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Dögol - Jiro anlaşması 
Alman kıta/arı Kafkasyada 

da ricale başladılar 
'11reaaa Amerlllan gazetecilerine 11e1aaab 

Gn.Jiro müttefiklerden herşey
den evvel av uçakları istiyor 

aoıtow• .gl~t•llMI tanı,e llıtalıırı da çevrllmell tellUkesıa•e 
Londra : 28 ( a. a. ) - Ofi 

ajanıı bildiriyor: Gerek muharip 
Franaızlar ve ıerekse lnıiliz mah 
fillerindeki intiba General Jiro 
ile Dö Gol arasında askeri bir 
anlatma içia kapı bulundutu 
merkezindedir. Bu askeri anlaıma 
Fransız lmparatorlutuoun filen 
harbe ıirmesidir . Askeri anlaş· 
madan sonra yapılacak di{ler eHs· 
ları yalnız Fransızlar tayin ede· 
cek ve ne olurH olıun hariçten 
hiç bir müdahale yapılmıyacak 

tar . E 

Moıkova : 28 ( •· a. )- Kraz· 
•eyadoıta razeteainin verditi ha 
berlere ıCSre, _Stalingradın cenup 
batısında Kotelinkova çevresinde 
Almanlar birçok meıkün mahal 
den atalmıf ye cenup batıya ric 
ate mecbur bıraluloıışlardır. 

Berlin : 28 ( a. a. ) - D. N. 
B. nin lsildirditine göre , 26 ilk 
kinunda doj'uda bilyGk muhare 
beler bilhaasa Volga ile Don 
araaıuda olmuştur . Savaf uçak 

ları , Jutalarımızı deıtekleyerek 
dltmanı teıirli bir ıurette bom· 
iıalamıf ve atır ka1ıplar Yerdir· 
miftir. Tankların yardımile hücam 

eden Bolıevik kıtalarınaa kayıp 
ları o derece atır olmuwtur ki , 
Alman hatları inlerine aa bir 
kuvnt ıelebilmif Ye bunlar da 
ıeri atılmıtlardır. Bu muharebe 
lerde 70 kamyon tahrip edilmif· 

tir. Elueriıi benzin 7lk16 olan 
bu kam7onlarıa tahribinden ıonra 
41fman taarruzlara niıbeten aza1· 
1D1flır • · · 

Berut : 28 ( Radyo )- Alman 
kuyvetleri ceouba dofru ricalle· 
riae deYam ediyorlar • Bu ricat 
hası noktalarda hakiki bir bezi 
met plr.lini almıtlır Soyyet kıt-

TUll -CEPHESllOE ftAtA 
MUIAftEIEtfftl OlUYOR 

Loaclra : 28 ( a. a. ) - Tua ... 
H Biı.ertede Almanlar bCl1ilk 
taaklar ye oa ıekiz milimetrelik 

topları bl.ıia•d&ra kop lnıllaa
maya bqlamlflardır. 

Berlin : 28 ( •· a. )- Reımi 
teblit: Atlaı clalf-rın,. ate ta· 
rafında bulunan Mihnr kıtalara 
birkaç riln ene1 ele reçirclikleri 

mnzileri tahkimle mefpldlr • 
Tunuı muharebe bCSlrni Clzerlnde 
han faaliyeti Jeniden canlan· 

m'ftır. 26 llkkinun ıabahı lnıiliz 
•tar bomba uçakları avcaların W· 
mafe1iade Bizerteye akın etmit· 
lerdir. Alman ucıları hiç kayıp 

nrmeden lnıiliz hava tetldlleri· 
aia bu alunlarını lalemit •e d&t 
motlrli bir lnfiliz bomba uçatı 
ile Spitfoyer tipinde d6rt av uça• 
fi dGtürmBılerdir. A1ni fia at· 
ledea IOnr• Alma• ay uçakları 

dClfman han meydanlarına hücunt 
ederek yerde bulunaa tayyare· 
leri haHra utratmıf ve ta~ibat 

baıule ıetirmfılerdir. Sn at uçak· 
laraadaa mOrekkep biT tetliilimiz 
Buaa limaliıı açıldarında bir in· 

............ ..,,..--, .. -""'b \' ~ • 

Sovyet Cephesi Harehlılından Bir G6rünüf 

alan Lekoya - Staliograd de· 80 - 100 kilometrelik bir terek, 
111.İryolunu keımitlerdir. ki kaydetmitlerdir .r~ Fabrikalar 

Kızılordu Donez böl gelinde mahallesinde mevzilerinden' atalan 
de· ilerlemeıine devam ediyor . Alman kuvvetleri ricale mecbur 
Al maolar tarafmdan Roıtov ve edilmiftir , 
Stıı.•ingrada fÖnderilen takviye 
lsıtaJarı çevrilmek teblikeıincle· 

dirier. So.-yet kıtaları fimdi Roı· 
tovı.. 150 kilometre yaklqmıı· 
l•l'ch:r . 

:Stalinıradın cenup bahımda 
atar tankların himayeainde yü · 

r6yeı ı Sovyet piyade kıtalar1 15 
kiloq ıetre ilerlemitlerdir . 

lk i tehir daha li:urtarılmıfbr . 
Son ~ ~anıerde Ruılar bu blJlgede 

) 
................ . 
: Jloıa;Beledlya : 
: ı'lla:I tevkdedlldl ı 

• • : 1 !kmeği halka fazla t 
f fiatla sa~ırıyormuş : • • Bcılu : 28 ( H .. uıi )- Halka ! 

Rijevin batıaında bir Alman 
taak alayı yarı kuvvetini kay· 
betmek auretile ricate mecbur 
elmuftur. 

Kafk .. yada Terek'in cenu· 
bunda Alman kuvvetlerinin yeni 

menilere çekilmekte oldutunu 
Alman reımi tebliti bildirmiftir. 

Nalçik'in cenubu11da dGım•· 
nın birçok ınOıtabkem menileri 
zaptedilmiftİr . 

MOSKOVA BOYOK ElÇiMIZ 

SEHRiMiZE GElOi VE GİTTİ 
Moıkova BOy6k Elçimia 8. 

Cevad Açıkalın paaar günü . at· 
leden •evvel tayyare ile ıehrimize 
ı•lmiılerdir. Tayyare meydanında 
baıta Valimiz olmak üzere bü· 
kumet crldaı ve memleket ileri 

relenleriatlen mürekkep bir ırup 
tarafından . karfllan•n Büyük Elçi 
dotruca Vali ,Akif Eyidofaaın 
evine inmitler , CSlle ve aktam 
yemetini orada yemitlerdir. 

8. Cend Açıkalın yanlarında 
10.W z neı ııuı ... ı 

General Dö Gol de F ranıa 
ile Franaız lmparatorlufıu arasın· 
da bır birlik kurulmaaı tarafta· 
radır . 

B. Çörçil dün öğle!yemetini 
General Dö Goll ve muavini ile 
birlikte yemittir . 

Londra : 28 ( a. a. )- Noel 
tatilinden ıonra bu aabab çıkan 

ıazeteler Geaeral Jironun tayi · 
nini çok ..a..it karfılamaktadır 
lar • 

" Niyu& Kronikl ,, a-azeteai 
şimali Afrikada halkıa iıtediti 

tekilde bir hükumet kurulma11nı 

iıtiyor . 
[ Deyli ~Ekıpres'] iıe " Jiro 

bq.i reçtitine:röre ' biz: de bir 
elçi r6nderebiliriı. .- ,, diyor. 

Diter razeteler~de bu tayinin 
f Haaızlu ve Franaanın kartu· 
luıunu i.tiyenler tarafından umu· 
miyetle bctenilecetini kaydet· 
melr.tedirler. 

Bu ıar.etelere töre , vücuda 
relecek aakeri birlitin yalnız 
şimdi Almanyanın yıkılışını ko · 
layla,tırmakla kalmıyacak , ayni 

. zamanda harpten ıonra da Fran
.. zlar arasmda Htlam bir birlik 
YÜCUda relecektir. Bu birliti eı•· 
sen Amiral Darlan da iıtemİf 
buluauyordu .'~Geaeral Jiro müt 
tefiklerden modern ıilib ve her 
şeyden eYvel av uçakları iıtiyor. 

Müttefikler Jironua orduıuuu ıi · 
lablaadırmakta ıecikmiyecekler, 

dir. 

tıkme fi 24 kunttan vereceti yer· 
de 3ll,S kuruft.H satıldıtı ıek · 
Jinde bir yolıuz luk ihbarı yapıl· 
mıfh: r. Yapılan b\hkikatta ihba 
rın dı >trulutu anla.,.,.lmıf , bunun 
üzerh ıe Belediye rei.'i Reıad Ak· 
er ile müteahhit Mt. '1ımet lnaa 
Ye •• acazade.i lazet ı~ .. an m•b· 
keme karar1 ile tukif edilmif· 
lertliJ r. 

ı .................................................. ı 
·Mahkemece , Ticaret OdHı 

rei ıi., TGrk Ticaret Bankaıl ve 
Nı Jiı ı .,BankHı mubaıebeciıin ... ea 
m .üre kkep bir ehliYukuf hcyt.'li 
t• etki 1 eclilmiftir • Bu heyet , ek" 
ı •eth 24 kuruft•n ıatılabilece
tini teabit etmit ve bu ıuretle 

.uçluların halka ekmeti kilo ba • 
fıada 6,5 kuruı fa zl .. ile ıattık

ları tıeıbit e.fjlmiftir . Mahkeme 
•uçluların mevkufen makakeme· 
ılae karar v•rmittir. BGtiln Bolu 
balkı bu davayı alaka ile takip 
etraektedir . 

ı • ı 

I / stanbul da Eşga i 
! 1 FigatlarıDüşügorl 
1 

ı ı 

f au DOSOKlOK BllHASSA KUNDURA FllTlARIHOADIR 1 

General Jironun Amerikan 

flO%elecilerine beyanatı 

Berut : 28 ( Radyo ) - İki 
Amerikan gar.eteciıi General Jiro 
ile bir mülakat yapmışlardır . 

Gezetecilerin sordukları ıü 

aller ve Generalin cevapları fuo· 
lardır: 

1 - Şimali Afrikadaki Fran· 
11z kıtaları 1914 deki aavaı ru 
buaa sahip midirler ? 

Cevap - Evet 1 
2 - Şimali Afrikada kaç ki· 

şilik bir ordu toplayabileceklerini 
zannediyor1unuz • 

General Döıol 

Ceup - 300,00~ 

3 - Fran11z kıtalarınıa AY· 
rupada tekrar=dötfifecetini umu· 
yor muıunuz ? 

Cevap - Evet 1 
4 - Şimali Afrika Fransız 

kıtaları General Da Gol orduıil• 
iıbirliti yapacak mıdır? 

Cevap -:Hiç füpheaiz 1 
5 - Şimali Afrikayı ae şe · 

kilde idare cdecekıiniz ? 
Cevap - Ben aıkerim 1 

6 - Amerikalılar hakkında 

ne diifünüyoraunuz ? 
Cevap - Şahsen , Fran1anıo 

Amerikaya kartı bü1ük bir iti · 
madı oldutunu, ve ondan muhtaç 

oldutu silahlara bekleditini dü· 
ıünüyorum . Ve ayni zamanda 
Amerikanın da Franuya itimadı 

oldutuau dGtünüyorum. 

rraa11z lomaUll ile 
mlttelllElere Dtl· 

llall edlror 

•••••••••••••• 
: CIPBILIBDI : 

ı DDBDll ı 
ı RADYO GAZETESi : 

•••• • ••• 
Dolu Cephe•inde : 

Ankara: 26 (Radyo Gazeleal)
Her an bir çok kuvvetlerin harp 
uha11na atılmaeile daha ıumullü 
bir mahiyet arı.eden orta Don 
meydan muharebesi bütün hııiyle 

inkişaf etmektedir. Sovyetler Roı
tof dcmiryolunu kestikten aonra 
Alman ordularının durumunu bir 
aı dah 11 güçlC"fti rdiler. 

Çok geniş bir aahada yarıl
mış olan Alman cephesini Alman 
orduları henür. tesbit edememıı· 
lerdir. 

Fılhakika, Milorovada muka
bil taarruı.larla cephe} i luımen 
teıbit ctmişlers~ de bu ıehriıı do
~uıundak i Sovyet akını henÜ7. 
durdurulamamıştır. 

Bu yüzderı Rovtov şehri ciddi 
bir .tehdit altındadır. 

Roı;tovun r çok ehemmiyeti 
vardır.: Roıtof Stalingrad gibi 
ıembo~ik bir cephe değildir. Y •· 
rım mılyonluk Alman ordusunun 
ana ikmal yolu üzerinde bulun
maktadır. Alman orduları bu de
miryolundan mahrum kaldılı.ları 
2ün sadece Kerç yarım ad111ın
dan iıtif ade edeceklerdir ki, bu 
yol Alman ordularını ikmal ede
cek vaziyette de~ildir. 

Bu bakımdan orta Don mey• 
dan muharebelerinin Almanlar 
için:büyük önemi vardır. 

. . Evvelce de tahmin edilditi 
gıbı orta Don bölgeainde belirmiş 

ı olan tehlike"karıııı nda Almanlar 
Kafkaslar bölgeıinde Mor.dok Vi

ı ladi · Kafhıdaki kıtalarmı kendi 
au.ularile çekmete bışlamııtardır . 
Bu suretle Sovyetler bu bölgede 
de yeni araziler kazanmıtlardır. 

Bügünkü durum icabı Alman 
baş kumandanlıA'ının orta Kafkas
yada büyük bir cephe tashihi 
yapmak zorunda da kaldı ına 
şüphe yolı.tur. ., 

Eter Orta Don'da Sovy ett•ar
ruzu durdurulamazsa Almanların 
Kafkasyada daha sür atlı ve bü . 
yük bir cephe ta1hihi yapması 
ieap edecektir . 

Stalingrad Cenup batııında 
teşebbüs Sovyetlere geçmiştir. 
Bu taarruzlar bazı gelişmeler gös· 
termişt!r· ~erek burada , gerek 
Rostof un Şımal bölgesindeki va-
ziyet tehlikeli bir safha arzetmek
le. benber Almanlar için ümidıiı 
bır durum asla sayllamaz. 

Almanlann Rostof'a dotru 
akıp aiden Sovyet ordularını dur
durm k ihtimali vardır. Yalınız 
şura1sını kaydetmek lazımdır ki 
orta Don'daki Sovyet ileri hare: 
ktti Almanların Stalingrad ve 
Kafkasyada durmalarına imkan 
bırakacaktır. 

Anc3:k . orta Don'daki Sovyet 
kuvveUcrını geldıkleri yere reri 
a~mak suretiyle bu mümkündür 
kı • Kış mevsiminde bu teşebbüs 
Almanlar için çok gÜ('tür. 

Şimali Alrilıa 
Tunustaki karşıhkh muhare

beler devam etmekle beraber pek 
ehemmiyetli görünmemektedir. 

Alınan ve verilen mevziler 
on kilometrelik küçük bir saha 
dahilındedir. 

filiz deaiıt kafileaiae hGcum ede
nk 7000 toaluk bir ıemiye at• 
iaa\etler kaydetmitler, a1r1ca ...,. 

lar1ada 10 bia tonluk bir p,mi 
de buluaaa dBrt 'leiiıll •Vllıf ~· 
larımız tarafından ba .. ra utra· 
tatiıitfttr. 

İngiliz parlamento 
heyeti şehri1mizde 
lngilteredcn Çine giden par-

lfimento heyetinin Kudüıten sonra ' 

1 
r nemlelce ti#niıi de r.iyaret edcceti 
evvelce bildirilmişti. fPazar ıünkü 
M111r hıyyare poıtıasilc Lordlar 
.. amırHı azaaından Lord Teriet. 

ı lstanbul-E.şya ve gıda maddeleri fiyatlarında dün hiısedilir dere ı 
S cede düşüklük olmuştur. Muamele azdır. Dün loptan 9 numara ku- ı 
ı ru üıüm fiyatı 43 kuruştu. Evvelce bu fiyat 70 - 72 ye çık- ı 
S mış, ıonra 60 67 kuruşa kadar düşmüştü. Evvelce 70-75 kuruş ı 
S olan ıuaam fiyatı ise dün 65 kuruştu. ı 
S 120 kuruşa kadar çıkan zerdali çekirdeQ'i fiyatı dün 83 ku- ıı 
S ruştu. Soma fiyatı - toptan , cinsine göre - 20 - 25 Pata-
S tcsin 30 , kuru fasulyenin en iyi C'inıi 85 kuruştu. Yağ fiyatla ıı ! rında dün kayda değer birşey olmamıştır, olması beklenmekte- ı 
• dir. lımirden dün gelen haberlerden perakende zeytin yatı fi 

Ankara:28 (Radyo Gazetesl)
Bugün relen bir haber Fran11ı. So 
mıılisi meıcleıini de ortaya at
mııtır. 

.. Trablus'ta ilerleyen sekizinci 
lngılız ordusunun hareketleri de 
yavaılamış iİbi a-örünüyor. 

Çat ıöliinden ilerleyen müt
tefik kolu Mundus vahasına var
mıştır. 1tal~n torpil a~klarr da bir 

lafiliz - A merikae der.iz kafi. 

le.ine hicum etmiflerdir. Bu bG
cumlarda 'bir ıemi torpille par· 

plaaahi\lr. Ban• u .. eu.a 118"' 
ltalyaa ınaı uçakı...ıa y•pbk· , 
lan reee .... r... :J ....... 

karılmlfbr. AWeaizcle bir lt..ı. 1 

an t.fpitlo •uhribi Wr fnr.'•liz ' 
iileaiaaltı .. '9a' \ fıtmqfa'- ı 

Avam kamarası haaından B. 
Bran, A'Vam kama.raaı ir.asından 

8. Ler1ondan mürekkep bu lnsrili:ı 
heyeti şehrimize gelmiı ve ayni 
fiinde Ankaraya hareket dmiş
lerdir. Heyet Ank.arıtda bir müd
det lr.dd.Jttın ıonr,a lıtanbnla Jİ· 
drcelr.tir. 

ı yatının 1000 kurut oldutu anlatılmıştır. ı 
ı Ayakkabı fiyatlarında düşüklük mühimdir. Erkek iskarpinle· 1 
ı rinde şimdilik bu nisbet , yüzde 5 ise de kadın iıkarpinlerinde-
ı ki niıbet daha faıladır. Bcyotlunda birkaç gün evvel 30 liradan S 
ı satılan kadın iskarpinlerinin 12 liraya kadar satıldıtı görül i 1 
S müştür. 1 
S Kumat fiyatlarındaki düşüld6k bilhassa memnuniyet uyan- ı 
ı dırmıştır. Bir çok vitrinlerin kumaşlarla dolduğu görülmekte · i 
ı (Gerill J Dcıl aa.Jf ... ) : 

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

Franııı Somaliıinin baıhea e
hemmiyeri Cıbuti limanıdır. Bu 
liman ayni zamanda Habeıiıtanın 
da mahrecidir. 

lalyanlar Viti hühümetini taz
yik etmek ıuretile Cubititle ve 
bu limanı Adiı - Ababaya bat· 
lıyan demiryolu ü r.erinde imtiyaz
lar elde etmişle~i ve bu Franaı:ı 
müıtemlekcıi Vişiye sadılı. kalmıı· 

tı. Buııün ııelen haberde Afrika-

Yalınız mesafe ur.un olduju 
için bu müttefik 'kolunun Tr,bfus 
civarında verilecek muharet>e1ere 
iştirak edece§'ini ummamalıdır. 

dalr.i Fraaıı. topraklarının Anııo • 
Sakıonlarla itbirliti yapması :&ze
rine Somıliııirı de Vifiden ay'r1• 

larak müttefıklere iltihaka karar 
verditi anl•fılmıktacıhr. 



TODILI KiM 
ICAD ITTlt 

Etki zaınanlard1nberi , deniz 
maürebelerinde pmilcrin tahrip 
eciilmeli fikri mevcuttu. ilk evvel 
düfinllen uul tahta kalyonlan 
yakmak fikridir. 

Daha :sonraları tahrip için bu 
ıWü torİ>ili ancak şekilce andı
ran baa maddeler kullanılan ve 
tearkkinin hemen zirvesine er iıen 
kendine mahıuı mctodJan olın 
torpili 18'i6 senesinde Rober Vhi· 
tebead adında bir lnfiliz fabrika· 
t6rii yıpmııtır. 

Robert Vbitehead 1823 sene· 
Iİ aibayetleriae dotru Salton -
le - Man tehrinde dotmuıtur. 
Ai&ninin mail vuiyeti çok iyi de
lildi. Bıbuuun kazancı mahduttu. 
Hayatının normal seyrinde tahsi
lini tamamlamıt sonralan sırasiy· 
la Mancheıter , Marıilyı ve Tri· 
yute pmi tczrlblannda uzun 
middet çahımış , büyllk fabrika· 
lar kurmata muvaffak olmuıtur. 

BuJdutu torpil, taayik edilmiş 
hava sayesinde kendi .. kendine hı· 
reket edebilmek kabiliyetindeydi. 
Robert Vbitehead 190~ senesinde 
aekaea iki .Y•ıına basmışken Shri
venbam tebriade ölmüıtür. 

ilk defa lnrilterede tatbik e· 
dilen torpil buıün çok fazla le· 
Hmül etmiıtir. Bugiin bir torpil 
mahafuuının üç bölmeye aynldıtı 
f6rül6r. Battaraftaki ilk bömlede 
torpili patlatan maddeyi tahrik e 
den sivri pençe adı verilen basit 
cihaz bulunur. Ortadaki bölmede 
torpili hareket~ retiren 11kıftınl· 
mıt bava (nihayette ise torpili 
iflelen esaı makine vardir. Torpil 
tekU itibariyle b.r bahta benzer ; 
kayrak k11mında hare~et ettiren 
pervane~ ve istikamet veren d ü • 
mea vardar. 

/Ilı .leltrilıli tramooy 
Tramvay fikrinin ve tatbikatı· 

ma tekimllü 110 senelik bir mı· 
siye sahiptir. 1832 senesinde A· 
merikıda Nevyork l<>kıklannda 
ilk atlı tramvay itlemete batla· 
llUfbr. lki kath büyük bir araba· 
dua •ltetekkil olan bu tramvay· 
tar tahminen 1862 senesine kadar 
devam etmit ve bu tarihten sonra 
da lnfilterede Birkenbead tram· 
vayımn iflediti ıörülmiiftlr. 

Buı&nkl tramvayların çekir· 
defini yapan ve elektrikle tram · 
vayı itletmete , muvaffak olan a · 
dam Amen"kanm Brandom pbrin· 
de yqaıan Thomıı Davenpert 
adında fakir ve mütev11i bir de· 
mircidir. 

1135 tarihinde yapbtı tram· 
vay modelini bir serp:le tefhir 
etNiftir. Model çok betenilmit , 
amelf bayata tatbiki ar.ıanm11 
br. 

Modelin yaplmUI ve tqbirin· 
den ancak 4' aene aonra ilk elek· 
trildi tramvay Berlinde ve iki ae
DC IODr• yani 1885 1eneainde de 
1.,uterede iılemete baflamlfbr. 
Amen"kada Boaton ıehrinde ise 
1889 tarihinde elektrik tramvay.la· 

ı ı bü,Ok bir liltemle idareye bq· 
lanaut ve 1895 te de lnfilterede 
Bristel phrinde büyük bir pbe· 
ke t•iı edilmiıtar. 

Butüa yalnız laailteredeki tc· 
bekenin uzunlutu befbin kilomet · 
reden fazladır. Ve bir aenede bir 
mil1•r yedi yüı bin kiti bu veaa· 
itten istifade etmektedir. 

Tevkif edilen 
sardövagon 

a.Nha ... Hekl .... lı ...... 
..,. otlu ffallt Ça1lu ltlr tu•al 
......... Ud ...... ıu aalde· 
...... , ......... Ye Japala e.w•• a.. pa1an ,.._ fi. 
, ................ Ka,....ı,e 
.......... ,. ı. .......... 
.................. 16 llra1• -..................... u,.,e ... ............ ,. 

Atatürk kır koşusu 
Pazar günü yapıldı 

Musabakalara 448 erkek ve 
87 kız atletimiz iştirak etti 

Beden Terbiyesi Umum lhÜ 

dürlütünün tertip ellili Atatürk 
Kır koıuau Pazar rünü sıbıhı 
448 atletin iştirakiyle yapılmııtır. 

Atletler saathanr önünden hare
ket ederek çarıı içi Abidin pafa 
cıddeai:Tıı köprü, Fırka bina11 
önü ve Asfalt caddeyi tıldben 
Atatiirk parkı önün4c kotuyu bi· 
tirmişlerdir. Bütün şehrimizin ala
kasını uyandıran bu koşuda Atlet
lerimiz halk tarafından şiddetle 
alkışlanmışlardır. Adana Gençlik 
kulübünden ve Milli Atletlerimıı· 
den Ôkkif 9 dakika. 25 /2110 sa· 
niyede yeni bölre rekoru yaparak 
birinci ielmiştir. ikincili~i Malatya 
mensucat Gençlik kulibünden Rı · 
za Ureç üçüncülütü yine "'ayni ku
lübden Hakkı Şendiç.dördüncülü

tü Mehmet ~lkiıöl beıinciliti Er-· 
kek lisesinden Murat Altıncı Ôt· 
retmen okulundan Hısan~Yedinci 
Malatya mensucattan Hasan seki· 
zinci Uıeden Ali Dinıil Dokuzun
cu Malatya mensucattan Yapr 
onuncu Useden: 470 numaralı At 
let kaaanmııtır. 

Takım tasnifinde Malatya men
sucat Gençlik kullbi birinci Er
kek liıesi ikinci olmuıtur. Bu mu· 
aabakalardan sonra Bayanlar ara· 
11nda 17 Kız Atletin iftiarkıyle 
3000 metrelik yOrüyilf yapılmııtır. 
Beden Terbiyesi bina11 önünden 
müsabakaya baflan1n11 Tq: köprü. 
Ordu evi , 1.,._t lilCIİ , 'I ali 
konatı önüodea w ,W.lkevi önün· 
de kOfUyu bitina..,an atletle· 
rimiı halkımız ...randan ıiddet· 
le alkışlanDUflardır. 

Birinciliti Kız liscıinden Ümit 
Akkıyan 37.48.2/10 ikinci Kız liıe 
sinden Melihat ltrören üçinc6 
Enıtitüden Şerife Deniz dördincü 
Kız liıesinden Tlrkin,Baykal be· 
tinci Enltitüden Turkin Akkaya 
albnca Enstitüden Kadriye Denıiı 
yedinci Kız liseli Nihal Alpriray 
.ekizinci Kız lise.:nden Naciye 
Canaslan Dolsuıuncu Kız liıeıin· 
den Neıihe Yoturtcu onuncu:Kaı 
lisesinden Kimile Vural relmiıler
dir. Takim tunifinde Kız li1esi 
birinci Enıtitü ikinci olmuıtur. 

Derece alın Atletlere 86lıe Bıı· 
kanı Seyhan Valisi Bay Akif 
Eyidotın tarafındın törenle bay
rak ve madalda verilmiıtir. 

lstanbulda Eıya 
fiyatlıu ı düıüyor 

( .... ı illCI U71.U ) 

dir. Bayram ıeçtiti ve kıtbk ib 
tiyac;lar temin edilditi için bu il· 
hada vurıuncuJann cezalarını çe· 
kecekleri rörülmektedir. 

Tuhafiye ftyuı fiyatlarında 

da dlltüklükler kaydedilmittir. 

IZMIRDE --
Şehrimin civar kazı villyet. 

lerden ve muhtelif iıtihıal bölre· 
terinden relen haberleıe röre • 
bu b61relerde 11da maddelerinin 
bir çetunun fiyıtleri dlımete 
bqlamıtbr. Patate1 yerine röre , 
toptan 20 - 23 kuraı ar111nda 
teklif edilmektedir. En iyi fııulye 
lere SS - 60 kuruttan , iyi no· 
ha6ta SS - Si kuraıtan sahcı 
vardır. Yetil mercimefin iyiıi IO 
kuruıtan teklif olunmaktadır. 

HA TAYDA 

On beı ıündenberi piyaqda 
hıflayan ucuzluk devam etmekte 
ve yiyecek fiyıtlart yavaı yavq 
dl .. ektedir. ı 

Bufday 60 kuruta kadar düt· 
müı ve sabunluk zeytin yatıdı 
86 - 90 kurut aruında muamele 
ıclr••te bı ... mıfbr. 

Yarldl werglll 
•lllıllefterl 

Dün 582483 lira 
yabrdılar 

Sehrimizdeki Varlık verıı11 

mükellefleri her ıün muntaıaaıın 
hiuelerinc dütcn vcrıi miktarını 
yatırmaktadırlar. Dön çiftçi , tiic· 
car ve unat erbabının yıtırdıfı 

vergi miktarı 194283 lira idi. Ay. 
rıca Mehmet Şaımaz 41000 , Al· 
ber diyap 40000 , Milll Mensucat 
Anonim:ıirketi 65090, Milll lMen
ıucıt ıırketi 74110 , Nuh Nıci 
Yaııan 54000, Nuri Haı 50000 • 
Muıtıfa:Ozıür 64000 lira yahr
mııiırdır:ki, dün )atırılan para 
miktarı böyl~likle 582483 lirayı 

bulmuştur . 

Ceyhan mükellefleri 
(161) bin lira ödedi 

Ceyhan : 28 ( Huıust Mu hı· 
birimizden )- Burada varhk ver· 
riıi mikellefleri hiı1eleriae tarh 
edilen para mikdarlarını munta
zam bir surette ıetirip yatırmak
tadırlar. Şimdiye kadar yatırılan 

verri mikdarı 161 bin lirayı bul· 
muıtur. Bu mikdarın a& bir mld· 
det içinde artacatı tahmin edil· 
mektedir. 

Hatay nüfus müdürü 
Vekilet!emrine alındı 

Halduaclajtalakikat yapılmakta 
•laa •iliJet~alfuı':mld .... Ve· 
kilet! emriae alaamlfhr . Villyc · 
timia alfus mtldilrHltlne Kırp· 

lair alfua batkitibiain tayin edil• 
eliti ve yakındı vazifeaiae bq· 
lamalı lzare pbrimize ıeleceli 
haber nrilmeldeclir. 

Damızlık dağıtıldı 
Sıfll'larıa ıalllaı içia ÇukureH 

haruıaclan alıaan oa altı clam1z· 
lak Botının V eterlaer claireaiace 
k61lere clatıtılclıtı baber alanmt· 
tar. 

Bir çiftlikte hayvan 
hastalığı çıkb 

Avntmeaarı çiftlitiadeki UJ• 
Naatta Yaaıkara ha.talata çtk · 
tatı laaber abamlf ve Viliyet Ve· 
teriaerleri tarafından derhal Afi 
tatbik e•llmiftlr . 

324 Domuz öldürüldü • 
Mtllbakatta Domuzla mlca• 

•etere laemle devam eclilmekteclir. 
Haber alclıftmıza ıBre , Biriad 
U..aa a1ıa1a:oa beflacle 325 Do 
muz lldldlmlftlr. 

Silah arqbrması 
Ş.laria malatelif ıerlerhlcle 

enelki gece aabataca ıapdaa 
araıtarma: aeticeılacle • ltir tabanca 
Ye 24 bıçak elcle eclHerck icap 
e4en muamele 1apılmlfbr. 

Moskova büyük elçimiz 
şehrimize geldi ve gitti 

~.,, I l•el ..,t.U) 

Vali, Vıll muavini olclatu laalcle 
aktama clotru Aclaaa lwllbilae 
ele upamlflar Ye bir mtW.let iı 
tiralaat ••erek laubibalde bulua· 
claktu IOnra dlam6flertlir • 

BIJik Elçimla ıece Toroa 
EklpNlile AabraJ• laareket et· 
•iJ!lr • 

Difer yiyecek maddeleri de 
ayni ıeviyMe düımete . devam 
etmektedir. 

Diter taraltaa Altın fiyaUı
rıda tedrici hir tekilde dGımete 
devam ediyor. 

Yeni tip Ame
rikan uçakları 
ilk çıkışta 15 Japon 
tayyaresi düşürüldü 

Berut : 28 ( Radyo ) - Pu
liflk teblitlaclen: Yeai Amerikaa 
B. 38 tipindeki avcı ta11areleri 
Y eai·Giaecle faali1ete bafla•lf · 
lardır. Bua ilzeriade oa J•po• 
uçatı cllflrmilflerdir • iki fi• 
içinde dlfilrülea Japon ta1yare· 
leriDin 1ay111 30 u bulmuttur • 

Berut : 28 ( Radyo ) - Bir· 
maayacla bir baya muharebeıiacle 
11 Japonluçatı talarip eclilmiftir. 
lıç laıiliz uçatt Galerine cl6ame· 
miftir. Diter taraftaa Juaauın 
bir eyaletini bombartlımu eclea 
28 Japoa uçatındaa 8 i cllfilril· 
mlftlr · 

Amerikada 
yiyecek tahdidi 
V atiaıto• : 28 ( Racl10 ) -

Amerikan İ8fe aaaara, laıilterecle 
oldutu ıibi Amerikacla ela iqe 
tahcliclata yapılacafaaı beyaa et 
miftir. 

• 
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Salı - 29.12.1942 

7 .30 Proırım ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vlc•dumuau çal1ttırıhm. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.S5-
8.30 Müzik : Senfenik. parçalar 

(Pl.) 
12.30 Proıram ve Memleket saat 

Ayın 

12.33 Mlıik : Kırıtık proıram 
(Pi.) 

12 45 Ajanı haberleri. 

13.00 -
13.30 Müıik : Su Eaerieri ve 

18.00 Proıram ve Memtelıııet saat 
Ayarı. 

18.03 Millik : Radyo 11lon Or · 
keıtrıaı. Necip Aık•n) 

18.45 Müaik i.FHıl Heyeti. 

19.30 prorrem, Memleket Saat 
Ayarı ve Ajana Haborleri. 

19.45 ~Cizik : Oda Mbiti -
Sebumınn Pianolu Kenter. 
Çılaalar : Ferhunde Erkin. 
G. Back. 1. Albanyrak. W. 
Gcrbardı. Meıud Cemil. 

15.05 Radyo ıaaeteıi. 

20.15 Mlıik : R11 Beateklrlırın· 
dan Ôrnekler lPI.) 

21.00 Konuıma (Evia qıti). 
21.15 MGıik : j. S. Bach'tn Kla

vaem Elerler& - Oçincll 
Konaeri. Piano lile Çalan: 
E. Zuckmayer .: 

21.30 KonUf1Da (utlık saati). 

21.45 Mlıik : Kl11ik Tlrk mi· 
ti prorrınu. (Şef: Meıud 

Cemil.) 

22 .30 Memleket Saet Aya11, Ajau 
haberleri ve Borsalar 

22.4.5/ 
21.50 Yannki Proıram ve Ka· 

Dalll .. 

ZA Yl - Adana Emvminin 

436 Maaı Delerinde kayıtlı maa

ıınu almakte kallandıtım (Safinu 

Şenel) tatbik mGbrümü Zayi et· 

tim. Yenisini yaptıracatımdan hlk· 
mü olmadıtını illn ederim. l"91S 

Adanı latiklll okulu kı111· 
ıında 12 No. Evde 611 
Müllam Hü111ü Eti Snfinız 

Duğu Anbarı 
lSKENDERUN 

s.,,,. lıfllterileriain Y•i 

yıhnı Kutlular S.detler tem•· 

ni eder. 

1a,.. Çiftçi wı rallrlblllara 'Mllt• ·················ı 

1 
Türk Petrol ve Madeni Yaoıar 

Tlrll Allo ... flrlletl 

1 tarafından sureti hususiyede imal ettirilen 
VE e 

1 N:b~·uM:ki:: 
1 ..!:!!::;.. 
1 Omer Başeğmez ve Sariki 

MÜSSESESI 1 
Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 1 
........................ .: 
........................... 
t . Bayanlara Müjde •ı 
: Yeni A fı/an 

i ÖZEN ! 
S Biçki --- Dikiş Evi ı 
f /atanlnıl f MoMrn Dilıiı Yat cim ••nn• f 
f Diploma No : 13S ı 
S Sehe Göker : 
f 1 - Bayan elbiıe ve çamıarları , Manto, Tıyyör, Ropla· f 
f nn muhtelif tekilleri, Pijama, Tuvalet, düz ve iflemeli Bulaaler. f 
ı ll - Her nevi fantazi ve Vazo çiçekleri, f 
f lll - Her nevi Erkek ve Kadın Yüo itleri, f 
f iV - Erkek pijama ve G6mlekleri ı 

•
f BGtün itler dikkat ve itina ile yıpılar. f 

Fiatlar mltedildir. 
f Sayın mifterilerinln .liparitJeri vıkti,,de hazırlanır. ! 
t Adres : MUze kar•••ında 4 No. evde t 
f S-8 1487S C. S. ADANA f 
•••••••••••••••••••••••••• 
··-----------------
S""""""""" .... """"""""""~"""I 
ı ı 

i EKONOMiK ' TIP llllllllllll 1 
ı ı 

1 Mewcma ual•ılltatar. 1 
1 No. 1 19 Lira No. 2 21 Lira 1 
S T AHSIN SALiH MURATLI 1 
S Abidin pqa caddeıi. ı 1 Telg. Tıbo Tel. 274 P. K. 74 1 
ı 2-2 14914 J 
ı .... """"'''."""""""""""""""" ·--·---- .. _ .. __..__ .. -·--··-----
·.-.·-·-·~ ........ 49 ...... ., • .,.,...,...-·-·-·.,.-. .... - ••• ,.. ....... . • • i 81KTOa i • • · Nihil Bayat 1 

Çocuk Hutalıklan Mütehuaıaı i 
Kız liseıi Drflllndaki V akdlar aparbmaamdaki 

muayenebaneıinde hatalarını ttlkinci Kinun/943 den 
itibaren kabule bqlıyacakbr i 

i 2-7 14915 
• 
! .................... ., .... - ..................................... , 

IYlll DEfTElllllllll : 
Merkez dördü~ü tahsil dairelİne ait (Seri 0)676201-67 

numaralı tahsildar makbuzundan 6763.Sı numaradan 676400 
numaraya kadar 48 adet kullamlmam11 makbuz dip koçaniyle 
birlilLte ziyaa utram11 oldutunclaa aü eclilen m ..... .r mu· 
kabilinde yapılan tecliyabn m11teber olmaJacatı illn olwaur. 

14916 

U....t NetriJat MMM : M8Cit Giçlfi 
8uaW1ta yer: Tiirblaü Matl.Uı 


