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AMERİKALllAR GENERAl OÖ 6Öl'DEH MEMNUN OEGİL MiDİRLER 1 ______ ... -------
Çörçille yapılan konuşmada: 

Jiro'nun başkumandanlığı , General Katru'nun Şimal 
Afrika yüksek komiserliği kararlaştırıldı. 

-------·· ---· 
Dö Gol , Milli komite olarak kallyor • • re ısı 

Mrş. Peten son demecinde ne dedi? 
Nevyork : 29 ( a. a. ] - Ga-

2eteler bugün ilk 1&yfalarında 
Şikago - San gazetesinrlen Fre 
dcrik Nol'un Lonrirlldn çı\rnn bir 
makalesini neşrctmektedirler. Fre 
derik Not bu maktı!esinde , Çör· 
çilin öğte•yemt>ğinde Şimalı Afrı
lcadaki Fransızlar arıı ınôn bir bir 
lik kurıılmnııı hu.usunda dört mad
delik b r p ogrom hanrlanmıştır. 
Hu dörtJmaddelik progı ama görr- , 
generel Dögol Fransız milli ko
mite!inin reisi kal;ıcalılır . Mııharıp 
frnnsızların ~ umuıni karaı gahı da 
Londraditn Ceza) ire n ıı klt:dilecek

tir. 
General Jiro Arı ikadaki bütün 

Fransıı: kuvvetlerinin baş kuman· 
daolıtına tayin edilecelc . general 
Katru ise Şimali :Afrika yüksek 
komscrlitine getirilecektir. 

General Dörol'ün Vafinrton'a 
yıpacaQ'ı seyahatta kendisine a-e
neral Katru'nun da refakat edeceği 
sanılıyor. General Dögol'ün Ame· 
rika seyahah bazı:Amerikan mah· 
fillerin de tefsirlere uğramaktadır. 

Zira bu mahfiller Döroıü Ameri
kan taraftarı telakki etmemekte
dirler. General Dögol ile gencrol 

Mare,al Pet•n 

Katru ayni zamanda Şimali Afri · 

kadaki komitede bir temizleme 

yapılmasını istiyorlar 

General Dögol ile Jıro ara · 

sında Şimali Afrikada bir görüş · 

me yapılması muhtemddfr. Ancak 

bu görüfmenin Dögol'ün Va~İni· 

ton ıeyahatından evvel mi , ve· 

ya sonra mı olacatı lcararlaştırıl-

marn ıştır. 

Patenin demeci 

Aıı .. arıı : 29 (Radyo gezetesl)
Dün akşem Vişi rı. dyosu Marr~al 

Pt·teı.'ırı bir demecini ya ymıştır 
Mareşal d emiştir ki 

~ Frar sıı. Afrika ını lngi ı tere 

V"" Ame ı ihlılara tesl;m eden Af· 
rik .1d:ı ki şefl~r benimle anlaşarak 

h ın kPI ( ttiklt' ri i iddia t:lmi~ler· 

dir Bu dernecimle hunu t n kat'i 
surette y 11 l ırnlarım 8 1'11 onlara tc 

ca viıı•: mukavemet etmelerini cın 

rt'ttiııı. Bu husuııta elleriııde iın· 

kan da vardı. Ünler bö} le yap

madılar. Söılerini tutmamakla şe· 
reflt-rini lekelediler. Ve Fransanın 

müttefiklerini çitnediler. Darlan 

benim namıma hareket ettitine 

her"esi inandırmıştı. 

Jiro'ya ıelince ; '"'onun hiç b ir 

meşru otoriteıi yoktur. Ve bulu· 

namaz da. Gerek onun , gerek 

onun emrine gireceklerin benim 

namıma söz söylemesini kabul 

etmiyorum." 

İngi~iz heyeti.nin Sovget taarruzların
zıyaretlerı 
Aakara:29(a.a.)-Bü· da duraklama mı? 

yilk Millet Meclisinin misafiri 1 
olarakflehrimiıı:de bulunan İngiliz l 
parlimento':aıı:aları bupn ötleden 
evvel ıaat:ıo,JO da Büyük Mil· 1 

let}Mec:lisinde '1lMecliı Reiıi Ab
dülhalik Rendayı Hat 11,15 de 
Şükril Saracotlunu aaat 11,45 de de 
Numan Menemenciotlunu ziyaret 
etmi9lerdir. 

Ankara : 29 ( a. a. )- Şeh· 
rimiıde bulunan lagiliz parla· 
meato biları yanlarında mib· 
maadarları olduiu halde bugGn 
saat 16 da :Atatilrkiln muukkat 
kabrini ziyaret ederek muhtefem 
bir çelenk koydular ve Ebedi 
Şefin manni huzurunda bet da· 
kika sllren bir tazio.ı vakfeaiude 
bulundular . 

Ankara:: 29 ( a. a ) - Bü· 
ylk Millet11MecUıinin misafiri O· 

larak ,ebrimizde buhınan larilir. 
parlimeatoıuna menıup mebua 
lar ,erefine burtla Anadolu kulti· 
bilnde Bi\yük Millet Meclisi Ha· 
riciye Encümeni Reiıi Muzaffer 
G6ker tarafından bir [6tle yeme 

ti verilmiftir • 

lngilterede işçi 
kadınlar 

Londra : 29 (Radyo) - Bü
ytık Britanya 1943 yılı için vere· 
ceti hayati kararlar için elinde 
bulunan bütün imkan ve kuvvet 
leri seferber etmeA"e başlamııtır. 

Son rünlerde it nazırı B. Be· 
vinin hazırladıtı bir projeye aö· 
re, halen ticaret hane ve müesse
seleröe calışmakta olan bir buçuk 
milyon bekar ve dul kadın sefer· 
ber edilerek ordunun ve harp sa· 
nayii müessuelerinin emrine ve· 
ırilecektir. 

Bu kadınlardan büyük bir 
kısmı hava, deniz .. ve· kara kuvvet
derinin ikinci derecede ıervislerin
de ve ziraat iflerinde çalı~tırıla· 
caklırdır. 

~--------.... ·-·-------------
Milorova üç taraf mdan çevrildi 
Baııar Novoroılıll'la ceaabaadaa 

geçmeklllzeredlrler taarraza 

Souyet cepheai!harekahrıdan bir ~örünüf 

Ankara: 29 (Radyo Gazetesi)- ı 
Orta Don ve Roıtof ;:istikame· 
tinde devam eden:Sovyet::ftaar · 
ruzlarında hi11edilir bir (durak· 
Jama~göıe çarpmaktadır:.:Roato· 
fun 120 kifometre fimaliude bu 
lunan Tabinkaya :demiryolunuo 

ifa-alin den" sonra Sovyet:lkıtala · 
rının•daba:c:eauba dotru [ilerle· 
diklerine dair yeoi bir haber rel
memittir. 

Yalnız Miloroya tehri SoY· 
yet"'kıtaları tarafından i. üç°'[ taraf· 
tan: çevrilmittir.,. Ve Sovyetler!bu 
febre 3 - 4 :kilometre baklaş · 
mıt bulunmaktadırlarl.:Bu vazi· 
yete ıare:Luradaki : Alman kıta 

lırı tehlikeli bir durumda bıra· 
kılmıf olmakla :beraber , burada 
ceıaretle tutunmaları bu ıehir 
üzerinden Roıtofa dotru 'ilerle
mek iıtiyen hirçok::Sovyet kuv· 
ve tlerinin ileri hareketini yHaf 

latmıfhr . 
Milaronnın şimalioden Uk

raynaya: iiren: diter Ruı lutala· 
ranıo da daha fazla arazi kazan· 
dıklarıoa dair 1~reımCı.. bir haber 
yoktur. 

Staliarrad ·çevresinde ye Don· 
la Volıa:aruındaki bCSlgede her 
iki taraf leh l ve:: aleyhinde bir 
deiitiklik olmamıftır.:Bir takım 
mevzii muharebeler olmuftur. 

St,.Jinıradın > ceaup:~bat1110 · 
daki: vaziyete:relince; Alman or 
dusu buradaki Rus taarruzlarını 
durdurmuf ve. buradan bazı kuv• 
ntlerini~ çekerek orta Dondaki 
Ruı:ileri: hareketini; durdurmaj'a 
teıebbüı etmiıtir ~ 

Kotelnikova iatikametinde gi• 
den Rus lutalırı tekrar reri dö · 
aerek kartılarında balunao zayıf 1 
Romen ye Alman kuYYetlerine 

1 
(Oerlll 1 MI _,,..., 

: ........................ : 
J Amerikanın i 
ı önümüzdeki yılda ı : ı 
ı harp masrafı : 
ı : 
ı : 
ı 90 milyar ı 

V aıinrton : 29 ( a . a. ) 
Harp iatihıalitı komi17oou reisi 
bir demeçte bulunarak, Amerika
nın ıilablanma protramı etrafında 
izahat vermiıtir. Buna göre , A 
mcrikanın ıonteırin ayı içinıleki 
mühimmat iıtihsalitı ilktetrio ayı-
na naurao yüzde oo iki artmıı· 
tır. İlldeşrin ayındaki istibıalit 
ise Eylul ayına nazaran yüzde 
dört fazla idi . 

Birçok silahlar aiiratle imal 
edilmektedir . 943 Amerika harp 
maarafları dok1a11 milyar doları 
reçec:ektir . Tayyare imalatı da 
bayii artmııtır. Bilhaaıa tek mo 
UMU tayyare yapılıtı Sonteırio 
ayında pek çok artmış bulunmak· 
tadır • 

Deniı: uçakları da çok mik 
tarda yapılmaktadır . 

On be' mlttellk 
gemlıl batırılma' ı 

İngiliz denizalblarının 
faaliyeti 

Ankara:29 (Radyo Gazeteel)
Berlia Alman BatkumaDdanhğının 
buıuıi tebliti : 

lngiltereden hareketle cenuba 
ıiden bir kafileyi Alman denizat· 
taları iki gündenberi takip etmek· 
te idi. Bu kafileye yapılan taar· 
ruzda 85 bin ton tutan 15 nak· 
liye gemisi ve harp remilerioden 
bir destr•yer ve bir korYet ba· 
brılmıthr. 

Londra : 29 ( • · a. ) - A· 
miralhk dairesinin tebliti : Ha· 
mamt:t körfezinde bir denizaltı · 
mız benzin yüklü küçük bir iafe 
ıemisine hilc:um ederek (batırmtf 
ve daha sonr~ ldlçük bir petrol 
remlsioe hücum etmi,tir . 

Bu geminin karaya oturdutu 
g6rülmüttür. Bu iki dütman re · 
mlai cenuba dotru yol almakta 
idi. Dütmanıo üçüncü bir iafe 
ıemiıi de ayni çevrede batırıl · 
mıtbr. ltalya k1yı11 açıklarında 
Napoli yakınlarında diğer bir 
deoizıltımız orta büyüklükte ye 
yüklü bir düşman İafe gemisine 
hilcum etmiıtir . Bunun bıtmıf 
olması muhtemeldir . 

IJlmaıı Alrlllada 
Sekia.inc:İ ordunun takip ha· 

rek&h ideta duraklar bir vaziyet 
aldı . Bu duraklamanın ikmal f'(lç· 
lüklerioden ileri geldili sanıl· 
maktadır . 

Tunuıta yine menli çarpıt · 

malar olmuttur. 

Sekizinci ordunun 
Bingazi hareketi 

filme alınmış 
Londra : 29 ( Radyo )- Se 

kiainci ordunun Elilemeynden 
Bingaziye kadar olan ileri hare· 
keti esna11nda çekilen hakiki bir 
harp filmiuin hazırlanma11 ikmal 
oluı.mak üzeredir. Şubat ayı ba 
tında halka ıösterileceti umul
maktadır. Bu filmin artistleri S•· 
kiainci orclu şefleri n Rommel 
ordusudur. 

Film bu harbin en büy6k ..e 
heyecanlı bir eseri olarak telakki 
edilmektedir • 

Parti Meclis Grubu 
Ankara : 29 (a. a.) - Cüm· 

huriyet Halk Partisi Meclis grubu 
umumi heyeti bugün saat 15,15 te 
Seyhan mebusu Hilmi Uranın Re
isliğinde toplanmııtır. Celse açıl· 
dıktan ve geçen zabıt hulasası o 
kunduktan sonra Hariciye Vekili Nu· 
man Menemenciotlu kürsiye gele-
rek söı almış ve bizi yakından ve 
uzaktan alikadar eden hadiseler 
etrafında izahat vermiştir. 

Sahip ve Başmuharrfrl 

l'ERID CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : l Klnunusani 1924 

Oneeklzlncl yıl - Sayı : 5586 

Müttefiklerin 
büyük tclarruzu 
Rusyadan ve Çinden başlıyacaktn 
t•• Bir Amerikan Mütehassısına Göre: ~•t 

: -1- ı 
: İkinci c:ephe . meselesi günfio en mühim menuu olmakta ı 
t devam ediyor. Münakaşa ve muhtelif fikirler alabilditine orta· • 
• ya atıldığı bir •ırada tabyeciler, alimler ve teknİlyenlerde çalıt· • 
f ma odalarının sülcüoeti içinde kendilerini bu meıeleye ver · • 
• mitlerdir. Hiç şftphe yok ki, birleşik milletlerin bilyük tefleri • 
f yf'ai bir c:ephe açmadan onların da fikirlerini soracaklar, aok f 
f tai nazarlarını almatı muvafık bulacaklardır. Bu Alimlerden f 
f biri, maruf Amerikan Jeo Politiıyeni R. S Nıtban çok dik· f 
f kate değen bir yaz111nda mGtteflklerin yeni ltrate}lılnin umumi • 
f hatlarını çizmektedir. • 

f R S Nathan l:u yaıı11nda ikinci cephenin ae Fraa1&, ne • 
f Norveç, ne 1atlyadan detil. do~rudan dotru biu.at Ruayada • 
• açılmuını teklif ediyor. Ona göre, ll!Üttefikler bizzat Rus or· f 
• dusunu takviye etmek ve ona elden ieleo bütün yardımı yap · • 
t mail suretile Almanyayı daha çabuk ve katiyetle ezebilirler. • 
f Ve yint" Aıyanıu iÖbejindeo hareket etmek ıuretiledir ki, f 
• dewokruiler mihverin o bir uc:una taıırruı.a iCÇebilirler : Yani • 
t Japooyaya llarfı. • 

•••••••• • •••••••• 
Mihverın tabyasına jeo · po DUnyamn köprUsU : 

Jit ik düşünceler hakimdir. Şark 
Hıtler için bu harp, bir kara 

kuvetiyle denııj( kuvvetinin düel· 
losudur. Ve kendi11 kara kuvve
tini temıil etmektedir. 

Deniz kuvvet:eri halcimiyeti
nin artık ıona ermiş bundu§'u
na inandıQ'ı için kendi zaferine de 
şüphe•iı a-öıü) le bakıyordu. 

Hitlerin vardıtı bu netice 
dokru değildi. Çünkü muadelenirı 
esasları yanlıştı. Fılhakikc deııiz 

kuvvetlerinin kara lrnvvetleri ü
zerindekiihakimiyeti artık maıiye 

ait bir hakikatrır. Bugün zaferin 
en esaslı şartı, kara, derinli~inc 
hakim olmaktır. Almanyanın bir 
kara kuvveti oldu2u da münaka· 
fa götürmez bir hakikattır. 

Fakat o, tek. kara kuvveti de· 
~ildir. Bundan bafka c2er, Al
manya hir kara kuvveti ise bu
nun başlıca ıebeblerioden biriıi

de 0nun hiç bir ıaman deniz kuv
yeti olamayışıdır. 

Çünkü Britanya adası onun 
deni:ıe olan biricik mahrecini dai
ma kapımııtır. Alman imparoto· 
ru ikinci Vilhelm lngilteyi bin.at 
kendi 11h&1ınrla, yani deni:ıde 

mağlup etmeyi dütünmüı fakat, 
bun on için beyhude u~raımıştır. 

Hıtler bunu hiç bir :ıaman 
düşünmemite benziyor. O, deniı 
kuvvetine bir kara kuvvetiyle kar · 
ıı çıkmayı düşünüyor. Hitlerin 
bütün dikkatı, lngili:ı imparotor
luQ"unun kara lıuvvetleriyle taar
ruz edilebilecek bir tek noktaıı 
olan yakın ve ortaıark üıerinrle 
toplanmııtır. 

Bir kara devleti, dün} a ölçü
sünde bir kuvvet olabilmek için 
civarında bulunan toprakları fet
hetmek, teşkilatlandırmak ve ken
di ana topraklarına ilhak etmek 
mecburiyetindedir. Halbuki , bu
nun için deniz devletlerinin Ok
yanuslara hakim olması sahillerde 
üsler ve .. bu toprakların iç taraf
larında do~rudan doğruya, batti 

bilvasıta bir kontrol tesiı etme
leri kafi idi. 

lıtilacı karıl devleti bir de , 
mümkün olduğuJ~kadar faz.la ve 
geniş dcniı:kıyı11 ele geçirme~e 
mecburdur. 

Almanların Şarkta kazana
cakları bir :ıafer onlara yalnı:ı 

lmparatorluklannı Hamburgdan 
Ba1raya kadar genifletmu , ayni 
umanda Akdeniıc • Süveyı ka
nalına, Basra ~lcörfeıine ve dola
yııile Hind deniıine hakim kalar 
ve Atlu Okyanusunda da zafer
lerini temin ederdi. Çün1'ü, ieniş 
İmparatorluğundan ve hayati mü· 
nakale yollarından mahrum kalı· 

cak İngiltere Almanya ile Atlas 
Okyanu<su ar&1ında h 1: kiki bir l'!D· 

gel olmaktan çıkardı . 

Hıtler bu eıaı hedefine, yani 
yalcın ve orta şarkı iıtilAya an
cak Fransız ve Rus taarruL kud
retini imha etmek ııuretile vara
bilirdi . O, ancak bu kuvvetlerin 
imhuından ve ·Şarkta lngiltere 
ile kati bir karşılaşmadan ıonra

dır ki, dünya hakimıyetını tesi11 
(Gvisl Z nel MJl&ılal 

lslak pamuk fiyatları 
tesbit edildi 

Çiğitlerin de 14 - 15 kuruşa satışını 
temin için tedbirler alınıyor 

/•lalı. pamuhlara fiyat uerilmeai halılunda dün öileden 
evvel Pamuk ihracatçılar Birliiintla ue Valimi% Bay Alı.if 
Eyidoianın baıkıınlıj'r altında Adana, Mer•in , Ta,.u• ue 
lra~cılar mu,.ahhaılorile yapılan ' oplantrda, yaj'mur yemiı 
pamuklar ilri tipe ayrrlmıı, birinci tip pamuk baremin• •"· 
re ilı.i kuruı nolc•anile ue ikinci tipe dört lıuruı nolııanil• 
tıe a,,a fiyatlardan t~n%il auretile fiyat honulmuıtar. 

Ôiled•n aonra Vila1ette ue alakadar çiftçilerle yai lab
rilııaları müme1ai/lerinin iıtirakile yapılan ilıinei bir toplan• 
tıda fİfit fiyatları konuıulmuı ve çifitlerin 12 lıuraıtan aıafı 
olmamak Ü%ere 14-15 lıuruıa ue daha yukarı fiyatlarla 
•ahlmaaı ••aaı &berinde konuımalar yapılmırtır. 



Mlttıllllt b&JD 
taarran 

( Baıı 1 İllCİ H7/ada ) 

dütiinmelı.tedir . 
Hiç füphe yoktur ki , Hitler 

varhtJnın:tehdit edıldifin i ıören 
Amerikanın, dünya köprüıii olan 
Yakınşarka ayak baımaaına mani 
olacatsnı evvelden keatirmittir . 
Amertkanın Almıoyıyt iıtilaya 
tefebbGı edecetini de dütünmüf 
fakat, bunda muvaffak olamıya· 

caflnı kana1t etmiıtir . Hiç ol· 
.. .._ 1942- atneai .içinde . • 

qte, Alman tibiyeıinin bütün 
hedefi kendiıi üç lotaya ha . 
kim Oluncaya ve yılnıı baıını 
ve t?llhıtça Amı*ikanın he11bını 
ıörecefi ıiln gelinceye kadar O· 

oun Yakınşatkta katı bir müdı
tialeainc mllti olmaktı. 

Ve Alman plinlarına göre , 
Jıponyanın harbe girmeıi de bu 
ana hedef için lüzumlu idi . Hind 
deniıinin klpıımı klpamık ıure· 

tile [ Avrupa ve şimalt Afrika 
daha evvelce İfial cdilmif ola · 
cıktı ] Amerika tamamile tecrid 
edilmif, Hindiıtan ve Çin Mihve· 
rin elinde kalmıf ve lngiliı. lm 
pırıtorlufunun heıabı ıörfilmilf 
olacak ve büyük Cermen impa· 
ratorlufu teıiı edilecekti, 

Japonyanın!rolU: 
Umumiyetle , Japonya Uıak 

tarkta kendi mcnfaatlerirıi dütil· 
oerek harp ettifi ve Mıhadonun 

FiUirerden emir ılmad ıfı iddia 
edilmektedir . Yine buj_iddiaya 
lfÖre: ,:Aitler .. Japonların Ameri· 
kıyı çıtmaktıo11:Rusyayı k arf ı 
hırbe(ıirmelerini iıtemiştir. 

Fılaat , j~ların Rusyayı 

k1r11 yapacaktan bir taarruzun 
neticeleri ne olabilirdi ? 

En nihayet Vilidivostok dil· 
fer: ve Ruı erouları Sibiryanın 
io ıteplerine çekilirdi. Bu takdirde 
Japonların burılara ke<:lar ilerle
mesi kendilerine bir şey hıan

dltmaı, ~ bilikis her teYİ kaybet 
melerine sebep olabilirdi . 

Bv taamn Japonların , hattA 
bilut- Hitltr pllrihrranı ne şeldtde 
vff naili kolıylıŞtarıbiHrdi? 

Bintenale)h , J.-ponların A· 
merikayı taarruzunu Mih\lerin bii· 
yGk ıtrateji plinlarına dahil rör. 
mek llı.ımdır. 

- SONU VAR -

ANKA'R'A RADYOSU 
Çarşamba - 30.12.19~2 

7 .30 Pro.-ram ve memleket snt 
ayan. 

7 .32 Vllcwdamun fll&ftır9bm. 

7.40 Ajamı Haberleri. 
7.55-
8.30 MGıik : Radyo 11lon Or· 

keıtrı11. Necip Aşkın) 
12.30 Proıram ve Memleket saat 

A1•rı 
12.33 Mlıik : Karııılc proırım 

{Pi.) 
12 4S Afan• haberleri. 

1s.ob -
,13.30 MOıik : K ırıtık Makam

lardan Şarkılar. 

18.00 Prorram ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.05 MU•~ i Fie.ı Heyeti. 

18.45 Müıik : Radyo Danı Or
keatrası (Şef: Nihld l.atn· 
rin). 

19.30 proırem, Memleket Saat 
Ayan ve Ajane Haberleri. 

19.4S Müıik : Yurttan Sesler. 

20.15 Radyo g11eteai. 
20.4~ Mlıill _: Bir Mırı Ötre• 

niyoruı . 

21.00 Konuıma (Evin ıaati). 

21.tS MU&ilC : Karıfık Solo'lar 

(Pf.) 
21,g(j Temıil - Kimfil Aileıi 

21.50 Maıik : Riyueticumhur 
Ba•doıü . · ( Şef : ltiıan 
Kü,er}. 

22.IO Memleket Saat Ayart, Ajana 
haberleri ve Bor•lar 

22.W 
22.50 Yarınki Proıram ve Kı· 

panae. 

Uzak doğuda 

Adana pl1aıa11Dda da llfatlarda 
lllr lame 11a11a111 

Japon taarruzları 
geri ahldı 

Ankara : 29 (Radyo gazeteel)
Uzak dotuda Amerikan bom· 

bı uçakları Rabov'a tekrar hü
cum ederek limanda bulunan bir 

kruvazöre iıabetler kaydetmişler· 

dir. Buna bölgcıinde Japonlar aağ 

kanattan bir çıkışa teşebbüs et· 
mişlerae de aQır kaıyplarla geri 
atılmışlardır. Müttefik kıtaların yap

tıkları karşt taarruzlarla burada 
bir iedik açılmıfbr. Buna şehri 

Japon denizaltıları tarafından bom
bardıman edilmiş isede hiç bir 

Yağ ve pirinç fiyatlarında 
yüzde 25-30 fark var 

Son günlerde piyasada umu
mi bir duri'unluk göze çarpmak· 
tadır. Bu ~ durgunluğun tesisi ile 
bir çok malların fiyatları da İn· 
mette başlamıştır. Bu arıda ışeh· 

rhnltde 120 - 145 kuruı araSln· 
di. satılan pirinç 100 kuruşa indi-
2i gibi ceyhan pirincinde de 
bir inme göze çarpmaktadır. 
400 - 425 kuru~a satılan yatlar 
325 kuruşa inınif bulunuyor. Bu 
alçalışın daha fazla olacağı bek· 
lenmektedir. 

Varlık vergiıinin tamamen tah 
sili zamanında fiyatların umumt 
olarak yüzde 30 - 40 nisbetin 
de düşcce~i kuvvetle muhtemel
dir. 

braıler;dalıtdlror 
Sabit ıfıeHrlilere datıtalmak 

üzere hazırlanan ~:ana karneler 
dilaclea itibaren memur Ye mClı· 

tabdemlerdea batlamak üaere da · 
tıtılma1a baılanmıştır . Bu kar· 
neler bir aeneliktir • 

Vekalet emrine 
alınanlar 

Vekilet:emrine alıaanlarıo çe· 
cuk zammından iıtifade edemiye· 
cekleri Maliye Vekiletinden ali · 
kadarlar• bildirilmlıtir . 

Belçika hakim
leri grev yaptı 

Looıira : 29 ( a . a. )- Ma.ta· 
kil Bel9ilu{ ajaaaı bildiri7er:fBel· 
çika hakimleri oo fGadenberi 
rrn hellodedirler.Belçikada mah· 
komeler kapalı oldufuachin dHi 
lar• balula81amaktadır • 

BrGkMl iatiaaf mahkemeıi 
adl•rınıa Almaalar tarefıadan 

tevkif edilmffi: rr•ve sebebiyet 
•ermiftir. Alman makamler(•J· 
rı~ bir çok kitaıeleri te•kif et· 
mekte:ve batta bazılarını da ,. . 
bia olarak; tutdaektadırlar . Ge· 
~a amumi harbia 918 ıubatın4a 
Belçikaf hakifllleri bOyle bir rrev 
yapmttiatclı. 

Sovyet taarruzlarında 
duraklama mı ? 

(Bqı ı bıci uyf aa) 

tekrar Nldır .. ıtlardır. Şimali Kaf· 
lraayada harekatta yeoideo bir 
duraklama olmuft•r· 

Novoroıi.kialn ceaup balıe · 
ıiade So•yetlerio 1eaiclea taar· 
r"za ı•çecelderine dair alimet · 
ler vardır. Kerç yarımaduıadan 
Almaıılarıa Kan. .. orduları için 
ik•al yolu olarak fa7clalaaaeak· 
larıa.Ma Ruılarıa timall! taanosda 
buhınmaluı ihtimaU daima m•v· 
cuttur. Ve buau beklemek fe 
rektir • 

Tiloada llataa 
rru11z lllııa 

Ankara :29 (R•dyo ı•z•l••l)-
27- sontefrinde Almanların Tulon 'u 
İfilli 11rııında] Franıız harp 
remilerinin keııdi kendilerini ba· 
tırdakları malumdur. Bu hadiıe· 

den sonra alıoao haberler, milte
h1111aların bu a~mileri çıkarabi 

lecekleri ıeklinde idi .[ Filonun in
tiharı eınaaanda Tulonda bulunan 
bir deniı.cilik mltehas1111 Jurnal 
dö Cenev ıaaeteaine bir demeç 
to bulunar•k, bu gemilerin intiha· 

CllBANDA 
• -· ... 

EKM(GIN UCUZlAMASI 

lİZIMOIR 
Ceyhan : 29 (Husuai)- Cey

handa aylardır ekme in 600 rra· 
manı - 42 -~kuruşa yiyorti%. Hal
buki , Ceyhan her nevi hububat 
ve pamuk istihsat eden bfr bötıe
dir. Bu yıl Ceyhan halkı Toprak 
mıhıulleri ofisine milyonlarca ki· 
lo arpa , buğday ve yulaf teslim 
ettı. 

Tanzim satışı sıraaında Cey
handa ekmeQ'İn 600 ıramı -17-
kuruşa ikin tanzim satışının kaldı· 
rılmaaı üzerine - 34 - kuruşa 
ve daha ıonra:- 42 - kuruşa 

yükselmiştir. 

OiQ'er taraftan , halen Osma· 
niycde ekmeğin · 6oo:r gramı 30 
kuruşa ve kcı.a ~di~er Koıan , 
Kadirli ve;Saimbeyli kazalarında 

d11 Ccyhandan beş altı kuruş aşa· 

~ısına aahldığı halde neden Cey· 
handa 42 kuruta yiyelim? Bilhasaıt 
milyonlarca kilo buğday istihsal 
eden böyle bir kaıa merkezinde 
ekmeA-in 600 g-ramının 42 kuruş 
ıibi yülCıek fiyata satıl malt et bet . 
te üzerinde durulması a-ereken bir 

(mevzudur. Binaenaleyh , bu ek 
mek işinin alakıdarlarca k6kfin
den halli cihetine g-idilerek , di . 
ter kazatarımızdı oldufu gibi 
Ceyhında da halka ucuz fiyatla 
ekmek yedirilmesinin temini la · 
zımdır. - Mtrlımtt Selçuk 

Hakim nam~etliiin• tayin 

hasar yoktur. Yeni Ginede bir 
Japon uçatı Marıokada limanına 
hücum ederek az hasara sebep 

olmuştur. ~aponlano Bana bötre· 
sinde sağ kanattan yaptıkları ta· 
arruz mevzii bir taarruz olmaktan 
ileri gideme&. Japonlqr kendilerini 
kuşatılmıı bir durumdan kurtar · 
mak için bu taarrruzlan yapmış 

!ardır ki, bu da rııahdut hedefli bir 
taarruzdur. 

Ziraat mektebi 

tekni•iyenliiin• 
Adana Ziraat makinist mek 

tebi tekniıiyenlitine ayai okul 

mezunlarından Cahit 5Grmea elli 
lira ile tayin edilmiftir. 

Ceyh•n Yeterln•r f•n 
memuru tertı:•ttl 

Ce7baa Veteriner fen memuru 

Safi Nilabet TokıOaün maqı 

krık liraya çıkarılmıftır. 

Bir tavuk yüzünden 
Abdullah otlu Muharrem ia· 

miode biri kendiaile bir tavuk 

yüaünden kavı• eden Ahmet ot· 

lu Necata bir el tabanca 11kbtın· • 
daa yakalaaarak: halduada kaauoi 

muamele yapılmıtlar . 

30 lira maatla Adaaa ~ hakim ıııııııııııı:ıııııııııııııı 
n•m•etlitine Hukuk mez"nlarıa · 
ıiaa Ahmed Öztekin tayin edil· Nllletçı eczaaı 
mittir • 

YENİ ECZAHANE Vilayet maiyet memuru 
Viliyetimb maiyet memaru Ke· 

1 

mal Kutalan Çoruh • mektupÇQlu. Belediye Yanında 

tu•a ta1in edildifil.i h.ber aha . ııııııımuıııı:uı::ınıı 
mqtır. 

SEYHAN DEfTERDARLlllHBAM: 
Hazineye ait 800 lira muammen değerli eski bir silindir ma

kineai aç1lc artırma ile 4 • 1 - 943 tarihine müsedıf pazar ertesi 
günü saat 15 de Defterdarhlta müteşekkil komisyonda 'sahlacak
tır. Gôr.mek ve izahat almak isteyenlerin her gün Milli Emlik 
servisine ve talipler~n de %7,S teminat makbuzlarile birlikte 
mezkur gün Vt! saatte komisyona müracatlan ilin olunur. 

Mevkii 

Ak kapı 

14926 

KARSIYlKA TAPU SİCiL MUHlflZUGINDl~ : 
Cinsi Miktarı 

Ev (343) M/2 

HUDUDU 

Şark : Tarikiim , Garp : Hacı Ali 
otlu Mehmet vereseleri, Şimal : Recep 
karısı Zehra ve otfu Yuıuf, Cenuben 
Kenan otlu Şaban. 

Yukarıda cinsi ve evsafı yazalı Yoauf otlu Mabmuduo biti senet 
uhteıinde olan ve Tapu sicilinin kayda bulunamayan bu r•yri meoku
lün verenleri tarafından nanalarma tesÇilt istenilmektedir. 

Senetııir. haklıimdak• ıhklma tevfikan tıhsiaatt yapmak üzere 12-
1 - 943 tarihinde yerine m .. or gönderilecetinden bu yer le alliaaı 
olanla'1n cHerindcki velik• ile birlikte. ba müddet ..zarfında muhdzlıtı
mıza veya ketif rüntl Tahakkuk memuruna mirıcaatlan ilin otuiıur. 

14925 ·---___ __,___, 

:am:~~~~~·•••n•••w•••~···~~a . 
DOKT08 

Muza/ fer Lokman 

........................... 

i
l ıa11n Çlltçı we rallrlllaıdara .. it• 1 
• Türk Petrol ve Madeni Ya~ar İ 
• Tiril All•••• th'lletl' 1 
1 tarafından sureti hususiyede imal ettirilen 

VE 

1 TIC~RET VEKALETt 1 
1 Ticari ve Standar:dizesyon Laboratuvarı-I 
• nın Tahlil Rapol'unu Haiz Bulunan 1 
İ Nebati Makine ı 
1 Yağlarımız 1 
1 gelerek ıatı,a çıllal'llmıpır. 1 • • ! Omer Başeğmez ve Seri~i 1 
1 M Ü S S ES E.S t 1 
e Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMf Z : 

1 ••••••••••••••••••••••••• : 
1
eaaaaaacanaacoaaaooooaaaaae 

I g - OPDATOB g 
O DOKTOR a 
o S a g uplıi Şenses g 
o o 
O Böbrek - Mesane - Tenisül a 
O Hastahldarı Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE: KAR'I.. g 
O Falrirl•r para•ıs muayene edilir O 

g 19-30 14685 ~ 
eaaaaaaaaaooaoaaacoaooaaoce 

Satıhk un değirmeni 
masara taşları 

ve 

Tam takım çakmak , tabii zımpara ve olkaaiz t&tıarımır.

gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile tatlannın 
satlflarına başlanmıştır. Taşlana kutru 60 santimden 130 1&n· 
time kadardar. Sayın müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

AdrH : lnll•ü codde•İ Mermerci 
/6,,ılalnt C1111loz numara 279 13-16 

Adreae dikkat_edilmeai Nyın milfterilerdea ayrıca rica oluaur 

,.~ ...... .,,.~.~ --·---·---·ııe·~ ....... ., ........ ~.~ ...................... 4a•ıeıt• 
• • 
' DOBTOB i 

l Nihal Bayat l 
• ç . i ocuk Hastalıkları Mütehassısı ! 
• • • •• Kız lisesi kal'fUındaki Vakıflar apartımanındaki 
i, l •. ! muayenehanesinde hastalarını 1/ kinci Kinun19't3 den i 
1 itibaren kabule başhyacaktır · 
i 3--7 14915 ! 
• • • • ......................... ._. .... ~ ........... ~ ........................ ~.~ .... ıeı..,,,! ·--- _ _,...... ____ _ 

SfYHAN Vlll Yf Ti DAiMi ENCOME~loot : 
1 - Adana - Kozan yolunun 9 + 000 - 23 + 000., ki· 

lometreleri arasında yapılacak toprak tesviyesi kapalı zarf uı
sulu ile ( 94427 ) lira (84) kuruşla eksiltmeye konulmuttar. 

2 - Eksiltme 14-1- 943 tarihine müıadif P:ertembe 
•ünü saat l l de Vilayet daimi encümeninde yapılacatından 

1 isteklilerin teklif mektuplarım bu saattan bir saat evvel aaat 
onda encümen reisliğine vermiş olacaklardır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 
müdürlütüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin ( 5971 ) lira (39) kurut muvakkat teminat 
yatırmalan ve ehliyet vesikası ralmak üzere elJi bin liralık 

Nafia işleri yaptıtına dair bonıervi,lerile iki fototraf , bir a· 
det on l:>eş kuruşluk maktul ve bir adet bir kuruıluk uçak 
pulunu dilekçelerine batlamak suretile ihaleden:üç gün evvel 
Vilayete müracaatları lazımdır. 

S - Posta ile gönderilecek teklif maktuplan iyice kapalı 
ve mühürlü olacak ve postada vaki olacak recikmeler kabul 

rı l. hakkında izahat vermektedir. 
Bu izahata ıöre, Franııı filoıu 
bu21ln bir enkaı halindedir. Ge
milerin çıkarılmuı ancak aulh za . 
manutda ve ıtır maaraflarfa kabil 
olabilecektir. Şimdi remiler çıka
rılsa bile, bunların :ı hayati ıksa· 
mı, e'-ktrila tesi11tı artık ite ya
rımaı bir hale ıclmif bulunmak· 1 
tadır. 

................... ..................... ....,.. ..... = lee~di=lm=~=z·========2=6-==30=-=4~-=8======1=4=91=1~~~== 
.J 1 •••••••• •••••••••• 
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DARE YER 
ADANA • Abidin 

POJG Caddesi 

Telefon: 315 

Sayısı her yerde 5 Kuru• GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Savaşan Fran
sızlar arasında 

Eski bir Fransız Baş
vekilinin Amerika -

daki beyanatı 
Vatinıten: 30 ( a a. )- Müa· 

talıı.il Franaız ajaoaı muhabiri bil· 
diriyor : 

Şimali Afrikadalıı.i Fraaaız 

kunetleri başkumandanhtınıo bu 
ıuai müme .. ili General Betnar 
dGn Beyazsarayda Cümhurreiıi 
Bay Ruzvelt ve Uhi ile ıörüı· 

Ulktea ıonra ıaıetecilere demeçte 
bulunarak tdemiıtir ki: 

General Jiro Franaanın kur · 
tarılması bahıinde ~General Dö 
Gol ile ayni fikirdedir . Franaız 
lara birleıtirecek her ıeyi mem · 
nuniyetle lıı.arıılayacaktır . Bizi 
dt1şüad0recek tek bir fey var· 
dar: Memleketimizin kurtuluıu • 
Bunun için de Almaayaaıa yıkıl · 
1Da11na çalışmak .,, 

Vatingtondıı bulunan eıki Fraa· 
ıız BafYekillerinden Kami Şotan 
da ıazetecilere ıu demeçte bu· 
lunmuıtur: 

" Bundan böyle milli bir ida· 
reye ve muvakkat bir hükumete 
Hhip olm11k Fnnaa için en iyi 
yoldur. Bütün Franaızlar için böy· 
le bir birlik liaımdır . BCSyle bir 
durum ancak birlikle ve böyle 
bir birlik de ancak General Ji · 
renun idareıinde olur. BüUla fi· 
kir ayralaklaranı bir tarafa atarak 
General Dö Golün Geueral Ji
ronun emrine fİrmeıi7lizımdır . 

Ben Amerikada:baait:bir Fran · 
ıız yatandatı elarak bulunuyorum. 
Ve her ıahada emirlerine hazır 

oldutuıou General Jiroya araet · 
tim . 

Şuna eminim ki : Franu , 
Jnıiltere •e Ruaya fibi birletik 
milletlerin birinci aanaf bir müt 
tef iki olacakbr:,, 

Londra : 30 ( a . a ) - Ge · 
aeral Döpl6n Vatingtoo ıeya 
hati şimali Ajrika badiaeleri yQ· 
zündcn bir m6ddet gedkecektir . 

Ankaradaki İngiliz 
heyetinin ziyaretleri 

Ankara : 30 (a. a.) - Büyük 
Mtllet Met"lisinin misafiri olarak 
şehrimizde bulunmakta olan lngi· 
liz Parlamento azaları bugün zi
raat enstitüsünü ziyaret ederek 
müeasesenin çalışma mevı.uları ü. 
zerinde malumat almışlardır. He· 
yet, müeısesede • gördüQ'ü intizam 
ve . çahımadan · dolayı memnuniyet 
ve taktirlerini • bildirmiştir. 

Heyet azası aaat ... 15 de mec· 
lise· gelerek:müzakeratı. takip et· 
ıniş ve celse bittikten ıonra da 
S. Millet Meclisi azalariyle görüş· 
müşlerciir. Miaafirler, akşam saat 
19 da lngiliz Büyük dçisi tarafın· 
dan verilen: Kokteylpartide diğ-er 
Türk davetlılerle birlikte hazır 
bulunmuşlardır. " 

Alman yanın 
Madrit elçisi 

Berlin : 30 (a. a) - Alman 
hükumet merkezinin umumiyetle 
iyi haber alan mahfilleri , baıı 
yabancı gazeteler tarafından ileri 
ıürülen ve Madritteki Alman elçi
ıinin de~ittirileceğine dair olan 
haberi tekzip etmiyorlar. 

Amerikanın genişle-
me siyaseti 

Berin : 30 [ a. a . J - Doyçe 
Korespordanı Politiche gaıeteıi 
Amerihn genitl~me sıyaseti ha"· 
kında diyor kı; Amerikanın Afri· 
kada ve uzak doQ-uda ittal cttiti 
arızi genitleme ıiyasetini açığa 
vurmuttur. Amiral Darlanın öld6-
rülmeıi Amerikanın reniflemeıini 
önlemek için alının tedbirlerden· 
•ır. 

:"""""""""""""""""""""""""" ı 

1 Mihverin Balkanlarda faaliyeti 1 
ı ı 
ı ı 

i Draçtan Sofyaya uzun ve i ! askeri bir yol yapılacak i 
ı ı 
ı ı 

! Avrupada açlık İ 
1 ve ayaklanma İ 
ı ı 
• An1'ara: 30 (Radyo: Gazeteal)- Bu: kış Ayrupaaın geçirmek· ı i te oldutu dördüncü kış olacaktır. Avrupada harbe i4tirik etmiş ı 
ı devletlerden Polonya , Fransa dördüncü kıtı : , batı milletleri ı 
ı İse üçüncü kışı içinde bulunuyorlar . . ·-. .. .. ı 
• BuiÜn Avrupanın bcr tarafında açlığın baş ıosterdııı goru· ı i lüyor. Bu açlık teıirile bir takım kımıldanmalar vukua gel· ı 
ı mekte olduğuna dair haberler alınm&ktadır. Son fdnlerde Yu· ı 
ı goslavyada aaayifio bozuldutu haber veriliyor. Londradan ge· i 
ı len bir~habere göre ise, Yuıoalavyanın Londraya aıtınmıı olan 
ı hükumeti iatifa etmiftir Yudonoviçin reisliti altında bulunan ı 
ı bu hükümetin istifasına aebep, kabine azalarının azaltılmasıdır. i 
ı Yeni hükumeti yine Yudonoviç ~uracaktır • ı 
ı Almanlar Hırvatistaoa yeniden üç tümen asker daha yolla· 
ı mıtlardır . Almanların evvelce Hırvatiatanda beş Hlmenlik kuv i 
: vetleri olduluna göre, şimdi bu tümenler aekize çıkmıf de· ı 

ı mektir., Bu: büyük kuvvet yalnız çetelerle meşıul olmayacak , ı 
ı ayni zamanda Zatrep - Belgraddan geçerek Yugoslavyayı ı 
ı Sofya ve Selanite batlayan demiryoluou muhafazaya memur ı 
ı Alman kıtalarını da takviye edecektir . ı 
ı Mihverin Balkanlardaki vaziyetini takviye için Dıraçtao ı 
ı Sofyaya kadar büyük bir yol yapmaya d111 karar verditi •Öy· ı 
ı !eniyor. Bu yol ayni zamanda askeri bir yol olacaktır • ı 
ı loriliz kaynakları Arnavutlukta ltalyanlarla Arnavud va· ı 
ı tanperverleri arasında "çarpıımalar!oldutunu haber veriyorlar. ı 

!.ffffH••••••• #ff .... ffffffffff .. ff .. ~~!!_!!.~ı 

Sovget kıta/arı K o
telnikovagı işgaletti 

~--~-------·------~-----
ıaaaral Botla lutaları çolı kiti 

bir darama glrmı, llalaaayor 
Berut :~3o:CRadyo )- Sov 

yet batkumandaohtınm nefret· 
ti ti hususi bir ~=teblitde Kotelni · 
kova Sovyet kıtalar• tarafından 

itgal edilmittir • Bu ıehrio SoY· 
yet kataları tarafından işialinin 

biiyOk;ehemmiyeti:vardır . Nov · 
roaiık •Ye:Stalingrad cephelerinde 
dilımandan çok b6yük ' miktarda 
malzeme ve mühimmat • ahnmıf· 
tar . 

( met merkezleri zaptolunmUftur. 

Rijevin dotusunda düşmanın 

en bet blokbanı ele geçirildi • 

Miosk yakınında çetelerimiz on 
ıün devam eden mLtharebeler 

verdiler . Bunlara kar9ı Almanlar 
yedi piyade ve: bir topçu taburu 

ıöadermitlerdir. Bu hareketlerde 
3~ Alman öldürülmilftür. 

Kotelnikovanın itrali Üzerine 
1 

General. Hotun ıarılmıf olan 32 
farkalık kuvveti: kurtulma ıaoıını 
hemen hemen kaybctmit demek · 
tir. 

Moıkova : 30 ( a. a. )- Bir 
Sovyet gazetesinin yazdıtına ga 
re, Sovyet harp remileri Kara· 
denizde i11al altındaki limanları 

bombardıman etmitlerdir • 

Kunetli hava teıkillerioin 

himayesinde dij'er lııir SoYyet Milerovanıo etrafındaki çem· 
ber ' ıittikçe 11kıttırılmaktadır · 
Şehir;civarında iki kasaba daha 
ele geçirilmiftir. Staliogradın ce· 
nubunda yeniden birçok meıkun 
yerler ve:adı verilmiyen bir ıehir 
Soyyet kıtalara tarafından İffal 

edilmittir . 
1500 Alma• eair ahnaıııtır • 

Bir bava meydanıada 100 tayyare 
ve bir çok :müteaddit top el• 
reçirilmi9tir .. 

Üç motörlü ::21 nakliye uça 
tı, iki tren ve ~ bir mühimmat 
depoau yok edilmittir. 

Moıkon: 30 ( a . a )- Sta 
liaıradda:kıtalarımız hir fabrika 
om atilyeleriai Ye· baza' binaları 
ifral ederek:fabrikada 300 Alma· 
aı öldQrdtUer. • Stalingradın tima 
linde yapılan taarruzlarda Alman 
mnzileri zaptedilmiıtir". Stalin · 
ıradan :cenubunda cereyan eden 
hareketlerde . birçok meskun"" yer· 
ler itral edildi .~ Bir , piyade ve 
tank:birlitimiz ·:Almanlara ·ağır 
kayıplar t verdirmiıtir':. Bu hare· 
ketlerde' 750 "Almao:::aldürülmGı 
tir. Baıka bir keıimde 1500 as· 
ker Ye 80 ıubay öldiirülmüfUfır . 

VelikiUlkide birçek mukave· 

deniz kuvveti de başka bir lima· 
nı ateıe tutmuılardır . 

Moıkova : 30 ( a . a. )- Sov· 
yet kıtaları Velikilaki civarında 

Almanlara atır zayiat verdirdiler. 
Burada Almanlar aldıklara yeni 

takviyelerle ıehre girmeye mu· 
nffak olmaılarsa da Sovyet kıt· 
alarmın ka11ı taarruzlarile atır 

zayiat vererek ıeri ablmıılardn. 
Burada el bombaları ve ıüoıü 
ile götü• göjibe muharebeler 
olmuştur . 

1 

Şeker fiyatları 
indirilecek mi? 

1 Ankara : 30 ( Huıuıi ) --: 
1 Hariçten teker ıetirilmeai huau 

'ı aunda bazı yabancı müeaaeselerle 
yapılmakta olan müzakereler iyi 
bir safhaya girmiştir . Şeker fi 

1 yatlarının arttırılmasaotlau a\lnra 
! ıatıflar azalmıııtır . 

1 Bu hal devam ettiti takdirde 
1 

Ye hariçten şeker getirmek müm 
kin oluraa feker fiyatlarının in 

ı llirilmeıi ihtimali kuvvetlidir. 

Şimali Atrika J 

Cephesinde 
Londra : 30 (a. a.) - Şimali 

Afrikada harekatta bulunan müt• 
tefik kıteları düşmana kayıplar 

verdikten sonra Mecezelbap tepe
lerinden çekilmişlerdir. 

Cezair : 30 (a . a.):- Alman· 
ların tanklarla yaptıktan taarruzlar 
her tarafta geri atılmıştır. Girben' 
da mahalli bir harekette Fransız 
kıtaları mevıilerini tahkim ettiler. 

Lond ra : 30 (a. a.) - Şimali 

Afrika tebli~i : Devriyelerimiz 27 
ilk Kanunda Şimal kesiminde düş· 
mania temasta bulundular. Dün 
iki tııraf topçuları arasında kısa 

bir ateş teatisi olmuştur. Bu ha· 
re"etlerde düşmanın iki tankı tah · 
rip edilmiştir. Alman hafif birlikle
ri Mecezelbap böli'esinde taarruzi 
hareketlerde bulunmuşlaua da i'e · 
ri atılmışlardır. Hava hareketlerin 
de altı düşman yünkersi ile bir 
avcı düşürülmüştür. Biz bir avcı 

kaybetti". Diğer avcı teşkillerimi
zin himayesinde hareltet eden 
bomba uçaklarımız da deniz isti
kametinde yaptıkları uçuşlarda as 
ker ve benzin dolu düşman kam
yonlarına Trabluı civarında taar· 
ruz ederek 20 :kamyonu tahrip 
etmişlerdir. Dün Sus limanına ya
pılan hava a"ınlarında uçan kttle
ler, dokları ve limanı bombardı · 

man ettile. Kıtalanınıı Mecezelba 
hın sekiz kilometre şimalinde bir 
tepeden düşmana ağır zayiat ver· 
dirdıkten ıonra çekildiler. 

Londra : 30 (a. a.j - Pazar
tesi Tunuıta müttefik hava kuv
vetleri içın muvaffakiyetli bir rün 
oldu. Ha va çarpışmalarında ~ altı 

Alman uçağı düıürülmüş ve 32 
arab~ tahrip edilm iştir. Müttetilc 
ter iki tayyare kaybettiler. 

Somali deki 
Fransız kıtaları 

Cephelere 
sevkedilecek 

Berut: 30 ( Radyo)- Fran· 
aız ıomaliıi muharip Frao,.ya 
temamile iltihak etmiıtir . Hiç 
bir kan akmamııtır. B. Bayaldel 
General Dögol tarafından buraya 
umumi vali tayin oluamuftUr • 
Somalidc bulunan kıtalar izhar 
ettikleri arzu üzerine muhtelif 
harp cephelerine röoderilecek· 
lerdir. General Jontiom, General 
Düpoola göriltmek üzere soma· 
liye gelmiftİr. 

Kızıl deniz üzerindeki ebem 
miyetli noktaları müdafaa etmek 
üzere bir ıarnizon aomalide ka· 
lacaktır. 

Yüzdürülen Havuz 
Tokyo : 30 (a. a.) - Onbin 

tonluk krövazörlerin tamirinde 
kullanılmakta iken Mervey, de ba· 
tırılan büyük Havuı. yüzdürülmüt 
tür. 

I GAZ iHTIKlRI YAP~NlARIH 
, MUHAKEMESi 

Beher tenekesini 26 liradan 
dört teneke gaz 1&tmak ıuretile 
ihtikar yapoıaktan ıuçlu YC mev· 
kuf Kalekapısında benzinci Ali 
Saracotlunun duruımaaına dön 
İkinci Aıliye Ceza mahkemesinde 
devam edilmiı ye bazı ıahitleria 
dinleomeai içi durutma bafka lııir 
rüne talik edilmi9tir . 

Gazetemizden ayrılan 
arkadaşımız 

Uzun zamandaoberi gazete· 
mizin sekreterlitini yapmakta 
olan arkadaıımız Nihad Tanıü· 
ner kendi arzuıile gazetemizden 
ayrılmııtır. Bir yanlıtlıta meydan 
kalmamak üzere iliD cdiyeruz . 

Sahip ve Başmuharrh1 

l'ERID CELAL aUv•N 

Kuruluf Tarihi : 1 KAnunusani 1924 

Onseklzlncl yıl - Sayı : 5587 

Müttefiklerin 
büyük taarruzu 
Rusyadan ve Çinden başllyacakf tr 

-2-
Bu, Japonların Almanlardan 

emir aldıtını de~il. fakat, büyüle 
mihver tabyeıinin, kendi ihtiras
larını gerçekleıtirmck husuıunda 

müstakil bir hareketten daha mü· 
essir oldu~unu kabul ettiklerini 
ifade eder. 

Bu planın pratik iayeıi olan 
Hind denizinin "8panmaaı,Ruıya
nın , Çinin, Hindiıtanın Amerika
dan tccrid edilmeıini mucip ola 
bilirdi. 

ikinci adım, yani Hindııtanın 
muhasarası Almanların Japonlar
la birleşmesini ve Atlantikten Pa
sifiıe, Brestten Yeni· Gineye ka
dar uzanan hakiki bir mihverin 
kurulmasını temin edecekti. 

Dünyayı i"iye ayıracaktı. 
Hitlerin başlangıçta "urduiu 

Jeo • Politik tabye plinı hulua· 
tan budur. 

Mihver devletleri iç hatlarda, 
birleşık milletler, deniz devletleri
nin pörsümüt telakkilerine uygun 
olarak dış hatlarde dö~üıecek, 
mihver, müttefikler tarafına reç
miı olan devletleri onlarla te· 
maıtan menedecek kadar aahille
re hikim olacak ve mi1ttefilder, 
bu h>prakları yeniden işgal için 
denizden yapa~atı teıebbüılerle 
uğratıp duracak. 

Bu sırada mihver, haaımlan· 
nm büyük münakale ve ikmal 
yollarını denizaltı muharebılerile 
kesmete de çalııacak. 

Hitlerin bu plinları nıhayet 

1942 yılında 2erçeklermif buluna
caktı . Alman hesaplarına göre bu 
yıl müttefılcler ıçin ıon müdafaa 
yılı idi. Ve Almanlar ancak ._u 
senenin sonuna kadar taarrıu le· 
ıebbüsünü ellerinde bulundurabi-
leceklerdi . • 

Bir takım beldonilmeyen un
surlar .. uı.un zamandan beri olgun· 
laımıı; olaı'ı bu plAnı altüat etti. 
Alman ordularıoı Kafkaayaya in· 
mekten meneden inatçı Ruı mu
kavemeti, Süveyş kanalına doiru 
bir Almıtn ileri hareketini dur
duran aekizinci lııgiliz orduaunun 
teılcil ettiği ene-et ribi.. 

Müttefik hava kuvvetlerinin 
Alman endüstri merlceı.lerine yap
tığı mütemadi taarruzlarda Alman 
planlarının muvıffakıyebiılitini 

doturan baılıca imillcrden biri 
olmuıtur. 

MUtteflklerın bUyUk bir 
l•blyesl: 

Küçük bir kü:-reye göı ıeı • 
dirildi~i ıaman '" garip vaıiyet 
derhal göze çarpar : 

[ Bilha11a bir kara devleti ] 
olan Almanya deniı devletlerin
den daha az birbirine ulalı top 
rak parçalarına sahiptir. 

Birlefik devletler Çini, Rusya
yı ve Hindistanı da ihtiva etmek· 
tedir ki, dünyanın birbirine ulalı 

r.n g~nif toprakları ve insanların 

en kalabalık kıamı buradadır. 

Hitlerin jeo • Politik tı'llakkiıi

nin cevabını itte bu noktada ara 
malıdır. 

Müttef ıkler tabycsinin ağırhk 
merkeıini ukyanuılardan Aıyanın 

göbeğine nakletmek; mihverin İf 

gal ettiği sahillere hariçten taarruı 
etmektense onun beş yere müte
madiyen taarruz etmekte olduğu 

iç hatlara 11çramak demektir . 

E~er, müttefikler bu kati adı· 
mı atabilirlerse harbin Jeo.Politilc 
vaziyeti birdenbire sanki 11hırlı 

bir elle değiştirilmiş ıibi olaca"
tır. Müttefikler karı kuvvetlerini 

de ellerinde bulunduracaklar ve 
Mihverin iç hatlarda döğüşmık 
ıibi büyük avantajını da elinden 
almıı olacaklardır . 

Müttefiklerin ellerinde bulun· 
duracaltları Ü•ler geniş topraklara 
dayanacak ve her hangi bir ta· 
arruz.u yutacak vaziyette buluna
caktır. eu suretle ıaferin bütün 
unsurlarını toplamıt olacaklardır . 

Böylo bir değişılclığin netice
leri ve tesirleri bilhaı.sa Pusifikte 
görülecektir . 

Bugün oldu~u gibi müttefık· 
ler Japonlara kartı yalnız. Ame· 
rika ve Avuıtralyadan hareket 
etmiyecckler , onu Aıyadan da 
11kı1tırarak içinden çıkamıyaca
~ı bir kııkaç araaına alapaklar
dır. 

- SONU VAR -

•••••••••••••• 
ı CEPBILIBDB ı 
ı DDBDM ı 
: RADYO GAZETESi ı 
•••• • ••• 

Sovyet cephe•i: 
Ankara:30 (Radyo Gazeteal)
Orta Dondan Roıtof iıtikametinde 
taarruılarına devam eden Sovyet 
kuvvetleri esaslı bir geliıme ııös · 
termemiıtir. Şimdilik bu taarr111-
ların durdurulduğuna hükmetmek 
mümkündür. Fakat geniş bir ~ep
he üı.erinde dağ.lan Sovyet kuv
vetlerinin yeniden toplanarak ba· 
ıarılar elde etme1i imkan dahi· 
!indedir . Üç giindenberi Sovyet 
taarruı.larında beliren bu durak
lama mefru acbeplerden ileri gel· 
mektedir : 

1 - Mılyonluk kuvvetlerin 
2eniş bir cephe üzerinde yayd · 
ma11 neticesi olarak belirmif olan 
Alman ıorlu~u . Çünktl gerilerde 
birçok demiryolları yoktur. Ancak 
orta Dona uzanan bir demiryolu 
vardır ki, o da Donun elli kilo
metre meaafesine kadar uzan· 
makta ve 150 - 160 kilometre 
ileride bulunan Sovyet kıtalarının 
ikmal iıi bu elli kilometreden ıon
ra çamurlu araı.ide kamyonlar ve 
bafka taııtlarla yapılmaktadır . 

2 - Alman Batkomutanhtı 
cepheyi yarıp Roıtof iıtikame· 

tinde ilerlemiı olan Sovyet kuv. 
vetleri karşısına mühim takviye
ler getirip atmııtır. Kanaatimizce 
bugünkü durumu doğuran amil
ler bunlardır . Taarruılann Roı· 

tof timalinde duraklamasına mu· 
kabil Stalingradın cenup batııındw 
gelittiti anlatılıyor • 

Dün akfam üç tarafta ıaldır
dığı bildirilen Kotelnikova şehri 

burün Ruılar tarafından ahnmıı· 
tır. Bu ıehri alın Sovyet kıtaları 
Don nehrinin dirıek tefkil ettiti 
ucuna, geniş bir cephede varmış 

bulunuyorlar . Bu lı:ıtaların Don 
nehrini aşarak büyük Don kav
aine gırcceklerini şimdilik tahmin 
etmiyoruı.. Ancak Roıtof istika· 
metinde veya J<otelnikovadan ce
nup batı istikametinde Novoro
sislı: iye ilerlemek iatemeleri ihti
mali dahilindedir . Böyle bir ta
arruı. istikameti Moıdoktaki Al
manları tehdit edecekse de bu 
taarruıun istikametine amut bulu
nan gölleri Sovyetlerin kolay 
aşaçakları ümit edilmiyor . Mer
kez ve şimaldc"i Sovyet hareket· 
!erinde göze çarpar bir gcliımc 
clmımı~lır. 
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Ceyhan T ~lefonlardan 
şikayet ediyor 

• 

CEBELiBEREKET C. M. 

UMUMiliGiNDEN : Ceyhan : 30 (Hususi) - Çu 
kurovanın kazalarından bulunan 
Ceyhanın ticari , zirai ve iktisadi 
bakımdan ehemmiyetıne binaen 
ka!iabada bir dahili telefon şebe· 
kesinin . kurulması yolunda bun· 
dan evvel müteaddit defalar bu 
mcvzu'a temasla alakadarların dik
kat nazarını çekmiş ve t"lliden 
fazıa:abone mevcut olduQ-unu te· 

l lk onbeş gün içinde 
Hükumetçe el konan toprak 

mahsullerini başka ~tarafa nakil 
etmekten suçlu Gaziantebin Güce 
köyünden Mehmet oğlu Emineden 
doğma 40 yaşında Ahmet Özde· 
mir ve Ali oğlu Fatmadan dok· 
ma 304 doğumlu Mehmet Zincir 
ve Ömer oğlu Zeynepten doğma 
29 yaşında Ahmet Akbaş ve 

barüz ettirmiş olmamııa rakmen 
buıüne kadar maalesef müsbet 

bir netice çıkmadı. Bu itibarla , 
Ceyhan tüccarları Adana, Tarsus, 

Mersin , lskenderun , Antakya 
ve icabında Ankarn ve lstanbulla 
ıörüşerek piyasayi anlamak için 

Ceyhan P. T. T. idaresine koşa · 
rık kıfın sotukta , yazın sıcakta 

dışerda bir müddet bekledikten 
ıonra ancak işlerini ıörebilmek

tedirler. Son günlerde Adana ıant 
ralından İf sahipleri muştcki bu· 

lunmıktadır. ôtrenildiQ'ine iÖre , 

Adınada her hangi bir numara 

ile mükaleoıeye başlandığı vakit 
ıerek Adana - Ceyhan arası 

ve ırerckse Adana içindeki hattın 

veyahut santralın bozuk olması 

dolayisiyle ikide bır tıkanma_.ha · 

sıl olduQ'u ve bunun neticesi ola
rak birinci mükileme bir iş ırö · 

rülmeden bittiği ve ikincısine baş· 

landığı söylenmc-kte ve ş kayet 
olunmaktadır. 

Gazeteci olmaklıtım dolayisi· 
le bu hal biızat:kendi başıma gel· 

miş şahidi bulunmuş olduğumdan 

keyfiyeti Adana P. T. T. Başrııü· 
dürlüğünün dikkat nazarına arz.e 
der ve bu halin tekerrürüne mey· 

dan verilmeksizin_ arızanın düzel· 
tilmesi ve iş sahiplerinin sızlan· 

masının önlenmesini rica ederiz. 
Mehmet Selçu1' 

RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perıembe - 31.12.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 V6cudumuz.u çal~tıralım. 

7 .40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8 30 Müıik : Karıtılc program 

(PJ.} 
12.30 Program ve Memlelcet saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : K arıfılc Program 
(Pi) 

12 15 Ajanı haberteri. 

13.00 -
13.30 Müzik : Kaıı;ık Şarkılar . 

18.00 Proıram ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik i Faaıl Heyeti. 

18.30 Konuıma ( Dıt Polıtıka11 

icmal). 

18.45 Müzik : Su Eserleri 

19.00 Konuşma (Ziraat ıaati). 

19.15 Müzik : Danı Müıi~i (Pi.) 

19.30 pro2rem, Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri . 

19.45 Serbeıt 10 Dakika. 

19.55 Müzik: Şarkılar. 

20. 15 Radyo a-uetesi. 

20.45 Müzik : Danı Müziği (PJ.) 

21.00 Konuşma (Evin saati). 

21.15 Müzik ::Müzik Sohbetleri. 

21.45 Müzik : Radyo Senfoni 

Orkeıtrası. (Şc;f : Ferit 
Alnar) . 

2'1 . .30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

l2.45 Yılbaıı:Fevkalade Piyan · 
ıosu:çekilişinin Ankara ser· 
ri evi salonlarından Nak· 
len Ncfri. 

24.00 Ankara Şehir Lokantası 
vc~Aokara Palaa oteli sa· 
!onlarından Naklen Nttri· 
ylt. 

1 30/ 
2 IO Anado'u ~janıının Geze· 

lelere Mahıus yazdırma 

aorvisi. 

Varhk vergisi mükelleflerinden 
4.534.454 lira tahsil edildi Mehmet oğlu ıeynepten doğma 

35 yaşında Mehmet ince ve Ha· 
san oğlu Eliften doğma 306 do· 
ğumlu Ahmet Tavukçu ve Salman 
oğlu Ayşeden doğma 322 doğum· 
lu Osman Etli ve Osnı n oğlu 

\ı arlık vergisi mükellefleri için 
borçlarını ödemek üzere tayin e· 
dilmiş olan ilk onbeş günlük 
müddet dün akşam sona ermiştir. 
Öğrendiğimize göre , 512 çifçi 
mükellefe 864800 lira vergi tarh 
edilmiş ve dün akşama kadar bu 
mükelleflerden 379 zu 637117 li· 
ra vergi borçlarını ödemişlerdir. 

Keza 545 tüccar ve bina , emlak 
sahibine taı h edilmiş olan veri'i
den dün akşama kadar 490 mü· 
kellef 3897337 lira vergi borçları· 
nı ödemişlc:rdir. Bu vaziyete göre 

ilk oııbeş günlük müddetin sonu
na kadar 4534454 lira tahsilat ya
pılmışlır. 

Aldığımız tamamlayıcı mallı· 
mata göre , dün akşama kadar 
Ceyhanda vergi mükelleflerinden 
195 bin lira ve Karaisalı vergi 
mükelleflerinden 13700 lira tahsil 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bundan sonrıı ilk hafta ıçın· 

de borçlarını yatıranlar yüzde 
bir zam vereceklerdir. 

Şehirde yapılan yollar 

Aldığımız malümata ıöre , 
Eıki iıtaıyondan Erkek liı•aine 
kadar ,olan yolun yaya kaldırım · 
ları yapılmaya baılanmıttır. Ka 

racaotlan cadcleainin parkelenme · 

si bitmek üzere olup yalnız Pa · 

mukçu fabrikası civarı kalmıştır. 
Parkelenmekte olan Saydam cad· 
desinin bir aya kadar biteceti 

tahmia edilmektedir. 

Doğum 
Viliyet Cümburiyet Müddei 

umumiliği Baş muavini:B. Şeref 
Gökme'nin:bir ço<:utu olduğunu 
sevinçle haber aldık. 

Arkadatımızın ve refikaeıoın 
ıeyinçlerine ortak olur , yavruya 
uzun ve meıut bir ömür dileriz. 

Ölüm 
Merhum Tevfik Gületin otlu 

arkadafımız Hacı Mehmet Gülek 
ve Bedri Giiletin kardeşi ve 
Cümhuriyet Halk Parfüi Viliyet 
idare Heyeti reisi B. Rifat Gil 
letin yiteni Kemal Gülek dün 
yefat etmiftir • 

Ölüye Allabtan rahmet diler 
aileıinin ve arkada,larımızın acı· 
larıoa ortak oluruz . 

Küçük hırsızlar 
Mehmet Gün , Hüseyin Soy· 

ger, Sunguralp adlı çocuklar Ha · 
san otlu:Zübtünün evinden bir 
miktar:zeytinyatı, sabun , aotan 
ile dondurma makinesini çaldık 
larındaı. yakalanmışlardır • 

CebelibereketC.M. 
U. lığınden : 

Hükumetçe elkonan toprak 
mahsüllerini bafka:tarafa nııkil et
mekten : ıuçlu Bahçenin Hacılar 

ltöyünden Mehmet oğlu Fatma· 
dan doğma 319 doğumlu Kadir 
Kelle ve Mehmet 0~lu Emineden 
doğma 3~5 dogumlu Celal Yalçııı 
ve İsa oğlu A>Şeden doğma 315 
do~umlu Mehmet Çiçelcin suçları· 
nın sübütünc mebni milli korun
ma kanunun 4156 sayılı kanunla 
deQ'ifen 14 ncü maddesinin ikinci 
fıltraıı delaletile 55 nci maddeıi· 
uin ikinci fıkrasına tevfikan yir· 
mi beşer lira aQ'ır para cezalari 
le mahkumiyetlerine ve 63 nci 
ma<ideye h: vfıkan masarifi mu · 
rıunlara ait olmak üıere kat'i hü
küm hulasaaının nefrine dair ve· 
rilen asliye ceza hakiminin 9 • 1 O • 
942 tarih ve 244 • • 43 aayılı ka
r11r katiltşmif bulunmalcla ilan o
lunur. 

Beden Terbiyesinde 
bir toplantı 

Haber aldığımıza göre , Şild 
kupası ve Bölgemiz , deplasman 
maçları hakkında görüşülmek Ü· 

zere bugün Beden TerbiyeSİ Böl· 
ge binasında Beden Terbiyesi 
müdürü Rıza Salib Sarayın baş · 
kanlığ'ında kulüp murahhasları 
bir toplantı yapacaklardır. 

CEBElİBEREKET C. M. 

1 UMUMiliGiNOEN : 
Hükumetçe elkonan lopr11k 

mahsullerini başka t<1raf a nakil 
etmekten suçlu Gaziantebin tepe 
bıışı mahallesinden Hüseyin oğlu 

Ayşeden doğma 311 doğumlu 

Mehli kuzulu ve Hüseyin o~l•J 
Zeynebden doğma 332 doğumlu . 

Mehmet Kuzunun suçlarının sü 
butüne mebni milli lwrunma ka
nununun 4156 sayılı kanunla de-
işen 14 ncü maddesinin ikinci 

fıkrası delaletiyle 55 nci madde· 
sinin ikinci fıkrasına tevfikan }ir
mi beşer lira akır . para cezalariy
le mahkuoıiyetlerine ve 63 ncü 
maddeye tevfikan masarifi maz · 
nunlara ait,.olmalc üzere kali hü
kum hulasasının neşrine dair ve
rilen Asliye Ceza Hakimliğinin 

11 - 6 - 942 tarih ve 19'.Y84 
sayılı karar katileşaıiş bulunmakla 
ilan olunur. 14931 

ilAN 
Cebelibereket Sulh hu-
kuk mahkemesinden : 

Osmaniyenin Hacı Osman
lı mahallesinden Osman oğlu 
Mehmet Ucun Hacı Osmanlı 
mahallesinde kain Şarkaıı 

Dede çavuş bahçe, Garben 

Çoiak oğlu Abmet bahçesi, 
Şimalen. Kel Bekir oğlu Okkaş 
bahçesi, Cenuben yol ile çev
rile iki dönüm mahalli boş ve 
hali araziden igmar ve ihya 

ederek yirmi beş seneyi mü· 
tecaviz bili nizah tasarruf ve 

bahçe haline'. ifra ettiğinden ta
puya tesçilini istemiş olduğun
dan:işbu davaya hakhı itirazı 
bulunanların '!.ı-1-943 tari-

hinde Sulh hukuk mahkeme
sıne müracaatları ilan olunur. 

14929 

Fatamadan doğma 319 doğumlu 
Mcmik K11.ılcık ve Ahmet oğlu 

Haticeden doğma 315 doğumlu 

Süleyman Aslan ve Mehmet o~lu 

Em• şte n doğma 317 doğumlu Arif 

Kömürcü ve Memik oğlu Ayşe

<len doğma Mehmet Taşın suçla
rının sübutuna mebni Mılli korun· 
ma kanununun 4156 sayılı kaııun · 

la değişen 14 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası delaletile 55 inci 
ınaddt"sinin ikinci fıkrasına tevfi· 
kaıı 25 er lira ağır para cezala· 
riyle mahkümiyetlerine . ve 63 Ün· 
cü maddeye tedikan masarifi 
maznunlara ait olmak üzere kati 

hükum hülasasının neşrine dair 
verilen Asliye Ceza Hakimliğinin 

10 - fi - 942 tarih ve 189180 
sayılı karar katileşmiş bulunmak· 
la ılan olunur. 14930 

Cebelibereket C.M. 
U, liğinden : 

lienzin istilhiikinın tahdidi "o· 

ordinas} on hey'eti kararına muha
iif hareketten auçlu Osmaniyenin 
Rıaziye mahalleıinden Mehmet 

oğlu 335 do~umlu Ferideden doQ' 
ma Mehmet Haznedarın suçunun 

sübütüne mebni Milli korunma 

kanununun 4156 sayılı kanuDla de· 

Q'işen l4 ncü maddesinin ikinci 
fıkrası delcletile 55 nci 'maddesi· 
nin ikinci fıkrasına tevfikan yüz 

lıra ağır para cez.aeıle mahkfımi· 

yetine ve 63 ncü maddeye tevfi· 

kan masarifi maznuna ait olmak 

üzt:re kat'i hülcüm hulaaasının 

neşrine dair verilen Asliye Ceza 
Hakimınin 27 - 1 · 94l tarih ve 

289 • 152 sayılı)cararı kal'ilc .. iş 
bulunmakla ilAn olunur. 
--------------
: ........................ : 
f MOCELLIT YE BAVULCU İ 
ı H"d Ç . ı ı ı ayet erı ı 
ı Cild İflerinizdef temizlik. ı 
ı ucuzluk •• sürat ararsanız (Al · ı 

1 ı tın kitap) cild evine uğrayınız.: 
ı Her türlü:cild, okul ÇH· : 

ı taları Vt". bavullar yapılır ve ı 
ı tamir edilir. ı 

1 ı Adres : Türksözü mat· ı 

1 

ı baası ıııraıında evkaf apart· ı ! manı karşısında No : 76 ıı ......................... 
i 1 an 

ADANA HUSUSİ MUHASlBE M000Rl0~0NO[N: 
Vergi borcundan dolayı istiklal mahallesinde 309 ada 31 parsı:lde 

AmcrikalıTomas H. Bavere nit ahşap ev, tarla ve çinkodan fabrikası 
6 - 1 - 943 ça ı şanıba günü birinci ıhalesi yapılacagındaıı alıcı olan-

ııntarın iderc he) etine müracatları. 17-23-27-31 14897 

Merkez Tapu Sicil Muhafızlığından : 
Köyü Mevkii Cinsi Miktarı Hududu 

Hüseyin Hacılı Yolgeçen Arsa (1000) Şark garp : Pamukçu Mus· 
tafa veresesi tarlaları, Şimal 
Halil İbrahim çiftli~i. Cenu 
ben larikam 

Yukarıda cinsi ve evsafı saircsi yazılı bir parça gayri menkulün 
pamukçu Mustafa kızı Hayriye hanımın bila senet tasarrufunda olup 
Tapu sicilinin kaydı olmadığından mezburenin vefatile veresesi tarafın 
dan namlarına tescili istenilmektedir. Senetsiz hakkındaki ahkama tev
fikan tahkilcut yapmak üzere 13-1-943 tarihinde yerine memur gön
derilecektir. 

Bu yerle alakası olanların ellerindeki vesika ile birlikte bu müd
<iet zarfında muhafızlığımıza veya mezkur günde keşif memuruna mü 
racaat etmeleri ilin o!unur. 14928 

........................ 
: Sayın Çiftçi ve rabrlllacıları rtıı~ • a • • • • 

Türk Petrol ve Madeni Yağla 
Tlrll Anonim 'lrkeU 

• tarafından sureti hususiyede imal ettiril 1 VE 

1 TİCARET VEKALETİ 
1 Ticari ve Standardizesyon Laboratuva 
e nın Tahlil Raporunu Haiz Bulunan • • • • • • • • • 

Nebati Makine 
Yağlarımız 

gelerek ıatı,a çıkarılmııtır. 

i Ömer Başeğmez ve Şeriki • o . e M SSESESI 

1 Telefon : 168 Telgraf : BAŞEGME, • ......................... 
eoaooooooooaaooooooooooooc 
g bOLOG - OPEBATIB 
o 
o 
o 
o 
D 
o 
o 
o 
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DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı 

YENi POSTAHANE KAR.iSi 

O Fakirler parcı•ız muayene •dilir 

g 20-30 14685 

eooooooooooooooooaoooaaooa 
...... ·------------------------, .......... ~·~ ~ .,.~ ................. ~ .......................................... ._.~ ... . 
• • . • . • . • • . 
t . • . • • . • . 
t . 

DOBTOB 

Nihal Bayat 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Kız lisesi karşısındaki Vakıflar aparbmanındaki 
muayenehanesinde hastalarını 1/lkinci Kanun/943 den 

itibaren kabule başhyacaktır 

4-7 14915 
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UM uza/fer Lokman 
M 
~ Bergin baataıar1D1 maaıeaella· ._ 
1 aeslade llallal eder. a 
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Satıhk un değirmeni ve 
masara taşları 

Tam takım çıkmak . tabii zımpara ve olkaniz taşlarımız• 
gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile taşlannın 

sab~larma başlanmıştır. Taşların kutru 60 santimden 130 san· 
time kadardır. Sayrn müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Adres: lnönü caddeai Mermerci 
/brahim Cavlaz numara 219 13-16 

Adrese dikkat.edilmesi aayın müşterilerden ayrıca rica oluour 

OOZi~i KOY ENSTiTOSONDEN : 
Mubammeq kilo bedeli 56 - 60 kuruıtaa ( 15.000 ) kilo 

açık eksiltme il~· satın alınacaktır. Talip olanların 2490 ıayalı kanun· 
da ki tartlara göre ~ ~ 7 ,S teminat akçasını yatırarak ihale 
olen 11 - 1 - 1943 pazartesi gQnü saat 15 de Haruniyede 
tüye müracaatları 14914 27 - 31 - 5 - 10 

Umumi Ne~riyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basılaıj'ı yer : Türksözü Matbaası 


