Metimet Şakir 600 Halil İlhan 509 
Hatan Ali 700 Abdurrahman Akman 500 
İtkender ve Selim 700 Veli iven 500 
Ahmet Vercseıi lbrahlm 800 Mehmet Bafatalar 500 
lsa Sfileymın 800 Şükrü Kaya 600 
Makbule ve Abid 500 Ahmel Yaşanan 500 
Yunuı Raaim 500 Ali Şen 800 
Bayraktar Salih 700 Yuıuf Şen 500 
Klmil ve Hamide 500 Mehmet Dağ 500 
Süleyman Ôr.crdil .500 Hüseyin Sert 500 
Madem Mari Sorsuk 800 İbrahim Ongun 1500 

' Mehmet Ôıll.an Abdülkerim ortakları 1500 l 500 

Perkenbe - 17 .12.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalııtıralım. 
7.40 Ajans Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Karışık proiram 

(Pi.) 
12.30 

12.33 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Karııık Program 
(Pi.) 

12 45 Ajans haberleri. 
13.00 -
13.30 Müıik : Karışık Şarkılar. 
t8.00 

18.03 
19.00 
19.45 

Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik i Fasıl Çifte 
Konuşma (Ziraat ıaati), 
Müıilc : Dans tt1üıifi (Pi.) 

19.30 program, Memleket Saat 

19.45 

20.00 

Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
Konmauı (13 - üncü Ta
aarruf ve Yerli Malı Haf
ta11). 

Müıi" : Şarkı ve Türküler. 
20.15 Radyo gaıeteıi. 
20.45 

21.00 
21.15 
21.45 

22.30 

22.451 
22.50 

Müzik : Chopin'den Par
çalar {Pi.) 
Konuşma (Evin saati). 
Müzik : Müzik Sohbetleri. 
Müzık : Radyo Senfoni 
Orkestrası. (Şef : Dr. Pra
etorins). 

Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

Yarınki Program ve Ka-
oam3. 

KAYIP - Aıkerlik terbiı 

tezkircoıi kaybettim. Y eniıioi a · 
lacafımdan hükmü yoktur. 

Ceybaoan Kaldtr1m kö 
yilodeo 1brabim otlu 

322 dotumlu 
Hamit Canaao 

ııı:ııııııı:ııııı::ııı:ı:ıı 

Nlltetçl eczane 

iSTİKAMfT ECZAHANESi . 
Hükumet Yanında 

ııı:ıııııııııııııııı:ıııııı 

Kemal Kusun 
lsmail Saray 
Sıdıka Suphi Ramaıanoğlu 
Abıdin Ramaıano~lu 

Saime E.liyeşil 

Niyaıi Geçeli 
Hamit Donma 

2500 
500 

1000 
1500 
1500 
2000 
2000 

K7LO : ı FIATJ 

1 
CiNSi En az \En çok 

K. S. K. S. -= - ~-

' Akala ı 00,00 95,00 
1 Klevland Ç. 1 00,00 1 

Klevland 1 __ 8~,0(ı 86,25 1 

Kle\•land il 55,00 85,50 
' M. Parlağı 
; P. Temizi 

72,00 74,00 1 

00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 00,00 
j_K. Ç~di_ 15,00 _ 17 ,Oo_, 

Susam l 57,50 
\·-Buğday yerli 72,00 72,5ôl 
1 Arpa _o.oo o,oo 1 
' Yulaf 0,00 0,00 
1 - 1 ~ -........ -.... ··----·· . . 

l Satılık Arazi i 
i Adana Vilayet merkezine i 
i onbeş kilometre uzakta Bü- i 
i yük Dikilide , arasından su· i 
i lama kanalı , demiryolu , ve i 
i inşasına başlanan asfalt şosei 

i geçiyor. içinde şimendüfer is- i 
i tasyonuda vardır . H e r i 
i türlü ziraate , Portakal , Li· i 
i mon , sebze bahçeleri yetiş· i 
i tirmeğe çok müsait , birbiTine i 
i muttasıl derecede yakın altı i 
i parçada sekiz yüz dönüm a· i 
i razi satılıktır. i 
i fcar getiren akarla da mü- i 
i badele edilebilir. i 
• D. N. Arıkoğlu kardeşle- •• 
! re müracaat. • 
! Telefon : 347 , 355 ! ... _______ ...... --..... ~ 
: ........................ : 
f MOCEUİT YE BAVULCU f 

- Pamuk islahı kanunu hükümleri dahilinde 943 ıyıhn
da akala bölgesi olarak tayin ve ·ıan olunan , .Seyhan Geyhan 
nehirler ile Adana Misis demiryolu ve Akdeniz arasına isabet 
eden sahanın tohumluk ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda 
akala tohumu satın alınmış bulunduğundan l :J - 12 - 942 
tarihinden itibaren müdüriyetimizce çiğit mubayaatına son ve
rilmiştir. 

2 - Mezkur bölge dahilinde bulunan ve halen tohumluiu 
olmayan veya bunu temin edemiyen akala ekicileri Müdüriye· 
timiz~ müracaat ederek ihtiyaçları nisbetinde dökme ak ala çi
ğidini t 2 kuruştan ve elenmiş akala çiğidini 14 kuruştan muba· 
yaa edebilir]eı-. 

3 - Elinde ihtiyaçtan fazla akala çiğidi olanlar kendi to• 
humluk ihtiyaçlarından artan kısmım müessese malumatı tah
tında bölge dahilindeki ekicilere yemlik ve tohumluk olmak 
üzere veya kanuni ahkam dahilinde yağ fabrikalarına satmakta 
serbesttirler. 

4 - Müessesece münhasıran ekilecek tohumluklar selek
törden geçirilecektir. Çiğidini satmamış bulunan çifçiler iste
dikleri taktirde Üretme çiftliğin~ müracaat ederek yalmı eke· 
cekleri miktarı eletebilirler • Bu suretle elenen tohumluğun ve 
selektör altının kaldmlması doğrudan doğruya çiğit sahibine 
aittir. Yalnız selektör işletme masrafı iiretmece deruhde olu· 
nur. Mal sahipleri elenmiş çiğitlerini ve selektör altını çuval
ıamak ve kaldırmakla mükelleftirler. Müracaat etmeyen çiftçi· 
lerin çiğitleri elenemez ve kaldırılmayan selektör altılarının kı

zışma ve bozulmasından mesuliyet kabul olunmaz. 
5 - Akalaya tahsis edilen fabrika anbarları dolmuştur. Ya

kında yerli koza çırçırlanmasma başlanacağından mal sahiple
rinin çiğitlerini kaldırmaları , aksi taktirde fabrikaların tatili 
faaliyet mecburiyetinde kalacaklarındaıı masrafları kendilerine 
ait olmak üzere fabrikalarca başka anbarlara naklettiri)eceği 
alakalılara ilan olunur. 4 - 4 14882 
-- -- - -· ·--- --·-·----

CEYHAN BElEOİYESİNOEN 
Açık Eksiltme İlanı f Hidayet Çeri f 

ı ı Ceyhan,ıbelediyesinin 331 numaralı sokakta; ( 34 • 35 nu-
Cild işlerinizde temizlik, k k d k 

ı ı maralı so a lar arasın a i ) 115 metre tuldan ibaret hamyol 
ucuzluk, sürat 11rarsanıı (Al · 

ı tın kitap) cild evin1: uğrayınıı.ı sahasında yaptıracağı moloz teşıyle adi kaldırım ve yaya kal-
ı Her ti.ırlü cild, okul çan- ı dırım inşaatı ( 6519 ) lira ( 97 ) kuruş kaşif tutarlı olup 23 , 12-
ı talan ve bavullar yapılır ve ı 942 Çarşamba günü saat 15 de açtk eksiltme suretile ve bele
: tamir edilir. ı diye encümeni tarafmdan ihale edileceğinden isteklilerin% 7,5 
ı Adres : Türkaöz.ü mat· ı j muvakkat teminatı ve Ticaret odası kayıt makbuzu ve nüfuz 
ı baa111 sırasında evkaf apart· ! I t k · ·ı S h N f ı ··d·· 1 .. ğ d · fh l d·ı · ·· 
i.::~~:~a .. ~~~ .... i ı ·~t::h~~~:~ 

1

v:si~:ri;~ b~l;~;e ~:al:r guünn s:at;~~e 
5

~e;b~nm~el~;i~ 
-------------1 ye salonunda hazır bunmaları ilan olunur. 

Yurddaş ! ıs-11-19 14892 

Kızılaya üye ol 
ve her zaman 
için yardım et. 

Satıhk un değirmeni ve 
masara taşları 

i 1 an 

Tam takım çakmak , tabii zımpara ve olkaniz taşlarımız 

gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile taşlarının 

satışlarına başlanmıştır. Taşların kutru 60 santimden 130 san· 

time kadardır. Sayın müşterilerime müjdeyi bir borc; bilirim. 

Adrea: /nönü caddesi Mermerci 
/brahim Cavlaz numara 279 ADANA HUSUSİ MUHASEBE MOOORLUCONOEN 8-15 

Adrese dikkat edilmesi ıayıo miifterilerdea ayrıca rica olunur 
Vergi borcundan dolayt İstiklal mahallesinde 309 ada 31 parselde A
merikalıTomaı H. Bavere nit ahşap ev, tarla ve çinkodan fabrıkası 
6 - 1 - 943 çaışambaegünü birinci ihalesi yapılaceğından alıcı olan-

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basılaı2'1 yer : Türksözü Matbaası lanlııların idere heyetine müracatları. 17-23-27-31 14897 
~--~~--..:.-..~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~...__..__..~~ ---

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden: 
. .\Muhammin Cinsi Ôlçü Mikdan 

Bedeli M. Murabbaı 

Lira Kuruş 

.500 00 
500 00 
500 00 
:500 00 

1500 00 
55 00 

4000 00 

4900 00 

3600 00 

Dükkan 

" 
" 
" Arsa 

Müfrez bahçe ve tarla 
35 dönüm 175 metre 

29 Arşın 

29 
30 
30 

" 
" 
" 54 Metre 

27,5 " 
32340 " 

Müfrez bahçe ve tarla 37392 ,, 
40. dönüm 632 metre 

Mevkii 

Karşıyaka 

" 
" 
" Karasoku 

Eski hamam 
Şehir civarı 

,, 

" 

Karşıyaka 

San yakup 

Soka2'ı 

-
Miıiı caddesi 

" 
" 
" Siptilli caddesi 

Ta~çtkan 
Sultan sokaj'l 

" 

" 

Yeni mezarlık 
Alemdar caddesi 

Vakıf ve 
Vergi No. 

216 
3/8 
4110 
1/4 
201 

203/124 
1/203 

2/203 

3/203 

Tapusunun 
T. No. 

Nisan 932, 226 

" 
" .. 

168 Ada 
78 ,, 

Mart 927 

" 

" 

227 
228 
225 

54 Panel 
1 .. 

193 

" 

" 



BIRINCIKANUN 

1941 

PGtG Caddesi 

Telefon : 31!5 
• • 

' -

-..... .,.,,. 
PERID CELA'°' GIYJlll 

Sayıaı her yerAle ı6 Kuru• 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kunılaı Tarihi : 1 KAnununni 1924 

OnMldzlncl Jll - Sayı : 5580 

Sovretler dün Don' da 
büyült hücuma geçti 

Cenup ve merkezdeki savaşlar 
.............. ---1 Ankara :17 (Radyo gazeteal)

Almanlann Sovyet cenup ordu · 
ıuna kartı bir taarruza geçtiti 
dün •kfllm bilclirilmifti • Alman-l Müttefikler Norveçe • l asker çıkaracaklar 

• • ••••••••••••• • • f .f.:nlıara : 11 { RoJyo Ga~etui ) - Mütt•li'1e· f 
t rin Noro.ç• a•lter ç•••acap haklunda ,ayialor dön· t 
ı melıl.edir. Bu otaiyet iı~uine Almanlar Ja Norueçte· : 
t lıi a•lteri ltuov.derini talcoiye •tm11k eJir. f • • •••••••••••••••••••••••• 

l11r taarruzuna daha büyük bir 
hız vererek ilerlemit ve Sovyet 

cephesiai yarmııtır • Fakat bu 
yarmayı Sovyetler kapalmatbr · 
En ıoa bir habere göre, Sovyet
ler Don b6lneinde büyük bir 
taarruza ıeçmiflerdir • 

Berlia : 17 ( Radyo ) - Ruı· 

lar dilnkü muharebelerde allmlf 
uçak kayıp etmiftir. 

Moako" : 17 ( Ra.IJO ) -
Kıtalarımız Stalingradda ve mer · 
kez cepbeıinde bücamlarıae de

l Gtırkl ı ncıl surada l 

Rom melin Kuvvetleri dün 
Şimal Afrikada çevrildiler 

-------------··--------~~-

Mtittefik o:rdular-ı ilerlemekteler 
Anlııara' l' (Raciye G•••taen- 1 
Rcmelin mihim artçı birlik· 
leri Matre~ böJıeainde çevrilmiş
tir. Bu haberi Londra radyosu 
vermektedir. 
A11kan: 17 [Radyo G1t2elesl}
Tunuata mihver kuvvetlerinin şim· 
dilik iyi bir vaziyette oldutu re 
len haberlerden anlaşılmaktadır. 

Berlio : 17 ( Rad10 ) - Tu · 
auı ve Biserte şehirlerinin arka 
ııoda bGyilk bir demir1olu •ebe· 
keti vardır • Mibverciler bunun 
için hazırlıklarında kOla1lık ,ar 
miflerdir • 

ltat,ular evvelki ,On yirmi 
iki laıili& tankını tabrip etmiı
lerdir. Sahil yolu boyunca iler · 
liyea lnrillz kıtaları .A.lmaalar 
tarafında• dafı'llmlfbr. 

Berlia : 17 ( Radyo ) - Bu · 
i'Öll de fimali Alrikada mubare· 
beler devam etmittiır . Cezair ve 
Tunus hudut bölıeıinde Alman 
bava kunetleri dütmanıa deniz 
ve han flılerioi blcuma dewam 
elmiftlr • 

Roma : 17 ( Radyo )- Sirte 
bölreaindeki Mibver kuvvetlerinin 
hareketlerine enıel olmak mak· 
,.dile dütmaaın yapbtt tefllb• 
bGıler kanlı muharebeler netice
ıiade akamete utramııtır • Bu 
aabarebelerde difmanclan bir 
bayii etir ahamıı , birçok mik· 
taru malaeme ele pçirilmiftir . 
c .... ~ Libyacla tahra miifreaele
ri• is çöldeki clütmaa ıuruplarını 
clatıtmıtbr • Birçok küçGk tank 
tahrip edilmif ve etir ahomııtır . 
AYCttarıanr. logitlz ketif kıtala
rıoı ....Waeli tlfeak atefiae tu· 
tarak yakmlfbr. Bir Alman uçatı 
Ceuirde Amerilwa - lnriliz 
ku••~tleriaia itrali altında bu · 

4 luaan bölıelerdeki boa üıleriDi 
bombala----. 

Berlio : 17 ( Rad10 ) - Tu· 
ouıta karada ve ba•ada ketif fa
aliyeti artmlfbr • Alman bava 
laaw'etllıri buaıda liataıdltl ma 
ha••• .U,Or. T1111aa. ve Biae.te 
fehirleriain arkuaadaki bilpde 
A•rupaclakilerle mUUJeM edi· 
lebilecek kadar ıeliımlf bir de· 
mif)'olu tebekeıi vardır • Bu te· 
bea...n. lluluadutu belire ile Ta 
auaaa cWaa i~erilerla. ıiüo pl
ı. -Mlhftr 11 ... ...,..... eli.de 
buluau7or . Bu vaziyet Milaver 
kıtalannıa ha&ırhk hareketlerini 
kola1laıtırmıfhr . 

ÇOK Ael 8la OLIM 

ŞAİR TALATI DON KAYBETTiK 
Muhitimizde herkes 
tarafından tanınmıt 
ve çok ıevilmiı olan 
kıymetli memleket 
çocutu (air Talat 
Muter dün bayata 
g3z,erini yulQmUf 
tur. Bu haber biltün 
febirde büyük bir 

tee11ilrle karfılan -
IDlfbr. 

Merhumun hıtl ter· 
cümesi ile me-nıle · 
kete yaphtı hizmet 
ler, ıiir ve edebiyat 

saha11odaki kudretli 
varhtını bu sGtun · 
larda bilahare te 
bariiz ettirecetiz • 

T0RKSÖZ0 , ar· 
kadaıımız ötretmen 
Celll Sahirin ve bü · 
tan Muter aileainio 
bGyGk kederini bü · 
tiin samimiyeti ile paylafar we deterli ölüye Tanrıdan bol rah
met diler. 

Kıymetli edip Taliha cenazeıi buıiio 1aat 14 de inhisarlar 
Baımlidlrlllil yanındaki evinden törenle kaldırılacaktır . Emioiz 
ki, kendiıini çok ıeven şehrimiz ballundan büyilk bir kütle bu 
hazia tirende bulunacaktır • 

Harp sonrası durumu 

ve İngilizler 
Londra : 17 ( Radyo ) - in -

ıiliz maliye aazm " Harp ıon· 
ruı durumumu• için bedbin de
tilim . Harp tuarrufumuz dikkate 
tleter bir yekQn tutmuıtur. ,, 
demlftir. 

Şili dahiliye nazırı 
V aşingtona geldi 
Vafiaffon : 17 ( Rad10 ) -

Şili clabili1e nazırı Vaıingtona 

relmiftir. Naz1r Ruznlt taraf au ı 

clao kabul edilmiıtir.Hal ve Velı 

le de koautmalar yapdmlffar. Bu 

konu1111alar1n mevzuu Şili harici 
ıiya.etine aittir. 

Edenin beyanatı 
Londra : 17 ( Radyo ) -

Eden Avam Kamaruında clemit· 
tir ki : 

" - Harp cinayetlerini mu· 
hakeme etmek ilzere beynelmi
lel biır komite kunalacaldar • 

İngiliz Ticaret 
gemileri aı tıyor 

Londra : 17 ( Radyo ) - A
vam KamarHında iıtibsal aum 
Ltltoa 943 de 1aptlacak ticaret 
ıemilerinin yirmi milyon tonu 
•tacatını taylemiftir• • 
Ruzveltin parlamento 
azasına teşekkürü 

V aıi.artoa : 17 ( Racl10 ) -
Ruz•elt parlamento azisıaa son 
iki yılki me1&ilerinden dolayı te 
tekkGr etmiftir. 

Lontlra'da· Bulunan Bir Hür Fran•ız Subayı 

DARLANIN DEMECi 
Fransayı ve Peteni düşman baskısından 
kurtarmak ·imkanına malik bulunuyoruz 

CEYHANDA 

Numarasız ve frensiz 
dolasan bisikletler 
Ceyhan : 17 ( TGrklözG mu· 

babirinden ' - Takside çalıtan 
bilümum moU5rlü ve motörsüz 
aakU va11talarile motoıildet ve 
bltiWetlere mahalli betediyelerce 
birer n .. mara koodutu ve bu 
uıulüa yurdun dört bir tarafında 
cari oldutu malGmdur. Buna rat· 
men, Ceyhana her utradıtımda 
birçok firensiz ve aumara11z bi-
ıiklet görmekteyim . Hem de bu 
biaikletler kira ile çocuklara, de 
likanlalara billlsa her i.tiyeae 
veriliyormuı . 

Bu huıusta beni tenvir et -
meleri için malumahna müracaat 
ettitim bir c~ybanlı , pı1asad11ki 
fireaıiz ve numaralı& ç .. lıfAD bi 
sikletleria Mehmet A ltaok namın 
daki biıikl~tçiye ait oldutunu ve 
bu kimsenin hilen belediye ialaı 
buluama11 dolayıaile kimaeDiD ıes 
çıkaramadıtıaı yana yakıla an 
latta . Ve ıunlara ilive etti: 

- Mütece11is bir K'azeteci 
olmanıza ratmeo maaleıef K'eÇ 
kaldıtınızı ıCSylemek iıterim Zira, 
bu biıildetler ıeoelerdir hep blSy· 
le numaraaız ve çotu da firensiz 
piyal&da çahfmaktadar Diter ta 
raftan buıuıi biıikletlerin bunlar 
ıibi numara11z dolaımllsına mü
ıaade edilmemektedir. 

Biaaenaleyb, mademki bu bi 
ıildetler belediye iwından bu 
lunan bir zata aittir . Şu halde 
K'CSnül isterdi ki , bu vaziyet K'a 
zete sütunlarına aluetmeden bü 
tüa biaikletlere numara takılar11k 
fiklyeti Dlucip olmamalı idi • 

Ankara: 17 (Radyo gnzete•l)
Amiral Darlan bufiln de milletler 
arHı Politikanın an ıafıada bu
lunmaktadır Darlan bugün Fraa 
1anıa bir eıir oldutunu , buoları 
Marefal Peteale birlikte kurtar
mak lazım gelditini ı6ylemittir • 

Da Golcular ise Darlaaıa bu 
ıöderiıu: inanmamaktadır. 

ViJki ite Amerikan komuta· 
nanın Darlan ile yaphft ••lat· 
mayı iJİ karıalamaktadır . 

Londra : 17 ( Radyo )- A · 
miral Darlan çarf8mba akfaını 

yazelecilere beyanatta bulunarak, 

demiştir ki: " Fransa kurtuldutu 
gün kendi rejimini kendiıi tayin 

edecektir. Herke. için umumi af 
ilan edilmiftir . Biltan aıkeri te 

ıisler ve bava meyda.alara elimi& 
dedir. Hiç bir f8bıi emelim yok 

tur. Memleketim kurtulunca be
nim vazifem de nihayete erecek 
tir. Yakında temtili bir Fran11& 
meclisi kuracatız • 

Lond ra 17 \Radyo) - Ceza 
ir radyosunun bildirdı~ine gört>. 
amiral O.ulan doğu cezairdc uçak

la ) aptığı ima bir teftiı cınaıın 

da demiştir ki : 

- ••Sekiz Son Trırindcn beri 
Fransayı ve Marcıal Peteni düş· 

man ba1lmından kurtarmak imki 

nına malik bulunuyoruı . Bu kur· 

tarıf itine müttefiklerin yardımı 

ile g ıriştık . Şimdilik bütün gayret 

!eriniz zaferi elde etm«'te müte 
vtccih olmalıdır. Daha ycneceti· 

miı pek çok güçlükler vardır. 

Fransayı muvakketan kaybettiti 
mevkiye yükıeltmek için sabır ve 

aı im göstermem iı lazımdır.,. 

Alman ve lngiliz 
hava hücumları 

Lorıdra : 17 ( Radyo ) - ln
gilz hava nazırlığının tebli~i: 

Dün havanın bulutlt olmasın
dın f aydalınan Mihver uça klan 
lngilterenin cenup ve cenup- do
tu bölgelerinde uçmuıtur. Bun
lardan ikisi Londra dolaylarına 

kadar ıokulmuştur. Bir çok yer 
lere bombalar atılmış ve ha11 ha
sar olmuştur. Pek az ölü vardır. 

Serlin : 17 (Radyo) - Dün 
kşam birkaç lna-iliz uç&tı Alman· 

ya üstüne tesirsiz iz'aç hücumları 

yapmıştır. lngiltcrenin Cenubun 
da Alman savaş uçakları bir çok 
tehirlere yangın ve tahrip bomba
ları atmııtır . Bir uçatımız kayıp · 
tır, 

Hususi bir teblitdc de bildi
rilditi gibi , Alman dcnizaltalan 
fİmal , merkeı ve C«'nup Attan• 
tikte ve Kap şehri civanndakı 
sularda topyelcün 98000 tonillto· 

duk 18 ticaret ienıiıi batar mı~tır. 

ı .... TD•••Od .... ı 
ı ı 
ı Kıymetli okuyucularıaıa ı 
ı KurM. ba7raauoı tebrik eder.ı 
ı Sıhhat ve Maclet diler. ı 

ı . ı 
ı "Tihk.öıü" bayram -miio• ı 
ı tebetile dört fÜn tatil yapa ı 
ı cak Ye ayın 23 üacü pal 1 
ı nefir vazife.ine :devam ede- ı 
ı cektir. - 1 
ı ı .......................... 
Kazalarımızda 
gaz ihtiyae1 

Ceyhandaki durum 
• Ceyhan : 17 ( TOrW&I •u 

habirindea ) - Ceybana , kaza 
balkı ihtiyacı için basan ayda , 

bana iki ayda bir , az aaiktarda 
ıazyatı relmektedir . Ceybanda 
iıe hilen elektrik tetiMh me.eut 
olmadıtındaa Belediye tarafından 

bu fazın bir k11mı mahallelere 
•e bir k111D1 da ld5ylllere clatı· 
blır • 

Gerek mahalle .e gereU. 
köyler clatıtma birlikleri mahelle 
ve k61lerinde ltirer tevai llıteai 
tanzim ve her gaaı alana iımi 

kar1111nı imaa ettirmek ıuretile 

aifuı miktarına rare ıaaı datıt

maktadarlar. Diter taraftan , bir 

çok k6yliller aylardır rauızlık 

yüıüadea evlerinde karanlıkta o· 
turduklarıaı ve K'•& almak için 

muhtarlarının BelediJeJe nkl 
milracaah üaeriae "Gaa kalmaclıln 
cenbile kartılqbklarıaclu tiki· 

kiyet etmektedirler . Hakikaten 

bu .. tanclaılar gaz alam•mıılarta 
•bebi nedir acabl ? Eter ilk 
plen (Hl alıyor Ye - IOD felene 

bir ıey kalmıyor1a , bu hiç de 

dotru bir uıul ve muamele ol
mala ıerektir. Binaeaale1b , ek· 

ıeriıi çiftçi olan ve bazının e•İa · 
de hHtaıı bulunan kaylillerimizin 

ı•&ıız bırakılmaları. dotru detil • 
dir. Bu buıuıta alikadarlaruı dik 
kat nauranı .. çekeriz:. - M.Selçak 

ı ........................ ı 

İ Göbbelsin yeni i 
i bir yazısı İ 
ı ı 

i Harbin şimdiye f 
J kadarki safhaları ı 
ı lehimizdcdir 
ı ı 
Ankara:l7 (Radyo Gaz••,..... 
Gabbela Jazclıtı bir makalede 

harbin ıelitimini iaceliyerek eli· 

yor ki: " Harbin timcliJe kaclar 

olan 1afbalan hep lelaimiacledir . 
Alman ıtratejisi harbi aaGmkGn 

oldutu kadar uz.aklara ılStGrmek

tir. Bunda muvaffak olmuı bulu· 
nuyorua . ,, 

Hamiyetli yurddaşlar! 
BetyGz kadar ilk tahıilde 

bulunan Türk yurularanın yemek 

yediti Çocuk E.irıeme Kurumu 

Bayram mGauebetile kdeeetiai~ 

kurbanlardan nyahut etlerlodea, 

olmaua aakclen 1arclualartoızı 

beklemektedir • 

_.__ ..,._..._. __ 
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Tarih, Tetkik : 

Bekri Mustafa 
dünyası ve 

Piyerloti 
19~2 dünyası garp, siyaset. 

iktisat şu ve bu bakımdıın bir sa
çı .. Harp olanca dehseti ile devam 
ederken cephe gerisi diplomat ve 
fildr adamlarının her birinden baş
ka ses • çıkıyor. Bugünkü dünya 
karşısında ıık sik Bekri Mu .tafa · 
nın meşhur fıkrası nı hatırladım 
Bekri bir gün büyük bir kalaba
lıkla götürülen: bir cenazeyi dur
durmuş tabunu indirtm iş ve ka
pağını açarak bir şeyler söyle
dikten""sonra tekı ar kapamış ve: 

-Haydi, yolunuza devam edi · 
niz .. demiş 

Bekriyi yakalamış, pad işahın 

huzuruna çıkarmışl ar, Padişah sor 
muş: 

- Cerıaı:~yi neden durdur-

dun? 

- Merhumun kulağına g i:ıli 

bir şeyler söyledim .. 
- Ne söyledin ?. 
Bekri · aöylemem·ş , boynunu. 

bilkmüş : 
- Söyleaene .. 
- Söylenec<tk şey değilde . 

Pad şahın merakı büsbütün 
artm•ı .. ve işi tehdide kadar vardı
rarak: 

- Ya ıöylersin, yahut boy
nunu vurdururum. 

lşin şakası olmadığını anlayan 

bekri : 
- Dedim ,'_ki demi~ , bekri 

Mustafa Ayasofyaya imam oldu. 
Padişah birdenbire bir_şe}' an

layamıyarak: 
- : Bunda ne var, demiş .. 
- Nasıl ne var .. Bekri Musta · 

fa Ayasofyaya imam olursa dün 
yanın hali anlatılır .. 

Bugünkü:dünya , bekri Mua
tafanın anlatmak iıtediği dünyo
dan farksız olmasa gerek .. 

* * * 
Piyer Loti Balkan harbi ıçın 

1912 de. şu satırları yauyordu: 
"Demek:\. terakki,: .. medeniyet 

hıristiyanlık son sürıttle makine 
gibi bir kıtaldeo başka bir fey 
de~ildir. Ve şimdıki halde bunla
rın ıon manasını şarapnel veri

yor. 
Şarapneli Son yırtıcı hayvan

ları mahvetmek ve kemirici m ık · 
roplarıınızı : ortadan kaldırmakla 
uğraşılan bu uırda, artık menfa
atlar açılmıyac:ik, bu kadar ce 
hennemi makineler icad: eden ~im· 
ıeler için t• şhir direkleri dıkilmi
yecelc:hal On beş;günden: az bir 
zamanda, bütfın bir memlelı:tt kı
ı.ıl kan içine batmış, en kahraman 
en .aglam altmış bin " i şi vücut

ları delik dtşık yerlere yatmıştır. 

Yazık,:yazık Avrupaya .. Ha
yatımda ilk defa olmak üzere 

:ıannederim ki bağıraca~ım: Ya
zık son har bel. . ., 

Pi yer Loti bugün yıışasayd ı 

kimbilir ne diyece"ti? - N. A. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

CUMA - 18.12.1942 

7 30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çaltştıı alım . 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8 30 Müıik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karı~ık Program 
(Pl.) 

12 45 Ajans haberleri. 

1300 -
13.30 _ Müzil< :: Prşrev, Semai ve 

Şarkılar. 

18.00 Program ve Memle1'et saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik i Fasıl Heyeti. 

18 40 Mii:ıık : Dans Müziia'i (Pi ) 

Sovyetler dün Don'da 
büyük hücuma geçti 

( Bı$1 1 inci sayladı ) 

vam etmiştir. Bazı düşman kollıı 
rını esir ettik. Tuapse bölgesinde 
muharebeler devam etmektedir . 

Berlin : 17 ( Radyo )- Al · 
man tebliği : Terek bölgesindeki 
Alman lutaları Rusların bir bü 
cumunu ağır kayıplar verdirerek 
J •üskürtmüşlür. Savaş uçakları ta · 
rafından desteklenen Alman ve 
Romeu kıtaları Don ve Volga 
nehirleri arasındaki düşman kuv 
vetleriııi daha gerilere atmışlar · 
dır. 

Don nehrinin büyük dirse · 
ğinde düşmanın mühim kuvvet · 
lerle tekrarladığı hücumlar akim 

bırakılmıştır . Ruslar mühim pi

yade ve tank kuvvetlerile hare· 
kete geçerek Don bölgesinde 
İtalyan kıtaları tarafından tutulan 
kesimde hücumlarına devam et· 
miştir. 

ADANA HAlK(Vİ R(İSlİ
GiNOfN · 
Adananın değerli şairlerin

den ve arkadaşımız Celal Sa
hir Muterin babası ve Akif 

Üretmenin kayın babası 
Talat Muter , müteJa olduğu 

hastalıktan kurtulamıyarak ha
yata gözlerini kapamışhr, Bu 
değerli memieket çocuğunun 

cenazesi bugün saat ( 14) de 
Mustafa Rifat eczanesi civa· 
rındaki evlerinden kaldmlacak
tır. Birçok Halkevli arkadaşla-

rımızı cenaze merasimindebu
lunmaları rica oluııur. 14902 

ilAN '· 

Seyhan Defterdarlı

ğından : 
Kazanç vergisi ikinci tahiti . 

nin 1 nci Kanun ayında ödr. nıne

si 2395 sa yılı kazanç verg ·si ka . 

nunuo 73 ncü maddesi iktiıesın· 

dan bulunmuş olduğundan taksit· 

lerini bu ay içinde tahsil şübeai 

veznesine yatırmayanların veı gile

ri % 10 zammile ve tahsili emval 

lcanıınu hükümlerine levfı kan tah· 

sili cihetine gidileceği mükellefle· 

riıı malumu olmak 
lunur. 

ilan 

iizere ilan o-
14000 

Seyhan Defterdarlı· 

ğından: 
4305 sayılı kanun mucibince 

varlık vergisi .ile teldif:edilerı çift · 
çiler vergilerini .. doğrudan doğru-

ya Vilayet tahsilat şt fli~i delale 

tile merkez veznesine yafırecalı: 
larındaıı fu:ıuli olarak tahsil şube· 

si şdl iğine veya suvnri tahsildar
larına müracaat etmemeleri ilan 
olunur. 14901 

19 00 Konuşma (ltisat saati). 

19.15 Mü:ıik: Şarkıları. 

19.30 program, Memleket Saat 

Ayarı ve Ajanı Haberleı i. 
19.45 Konnıauş (13 - üncü Ta

sarruf ve Yerli Malı Haf
tası). 

20.00 Müzik : Beste ve Semai . 
ler. 

20.15 Radyo gaıeteıi. 

20.45 Müzik : Saint - Saens -
Piano Konçerto'su (Pi.) 
Çalan : Arthur de Grecf. 

21.00 Konuşma (Evin saati). 

21.15 Temsil 

22.00 Müzik : Radyo salon Or · 
kcıtraıı. Necip Aşkın) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2ı.so Yarınki Program ve Ka· 

panış . 

n--~;;-~::::· ı 
! Adana Vilayet meıkezine ! 
! onbeş kilometre uzakla Bü- ! 
! yük Dikilide , arasından su· ! 
! l ..ı ma kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şosei 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- i 
! tasyonuda vardır . H e r i 
! türlü ziraate , Portakal , Li- i 
! mon , sebze bahçeleri yetiş · i 
! tiımeğe çok müsait birbirine i 
! muttasıl derecede yakın altı i 
! parçada sekiz yüz dönüm a i 
! razi satılıktır. i 
! icar getiren akarla da mü- i 
! badele edilebilir. i 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- • 
! re müracaat. ! 
! Telef on : 347 , 355 ! ... _____________ .. ~ 

,, ·=~ ·~ ~ ·~ --= 

11BORSA 1 
!!

1 

PAMUK - HUBUBAT ı' 
i 16· 17 - 1942 • 

·- ~ '-----!:: 

1 

KiLO FIATI/ 
CiNSi En az 1 En çok l 

1 _ _ _K. S. i K. S .. 

11 Akala ı 00,00 95,00 J 

ı Klevland Ç. 00,00 
/ Klevlandl 88,0f• 86,25 1 

Klevland il 55,00 85,!>0 
--·---r----r--=-7~' 
M. Parlağı 72.00 74,00 

1 P.T emizi - 00,00 00,00 
-----·--~-' 
Kapım alı 1 

ı ~-Y. Çiğidi oo,oo 
\-K. Çi.=ğ_i_d_i - •·-ıs-.o-o- =:-11-:00 
1 Su_:;aın 57,50 
Bu~day yerli 72,00 ,-72,50 
Arpa 0,00 0,00 .___,_ ___ -
Yulaf 0,00 0,00 

ı"" .................... : -===~-=· ==-"'---==il 

i MÜCULİT VE BAVUlCU f ıımmmıımmmmıı i : Nöbetçi eczane 

i ~:~:,:,~~d5::'.zı;k, i TOROS ECZAHANESI 
: ucuzluk, sürat ararsanız (Al · : Yeui Cami Yanmda 

ı tın kitap) cild evine uğrayınız.• ıı:ıı:ıı:ıuıııı:ıııııııııı 
ı Her türlü cild, okul çaH· ı --- --• . 
: tala'.ı ve_ .bavullar yapılır ve : y dd , 
• tamır edılır. • ur aş 
ı Adres : Türhözü mat· : • 
ı baası sırasında evkar apart· ıı 
! manı karşısında No: 76 ı Kıztlaya üye ol ......................... 
eo ö o o-o cio o-o o o o o o o o o o o o o o q o oe 
g tlROLOG - OPERATÖR g 
o DOKTOR O 
o o 
g Suphi Şenses g 
o o 
o Böbrek - Mesane - : Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g • VENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler para11.z muayene ıedilir O 

g 14-30 14685 g 
eoooooooooooooooooooaoooooe 

i 1 an 
D. D. Y. Adana 6. İşletme A. E. komis
yonu reisliğinden : 

Muhammen bedeli 8360 lira tutarında 220 ton sönmemiş 
kireç ~5 - 12 - 942 Cuma günü sao.t 16 da kapalı zarfla 
ihaleye konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin (627) lira muvakkat teminat ak· 
çeleri makbuzu ile birlikte Ticaret Odası ve ikametgah vesi
kalan ,nüfus tezkeresi ve teklif mektuplarını ihale :saatinden 
bir saat evel Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kireçler : Mersin , Tarsus , Adana , Osmaniy~ ve isken• 
derun istasyonlarında veya aralarındaki herhangi bir istasyon 
ve durakta yerinde vagon içinde teslim edilecektir, 

Şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiı olarak verilir. 
10-15-19- 23 14873 

------·--·--------- ... -·-·----------
i 1 an 

ADANA HUSUSİ MUHASlBE MÜOÜRlÜGÜNDEN: 
Vergi borcundan dolayı İo;t i klal mahallesinde 309 ada 31 parselde 

AmerikalıTomas H. Bavere ııit ahşap ev, tarla ve çinkodan fabrikası 
6 - 1 - 943 çarşamba günü birinci ihAlesi yapılacağından alıcı olan-
lanlaı ın idere heyt":tine müracatları. 17- '23- 27 - 3 l 14897 ___ ,_,......._ ________________ -----------

i 1 an 
SEYHAN VilAYETi DAİMİ ENCÜMENİNDEN · 

- Osmaniye - Fevzipaşa yolunun 15 000 kilometre· 
sinde Mamure şosası üzerind~ Mamur·e köprüsünün rıcat dı
varı istikamı::tinde inşa edilecek yol imlası ve istinat duvarı 
işi 2565 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 - 1 2 - 942 tarihine müsadif Perşem
be günü saat onda Vilayet daimi t.ncümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 
· müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - lsteklilt:~rin ( l 92) lira (38) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptık
larına dair bonservisleriyle iki fotoğrat , bir adet 50 ve bir 
adet 15 kuruşluk maktu ve bir adette 1 kuruşluk uçak pulunu 
dilekçelerine bağlamak suretiyle i\aleden üç gün evvel Vila· 
yete müracaatları lazımdır. 6- 11- 16- 20 14860 

ll:f oırmcırnnon r.flfZ 

•••••••••••••••••••••••••• 
f Bayanlara Müjde f 
f ~niAa~n ff • •• • ! OZEN i 
: Biçki - Dikiş Evi : 
f lstanbul Modern Dikif Yurdu mt!.zunu f 
f Diploma No : 135 f 

: Seher Göker ! 
f I - B_ayan . elb.ise .~e çamaşırları , .~~fanto .' Tayyör, Ropla- f 
ı nn uıuhtelıf şekıllerı, Pı1ama, Tuvalet, duz ve ışlemeli Buluzlar. f 

il - Her nevi fantazi ve Vazo çiçekleri, f 
: IlI - Her nevi Erkek ve Kadın Yün i'leri, f 
f IV - Er1'ek ·pijama ve Gömlekleri f 
f Bütün işler dikkat ve itina ile yapılır. f 
f Fiallar mütedildir. f 
f Sayın müşterilerinin siparişleri vaktinde hazırlanır. f 
f Adres· : Müze karşısında 4 No. evde ı 
f 3-8 14875 C. S. ADANA f 
•••••••••••••••••••••••••• 

SEYHAN DEfTEROARLIGINOAN : 
1 - Eski bir numaralı Maliye Tahakkuk Şube binasının 

896 lira 19 kuruş keşif bedelli temiratı açık eksiltmeye konul
muştur. 

:! - Eksiltme 23 - 12 - 942 tarihine müsadif Çarşam· 
ba gün Ü saat 1 O da Seyhan Defterdarlığından ~ yapılacaktır. 

3 - izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenler her 
gün Milli Emlak St"rvisine müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin ihaleden üç gün evvel bonservislerile birlik
teehliyet vesikası almak için vilayete müracaatları ve % 7,5 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saate 
komisyonda bulunmaları ilan olunur 10-13-19-20 14869 

i 1 an 
SAUH BOSNA UN VE ~IR~IR f ABRİKASIHOAN : 

Fabrikamızda çektirilmiş olan pamukların uzun müddet kal· 
dırılmamış haşalarımızm fuzuli ,. olarak işgal edilmesi neticesi 
çtrçırlarımızın faaliyetine >ekte gelmektedir. 

Binanaleyh şimdiye~kadar çektirilmiş alanların tarihi ilandan 
itibaren 15 gün zarfında ya bizzat sahipleri ve satılmış olanla· 
rm da satın alanlar tar«;ıfından , fabrikamızdan kaldırılmadığı tak· 
tirde bütün masarifat sahiplerine ait olmak üzere presi! ettirile· 
ceğini .. ve badema çekilecekleriıı de koçan tarihinden itibaren 
yine onbeş gün içinde kaldmlmadığı suretde ayni muamelenin 
tatbik edileceği )ayın müşterilerimize saygı ile bildirilir. 

18-23 14899 

i 1 an 
SEYHAN DEf TERDARUGIHDAN · 

Hazineye ait olup halen sanat okulu avlusunda bulunan
hurda silindir makinesi takdir edilen 800 lira muhammen be
delüzerinden açık arhrma ve peşin para: ile satışa Çlkarılmış 

olud kafi ihalesi 24-12 -942 tarihine müsadif Perşembe gü· 
nü saat!l4 de Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda icra kıhnaca 
ğından izahat almak ve görmek isliyenlerin her gün ve h~r sa 
atta Milli Emlak servisine müracaatları ve taliplerin % 7,5 te· 
minat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları ilan olunur. 1 O - 15- 18-22 14870 

CEYHAN BElEOIYESINOEN : 
Açık Eksiltme İlanı 

Ceyhan belediyesinin 33j numaralı sokakta; ( 34 - 35 nu
marah sokaklar arasrndaki ) 115 metre tuldan ibaret hamyol 
sahasında yaptıracağı moloz ·•teşıyle adi kaldırım ve yaya kal· 
dırım inşaatı ( 6519 ) lira:(,97 ) kuruş kaşif tutarlı olup 23 - J 2· 
942 Çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme suretile ve bele
diye encümeni tarafından ihale edileceğinden isteklilerin% 715 
muvakkat teminata ve Ticaret odası kayıt makbuzu ve nüfuz 
tezkeresi ile Seyhan Nafıa müdürlüğnde istihsal edilmiş mü· 

~teahhitlik vesikariyle birlikte ihale gün saatinde Ceyhan beledi
ye salonunda hazır bunmalan ilan olunur. 

15 - 1 7-l 9 14892 

Satıhk un değirmeni ve 
masara taşları 

Tam takım ç.ıkmak , tabii zımpara ve olkaniz taşlarımız 
gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile taşlarının 
satışlarına başlanmıştır. Taşların kutru 60 santimden 130 san· 
time kadardır. Sayın müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Adres: lnönü caddesi Mermerci 
/brahim Cavlaz numara 219 9 -15 

Adrese dikkat edilmesi saym müşterilerden ayrıca rica oluqur 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


