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Almanlar, şark cephesinde Yağmur yemiş pamuklar 
«Vaziyet çok vahimdir»· diyor V 
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- a ımızın reıs ıgın e ır aç gun 
Ruslar Voronejde muvaffaki- ··h· b. J J k 
yetler kazanıldığını söylüyor sonra mu ım ır top antı yapı aca 
.............. 
: l'raaıada Çete ı 
ı Barelıetl Artıror : 
f · Berut : 22 [ Radyo] - f 
f Fransade terhis edilmiş olan f 
f subay ve aıkerlerden teıkil f 
f edilen çete grupları 1940 den- f 
f beri devem eden faaliyetleri- f 
f ni artırmışlardır. f 
f Şimdiye kadar binlerce f 
f Alman aıker ve subayı öldü- f 
f rülmüıtür. Pari• • Marailya, Pa- f 
f riı • Biariç tiren hattı birçok f 
f def al ar tehr ip edilditi için f 
f timdi bu hatta işliyen tiren- f 
f ler bir Alman muhafız. kıtaaile f 
f hareket etmektedir. f 
f Diğer taraftan alınan bir f 
f habere sröre, Fransada onaltı f 
f yaşındaki çocuklar Almanya- f 
f da çalışmak üz.ere i11al kuv· f 
f vetleri tarafından zorla ıefer· f 
f ber edilmektedirler. f 

•••••••••••••• 
laglUı laıeteıe

rlae Gire 

Almanlar Rus
larla sulh 

yapacaklarmış! 1 
Ankare:23 (Rad'o Gazeteal)
Alman • Rus harbi devam eder· 
ken bazı lngiliz gazeteleri Al· 
manyanın Ruıya ile ıulh yapeea· 
tını iddia ediyorlar. 

Kronikl Niyuz gazetesi ayni 
ıddiayı yaparak Almanya Ruıya 

ile bir dt:f a sulh yaptıktan sonra 
Akdenize döneceğini ve buradan 
ıonra da havadan lngiltereye hil· 
cum edeceğini ileri sOrmektedir. 
Bu gazeteye göre, Almanyanın 

hMbi kısa bir zamanda kazanmak 
için bulduğu çare budur. 

Bu haber, baıka hiç bir ta
raftan teyid edilmediği için sraıe. 

tenin indi mutaleası olarak say· 
mak liı.ımdır. 

Moakova : 23 ( a. a . )- Roy· 
terin hususi muhabiri bildiriyor : 
Orta Don çevreıindeki RU1laran 
ileri hareketini Almanların Bale· 
yemediti muhalduıktır . Almaalar 
çekilirken Sovyet ilerleyiıiai re· 
ciktirmek için bir çok kuvvet bı· 
rakmaktadır. Ruslar bu kuvvet· 
leri geride bırakarak ileri hare· 
ketlerine devam etmekte ve bun· 
larıo imhaaını ıonraya bırakmak· 
tadır. 

Almanlar çekildikleri yer • 
lerde sayııız malzeme ve iqe 
maddeıi bırakıyorlar. 

Rus ordusu aatlam adımlarla 
cenuba dotru ilerlerken Alman · 
lar Stalingraddaki 22 fırkalarını 
kurtarmak için mücadele ediyor· 
lar. Diter cepheler sakindir. Sta· 
linrraddaki muharebe topçu ate · 
ıiae inhisar etmektedir. 

Londra : 23 ( a. a. )- Yeni 
Ruı tHrruzu tam bir inkiıaf ha· 
lindedir. 

Londrada bu vaziyet mutalea 
edilirker. Berliain " Vaziyet çok 
vahimdir n ,ekl~de olan itirafı 
daba büyük bir ehemmiyetle rö· 
rülmektedir. Ruslar heniz Mir· 
larovaya varamamıılardır . Belki 
de buraya varmayacaklar, Alman· 
ların Vof Hof ordularını kurtar· 
mak için yaptıkları te,ebbüae 
mani oı ... ta plapeaklarclır. 

Berut : 23 ( Radyo ) - Hu· 
ıuai Rus teblitiaden: Kızılordu· 
nun Orta Don mıntakaıındaki 
taarruzu inkitaf etmektedir. Kıt· 
alarımız dGımanı takibediyor. Bir 
çok kasaba ve k6y itral , yeni · 
den 6700 Alman ve Romen eair 
edilmittir. Bu son rünlerde ya· 
pılaa muharebelerde dütman 20 
bin asker ve ıubay kaybetmittir. 

Stalingradın cenubi garbiaiade 
kıtalaramız dütmanı takipte de· 
vam ediyor. Yalnız bu muhare 
~ede dilfman bin ölil bırakmıf , 
60 tank ve bir çok top tahrip 
edilmiftir. 
Ankara: 23 (Rad,o Gazete•l)
Dotu cepbeıiade aıkeri durum 
fiyledir: 

Kafkaıya bilreainde Sovyet· 
IGerWI DellUfaala) 

Suikast davası 
Bu davanın ikinci 

saf hası da sona erdi 
Suçlular yeniden muhtelif ağır hapis 

cezasına mahkum oldular 

•o•••r• ••ıweldU 
Stalinle görüımek üze
re Moskovaya gidecek 

Vaşington : 23 (Radyo)- Po

lonya başvekili aeneral Sikorski 

yeni senenin baelannda Moakova· 
ya fidecektir. Bu seyahahn hede-

fi , evvelce Stalinle bqlayan mü

zakerelere devam etmektir. 
llu kon11f1D8ıar e.naaında harb

den aonra Rusya ile Polonya ara· 
1111da yapdacak kaqlbkb yardı•· 
lar da tesbit edilecektir. 

Ankara : 23 ( Haauai ) -
Almeaya biyük elçiıi Fon Papen 
aleybiade yapılan ıuikaat clanıı · 
na buf(ln Atırceza mahkemesi•· 
de ve kalabahk bir diDleyici kit· 
lesi buzuruada devam edildi . 

Suçlular ve avukatları mida • 

faalaraaı yapmıflar, tiz alan Kor· 

ailof ve ayukat Şakir Ziya mü· 
yelsklliain beraetlni iatemiftir . 

Neticede ıaaltkeme ıaçlularaa 

Paylof " Korailola oa .. ıh .... 1 
lekiz •J• , Slleymaa ve Alt· 
.larra ...... ı da ... r Mne atar 
llaP19 malaklm etmlf ve uvaaıa 

Udacl ..n.u. da ita ıunlle ••• 
l ermiflir. 

Çiğid meselesinin halli de düşünülüyor 
Haber aldıtımıza göre , 29-12-942 Salı gü

nü Çukurova Pamuk ihracaat Birlitinde ıayın ve
limiz B. Akif Eyidotenan başkanhfında genif ölçü
de bir toplantı yapılacak ve bu toplantıda , Klev
land ve yerli , yatmur yemiı pamuklann hakiki 
mikdariyle kalitelerine göre fiatleri teıbit edilecek
tir. Toplantıya Adanadaki alikalı teıekküllerden 

başka Mersin , Tarsus ve Ceyhandaki teşekküller 
de davet edilmişlerdir. Toplantıda , bilhaısa fiat 
mevzuu üıerinde , çifçilerle teknisyenlerin arzu 
ve mütaliaları dinlenecek ve 1 inci Klevland 88.75 
eaasına dayanan resmi Barem geretince tesbit e
dilecek fiatlar Tıcaret Vekaletine arıolunacakbr. 

karaya filmeleri ve ilk iş olarak yağmur yemiş 

mallenn dış pazarlara yollanmak üzere Bırlik eliy
le hükumete devrini temin eylemeleri mukarrerdir. 

Pamuk piyasası muvakkat bir durg-unluk dev· 
resi reçirmektedir. Bu durgunlutun gelecek ay i
çinde sona ereceği ve piyasamıza canlılık g-eleceti 
muhakkatır. 

Ytlbaşından sonra yine ihracatçılar Birlitinde 
ve yine sayın Valimiz.in başkanlıtı altında çiğit i
çin de bir toplantı yapılması ıhtimali vardır. 

Muhakkak olan ıudur ki, pamuk piyasasındaki 

hareketsizlik kat'iyyen muvakkattır ve geçicidir. 
Müstahsilimiz , elindeki mallara pek yakında behe
mehal müşteri bulacaktır. 

Bu toplantıdan sonra Pamuk ihracaet Birliti 
Umumi kitibiyle Birlik mümessillerinin tekrar An-

Sekizinci 
ordu 

•c-
Trablusgarbe 300 
kilometre yaklaşb 
Berut : 23 (Radyo)- Tunus

ta Mecıelbabta keşif muharebele· 
rinin oldutu bildirilmektedir. 

Fransız lutaları düşmandan 
yeniden esir ve malzeme almışlar· 
dır. Kervan'ın srarbinde Pasyon 
Fransız kıtaları tarafında• i~gal 
edilmiştir. 

Bir ln~iliı: Bomba Uçofı Berut : 23 (Radyo) - Rom
mel ordusunun ileri kolları Sirte' • 
nin garbindeki Gıros - El - Tun 
mevkiine varmışlardır. Mihver kı· 
taları şimdi Elıgeyli'dan 250 kilo 
metre uzakta bulunmaktadır. 

Hava muharebeleri 
lngilizler bugün de 
36 uçak kaybetmiş 

Rommelin Midurasaa önünde 
şiddetli bir mukavemet göıtere· 

ceti sanılmaktadır. Daha ziyade 
Trablusgarbi çeviren tepelere ilti· 
ca edeceti veyahut Tunus'un gar· 
binde müdafaaya geçeceği kana· 
ati vardır. Trabluaıarbde de inad
çı bir mukavemet yapılmaaı muh
temel görülmektedir. Almanlara gire , Mlnllltelıl aıllerl 

lledeller mlteeıllr obaamıı Ankara : 23 (Rad'o gazateal)
Şimal Afrikada Sekiz.inci lngiliz 
ordusu Trabluıgarb istikametin· 
de takip hareketine devam edi· 
yor. lnrilizler ileri kollan Trab
lusgarbe kuş uçuşu ile 300 kilo· 
metre bir mesafeye kadar yaklaf
mışlardır. 

Londra :: 23 ( Radyo )- Dün ı 
Miinibin bombardımanıadan bir 
kaç saat sonra lnıiliı. uçakları 
Almanyada ve Hollandada de· 
miryolları hedeflerine hOcum et 
mitlerdir • 

Ayrıca Fraanda da hareket 
halinde olan trenler bombardı· 
man edilmittir • Bu eaaada bir 
Alman bombardıman uçatı dil 
firülmilftilr . 

Londra : 23 ( Radyo )- M6 
nib üzerine yapılan hilcumda 
dört motörlü bombardımaa uçak· 
ları kullanılmıttır . Yapılan tab · 
ribat büyüktür . 

Alman avcı uçakları büyGk 
faaliyet pıtermiflerdir. 

Bertin : 23 ( a. a . ) - 21-22 
pceıinde ln~liz uçaklarının yap 
tıtı akında aıkeri biç bir hedef 
üzeriude muvaffaklyet bzaaa · 
mamiflarchr . Almanlar on iki 
lnriliz uçatı dilfiirmltlerdir. 

Hava mubarebeleriae iftirik 
eden Alman avcılan hep dia · 
milflerdir. 

lnrilizler 24 uat ipade 36 
tayyare kaybetmiflerdir. 

General Aleksandr 
Kıbrısta 

Berat : 23 ( Radya )- laıi · 
lia Ort.fark ...talan MfklÜlllllll· 
a.ı a-.r.ı Alôa••ı it ... • 
Muual ziyarete plmltll~ .. 

Romanın açık şehir 
ilanı meselesi 

Ankara:23 [RadJO Gazate•IJ
ln~liz radyosuna röre , Mihver 
fÖriltmeleri ean11ında ltalya he· 
riciye nazırı Kont Ciyaao Ro· 
manan serbest ıehir ilin edilme· 
sini teklif etmif fakat Hitler bu· 
nu reddetmiftir. 

Belçika sahilleri 
tahkim ediliyor 

Loadra : 23 ( a. a . )- Belçika 
ajanaına relen haberlere ıöre , 
Almanlar Belçika kıyıları•da mil· 
claf aa hatları teaia etmiflerdir • 
Bu bal , mittefiklerin Belçikaya 
bir ibraç hareketi yapm111ndan 
korbldutuna aalatıyor. 

Portekiz - İspanya 
anlaşması 

Londra : 23 (Radyo) - Por
tekiz hükumeti ile ispanya ara· 
sanda devam etmekte olan konuş
maJar burünkü vaziyet etrafında 

tam bir anlaşma ile sona ermif • 
tir. 

Bu hususta bir anlaşma ve 
ayrıca bir de saldırmazlık pakb 
imza olunmuttur. 

YER DEPRENMESiNDE OLEN 
VATANDA$LARIMIZ 418 KlşlDIR 
111111111 Ye~ r8'A•et Mmtalla ... a gitti 

Anhra : 23 ( A. A. ) - Sılalaat H /~timtıl Maaoenet 
V eltili B. HaltBi Alatoı yer acu'•ntuı olan mıntalıalara 
silın•lt üere 6• ..W Anlt•r•Mn oyrılmııtır. 

Anhrcı: U ( A. A. ) - S... ••len ltahrlere pre, 
Erbdcınm ...,.ie.s H 1"'yl.inde alen J'lll'"""tllırua .. ,,... 
418 ltifi.,.,..,, t..6it edilmİfll'. Ba reiam cMn Hrİlmİf 
.,.,. _,.._ y...,..,. ,,,.,. ... 

.......................... 
1 1 ı Milli l•I ı 
ı ; 
ı Fethi Okyan ı 
i ziyaret etti J 
l l•tanbul: 23 (Hu•u•Q-1 
ı latanbul• gelen Mllll Şef ı 
ı dUn Bay Fethi Okyaı•ı ı 
ı evinde zı,aret etmı,ıır • ı 

ı ........................ ı 

Stalin'le 
Yazan: : Venılel Vilki 

B. Stalinin büroıuna girditim 
zaman oturdutu uzun konferaaı 

masaaının batından kalkarak baaa 
dotru gelmete bafladı . Arkasında 
askeri biçimde mutad kostümü 
ayaklarında ıiyab çizmeler vardı. 
Elini ııkarken : 

- " Sizi rördütümden do· 
layı çok bahtiyarım Mösyö Vilki ! ,, 
Dedi. 

Ben de fu cevabı verdim: 
" - Sizi gördütümdea çok 

sevinçliyim M6ıyö Stalin t n De· 
dim. ilk andan itibaren anladım 
ki, B. Stalin beaim ziyaretimi 
basit bir nezaket ziyareti ıay• 
maktan çok uzakta . Bu ziyareti 
benimle harbi ve birlefik millet· 
leri rerek harp zamanında, rerek 
relecek sulh devresinde alakadar 
eden bütün meseleleri açıkça g(i· 
rüımek için bir fırsat •ayıyon:lu. 

Konuf1Damız etrafında •ita san· 
dalyanın aıralanmıı oldutu bir 
masa etrafında geçiyordu. Stalia 
masanın bir ucunda oturuyordu • 
Molotof satanda ve ben de ya· 
aımda bir tercümanla beraber 
ıolunda oturuyorduk . Stalin pi· 
ı•osunu yaktı . Ve konufmamı& 
eınaaıacla bu ameliyeyi bir çok 
defalar tekrar etti. 

Arkamda , her halde Stalinia 
yalnız oldutu zaman çahftıtı 
büyük bir masa vardı • Üzerinde 
bir çok dosyalar ıerilmiıti . 

ilk önce B. Stalia benden se· 
yahatim hakkında malumat is· 
tedi. Ona M111rdaki askeri vazi· 
yetin aandıtımdan daha iyi ol · 
dutunu, son srüalerde lngilizlerin 
Romel'e atar darbeler indirmit 
oldutunu ve Ortaprktaki mÜt· 
tefilıler vaziyetinin çok kuvvet· 
lenmiı oldutunu söyledim. 

Seyahatimin " . Turistik n ta· 
raflarından bahsederken bna yol• 
larını çok auditimi ve ancak bu 
yollardan seyahat ederken insan 
otlunun eserlerinin ne kadar ki· 
çük oldutunun farkma vanldıtını l 
anlattım. B. Stalin göileri par• 
la yarak: 

- Ah! Siz Fi1090faunuzl Dedi. 
Konutmamızın büyük bir 

kısmı, büyik bir ketumiyet iste· 
yen askeri mevzular üz.erinde 
pçti. Yalnız tunu aöyliyebilirim 
ki, B. Stalin bu buauıta aordutuıa 
bütüa suallere açık , dotru ve 
emniyet verici cevaplar .,erdi • 
Meseli; Hitlerin Volraya kadar 
olan cenup Ruıya mıataka&annı 

zaptetmekle Sovyetler Birlifine 
müthiı bir darbe varmllf oldu· 
tunu açıkça a6yledi. Fakat , bu· 
nunla beraber oaun sözleri Ruı• 
yanın kudret ve mukave•et hu · 
auaunclald kati kararı ve toprak· 
larıaı her atacıaıa dibiade , her 
binasının 6nünde. her k6prtbinfla 
b8flnde, birlefik milletler Hitle· 
rin harp makiaeıini ezmeye mu· 
vaff ak oluncaya kadar adam adım 
müdafaa edeceti hakkında ka· 
famcla en küçiik bir flphe bile 
bırakmadı. 

B. Stalia mililatamız ura· 
aında birlefik milletleria ea ldl· 
çik enerji atoalarını bile .... 
kla elan bltlla dratle laaıp ıa· 
yeai lzeriaile leferlMr e ...... rlal 
... iaaManca bir .Wle Weıli. 

• lıMe •yuiatle ' .aı,.,.ıu ' 
181111111 ... ~· 



Sayfa 2 

STALIN'LI 
(Baıı 1 iaci aa7/lltla) 

hiç aşılamıyacağı dahi zannedilen 
engellerin ortadan kalkması müm • 
kündür • n 

Ona, Rusyanın gerek cephe
de, gerek cephe gerisinde yap· 
tığı büyük mücadeleyi yurddaş· 

lar ıma anlatmak için biran evvel 
Amerikaya dönmek hususunda 
acele ettitimi ıöyledim. 

Beni Rusyada en çok hayran 
eden şey kadınların fabrikalarda, 
tarlalarda, hastahanelerde ve na· 
kil işlerinde gördükleri büyük iş 
ve hudutsuz feragat oldu . Bu 
sözlerden sonra B. Stalin eski 
bir dosta bakar gibi yüzüme de· 
rin, derin baktı ve : 

- Vilki 1 Dedi . Bir şey rica 

etmeme müsalde eder misiniz ? 
- Tabii, dedim . 

- Pekala ; Amerikaya bu· 
rada ne gördünüzse anlatınız 1 
Amerikalalara, muazzam fabrika
larında yapılan her çeşit istihsale 
ihtiyacımız. olduğunu söyleyiniz ! 

Cok faz.la çalıştığı ve ezici bir 
me~uliyet taşıdığı halde Stalini 
çok sıhhatli buldum · Bu har~ 
onun simsiyah saçları arasına hır 
kaç beyaz tel ilave etmiş • Fakat 
şu da muhakkaktır ki, bugün Fa· 
çist zulmüne karşı mücadele eden 
çelik kalbini de biraz daha sert· 
leştirmiştir · 

Yeniadana cumaya 
çıkıyor 

Haber aldığımıza göre, " Ye · 

niadana " arkadaşımız. 25 inci 

yıldönümüne rastlayan 25 llkki· 

nun cuma günü yeniden çıkmağa 

başlayacaktır. Arkadaşımıza yeni 

başlayan intişar devresinde ha· 
şarılar dileriz.. 

Maarifte tayinler 
Kız. lisesi müdürü Şahap Naz. 

mi Coşkunlar Maarif müdür ve· 
killiğıne , Erkek lisesi Tarih -

Coğrafya stajiyerliğine Aktan De 
mirbaş tayin edilmişler, lk·nci orta 

okul musikı stajiyeri Fchime Akal· 
tan'ın da asaleti tasdik edilmiştir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe - 24.12.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumurn çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 
7.55-

13.30 

12.30 

12.33 

Müzik : Karışık program 
(Pi) 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müı.ik : Karı~ık Program 
(Pi.) 

12 45 Ajans haberleri. 
13..00 -

'13.30 Müzik : Karışık Şarkılar. 
18.00 

18.03 
18.30 

18.45 

19.00 

19.15 
19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 

21.00 

21.15 

21.45 

22.30 

Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik : Geçit Programı. 
Konuşma ( Dış Polıtikası 
icmal). 
Müzik : Sar. Eserleri ve 

Oyun Havaları. 
Konuşma (Ziraat saati), 

Müzik : Dans Müziği (Pi.) 

program, Memleket Saat 

Ayarı ve Ajans Haberleri. 

Serbest 10 Dakika. 
Müzik : Şarkı ve Türküler. 

Radyo gazetesi. 
Müzik : Meşhur Sesler 
( Pi. ) 
Konuşma (Evin ıaati). 

Müzik : Mür.ik Sohbetleri. 

Müzik :· Radyo Senfoni 

Orkestrası. (Şef : Dr. Pra-

etorins). . 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ ve Ka· 22.50 Yarınki 'Program 

panıı. 

TORKSOZO 

• 
.. HAB ' . " 

. ! I · ·. ;. '.: .. . . 
'. 

"' -·- RL·ER:,.:.· . ("\i.ıı!'· --
Pazar günü yapılacak 1 

Atatürk kır koşusu 
Büyük Millet 
meclisimizde 

Beden Terbiyesi Umum mü· 
dürlüğü atletizm faaliyet progra
mı mucibince 27 - 12 - 1942 
Pazar günü Türkiyenin bütün vi
layetlerinde Atatürk im koşusu 

yapılacaktır. 

Adana'da da bu Pazar gunu 
sabahl~yin orta , teknik öğretim 

talebeleriyle bütün gençlik kulüp-
1 

teri atletlerinin iştirakiyle ( 3000 ) 
metre mesafe üzerincie yapı
lacak olan Atatürk koşusu hazır
lıkları ikmal edilmiş ve bu önem-
li koşunun muntazam olması için 
ıereken tertibat alınmıştır. 

Derece alacak 3 atlete madal
ya ve kulüp] iti bati} le birinci ile 
ikinci gelene güzel birer bayrak 
hediye edilecektir. 

kayseri de 
muhteliti 

Seyhan 
kazandı 

Futbol Federasyonu progra· 
mına göre , Kayseri muhte!iti ile 
karşılıışmak üzere Kayserı'ye gi
den Seyhan Bölgesi futbol muh
teliti müsabakayı 2-1 kazanarak 
şehrimi1.e dönmüştür. 

Antakyada güzel 
bir stadyum 
yapılıyor 

Antakya : 23 (Husuıi)-Şeh· 
rımizde vücude getirilmesi karar
laşmış ve şehir imar planına gö· 
re yeni tesbit edilmiş olan spor 
alanı ve stadyom inşası için ha
zırlıklara başlandığını haber aldık. 

Bu cümleden olarak dün va· 
timiz Şefik Soyer yanlarında Be· 
lediye reisi , Nafia müdürü ve 
ilgili kimselerle öğleden sonra 
gazhane civarındaki ıpor alanı 
olacak mahalli gezmiş ve yapıla
cak stadın mevkiini tayin etmiş
lerdir. 

Şimdiden toprak düzeltilmesi 
ve etrafının çevrilmesi için gerek· 
li ameliyata başlanması, vücude 
getirilecek saha ile inşa,atın .P!iin 
ve krokilerinin hazırlanması ışıne 

de hemen başlanılmasının ilgilile· 
re bildirilmesine de karar veril· 
miştir. 

Almanlar şark cephe
sinde vaziyet çok 

vahimdir diyor 
( Başı 1 inci say/ada ) 

ler taarruzlarına devam ediyor· 
lar. Bu bölgede te,ebbüs tema· 
mile Ruslnrın elinde görünüyor • 
Stalingrad cephesinde ise her iki 
taraf da teşebbüsü ellerinde tut· 

Çeltik mütehassısı gitti 

maktadır. Burada Sovyetler mü· 
dafaa halindedirler . Ruslar bu 
mıntakadaki Alman baskısının 
günden güne arttığını gizlemi· 
yorlar. Stalingrad şehrinin şima· 
line rastlayan kısımda teşebbüs 
kısmen Almanların elinde iken 
dünden itibaren Rusların eline 
geçmiştir. 

Bu cephede Sovyetlerin Üç 

ordusuna mukabil [ Yani 40-45 
tümen ] Almanlar 22 tümenle 
müdafaa yapmaktadırlar. Bu ba· 
kundan kuvvet itibarile Ruslar 
çok üstün bir duruındadırlar • 
Orta Don ınıntakıuında Alman· 
far şiddet le mukavemet etmekle 
beraber lfos taarruzunu durdu· 
ramamışlardır . 

Kmlordu Rostof - Voronej 
hattı ü~erinde Nikoskov ve dij'er 
bir şehri zaptetmişler ve nihayet 
daha mühimi Komentkoya şeh · 
rini de ele geçirmişlerdir . Eğer 
bu şehir gerçekten Rusl.,ıo eliae 
düşmüşse Almanları besleyecek 
bir tek demiryolu kalmamı' de· 
mektir. 
Ankara: 23 (Radyo Gazetesl)
Birkaç z.amandanberi Ruslar ta -
arruza geçtiklerini iddia ediyor· 
lardı. Bu taarruzun geçen seneki 
gibi mevzii olacağı ve büyük 
muvaffaluyetler vaad etmtdiği sa· 
nılıyor . 

Urfa , Diyarbakır ve Mardin 
vilayetlerile kaı.alarındaki Çeltik 
işlerini tetkike gideceğini yazdığı· 
mız bölge Çeltik mütehassısı Bay 
Harun Onuk bugün Urfaya ha
reket etmiştir. 

Mütehassısın bu tetkik gezisi 
iki ay kadar sürecektir. 

Er tayını alan 
memurlar 

Er tayını alan gümrük muha
faza , emniyet , Ormsn koruma 
memurlarına bundan böyle ucuz 
fiyatla ekmek veya ekmeklik hu 
bubat verılmesi Ticaret Vekaletin· 
den alakadarlara bildirilmiştir. 

Gaip çocuk 
aranıyor 

17 yaşlarlnda Durmuş oğlu 

Arif isminde bir mektep talebesi 
çocuk iki buçuk ay evvel kaybol· 
muştur. Nerede olduğunu bilenlerin 
insaniyet namına Hürriyet mahal· 
lesi mümessili ve bakkal Cabbara 
haber vermelP.rini rica ederim. 

14904 Annesi 
Gülüzar lzgi 

Satıhk ev 
Mermerii mahallesiude 36 

N. şıh garipler sokakda 56,58 
numaralı evim satlıktır. Talip 
olanlar aşa~ıdaltı adrcsinıe 

müracaatları ilan olunur. 

Sebze hslı karşısında 

şekerci ve bakkal 

Ankara : 23 (a. a.) - Büyüle 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın başkanlığında toplan
mıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
Devlet şürası birinci daire reisliği 
ile ikinci daire reisliği ve ikinci 

daire azalıkları için intihap yapıl· 
mış ve birinci daire reisliğine 

Salahiddin Odabaşı, ikinci daire 
azalıklarına Rasim ve Raşit Çele
bi seçilmişlerdır. 

ikinci daire reisliği intihabın· 
da elıı:seriyet hasıl olmadığından 

buna ait scçım gelecek toplantı · 

ya bıralolmıştır. 

Bundan sonra ru1.0ameye ge· 
çilerek, Devlet Hava yolları 1942 

yılı büdçesinde değişiklik ve mü
nakale yapılmasiyle hudut ve sa

hil sıhhiye teşkılatına fevkalade 

munzam tahsisat konmasına ait 
layihalar kabul edilmiştir. 

Meclis Cuma günü toplanmak 

üzNe toplantıya son vermiştir. 

İktisad ve Ticaret 

Vekillerinin gezisi 
lımir : 23 (Hususi) - Şehri · 

mizde bulunan Vekillerimizden 
lktisad Vekili Sırrı Day bugün sa-

at 7.15 de Soma'ya h&reket et

miştir. Vekil, Soma'daki linyit O· 

caklarını gezdikten sonra Ankara 
gidecektır. 

Yine şehrimizde bulunan Tica
ret Vekili Dr. Behçet Uz bugün 
saat 8 15 de Ankeraya mütevec· 
cihen şehrimizdt:n ayrılmıştır. 

Vekillerimiı. istasyonda Vali 

ve diğer yüksek şah~iyetler ve 
halk tarafından tezahuratla uğur
lanmışlardır. 

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

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

23· 12 - 1942 

CiNS/ 
KiLO FIATI 

Enaz En çok 
K. S. K. S. 

Akala ı 00,00 _ 95,00 
- Klevland Ç. 00,00 
-Klevland ı- - 88,()(• 86:"25 

Klevland ll -55,ÖÖ 91,00 
-M. Parlak!- 72,00 74,00 

P. Temizi 00,00 00,00 
Kapiffialı - - --

Y. Çiğidi oo,oo 
l<."Çiğidi ~15,oo -17,oo 
- Susam -- - -48,00-
-Buğday yerli - 60,00 70,00 
Arpa - 0,00 0,00 
-Yulaf -o.oo _ O:oo 

ıııııııı:ııı::ı::::ıııııııı 

1 Nlbetçl eczane 

Ali NASİBİ ECZAHAN(Sİ 

24 Biıincikinun 1942 

DECCA Marka 
Amerikan mamu- ~ 
ıatı BATAIYALI 

1 Ylksek Evıal 

1. Metanet 
il. Zarafet 

ili. Hassasiyet 

1onıo11 1 R•oıO 

,/ 

Ömer Başeğmez ve Şeriki 
MÜSSESESİ 

~Telefon: 168 Telgr~f: BAŞEGMEZ 
~~~~WWWt'iij~~~ ~ 

Satıhk un değirmeni 
masara taşları 

ve 

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 müşteril~rime müjdeyi bir borç bilirim. 

A dreı : in önü caddesi Mermerci 
lbrahim Cavlaz numara 279 11-15 

Adrese dikkat edilmesi sayın müşterilerden ayrıca rica olunur 

•0000000000000000000000000• 

g 0ROLOO - OPEBAT6R g 
O DOKTOR O 
o o 

g Suphi Şenses g 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O o o 
O YENi POSTAHANE KARŞISI 0 

O Fakirler parQsıZ muayene edilir O 

g 16-30 14685 g 
eooooooooooooooooaooooooooe 
~#AAAU:&:zL&A#&&&#AU#:za:ırzzzs 

= D O K T O R ~ " . " 
!Muza/ J er Lokman~ 
" " n Berg1ln bastalarıaı maayeneba- = 
n nesinde kabaı eder. ~ 

Almanların istedikleri kadar 
geri çekilebilecekleri ve ilkl:a
harcla tekrar taarru:ıa geçecej'i 
umuluyor. Ruslar Voronej mın· 
takasındaki taarruzlarında büyük 
muvaffakıyetler kazandıklarını id· 
dia etmektedirler. Almanlar bunu 
kabul etmekle beraber mubala· 
talı sayıyorlar. Bugün Rus rad· 
yosu vaziyeti şöyle tasvir edi· 

1-3 
Cumali Büyükdeniz 

14905 

&:Zzzz:zz=:zaza:xzxxa2CZ&&:s 
Yat Cami Yanında • 

ıııımmuımıımımıı ~·•••••.~••••••-·!~•••ıi 
yordu : 

" Orta Don kesiminde Sov· 
yet taarruzu muvaffakıyetle j'e · 
lişmiş ve birçok yerler geri alın· 
mıştır. Dü,man şiddetli taarruz· 
)arımız karşısında boı:iuo halinde 
kaçmaktadır · 

Bir kesimde kıtalarımız iki 
gün içinde 6 bin Alman öldür
mÜf, ıbir kuimde .de bir Almaa 
piyade taburu komutan il,. bera · 
ber tHlim olmuıtur. 

Almanlar ise bu iddiaları ya· 
)anlamakta, Moıkova ve Londra 
radyolarının Alman zayiatı bak· 
kıacla Yerdikleri haberleri müba· 
litalı bulmaktaıırlar • 

·----------- ·----- -

i 1 an 
iMHİSARlAR ADANA TÜTÜN f ABRİKASINOAN : 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tahmin edilen nakliyatı bir 
sene için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen bedeli dokuz bin liradır. 
3 Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 675 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme 14 ikinci Kanun 943 Tarihine müsadif 

Pcrşenbe günü saat dokuzda yapılacağından isteklilerin Fab
rikada müteşekkil komisyona müracaatları. 

11-26-10 14&74 

1 ADEMi iKTiDAR YE BUGEY~EKUGIHE : 

i F o R 1 Rol s i N ı 
ı. S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruhıııtını hafadir 1 

Reçete ile alınır her eczanede bulunur 

e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 1 
: Yağcami civarı No. 14 - Eski Sclanik Bankası 1 e Posta Kutusu 105 · 14520 
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Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
8aı1l .. ıtı yer : Türbözü Matbaası 


