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Fransa müttefiklere 
harp ilin edecek 

!
: ........................ : 
ı ı 

ı Japonya'nm ı 
İ harbe girişi İ 

GN. DÖGOL 
A.DARLAN 

LAVAL ALMANYA iLE BiR 
MUAHEDESi 

SUf.B VE 
YAPACAK 

iTTiFAK i yıldönümü i GENERAL DÖGOLÜN DÜNKÜ BEYANAT! 

ı ı 

Mrş. Peten harp • • • 
esırı mı ? • 

Ankara: 7 [Radyo Gazetesl]
Bugün Japonların Amerikaya kar· 

şı harp ilan ettikleri günün yıl · 

dönümüdür • 
Ankara: 7 &CRadyo Gazetesi )
Fransa yine-siyasiihaberlere kay
nak olmakta devam ediyor • Pek 

yalıtında Fransa hükumetinde de· 
tişiklikler olacaktır .:Bu habere 

göre, Fransa derhal müttefiklere 
harp ilin edecek ,~bir Alman -
Fransız sulhu imzalanacak ve bu 

nu bir Alman - Fransız ittifakı jestler yapmaya mecburkalmıştır,, Bu münasebetle Japon bari· 
takip edecektir. Moskova : 7 ( Radyo ) _ ciye nazırı beyanatta bulunarak, 

Rabat : 7 ( Radyo ) - Ge Gelen bir habere göre , Fransa Japonyanın harbe bir zaruret o· 
neral Noges demiştir ki: "Dakar- kabinesi değişecek ve Laval müt· larak girdiğini, Japon düşmanla · 
daki gemiler Amiral Mişelyenio tefiklere harp ilan edecektir . Ve rını küçümsememek lazım geldi · 

kontrolü altındadır · Mareşal Pe Fransa ile Almanya arasında bir ğini, japonyanın bütün milletçe 
tenin harp esiri olduğu fikrinde - sulh imza edilecek ve ittifak ak- çalışacağını ve savaşı uzatacağını 
yim. Mareşal f Peten bazı cebri dedilecektir. söylemiştir 
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i İT Al YAN HALKININ i 
i MANEViYATINA DAİR i • • . -~-- . • • f Londra radyosunun şayanı f 
ı dikkat bir konuşması : 

L
ondr<ı : ( Radyo ) - Brent 
Wood, yaphğ(bir konuşmada 
şunları söylemiştir : 

"Harp zamanında her memle · 
ket, düşman memleketinin içinde 
neler olmakta olduğunu bilmek 
ister. Bu sadece meraktan ibaret 
değildir. Zira karşı tarafın mane· 
viyatını bilmek bazen ordularının 
yerini bilmek kadar mühimdir. 
"Almanya halkı ne düşünüyor , 
İtalya , Japonya , hayat şartları 
nedir? Maneviyatları~sağlam mıdır, 
yaksa bozuk mudur?,, gibi sualler 
her taraftan soruluyor. Şimdiye 

kadar böyle sualler daha ziyade 
Almanya hakkında soruluyordu ; 
fakat şimdi bilhassa İtalya kast'e
dilmektedir , Çünkü son birkaç 
hafta zarhnda ltalyada ge~ginliğin 
artmış olduğunu zannettirecek e· 
mareler çoğalmağa başlamıştır. 

Hemen hemen hangi tarafa dön · 
seniz, balyada hoşnutsuzluğa da· 
ir haberler duyuyorsunuz. Pazar
tesi günü konuşan Mr. Cordell 
Hull, bu haberlerin ne dereceye 
kadar doğru olduğunu bilemediği
ni , fakat bunlara inanmakta güç
lük çekmiyece~ini söylemiş ; ltal
yada yakında görültülü hadisele-
re intizar edilebilecegini ilave et
miştir. Bu sözlerden de anlaşıla
cağı gibi Mr. Cordell Hull haklı 

bir ihtiyat göstermiş, bu şayiala
rın doğru olduğunu iddia etmemiş, 
şayet doğru oldukları tahakkuk 
ederse hayret etmiyeceğini beyan 
P.tmekle iktifa etmiştir. 

daki başarılarından korktuklıırını , 
bombalama_ suretiyle ltalyan işci
lerinin çalışmalarını baltalamağa 

çalıştıklarını, ,hava bombardımanla· 
rının harp sayılamıyacağanı , söy
ledi. 

" lıkteşrinin 26 sında , hal 
yanların:'maneviyaC bakımından 
ne durumda bulunduklarını Öı}" · 

r~nmeğe_ başladık: Radyo , halka 
hitaben, manevi•mukavemetlerini 
sağlamlaştırmalarını ve [bilhassa 
sığuıaklaraf'girerke11 kargaşalığa 
meydanlvermemeleriui istiyordu. 
Bu ihtarın çok yerinde olduğunu 
sonradan öğrendik:[Ayın:2s inde 
neşredilen resmi~rtebliğde , hava 
akınlarının çok: basar vücuda ge -
tirmediği, fakat sığınaklara gir 
mek için!birbirini :çiğneyen halk 
arasında~yaralanan~l. ve ölenlerin 
bulunduğu bildiriliyordu . 

" Şimal Afrikası harekatı 

Tayyare yedeğinde bir /ngiliz planörü 

SiCiL Y ADAKi 
AYAKLANMA 

Papa bombardımana maruz kalırsa ..• 

Duçenin Nahiyelere Emri ! 
~~~-------·--------~~-

Napoll bombardıman edilirken 
Görlng orada bulanmakta idi 

Almanya üstüne 
İngiliz. hücumları 
Berlin : 7 ( Radyo ) - Al 

manyanın cenup batı bölgesine 
İngilizler hava hücumları, yap 
mıştır. Hasar azdır • Beş lngiliz 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Berlin : 7 ( Radyo ) - Dün 
öğle üzeri lngiliz tayyareleri ba · 
tıdaki meşgul topraklara hücum· 
lara teşebbüs~ etmi~lerdir • Alman 
avcı tayy..releri düşman uçakla
rını kaçırmıştır. 

B. Velsin beyanatı 

Ankara : 7 [Radyo Gazetesl]
Musolini bütün nahiye müdürlerile 
Belediye reislerine birer tamim 
göndererek, nahiyelerine gelecek 
vatandaşlara yardımlar yapılması· 

nı istemiştir. Buna sebep büyük 
ltalyan şehirlerinin tahliye edilme
sidir. 

Dün ltalyanın her tarafında İ · 
man günü olarak kutlanmış ve ltal
yanın zaferi için dualar edilmiştir. 
Verilen bir habere göre, Sicilyada 
ayaklanmalar başgöstermiştir. Diğer 
taraftan alınan malumata göre, 
Papa bombardımana maruz kalsa 
bile yerinden ayrılmıyacaktır. 

Vaşington: 7 (Radyo)- Napo· 
li bombalandığı sırada Göring bu 1 

rada bulunuyordu. Göring bura 1 

daki Alman garnizonlannı teftiş 1

1 etmektedir. 

Darlan aleyhinde Vilkinin ve bazı 
lngilizlerin söyledikleri 

Ankara: 7 (Radyo Gazetesi)- \ 
Vilkinin bir Amerikan gazetesinde 
çıkan yazısında, Amiral Darlanla 
Amerikan komutanının yaptığı 
anlaşmayı şiddetle~ tenkit etmiş· 

tir . 
Diğer ta.raftan Lor.drada bir 

kısım mühim şı.bsiyetler ve Dö
gol taraftarları Darlan aleyhinde 
bulunmakta devam ediyor. 

General Dögol de beyanatta 
bulunarak , her.şeyin açık olma· 
ımı, idarei maslahat zihniyetinin 
fena neticeler tevlit edebileceti· 
ni , H\'afan Franı" hakkındaki 
dütilnceler)e bundan ıonraİli n· 
ziyetin tasrih edilmesini istemi,f 
tir. 

Diğer taraftan Soyyetlerde 
Darlan He işbirliği yapılmasını 
protesto et .... iştir • lngiliz hüku · 
metinin buna , Darlanla yapılan 

işbirliğinin muvakkat bir şey ol 
duğunu bildirdiği söylenmekte 
dir. 

rın Ctlmbarrelsl 
beyanatta balanda 
" Harp istemedik 

fakat komşumuz ... ,, 
Helsinki: 7 ( Radyo ) - Cüm· 

hurreisi Riti Fin istiklalinin yir· 
mıncı yıldönümü münasebetile 
millete bir nutuk söyliyerek, Fin· 
landanın varlığı için olduğu gibi, 
bütün dünya için harp ettiğini , 
mu\fakkat ve cazip vaatlere ka · 
pılmadan her milletin vazifesini 
yapması lüzumunu izhar etmiş 
" Sulh ihlal edilmişse bunda Fin-
landiyanıo kabahati yoktur • Bu 
meıuliyet daima hoş geçinmek 
istediğimiz Sovyet Rusyaya ait 
tir ,, demiştir . 

Bulgaristanda örfi 
idare vaziyeti 

Sofya: 7 ( Radyo )- Bulgar 
gazeteleri örfi idare hakkında 

yarı resmi bir tebliğ neşretmiş 
tir. Buna göre, Sofyada bir araş -

tırma yapılmıştır . Dün yapılan 
araştırmalarda üç komünist öl 
müştür. 

Güneşteki lekeler 
Londra : 7 ( Radyo ) - Gren 

viç rasathanesinden : Önümüz 
deki yıl kısa dalga radyoların 

daha temiz , dalıa iyi işletilmesi 
muhtemeldir. Buna sebep güneş 
teki lekelerin dnha az olacağının 
tahmin edilmesidir. 

Piyango 
Lira Numara Lira Numara -25,000 93465 10,0~0 295025 

36082 
24234 

251591 

10,000 244113 10,000 
5.~oo 203895 s.ooo 
5,000 21582 5,000 
5, 000 327271 

2000 Lira kazananlar 

20734 26984 33564 48071 
79611 88499 116585 119581 

132617 146147 180984 199587 
227004 276837 308468 336105 
351075 369522 377824 399897 

1000 Lira 
2805 4287 

21683 27999 
63960 72267 
99651 109530 

141749 170677 
184210 191781 
210755 212681 
233180 238648 
258051 264147 
275606 277612 
294691 305368 
313563 317734 
241282 344137 
372571 389681 
396957 

kazananlar 
15041 18790 
44045 55042 
77323 85042 

114451 141528 
172996 177305 
205585 209227 
219797 229619 
244170 255120 
265372 270434 
279131 281694 
305485 305991 
322705 331310 
349898 352136 
394004 394221 

Son dört rakamı 4041, 4656, 
6072 olan bi !etlere 500 er lira , 
Son üç rakamı 842, 856 olan bi
letler 100 er lira, Son üç rakamı 

508, 927 Glan biletler 50 şer li
ra, Son üç rakamı 049, 240, 647, 
652, 660 olan biletler 20 Ş"'r lira, 
Son iki rakamı 55 , 65 olan bi· 
!etler 10 ar lira , Son bir rakamı 
O, 2 olan biletler ikişer lira amor
ti alacaklardır . 

Uzakşar ktaki 
Çin kazançları 

Çunking : 7 ( Radyo )- Çin 
kıtaları Husisken'i zaptetmiştir • 
Soyanda birçok Japon kamyonu 
ele geçirilmiştir. Japon muhafız
larının çoğu yaralanmış ve öldü· 
rülmüştür. 

Melburn : 7 { Radyo ) -
Yeni Ginenin şimal doğu kesi
minde lutalarımız Buna plajına 

varmıştır • Tayyarelerimiz Japon 
üslerine büyük akııılar yapmı-1 
ve yangınlar çıkarmıştır. 

•·Ortadaki şüpheleri iıale etmi
ye yarayabilecek her türlü ilave 
malumat işe yaramaktadır. Binaen
aleyh İtalyan propagandasının 
neler yaymakta olduğunun tetkiki 
enteresan neticeler vermesi bakı

mından şayanı dikkattir. Roma 
radyosunun her akşamki haberler 
bültenini takib eden komanterler 
meşhurdur : Aralannda Ansaldo 
gibi tanınmış propagandacıların 
da bulunduğu beş altı kişi sıra i
le , her .. akşam konuşuyor ; ve '23 
lıkteşrindenberi yaptıklan kısa ko
nuşmalar, gitgide artan bir endişe · 

yi ortaya vuruyor. Başlangıç tari· 
h(olarak~23 llkteşrin gününü ele 
alıyorum , çünkü :bugün , Cenova 
üzerine icra edilen ilk büyük ha· 
va akınımızı takip eden ilk gün
dür. 

başlayınca , Roma radyosu:yine 
dahili vaziyeti sezdirmeğe devam 
etti. ".Vaziyetin ciddi olduğu hiç 
şüphe götürmez ,,· dedi. Neşriya
tın tonundan anlaşılıyordu ki , 
ltalyanlarf bütün gayretleriyle ça 
lışmah idi ki, ordularına mümkün 
olan yardım yapılabilsin • Ayni 
zamanda,~lngiltereye ve lngiliz 
)ere karşı~kin uyandırıcı neşriyat 
başladı. lngilizler hunhar imişler. 
Sivil balkı bombardıman ediyor · 
larmış • Böyle bir milletten iyi 
lik veya insaniyet beklenemez· 
miş . İngilizler hakkında yanlış 
fikir beslediklerinden dolayı on
lara karşı muhabbet duyanlar 
ltalyaya ihanet etmiş sayılırlar · 
mış, vesaire ,, 1 Demek oluyor Lti, 
İtalyada bize ~ kıırşı muhabbet 
duyanlar varmıı . " Giriştiğimiz 

işi yarıda bırakmak , ltalyanıo 
m alıvıoa yardım etmek olur,, de· 
mek oluyor Lti, bu işi yarıda bı· 

rakmak ( Yani , harpten çekil
mek ) isteyenler varmış • 

IGerlaı J ÜDCIÜ aa7f&da, 

Nevyork : 7 ( Radyo ) -
Hariciye :müsteşarı!Vels , beya 
natta buluoarak,:muhtelif cephe· 
!erde müttefiklerin:muvafakatinin 
sıkı işbirliği sayesinde olduğunu, 
bu işbirliğini devam ettirmek lü· 
zumundan bahsetmiştir. 

Romanya - İtalya 
ticaret muahedesi 
Roma : 7 ( Radyo ) - Ro· 

manya ile ltalya arasında bir ti · 
caret anlaşması imza edilmiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Voronej 'de çok kanlı 
muharebeler oluyor 

Bu tarihten itibaren arka arka· 
ya dört gün.,., komanterler hava 
akınlarımıza tahsis edildi; ve An
saldo , dinleyicilerine , lngilizlerin 
ltalyan işcilerinin imalat sahasın-

AFRiKA'DAKI 
ASKERi DURUM 

Berlio : 7 ( Radyo )- Şimali 

Afrilıta cephesinde birçok Ameri 
kan taşıtları akaryakıt yokluğu 

yüzünden terkedilmiştir . 

Alman tayyareleri karmaka · 
rıştk şekilde çekilen Amerikan 
ve İngiliz kıtalarına hücumlarda 
bulunmuştur . 14 uçak düşürül-

müştüı. 

Kahire : 7 ( Radyo )- Dev
riyelerimiz dün Elageyla dolay 
larındaki faaliyetlerine devam et· 
miştir. Mihverin birçok nakliye 
vasıtaları bombalanmıştır • Mib 
verin bava faaliyeti hafif olmuş 

tur. 

Ruslar Almanları V elukiluki ve 
istiyor Stalingraddan atmak 

Moskova : 7 ( a. a. ) - Don 

ve Volga bölgesinde harekat de· 

vam ediyor. Yirmi Alman tankı 

tahrip edilmiş ve yeni Alman 
taarruzları tardedilmiştir • Sovyet 

ordularının yeıane hedefi Velu-

kiluki ve Stali6graddan Alman ~ 

lan atmaktır . ı 
Sovyetler üç köyü geri al

mıştır. Binlerce Alman imha edil· j 

mişt ir. Rijevdeki aıubarebe çok 

Başvekilimiz bir 
nutuk söyliyecek 
Ankara : 7 ( a a . ) - Baş 

.-ekilimiz Saracoğlu bu ayın 13 
ünde iktisat ve Tasarruf haftasını 

1 
radyoda bir nutukla açacaktır. kanlıdır. 



Sayfa 2 

G Duyduklarımız 

Sebze ve meyve 
bankası kuruldu 

A
merikada büyük bir sebze ve 
meyva bankası kurulmuştur. 
Bankanın 2000 şehirde şubesi 

vardır Sebze ve :meyva bankası 
müşterilerine ucuz sebze ve mey· 
va temin edeceği gibi , bunları 
saklamak için yerler de hazırla· 

mııtır. Bankada , kiralık kasa da· 
irelerine binziyen büyük tsoğuk 

l hava depoları vardır. Depolarda 
istiyen bir metre mikabı hacmin· 
de bir höcre kiralamakta , burada 
yazın ucuz fiatle aldığı mayvayı , 
sebzeyi ve sair yiyeceği kışa sak·: 
lamaktadır. Her höcrenin aylık 

kirası bir_ dolardır. 

/11,ilterede yiyecek tayırı ları 

Elimize lngiltere'de yiyecek 
tayınlarına ait bir cetvel geçti. Bu 
cetvele göre , dağıtılan başlıca 
yiyecek maddeleri şudur : 

Et : Çocuklar için haftada 
452 gram.: Harbden evvelki sarfi· 
yat 1,3/4 gramdı 

YaA- : Haftada 2'25 gram te
reyağ ve margarin. Harbden: ev· 
velkCsarfiyat adam:başına 300 
gramdı. 

Jambon : Haftada 115 iranı. 
Harbden evvelki ~sarfiyat. 150 
ıramdı. 

Şeker : Haftada 230 gram. 
Harbden evvelki sarfiyat 453 gram· 
dı. 

Peynir : Haftada 115 , çiflik, 
maden ameleıiyle bazı işçiler için 
350 gram. 

Çay": Haftada 60 gram. Harb 
den evvel 140 gramdı. (Beş yaşın· 
dan küçük çocuklar( çay tayını 

verilmez.) 
Reçel : Haftada . 60 gram. 
Şekerleme ve çikolata : Haf· 

tada 30 gram. 
Yumurta : Ayda 15 tane. Beş 

yaşından küçük çocuklarla hamile 
kadınlara , sütninelere ve bazı 
hutalara dört katlı verilir. 

Süt : Süt tevziatı sıkı bir ni
zama tlbi değildir. Şu kadar ki 
hamile kadınların haftada yedi ve 
12 aylıktan daha küçük çocukla 
nn 14 , beş yaşından küçük ço· 
cuklınn yedi , ve beş ile 18 ya
şında olanlar 3,1/2 litre ve bazı 
hastaların 14 litre süt almaları te· 
min edilmittir. Mekteplere , has· 
tanelere ve emsali müesıeselere 
dahi ihtiyaçtan_ olan süt ıııikdar 
lan temin edilmiştir. 

Diter eşhas mevsimine göre 
2

1
1}2 - 3 litre süt alırlar .. 

Kııın taze süt azaldığı zaman 
alellde müıtehliklere ayda bir 
kutu teksif edilmiş süt verilir. 
Harbden evvelki eski süt sarfiya
tı günde adam başına ta'kriben 2/5 
litre idi. 

RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Salı - 8.12.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayan. 
7 .32 Vücudumuıu çahftıralım. 

8.10 Ajanı Haberleri. 

8.55-
8.30 Müıik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 
12.30 Proiram ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müı.ik : Karııık Proiram 
(Pl.) 

12 45 Ajanı haberleri. 
13.00 -
13.30 Müıik : Şarkı ve Türküler. 

18.00 Proıram ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Mlbik : Radyo salon orkeı · 
traaı, (Şef : Necip Aşkın) 

18.45 Müıik i f 1111 Heyeti. 
19.30 program, Memleket Saat 

Ayarı ve Aianı Haberleri. 

19.45 Müıik : Halkcvleri f glklar 
Saati. Nitde Halkevi. 

20.15 Radyo. gazetesi. 
20.45 Müıik : Chabrier'in Eser

lerinden Oç parça (Pi.) (1) 

TÜRKSôZO 

iC , HAB 
..... .... - -

Varlık vergisi l t••••••••••••f 

ta~~=-~~:~,;,:~:~::.~a~ı:. i $[HİRLİ ! i 
Kibrit meselesi 

nacak olan Varlık vergisini ta· f 5 B d ki f 
hakkuk ettirmeie memur olan ı • mır oyun a f 

Şehirde bayilerde bir kutu 

kibrit bulmak mümaün değildir . 

Öğrendiğimize göre, son günler· 

de bayilere bol nıiktarda kibrit 

verilmiştir. Buna ratmen biç bir 

tarafta kibrit bulunamamaldadır • 

Bunun yegane sebebinin kibrit 

fiyatlarının artacatı düşüncesile 

• Kahramanlar için f 
komisyon dün de sabahtan akşa· 
ma kadar Valimiz Akif Eyidoğa· f sende bir hediye f 
nın reiılitinde çalışmıştır. Bugün· f hazırla ve Adana f 
lerde komisyon çalışmalarııu bi· •. Kızılayma teslim et 1 •. 
tirecek ve tarhedilen vergilere 
ait cetveller ilan edilecektir. •••••••••••••• birçok kimselerin 

dır, 

stok yapması· 

Ticaret odaları 
merkezi teşkilatı 
Ôğ'rendiğ-imize göre, Meclise· 

verilmiş olan Ticaret , sanayi ve 
esnaf odaları kanunu ile Ticaret 
Vekaletine muayyen bir bölgeye 
teşmil edilmek üzere merkez oda
ları kurmak salahiyeti verilmi§tir. 

Bir bölgeye ait mü~terek iş· 
ler merkez odasında kurulacak 
mıntaka bölgesinde görüşülecek , 
diğer taraf tan lüzum görüldü~ü 
takdirde merlıcezi Ankara olmak 
üzere Ticaret , Sanayi Odalan , 
Ticaret borsaları ve Esnaf:odala
rı feaerasyonu kurulacaktır. 

Yeni layiha ile hülcumet , ku
rulan teşekkülleri ve onlara men· 
ıup meslek gruplarını amme hiz. · 
meti ile tavzif vt-ya amme menfa· 
atine müteallik olarak ittihaz etli· 
ği tedbirlerin tatbikına memur e
d itebilecektir. 

Tacir sıfatını haiz bilcümle 
hakiki ve hükmi şahıslarla devle· 
tin: hususi idareleri ve beledıyele
rin sermayesi ile kurulmuş veya 
iştirakleri: olan_ hükmi şahsiyeti 
haiz müesseseler ve bunların şu· 
heleri bulundukları mahallin Tica
ret ve Sanayi odalarına ve küçük 
tacir ve esnllf odalarına kııydo· 

ludmağa mecburdurlar. 

Şeker bordroları 
Haber a)dıtımıza göre, şehri · 

mizdek( memurlara teker tevzii 
için icap-eden bordroların hazır · 

!anmasına :baılanmıftır . Bu ay 
içinde bütün~ memurlar m uayyeo 
miktarda. ıeker 'J:almış: olacaklar· 
dır. 

İtalyan halkının 
maneviyatına dair 

(Başı 1 inci sayl•d•) 

" Çörçilin nutkuodan hah 
seden' ltalyan radyoları, Başveki · 
lin ltalyaya~ hücum ettitini bil· 
dirmekleliktifa C etmiş , ltalyanın 
harpten çekilmeıine:dair bir tek· 
lif yapıldıtıuı' gizli tutmuştur . 
Fakat bu" gizil tutma teşebbüsüne 
ratmen ltalyada fayialar dolaş· 
mata batlamış olacak ki, Muso 
lini 18 ayhk'_bir sükutu,~bozarak 
bizzat zekat vermek ibtiyacıD& 

hissetmiftir . Bu izahatın ne ka· 
dar saçma esaslara istinat:ettiril · 
ditini hepimiz duyduk . 

Fabrikatörler 

Ankaraya çağrıldı 
Bazı yünlü mensucat fabrika· 

törleri tekrar Ankaraya davet e
dilmişlerdir. Kendilerine iplik ve 
iş verileceği anlaşılmak!adır. 

Kanada Başvekili 
Ottavaya döndü 
Vaşington : 7 ( Radyo ) 

Kanada Başvekili, Beyazsaraydan 
Ottavaya dönerken , Ruzveltle 
yaptığı görüşmelerin istifadeli ol· 
duğunu, harp sonrası meseleleri· 
nin de görüşüldütünü gazeteci· 
lere beyan etmiştir • -----
Cebelibereket Sulh H. 
mahkemesinden : 
Oıman iyenio"KarahoyunJ u ma 

hallesinden Süleyman oğlu Meh 
met Telli Karaboyunlu mahalle· 
siııde kain şarkan Halil Yiğit , 
garben hark ve yol, şimalen Etli 
Ömer , cenuben yol ile çevrili 
dört dekar tarlayı yirmi seoeyi 
mütecaviz ... sahipsiz araziden imar 
ve ihya ederek bahçeli hne ifra 
ettiğini ee tapuda kayıtlı bulun 
madığından tesçilini dava etmiş 

olduğundan işbu davaya itirazı 

olanların 16 - 12- 942 tarihinde 
Cebelibereket Sulh Hukuk mah· 
kemeıine müracaatları ilan olu· 
nur. 14864 - ----------

KAYIP -: Maaş cüzdanımda 
kullanmakta oldutum mührümü 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 14865 

Alidede mahallesinde 17 
numaralı hanede müte· 
kait komiser A. Hayri 

soyçeri 
---: ........................ : 

İ MOCmiT VE BAVUlCU İ 
: H 0 d Ç . : ı ı ayet en : 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al ı 
ı tın kitap) cild evine u~rayınıı.ı 
ı Her türlü citd, .. o'kul çan· ı • - ı • taları ve bavullar yapılır ve 
ı tamir edilir. ı 
ı Adres : · Türluözü mat· ı 
ı baası sırasında evkaf apart· ıı 
ıı manı karşısında No : 76 ı ........................ 
ıııııı::ıııı:ı:ıı:ıı:ıııııı 

Nlbetçı eczane 
Ali NASİBİ ECZAHANESİ 

Yağ Cami Yanında 

ııııııııııııııı:ııııııı:ııı 

Satıhk un değirmeni 
masara taşları 

ve 

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

AdrH : lnönü caddeıi Mermerci 
lbrahim Cavlaz numara 279 1-15 

Adreıe dikkat edilmesi sayın müşterilerden ayrıca rica olunur 

BAH~E OOZiÇi KOY ENSTiTOSO 

MOOORlO~ONOEN · 
1- Muhammen bedeli 2994 lira tutan ve nümunesi Ens· 

titüde olan (499) çift Adana yemenisi satın alınacaktır. 
2- Eksiltme 9-12-942 çarşamba günü saat 14 te Ens· 

titümüzde olacaktır. 
J- Taliplerin % 7,5 muvakkat teminatlarını Bahçe 

liyesine yatırmak ve 2490 sayılı kanunun gösterdigi 
ları haiz olarak gününde müracaatları. 24-29- 4-8 

ma· 
şart-

14823 

ı Ylkıek Evıal 

1. Metanet 
il. Zerafet 

111. Hassasiyet 

Jf>DDOll 
ı~ RADIO 

8 Bmncikanun 1942 

DECCA Marka 
Amerikan mamu- ~ 
lah BATAIYALI ~ 
radyolarımız ve on 
p; lak çalan OTO· 
MATIB pikapları

rımız, Ucuz SOBA 
ve YEMEK OCAK· 
LARIMIZ yüksek 
evsaflı SCT llAKI· 
NANALABIMIZ, ve 
IN,AAT MALZE· l 
MESJ gelmiştir. 

Ömer Başegmez ve Şeriki 
MÜSSESESİ 

1 Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 
l~ww~www~~ww~~ww~ 
eoooooooooooooooooooooooooe 
g CBOLOO- OPEBATOR g 
O DOKTOR a 
o o 

g Suphi Şenses g 
o o 
o Böbrek - Mesane - Tenasül a 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler paro11z muayene edilir [] 
0 g-30 14685 ° o a 
eoooooooooooooooooaoooooooe 

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

Muhammen bedeli 14300 lira tutarında 110 M3 adi ak ve karı 
çam kereste (3 santimlik tahta veya 4 santimlik kalaslar) kapalı zarf 
usuliyle 21-12-942 pazart~si günü aaat 16 da ihaleye konulmuştur. 

Talip olanların 1072 lira 50 kuruş muva~kat teminat alcçeleriyle 
birlikte Ticaret odası ve ikametgah vesikaları, nüfus teıltir~si ve tek-
lif mektupları ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri lA • 
zımdır. 

Keresteler Karaman, Bozantı, Meuin, Tarsus, Adana, lskender.un, 
ve Mamura istasyonlarında veya aralarındaki her hangi l:ıir istasyon 
ve durakta teslim edilebilir. 

Şartnameler, İtletme lcomiıyonundan bedelsiı olarak tedarik edile-
bilir . 24-29-3-8 14830 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıld12'1 yer : Türksözü Matbaası " Muıolini büsbütün kaha· 

hatli dej'ildir. Çünkü selamet yo· 
lunun hangisi olduj'unu pekala 
görüyor amma Almanyadan kork· 
tutu içi• , bir şey yapamıyor • 
Alınan haberlere göre , Alman 
askerleri:Brenner geçidinden akın 
akın ltalyaya• gnçiyorlarmıf. Bun 
)arın Afrikaya sevkedilecekleri 
söyleniyor. İtalyanın işgaline dot· 
ru ilk adımların atılmakta olma· 
dıtına bahse tutuf8n var mı ? ,, 

-----·----------------~ 

21.00 
21.15 

20.30 
12.45 

22.30 

22.45/ 

Iıpanya (Rapsodi): (2) ••Bo· 
urree Fantasque,, (3) Neş' 
eli Marş 
Konuşma (Evin ıaati). 

Müzik : Bach - Plano 
Konçertosu , Minör. Çalan· 
lar Borovvık. (Pi.) 
Konuonıa (Rağhk Saati). 
Müzik : Klasik Türle mü
ti programı . (Şef: Mesud 
Cemil.) 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.50 Yarınki Program ve Ka
panıf. 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden: 
Muhammin 
Bedeli 
lira Kuruş 

500 00 
500 01) 
500 00 
500 00 

1500 00 
55 00 

4000 00 

3900 00 

3600 00 

Cinsi 

Dükkan 
.. .. .. .. 

Ölçü Mikdarı 

M. Murabbaı 

29 Arşın 

29 .. 
30 

" 30 .. 
54 Metre 
27,5 " 

. 32340 .. 
37392 " 

27825 " 

31 Dönüm 
40 Metre 

Mevkii 

Karşıyaka 

.. 
" .. 

Karasolcu 
Eski hamam 
Şehir civarı 

.. 
" 

Karşıyaka 

Sarı yakup 

Sokağı 

Miıis caddesi 

" 
" .. 

Siptilli caddesi 
Tatçı kan 
Sultan sokağı 

" 

" 

Yeni mezarlık 
Alemdar caddesi 

Vakıf ve 
Vergi No. 

216 
318 
uıo 

1/4 
201 

203/ 124 
1/203 

2/203 

3/203 

Tapusunun 
T. No. 

Nisan_932, 226 

" .. 
.. 

168 Ada 
78 .. 

Mart 927 

.. 

" 

227 
228 
225 

54 Parsel 
1 .. 

193 

" 

,, 


