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AMiRAL DARLANIN KATILI- DUN iDAM EDiLDi -

HARB NiÇiN 
UZUN SÜRÜYOR? 

Cenup Afrikası hükümeti Baş· 
vekili Smutı : •Bu harb de , ge· 
çen harb gibi umulmadık zaman· 
da birdenbire bitebilir. demiş. 

Londra radyosu , Smuts'un bu 
sözlerine lngilterede çok ehemmi
yet verilditini . bildiriyor. Çünkü 
Smuts rasgele bir arlam değildir . 
Ahvali yakından biliyo' • mütte
fikler arasındaki bütün ıiıl i harb 
meclislerine g irip çıkıyor , büyük 
ukerlerle konuşuyor , bir çok 
oeyler c5treniyor. 

Şu halde cenubi Afrika Baş · 

vekili bir takım biliş ve görüılere 
dayanan bir inan ve güvenle mi 
harbin ıünün birinde ansızın biti
verecetini söylemiştir ? Olabilir. 
ltalyanm kimseye gizli olmayan 
iç durumu , Almanyanın Rusyada 
k11şılatt•Qı zorlukler , nihayet A
merikanm Afrikayı kadar gelmif 
olması ıibi ıartlara bıkarak Müt
tefiklerin baza oeyler bilmeleri • 
beklemeleri , yahut bazı ümitlere 
kapılmaları mümkündür. 

E.aasen • harbin umulmadak 
bir zamanda bitmesi ihtimalini 
ortadan kaldaracık sebepler ilme 
de , imkanı da sıtmaz. Her fey 
olarındar. Harbin daha kaç yıl 
slrecetini timdiden keatirecek öl
çü hiç kiın1enin elinde olmadıtı 
ribi , harbin yarın, yahut iç hıf
tı , beş ay sonra asla bitmiyece• 
ti iddi111nı da i'ene hiç kimse 
ileri süremez. 

iütün dünyada oldutu ıf bi 
lnıilterede de bıkkınhk artmış , 
ve pek tabii, sulh tiddetle öılen

meye bqlanmıttır. Bundan dola
ya MIAhiyct ve mesuliyet aahıbi 

insanların , harbin sonu yaldqb· 
tı , yahut birdenbire biteceti 
hakkındaki sözleri hemen derin 
bir •ilgi uyandırıyor. Bu harbin 
zaferle bitmesini her iki taraf da 
iıtediti , ve zaferin çabuk gelece· 
tini m6jdclemeye kimaenin ceaa· 
reli olmadlfı için, milletlerin ray· 
rctini uyutturmaktan çekinen dev· 
let adamları dahıı iki üç yıla ıö
ıe aldırmak ııyesini güdüyorlar. 
Fakat yorıunluj'u bezginlite çe· 
virnaemek için de bir ümit kapısı 
barahrak arasarı : •Bilinmez , 
belki de harb anıızın bitebilir • 
diyorlar. 

Geı çekte, zaferle bitecek barit 
uıun ıirecektir. Harbin kısalması, 

ancak bilinmedik , umulmadık ıe · 

beplerle olabilir. En dotru rörüo 
budur. 

Harb ·- zafer ınoına - u
ıun sürecektir. Çünki çarpşın 
diifmanların kartılaklı dev ve denk 
kuvvetlerine bir de çarplfbkları 
cephelerin şimdiye kadar biç bir 
barbde ıörülmemif u-ıakhtı kah· 
hyor. 

İki taraflı düımanların, bir!.ir
lerini arayıp , bulup yenmeleri 
için , ,....aki harblerde ve bu har
bin batında oldup ribi hududu 
qmalan yetmiyor , çok uzaklara 
ıidi1t aavqmaları ıerekiyor. 

lnriltere ile Almanya , birbir
lerile ancak Afrikada vurutabili· 
yorlar. Almanya , Afrika cephe
sine , diifmanın karıııına fidebil· 
mek için bin alta yüz kilometre 
yol ıımak zorundadır. Ruıyıyı 
yenmeye fiden Alman orduları 
vatanda bin dokuz ylz kilomet
re uzakta döVÜfÜyorlır. Avrupa 
aeferine haıırlanan Ameı ika , Af· 
rik•ya alh bin bet yüz kilometre 
OkyaaDI qeyor. 

Muharebeler bunun için atar 
ve tiiç oluyor , masraf ve zah
met bundan dolayı arbyor, harb
eter zafer beklenirse - bunun 
için uzun ıürecektir. 

Savyeı topça•a faaliyet halinde 

lov1ıt taarraz• l1111Dı llayltıtmedl 

Yeniden 7000esir200 
Top 365 Tank Alınd 

Milorova - Rostof Demiryolu Rus 
kıtaları tarafından tamamile kesildi .......................... 
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ı : 
i Llao ıellrlal 111· i 
f c .. ıa zaptıttııer i 
ı Berut : 26 ( R1tdyo ) - ı 
1
1 

Yuıoılıv vatanperverleri Boı ıı 
aacla Uoao febrine hücum l •derek zaptetCDiflerdir . 300 i 

ı Alman öltlfirGlmGttilr. Bu te· ı 
ı bir civarıacla tiddetli muba · ı 
ı rebeler cereyan etmektedir . ı 
ı Roma radyosu ela bu haberi ı 
ı teyid etmittir. Bundan baıka ı 

ı General Mihailoviçin çete kuv: 
ı vetleri bqka bir yerde yilz ı 

S Alm&D ve uıtafi öldürwÜf • ı 
S lerdir. ı 
ı ı .......................... 

( V) yerine 
(1918) parolası 
Ankara:26 (Radyo Gazet••l)
Noel münuebetile dün akşam 

Londra radyoıile itral alt.ada 
bulunan halka bir mesaj gönde· 
ren A lba1 Breton her tarafa 
[ 1918 ] yazmalaranı tavıiye et 
miflir • 

Albay Breton Avrupada [ V] 
kampaoyaıı a ç a n adamdar . 
Albay demiftir ki; "Önümüzdeki 
yalda bl1Clk fe1ler olacaklar . 
Buna hazar olmahyız • Oilfman 
yirmi bet sene evveliıine maruz 
kalclatını unutmuflur.Bunu ona ha 
tarlatmahyıa Bunun için de her 
tarafa [ 1918 ] yaımahyız . Son 
zafer parola ile kazanılamaz. Fa· 
kat, parolamız i'erek bize. rerek 
dlfmaaa [ 1918 ] i hatarlatacak 
tar .• 

Mükelleflere yardım 
edecek yeni 
müesseseler 

Aakara : 26 ( a. a. ) - Ma · 
liye Veklletinden Öjreailditine 
rire, Varhk verriıi ödeme bu
ıqıuade mGkelleflere yardım ya· 
pacak Baakalara Ticaret Bankası, 
Emniyet aaadıklara ve ajanları 
da iltihak etmiftir . 

Emlak ve EJtam Bankaları 
da pyri menkullerden ltatlıa em• 
tea tlaeriae de kredi açacaklar· l .. ., . 

Berut : 26 (Radyo) - Orta 
Donda Sovyet taarruzu devam 
ediyor. Bu mıntakıdı yeniden 14 
bin bcşyüz Alman harp dışı edıl
miftir. Bunlardan 7500 ü ölü 7000 i 
yaralıdır. Kafkas cepheıinde d• 
kuz şehir istirdat edilmiştir. 365 
tank. 2000 top, 405 mühimmat ve 
yiyecek depo u alınmıştır. 

Dü~man büyük gayretlerle 
mukavemete çalışmışsa da bütün 
tefebbüsJeri kırılmıfbr . 

Milorova - Rostof demiryol
lara Ruı kıtıları tarafından tama· 
mile kesilmittir. 

Stalinand bölgesinde Koteli
nokov, da bir noktada altı farka 
toplayan Almanlar iki şiddetli çar
pışmadan sonra tardedilmittir. 

Rijev bölgesinde iki günlük 
şiddetli muharebelerden sonra ilk 
önce biraz ilerlemiş olan Alman 
kuvvetleri bir Sovyet mukabil ta
arruzu neticesinde ricale mecbur 
olmuşlardar. 

Başka bir keıimde Ruı kıt• · 
lan 22 - 26 ilk Kinunda 30 ki
lometre ilerlemişler ve altı mühim 
meıkün yeri işıal etmişlerdir. Rus 
taarruzu devam ediyor. 

Ankara : 26 (Radyo gazet••l)
Sovyet cephesinde geçen hafta 
içinde orta Don bölgesinde Al · 
man. cephesinin birdenbire yarıl 

ması üzerine Almen orduları için 
husule gelen tehlikeli durum bu
ıün de kendini muhafaza etmek · 
tedir 

Gelen haberlerden anlaşıldığı 
na göre , Ruı taarruzlarının ön
lenememiş , yalnız mukabil taar
ruzların hızı azaltılmış ve Sovyet 
ordularının cenuba dotru alabil 
dij'ine akmalarını mani olunmuş· 
tur. 

Milorova - Kamentkaya -
Rostof istikametini Almanlar bü · 
yük srayretler ve zayiat mukabi
linde kapamakta devam ediyor· 
lar. 

Şir ırmatı ile Rostof'un batı · 
sındaki Rus taarruzları yeni ıeliş · 
meler kaydediyor. 

Milorova'nın şimal batısın 

dan Ukrayna hudutlarına girdik· 
teri bildirilen diter Sovyet kıtala

n daha az ıüratle gelifmelere de
vam ediyorsa da, hu, Almanları o 
kadar tehdit edemez. Alman bat 
komutanlılı bu bölrede ihtiyat 
kuvvetlerini ıüratle toplayabilecc 
tinden vaziyete hakim olabileceti 
düşünülebilir. 

Stalingrad'ın bahsında iki haf· 
(Gerlll I .... ~) 

General Aleksandr Kıh· 
rısa ne maksatla geldi? 
Müttefikler Rodos ve Girid adalarına ve daha • 
sonra Balkanlara taarruza mı hazırlanıyorlar? 

Düşünülebilecek ihtimaller 
Ankara: 26 (Radyo G•zetesl)- lngilizlerin Or
taprk Bqkumandanı General Alckaandrın reçen · 
lerde Kabr11a giderek oradaki İajiliz katalarına 
tefti, ettiti bildirilmitti. General Alekıandrın Kab · 

r11a ne makaatla rittiti merak edilecek bir ıeydi. 
Gerçekten Generalin buraya teftif makaadile mi 
rittiti, yokıa bunun bir hareketin ba1lama11na ali
met olup olmadıtı sorguya layık bir feydi . 

Balkanlara kıaa hedefli lıtir taarruz 1apmak. 
Bu ihtimalleri birer miitalea ederek imkia 

dahilinde olup olmedıklarını röaden ıeçireliın. 
Birinci ihtimal - Mihver bupn T u11uıta müt· 

tefilılerle harp etmektedir • Oofuda Ruılar taar· 

ruza reçmittir . Binaenaleyh Almanların Kalarıı 
Ye Suriyeye kal'fı taarruzlarına imkin yoktur. 

Kabraa adasa Rodoı, Kerpe, Girid, Tqoz ada 
ları battandan tahminen 230 mil mesafededir . 

General Aleksandrın Kabrııa ~elmeıinde Gç 
ihtimal •ardar : 

1 - Muhtemel bir Mihver taarruzuna karfı 
İagilia kuvntferinin haaarhklaranı teftiş. 

ikinci ihtimal - Miittefikler Trabluı Ye Tu · 
nuıu henüz alamamıtlardır. Mibverciler buralardan 
atılamemıfbr . Bu yaziyette iken müttefiklerin 

Rocloa, Girid yolu ile Balkanlara bir taanuu geç · 
meleri nrid detilclir. Nihayet GçGacO ihtimal kal· 

maktadar. 

2 - Libyada bulunan MibYer katalarını te· 
mizlemek için mlttefik kunctleri kifi rörGlüp 
Adalar denizinin anahtara olan Rocloıu ele reçir· 
mek, Sellaik istikametinden BalkHlara bir taarruz 
1apmak . 

Mtlttefikler bu taraftan Rodoı , Girid adala • 

ranı hedef tutarak veya böyle bir taarruz hiui 
uyandırarak Mib•erin Balkanlarda ve bu adalarda 

3 - MihYercileria Yunaaiıtandaa timal Afri · 
kaya kuyvet r6ndermelerine miai olmak içia 

aıker tutarak T unuı ve Trabluııarbe kuvvet ayar• 
maıına mini olmaktar ki. bu ıure.tle Mihver rad
JOIU, Girid, Tqoz ve Kerpe adalarını tahkim et· 
meje ve asker toplamata mecbur kalacaktar. 

Amr. Darlanınkatili 
dün idam edildi 1 

Katilin ash İtalyanmış ! 
ADI HALA GİZLi TUTULUYOR 

Lenclra : 26 ( a . a . ) - Şi 
mal Afrikada müttefikler umumi 
kararrihıadaki Royter muhabiri 
bildiriyor : Arap divanı Amiral 
Dar lanın katilini düa alr.fam ida · 
ma:mahkCim etmiftir. lHtlküm bu 
aabab infaz olunacaktır . Katil 
auçunu itiraf, yalnız oldulunu ve 
bu itte suç ortatı bulunmadıtı 
nokta11nda ısrar etmiflir. Katiliu 
adı aakeri emniyet bakımından 
ıizli tutulmaktadar . Katilin an · 
ne1i ltalyaadır . Ve bufGn hal· 
yada bulunmaktadır . 

Vqington : 26 l • · a. ) -
Resmi maLfiller Amiral Darlanan 
katli hadiıesi etrafında henüz bir 
fikir beyan etmemektedirler.' Bu-
nun için daha f aıla tafailatın gel · 
meıi bekleniyor. Cinayetin Mih· 
verciler tarafından yaptırıldıtı 
zannolunuyor . Amiralin timal 

---------- -----
MltteDlder Taaaıa 
ıo llUomıtrılle 
Londra : 26 ( a. a. ) - Ce· 

zair radyosu, mGttefik Öncüleri· 
nin Tunuaa 20 kilometre yaklat · 
hklaraaı bildirmiştir . Dün gece 
Tunuıta üç defa hava teblikeıi 
işareti verilmif ve birkaç düımaa 
tayyaresi uçmuftur. 

Afrikada müttefiklerle itbirliti 
yapması ve Tulonda donanmanın 
kendini batırma11 Mih.ereileri 
çok kızdırmıthr . 

ŞimalCAfrikada Amerikan or · 
duları Batkumandanı General Ay· 
zenhover Madam Darlana bir 
mektup göndererek acılarına it · 
tirik ettitini bildirmiştir . 

Ankarada Etimesut civarında 
iki tren çarpıştı 

Milli Şefimiz Konser· 
vatuvarı Şereflendirdi 

Ankara : 26 ( A . A . ) Reisi 
cumhur lımet lnönü bugün aaat 
15,30 da konıervatuvarı tf'frif bu
yurarak büyük orkestranın verditi 
konıerde hazır bulunmuılardır. 

Moskova 
Büyük Elçimiz 

Bugün tayyare ile 
şehrimize geliyor 
Huıusi bir lr.a1naktaa haber 

aldıtımıza göre , hGkümetimizle 
temasta bulunmak üzere Kuibi· 
teften ayrılan Moıkoya Blylk 
Elçimiz B. Cevad Açılıahn tay· 
yare ile fCbrimize relecek Ye 
durmadan Ankara)'• ıetecektir. 

Londra : 26 (a. a.) - Amiral 
Darlanı öldüren adamın asaldıtı 
hakkında Cezayir radyosunun ver· 
diti haberi teyid tdici yeni hiç bir 
malumat relmemiftir. 

• 1 

1 Yedi kişi gara/andı Londra : 26 (a.a.)- Ortaprk 
lngiliz tebliği: Kıtalarımız Sirte'nin 
işgaline bqlımışlardlr. 

Aakara : 26 ( 11 . a . )- Buftla rece yar111ntlan biraz ıonra Eti· 
meıut iıtuyonu yakınında iki m•rfandiz çarplfmıftar . Sincaaköy is· 
taayoa memuru Siacanköy iıtuyonuada bulunan marpndizi relecek 
ma ...... dize kadar bekletmesi lizım relirken bu marfandiz relmeden 
SiacanldSy istasyonundaki marpndizi hareket ettirmİf ve bu ıebeple iki 
tren 1ra11nda çarpıtma husule gelmiştir.Bu çarp1fmada iiç büyilk varon 
halara utramıt ve yedi kiti yaralanmlfbr. Yaralılardaa üçG Nümuae 
baıtabaaeaine kaldırılmıftar . Kazanın hakiki sebepleri hakkında De 
mir1olu miiteba1111ları yerinde tahkikata bqladıkları ribi ayraca 
Müddei umumilikçe de kaza hakkında tahkikata batlanmatbr. 

• 
lıtanbul : 26 ( a. a . )- Saat 16 da Sirkeciden kalkan budi,.I 

treni Zeytunburnunda yanht açılan makaıtaa reçerek diter 1olda 
bulunan iki varoaa ltindirmittir. iki ölü • iki yarala Yarclar . Mlddei 
umumilik tahkikata batlamıftar. 

Kahire : 26 (a.ı .) - Sirte'yi 
işgal eden kıtalarımız mayn tarla· 
lanna temizlemektedir. ileri kıtala· 
nmız düşmanı takibe devam edi· 
yorlar. 

• 
Moskova : 26 (a. a.) - Gece 

yansı neşredilen Sovyet teblitine 
ektir : Küçük bir tank müfreze· 
miz Stalingrıdın fabrikalar mahıl
lcıinde Almanların vücude retir· 
dikleri tahkimatı tahrip etmiıtir. 

Muhtelif binaları ele reçinnek 
için aötüı göğüse muharebeler 
olmuotur . 



Sayfa 2 

Bir mallarebede 
1 

24 Japon uça
ğı düşürüldü 

Berut : 26 ( Radyo ) - Kua· 
dalkanaldan uçan Amerikan uçak· 
)arı Japonların Yeni Jeorji'deki 
üılerine fİddetli bir hücum yap
mı,lardır . Bu taarruz esnasında 

on dördü bava muharebelerinde 
ve onu yerde olmak üzere 24 
Japon uçağı tahrip edilmiştir. 

Sovyet taarruzu hızlnı 
kaybetmedi 

( B•ı• 1 iDci sarl•d• ) 

tadanberi Ketelnikola'da başlamış 
olan Alman taarruzlarında bir ha
fifleme başlamıştır. Buna sebep ; 
Almanların Don cephesine bura
dan kuvvet kaydırmış olması ih· 
timalidir. 

Şimal Kafkasyada bu hafta 
içinde başlamış olan Sovyet taar
ruzları Viladikafkas'ın şimal ve şi
mal batısında gelişmektedir. 

Zonguldağın 
Varlık vergisi 

Zonguldak : 26 '. a. a. ) -
Viliyetimizde tarhedilen Varlık 
vergili yekunu merkez. kazada 
dahil olmak üzere 1,630,277 lira
dır. 

Muğlada yeni 
zeytinlikler 

Mutia : 26 ( a. a. ) - Mut· 
lada yirmi yedi bin.t hektar zey· 
tinlik açılmı,tır • Bu zeytinlik • 
ler &ÇAianlara tevzi edilecektir • 

b 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Pazar - 27.12.1942 

8.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

8.32 Müzilı: Martlar (Pi.) 
8.40 Ajans Haberleri. 
8.55-
9.30 Müz.ik : Uvertür Marşlar 

12.30 
(Pi.) 
Proaram ve Memleket saat 
Ayın 

12.33 Müz.ik : Seali Filmlerden 
Parçalar (Pi.) 

12.45 Ajanı haberleri. 

13.00 Miiıik: Şarkılar. 

13.30 -
14.30 Mibik : Radyo salon Or · 

keıtra11. Necip Aşkın) 

18.00 

18.03 

18.45 
19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
2030 

21.00 
21.15 
22.00 

22.30 

22.45/ 

Proaram ve Memleket saat 

Ayarı. 

Mür.ik : Radyo Danı Or· 
kestrası (Şef: Nıhad Esen· 
gin). 

Müz.ik i.Fasıl Heyeti. 

Konuşma (Ziraat ıaati). 

Müzik : Fasıl Heyeti Prog
rımınm Devamı. 

proarım, Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
Serbeıt 10 Dakika. 
Müz.ik : K arışılı: Makam
lardan Şarkılar. 

Konuşma ( Dertleşme sa· 

Müz.ik : Oda Müı.iğı -
Rachmanirıovv Trio'ııu. 

Çalanlar : Enver Kapelman, 
Edıp Sez.en , Walter Seh 
löıinger. 

Konuşma (Evin ıaati). 

Müı.ilı: : Şarkı ve Türkürer. 
Müzik : Keman ve Pıyano 
Könseri. Çalanlar : joıef 
Zirldn , Mithat Fenmen. 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 

22.50 Yarınki Program ve Ka
oanıs. 

ııııııııııııııııı:ıııııııı 

Nllletçl eczaae 

TAHSİN ECZAHANESI 
Yeni Otel Yanında 

ıııııııııııııııııı:ıııııı 

TGRKSôZO 

;:~ 1 

l 
Ceyhanda memurlara 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

27- 12 - 1942 

KiLO FIAT 
CiNSi Eria7.°-En çok 

K. S_:__._ K. S. 
Akala ı 00 oO 95,00 ana karneler dağıbldı 

Ceyhan : 26 ( Huausi ) Bu , ----------- Klevland Ç. 00,00 
Klevland l~ 88,0ü 86,25 gün Ceyhanda memur ve müs 

tahdemlere 25 kuponlu ana karne 
leri tevı.i edilmiştir. Bu karneler· 
le Kanunsani ayından itibaren ha· 
millerine pamuklu ve yünlü nıen

ııucat cşyasile gıda maddeleri ve
rilecektir. Dığer taraftau yine ay 
başından sonra memur ve müs
tahdemlere nüfus başına 230 ar 
gram ekmeklik bugday dağıtıla
cağı öğrcnilmıştir. 

Fare mücadelesi 
Vilayet Ziraat Mücadele Mü· 

dilrü Sadeddin Sarıkaya , merkez. 
köylerinde yapılmakta olan fere 
mücadelesini mahallinde tetkik 
etmek üzere dün mülhakata çık· 
mıştır . 

B. Kemal Akman 
Bir müddettenberi mezunen 1 

şehrimizde bulunan hemşerimiz. 1 
ve Ankara Beledi1e Müfettişi 8 . 
Kemal Akman buırünkü ekspresle 

Ankaraya hareket .. edecektir. De· 

&'erli bem,erimiı.c uğurlu yolcu 

luklar dileriz. 

Mesut bir nikah 
Malatya Mensucat çırçır fab· 

rikaıı muhasebecisi Bay Bahri 
Baltalı ile Müveddet Muıabalının 
oikab törenleri L dün saat 16 da 
Belediye.nikah , aalonuoda , kala · 
balık bir davetli arasıuda yapıl 

wııtır. Gençlere saadetler dilcri:r.. 

Açık teşekkür 
Çok mühim olao haatalıj'ımı 

kı1a bir zaman içinde .• baza· 
katli elleri le ameliyat ve tedavi 
etmek ıuretile bana laayatımı ye · 
niden kazandıran D<>tumevi Baf 
Doktoru Süleyman Kuntalp ile 
ayni Doğumevi Doktorlarıadao 

Bayan Nigara ve yardımcı arka 
daılarına açık tetekkürde bulun · 
mayı borç bilirim. 

Saadet Erdemir 

Bir adam 
kurşunla öldürüldü 

Çermik kazaıının K~yu kö· 

yiloden Siileyman otlu Mehmet 

Şimtek adında birinin Sarıçam 

mevkiinde , henüz hüviyeti an· 

!aşılamayan biriıi tarafından kur· 

fonla yaralandıj'ı jandarma tara · 

fından haber alınmaıı üzerine 

yarala hastahaneye kaldırılmıı ve 

fakat aldıtı yaradan müteeuiren 

ölmüıtür .:Hadiaeye Cümhuriyet 
Müddei umumiliti el koymQt 

olup tahkikata önemle deum 

edilmektedir • 

Bir yaralama 
Sabıkalılardanr~. Oımao otlu 

Arif adında biri, Arif otlu Kadri 

Ersoyun tabancasını zorla almaya 

te,ebbüı etmiş ve aJmata mu· 

vaffak olamayınca Kadri Euoyu 

14 iÜnde iyi olacak derecede 

yaraladıtıudan yakalanmı,tır. 

KAYIP -:Adana nüfua mü· 
dürlütüoden aldıtım nüfuı cüz 
danı ile askerlik terhis tezkiremi 

ve sakat raporumu kaybettim . 
Yenilerhıi alacatımdan hükmü 
yoktur. 

Çermikin Zerrüz kö · 
yünden l..avil otlu 

Zülfikar 324 doj'umlu 

1937 - 1938 ders yılında A
dana Gazipaşa ilkokulundan al· 
dıj'ım diplomamı kaybettim. Ye · 
niaini alacatımdan hükmü yok · 
tur • 

Adana kasaplar içinde 
Kemal Avcı aevceıi 

Zahide Avca 

Koyun hırsızı 
Elazığlı Hacı otlu Nimet Can 

bolad jandarmaya müracaatla Ye· 
nidam köyü civarında altı baş 

koyununun çalınmıı olduj'unu ha · 
ber verditinden tahkikata baf 
lanmı9tır \ 

Çalınan para cüzdanı 
Hüseyin otlu Hayreddin As 

macı adında biri H alil oğlu Kad· 
ri lbrehimin cebinden, içeriıinde 
195 lira bulunan cüzdanını aşır 

mış oldu§'u iddia edildiflinden 
suçlu yakalanarak hakkındn ka· 
nuni muamele yapılmı~tır. 

Adana Asliye 2. hu· 
kuk mahkemesinden: 

No. 885 
Adananın Sarıyakup mahalle· 

sinde 108 No. 11 evde \ı iranşehir 
eski nüfus memuru ölü Mehmet 
Saıt karısı Zeliha Macide Gülte
kinin • lstanbul Fatih haraççı ka 
ra Mehmet.Bostan Hamamalı soka
ğında 98 No. lı evde oturan Mus
tafa oğlu Mehmet Salahıttın aley
hine açtığı kayt tashihi:davasırıdan 
dolayı davalıya ilanen davetiye 
tebliğ edildiği halde gelmediğinden 
ıUincn ~iyap kararı tebliğine ve 
duruşmanın &5-1-943 S.ılı saat 
9 talikine karar verildiğinden dava· 
lının o gün ve saatta mahkemeye 
gelmesi lüzumu aksi takdirde du · 
ruşmaya giyabında devam oluna· 
cağı tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. 14915 

Klevland il -55-:ÜO 91,00 
M. Parlağı 72,0C ,-74:00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 
Y. Çı-.ğ-id-i - 00,00 

K. Çiğidi J.S.-oo - 11,00
1 

-Susam-- - 48,00 
Bu~day -yerli 60,00 70,00 
Arpa - _ o,oo _ -o;ooı 
Yulaf 0,00 0,00 . 

Duğu Anbarı 
tSKENDERUN 

Sayın Müşterilerinin Yeni 

yılını Kutlular Sadetler temen

ni eder. 

ı:· ....................... : 
İ MÜCEllİT VE BAVUlCU İ 
ı H.d Ç . ı ı ı ayet erı ı 

ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuı.luk, sürat ararsanız. (Al ı 
: tın kitap) cild evine uğrayınız .: 
ı Her türlü cild, okul çan- ı 
ı taları ve bavullar yapılır ve ı 
: tamir edilir. ı 
ı Adres : Türksözü mat· ı 
ı bassı sırasında evkaf apart· ı 
ı manı karşısında No : 16 ı, : ...................... .. 

. .... ,....-49 • .., .............. ~.~ .................... ~ .................. ~ ............ i . . 
' DOKTOR ' ·- . 
ı Nihal Bayat l . 
! Çocuk Hastalıkları Mütehassısı ! 
• • . . 
! Kız lisesi karşısındaki Vakıflar apartımanındaki ! 
• muayenehanesinde hastalarını 1/İkinci Kanunı943 den ! 
• • i itibaren kabule başlıyacaktır i 
i 1-7 14915 i . . • • .. ~ .................................................................... , .................. . 

---··-----: .......................................... ~ ...... ı 
ı ı 

i EKONOMİK ' TİP SOBAllRIMIZIN i 
ı ı 

i Mevcada azaımalltadır. 1 
i No. 1 19 Lira No. 2 21 Lira i 
: T AHSIN SALiH MURATLI ı 
ı Abidin paşa caddesi. ı i Telg. Tabo Tel. 274 P. K. 74 f 
ı . 1-::! 14914 ı 

: .................................................. : 
5. iKİNCİ MINTAKA ETİBBA OOASI İDARE HEYETİNDEN · 

30 • 12 • 942 Çarşamba günü saat 18 de Adana halkevi sa· 
lonunda tertip edilen tıbbi müsamerede arkadaşımız tarafından 
( Verem'de sirayet irsiyet, muafiyet ve modern tt:davi usulları ) 
mevzulu tebliğde bulunacaktır. Odamıza mensup bilumnm mes· 
lektaşlarrn bu toplanbya behemal teşrifleri rica olunur. 

S~YHAN OEf TEROARllGINDAN 
1 - Eski bir 

896 lir-a 1 9 kurnş 
nulmuştur. 

numaralı Maliye Tahakkuk Şübe binasının 
keşif bedelli taminah açık eksiltmeye ko· 

~ - Eksiltme 4 - 1 · 943 tarihine müsadif pazarertesi günü 
saat 14 de Seyhan Deftardarhğında yapılacaktır. 

3 - izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenler her gün 
ve her saatte milli Pmlak servisine muracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin ihaleden üç gün evvel bonservislerile birlikte 
ehliyet vesıkası almak için vilayete müracatları ve ihalenin ya· 
pılacağı gün ve saatte de % 7,5 teminat makbuzlanie birlikte 
komisyona müıacatları ilan olunur. 

~Mft 
~ 

~ 
~ 

.. 

27 Birincilranun 1942. 

D 1 C: C: A Marka 
Amerikan mamu· 
lab 8ATAaYAU 
radyolarımız 

pi lak çalan OTO· 
MATIB pikapları· 
rımız, Ucuz SOBA 
ve YBMIK OCAK· 
LAlllMIZ yüksek 
evsaflı ı'Dr MAKi· 
N ANALABIMIZ, ve 1 3 Ylllıelı Evıal 

1. Metanet l{ il. Zarafet 
ı 111. Hassasiyet 

iNŞAAT MALZI· ~J 
MiSi gelmiştir. 1 

l.~ 1 
~ ~ ....... ·~-

[ODDOll 
R A D 1 O 

I~ Omer Başeğmez ve Şeriki 
MÜ SS ESESi 

~Telefon : 168 Telgraf : BAŞEGMEZ 

eoooooooooaaaaaaaaaaaaaaaae 
g hOLOI - OPBBATIB g 
O DOKTOR o 
o a 
g Suphi · Şenses g 
a Böbrek - Mesane - Tenasül a 
O Hastalılclan Mütehass111 C g YENi POSTAHANE KARŞl81 g 
O Falıirl•r para••• maoyene edilir C 
0 18-30 14685 tı a a 
eaaaaaaaaoooooaaacaaaaaaaae 

Satıhk un değirmeni ve 
masara taşları 

Tam takım çıkmak , tabii zımpara ve olkaniz taşlanmız
gelmiştir. Aynca dink bulgur ve masara takımile taşlannın 
satışlarına başlanmıştır. Taşlann kutru 60 santimden 130 san· 
time kadardır. Sayın müıterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

AJr .. : lnönti cadtle•İ Merm•rcİ 
lbrahim Cavlaz numara 219 12-16 

Adreee dildıatiedilme.i ıayın mOfterilerdea ayrıca rica olu"1' 

ÇlfCi FABRIKASI MODORlOGONOEN : · 
Klavland mevsümü sona ermesinden Fabrikamızda klav· 

land çiğidi olan Sayın Müşterilerimizin iki gün içinde klav· 
land çiğidlerini kaldırmalarmı rica ederiz kaldırmayan müşte· 
riler klavland yerine yerli çiğidi vereceğimizi sayın müsteri· 
le rimiıe ilan ederiz. 26-:t 7 1491 O ____ ..,.... ______ -

i 1 an 
ADANA HUSUSİ MUHAS(BE MODORl&GONDEN: 

Vergi borcundan dolayı istiklal mahallesinde 309 ada 31 parselde 
AmerikalıTomas H. Baverc nit ahşap ev, tarla ve çinkodan fabrikası 
6 - 1 - 943 çar~amba günü birinci ihaleıi yapılacatından alıcı olan-

vınların idere heyetine müracatları. 17-23-27-31 14897 

DOZiÇi KÖY ENSTITOSONOEH : 
Mubammeo kilo bedeli 56 - 60 kuruftaa ( lS.000 ) kilo butcia1 

açık ekıiltme ile aatın alınacaktır. Talip olanların 2490 aa1ılı kaaun. 
daki şartlara göre % 7,S teminat akçuaaı 1atırarak ihale ıGn& 
olan 11 - 1 - 1943 pazarteıi rGnii ... t 15 de Haruai1ede Eaıti· 
tüye mGracHtları . 14914 27 - 31 - S - 10 

....... 
Umumi Nepiyat Müdürü : Macit Güçtü 
Baıılthiı yer ; Türluiıü Matltauı 


