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Atatürk'ü dün 
hürmetle ve 

takdisle andık 
Adanada yapılan büyük tören 
Ankara : 10 ( A.A.)- Milli şefimiz bagün tam saat 9 

da ebedi ıef in muvakkat kabrine gelerek tazim vakfesinde 
bulunmuı, bu esnada büyük millet meclisi reisi, başvekil ve 
vekiller hazır bulunmuıtur. 

Dün bütün yurdun büyük malen gü,,üydü. Yurdun dört 
bucağında olduğu gibi Adanada da büyük bir ihtilal töreni 
yapılmııtır. 

Dün aaboh saat dokuz.da Halit.evinde toplanan bin/e,ce 
talebe , Partili, Halkevli ve halk hazırlanan Atatürk köıesi 
etrafında toplanmı1tı. Saat tıım 9,5 de tazim sukutu yapıl
dıktan so rıia Atatürkü11 hayatı hakkında bir söylev V•ril
miı, bu11dan 11011ra Milli Şefimiz lamel lnönünün beyanna
mesi okunmuı ve bunu müteakip Halkevi bandosu onde ol
duju halde matem havaları çalınarak büyük bir kütle ha
linde Atatürk p rkrna gidilmiş ve Atatürk anıtına torenle 
ı;elenlt konulmuıtur. Dün birçolı dünya radyoları matemi
mize iıtirak etmi1tir. 

DOGUDAKI 
CEPHEDE 
İSTiKRAR 

ALAMETLERİ 
Gazette de lausanne' den 

S talingrad muharebesinde gö 

rülen durgunluk ve bu hususta 
Berlinde yapılan beyanat. bir

çok tefsirlere yol açmıştır. Bil
hassa bazı lsveçli mı'itehassısların 
belirttiklerine göre doğuda Al· 
man taarruzu, artık aşılemıyacak 

bir seviyeye varmıştır. Çabuk ne· 
ticelcr çıkarmaktan çekinmeliyiz. 
Bununla beraber, Rusya'da vazi
yette askeri bakımdan enterasen 
bir gelişme karşısında bulunuyo. 
ruz. 

Geçen ıene Alman ordusu 
Başkumandf'nlığı 8 ilk1'anunda do· 
ğu cephesinde taarruz hareketinin . 
tatil edilmiş olduğunu ilan etmiş

ti. Daha 1941 ilkteşrininde yağ· 
murlar, çamurlar ıonra kar "'e 
soğuklar bir takım zorluklar 

doğurmağ::ı başlamış ve bu zor
lukların mütemadiyen artmasına 

rağmen m u a z z a m gayretler 
pahasına o 1 a r a k mücadele
ye devam etmeğe çalışılmıştı. Fa· 
icat general kış buna müsaade et
medi. 

Bu s~ne Rus cephesi geçen 
senekinden iki ay evvel istikrar 
bulmuş gibi görünmektedir. Ber· 
tinde kabul edilen bir formüle 
göre Stalingrad sokaklarında ce· 
reyan etmekte olan muharebeler 
<teferruata ait savaşları> dır, 

Kafkasya müstesna olmak üzere 
Rus cephesinin diğer kesimlerın. 

deki ~muharebeler de bu nevi· 
dendir. 

Şüphesiz şark cephesinde ve 
bilhassa Stalingrarl harabeleri 
ile Novorisisk - Tuapse ve Te
rek kesimlerinde daha büyük 
muharebeler olacaktır. Moskova' 
da, Leniningradda veyahut cephe
nin başka bir kesiminde mevsimin 
çok ilerlemiş olmasından dolayı 

büyük ölçüde bir taarruz yapıl

ması beklenemez. Alman ordu· 

ıunun cephenin şimal kesiminde 
Leningrada karşı taarnıza geçme· 
je haıır muazzam ku" vetler bu· 

• lngiliz1er muh- r 
teJif cephelerde 
faaliyette bulunur
ken anavatan kuv· 
vetlerini de büyüt* 
mektedir. 

• 
lngiliz anavatan 

kuvvetleri başku
mandanı Gen. Sir 
8f'rnard Paget İs· 
koçya 'da yaptığı 
bir gezi esnasın
da bir Polonyalı 
paraşütlü asker 
takımının komu
taniyle görüşmek
tedir. 

• 
lundurduğu zaman zaman hatır· 
!atılmaktadır . Hatta bu kuvvetler 
son zamanlaı da 550 mili metrdık 
devasa havan toplarile techiz edil· 
miştir. Falıat bu kuvvetler iyi ha
valarria taarruza girişmem işlerken, 
şimdi büyük sokukların arifesinde 
bu kcsimdene yapabilirler? 

Rus seferinde ha~ıl olan bu 
inkişaf, bir takım ahval ve şera · 
itin bir araya gelmesinden ileri 
gelmiştir . Şimdi bunlardan en 
esaslılarını tahlile çıılışacağız. 

Alman Genel Kurmayı, gafil 
avlanmağı sevenlerden değildir • 
Sürprizleri düşmanlarına sakladık· 
larını daima isbat etmiştir. Geçen 
sene tabiatın kendisine yaptırmış 
oldu~u tecrübeleri ihmal etmedi~i 
için 1942 · 43 senesi kış cephe· 
sini biran evvel tesbit ve organize 
etmek istemektedir. Geçen sene
nin haşin meşakkatlerinden müm 
kün mertebe sakınmak için yapı
lacak türlü türlü hazırlıklar var
dır. Bu suretle üç general şiddetli 
soğuklara karşı mukavemet için 
doğu cephesindeki orduyu besle· 
meğe, giyindirmeğe ve ısı tmağa 

memur edilmiştir. Bunlardan biri 
ordunun asıl ihtiyaçlariyle meŞ· 

gul olacak, ikincisi ordunun umu
mi levazımını temin edecek ve 
şimendiferleri idare edecektir . 
Harbe ve kışa mahsuı yeni bir 
tip lokomotif kullanılacaktır . Bu 
lokomotifl~r kar fırtınalarında ve 
don zamanlarında işlemek için 

(Ger.111 2 ncl 1&Jl&cla) 

.......................... 
! Çörçilin ! AMERIKALILARIN ÇIKARTMA HAREKATI 1 

• • i nutku i 
• • f Büyük Fransa f 
: doğacakhr : 

FRANSIZ AFRIKASI 
iŞGALi DEVAMDA 

• • 
Londra : 10 (Royter) - Çör· 

çil lngiliz ve Amerikan politikası-

nın Portekiz için sulhtan ve refah

tan başka bir şey olmadığını sÖy· 
!emiştir. Çörçil, general de Gol 

ve Jiro gibi büyük Fransız asker

lerine itimad edildiğıni, Fransanın 

yarın Alsas-Loren de dahil oldu. 
ğu halde büyük bir Fransa mey. 

dana geleceğini kaydetmiştir. Baş .. 

ve~il, yakında Avam Kamaraıım· 

da bir demeçte bulunacaktır. 

General Jiro müttefiklerle 
işbirliği yaptı. Amiral Darlan 
Amerikalıların misafiri 

,. " 

ORAN ŞEHRi ZAPTEDILDI 
Londra : 10 (Royter) - Çör

çil Londrada mühim bir nutuk 
söyliyerek, ~imal Afrika hareket· 

lerinin bir başlangıcın sonu oldu· 

ğunu bildirmiştir. :Şimal Afrika 

hareketlerinden bahseden Çörçil 

şöyle demiştir: - " Bu seferi 
Ruzvelt hazırladı. Ben onun mua-

viniyim.,, 

Kahire : 10 (Royter) - Ge· 
neral Jiro Cezaire gelmiştir. Ame
rika hükumeti general Jiroya mal· 
zeme vermek taahhüdünde bu· 
lunmuştur . Komutan Amerikalı

larla işbirliği yapacaktır. 

Amerikan kıtaları Tunusa gir
miş ve ilerlemeğe devem etmiştir. 
Hafif bir mukavemet gösterilmek
tedir. 

Londra : 10 (Royter)- Şimdi 

Amiral Darlan Cezairdeki Ame
rikan komutanlarının müsafiridir. 
Amerikan kıtaları Oran'a girmiş· 

tir. 
Kahire : 10 ( Radyo ) - Bu· 

gün de Amerikan uçaklara gemi 
leri havadan bombalamaya teşeb · 
büs etmiştir. Askeri harekat tah
minin fevkinde bir süratle iler· 
)emektedir.Oran çevresinde şiddetli 
l>ir mukavemet devam ediyor. A 
merikan kuvvetleri çok miktar · 
da ki Fransız: kuvvetleriyle karşı · 

laştıkça mukavemet de artıyor • 
Her yeni çıkarmada Fransız şef 

leriyle temas imkanları artmakta 
dır . 

Amerikan • lngiliz filolarının 
teşriki mesaileri ve başarıları mü · 
kemmeldir. 

Londra : 1~ ( Radyo )- Ora
nm başlıca filolarmdan biri deniz 
den bombardıman edilmiştir . Sa 
bil müdafaaları işgal edilmek üze
redir. 

----~--------------~------~~ 
Londra ~ 10 ( Radyo ) - O · 

Rommel ordusu 
cendere içinde 

lnglllzlerln mihverden aldıjı esir 
sayısı elli bini çok aştı 

Dün temizlik hareketi devam etti 
Londra : 10 (Royter)- Şimdi 1 

harekat Libya çölünde ağırlamış
tır. Buna sebep temizlik ameli· 1 
yesidir. İngil izlerin mihvercilerdeo 

aldı~ı esir sayısı 50,000 i çok aş
mıştır. Mareşal Romelin son cüzi 

kuvvetleri bir mukavemet azminde 
gibi görülüyor. Fakat Romel kuv· 

vetleri şimdi bir cendere içinde
dir. 

Vaşington : 10 ( Radyo ) -

Mısır harp sahasına gönderilen 
malzemenin kıymeti 636,952,000 

doları bulmuştur . Müttefikler bu
raya binlerce tank , top ve uçak 
göndermişlerdir. 

Kahire : 10 (Royter) - Sidi· 
barrani ile Sollum arasında mütle· 

fiklerle muharebeler devam etmek
tedir. 

PARTiGRUPUNDA 
DÜNKÜ TOPLANTI 

BaıvıklUmlz iz abat verdi 
Ankara : 10 (a.a.)- Cümhuriyet Halk . Partisi meclis grupu bu. 

gün toplandı. Başvekilimiz iktisadi durumu izah etmiş, zabıtlerın mü
talaaları dinledikten sonra hükumetin beyanatı tasvip edilerek 19.45 
de toplantıya son veı ilmiştir. 

ran şehri Amerikalılar tarafından 
işgal edilmiştir . 

Berlin ; 10 ( Radyo ) - Bu 
sabahki gazeteler son çıkartma 
harekatından bahsetmPktedir. Ber· 
line Zaytung gazetesi , h->zulan 
halk maneviyatını yükseltnıek için 

Çörçilin bu işe teşebbüs etti2'ini ve 
Sovyetleri tatmin etmek istenil
diği , elden giden ham madde 
kaynaklarının telafisine çalışıldı· 

ğını yazmaktadır. Diğer gazeteler 
de, Amerikanın harbi biran ev
vel bitirmek azminde olduğunu , 
Ruzveltin riyakar demeçlerle dün· 

ya efkarı umnmiyesini aldatmak 
istediğini kaydetmektedir. 

Vaşington : 10 ( Radyo ) -
Ruzvelt başlıca müşavirleriyle şi· 

mali Afrika seferi hakkında gö· 
rüşmüştür. Bundan sonra Amiral 
Lihi - " Harekat çok iyi inki
şaf etmiştir." demiştir. 

Mareşal Rett>n Af rikadaki ami
ral Darlan 'a ve generallere şu emr 
göndermiştir : 

-" Mukavemete devam edil· 
mesi ve mütecavize mukabele edil· 
mesi hakkındR ~vvelce verdiğim 

emir bakidir 1,. 

Kafkaslarda 
Rus tazy ki 

Tuapsede Almanlar geri atıldı 
Kahire : 10 (Radyo)- Tuap 

se'de Almanlar Sovyet bahriyeli· 
leri tarafından geri atılmıştır. Bir 
kaç Alman Blokhavzı işgal olun· 1 
muştur. Stalingrad'daki muharebe

ler mevzii şekilde devam etmek- 1 

tedir. 

Hitler son 
nutku akisleri 

Berlin : 10 { Radyo )- Ga· 
zeteler Hitlerin nutku etrafında 

tefsirlerde bulunarak , llitlerin 
zafere imanını tebarüz ettiriyor· 
lar ve : 

"- Hitler şimdiye kadar za
fere itimadını bu derece izhar 
etmemişti . " diyorlar . 

Başvekalefin 
şeker satışma 

ait kararı , ı Yine bu gazeteler, pazarlıksız 
tam bir gayenin tahakkuku için 

1 bütün Alman yanın el birliği yap· 
Ankara : 10 (a. a.) - Beşve· 

kaletten tebliğ edilmiştir : 
ı lığını anlatmaktadır. 

1 - Aşağıdaki maddede ya
zılı hakiki ve hükmi şalııslann 13/ 
11/942 Cuma günü sabahına ka
dar şrker satmaları veya şekeri ı 

her hangi bir surette imalatta kul
lanmaları veya evvelce satmış olup 
da lıenüz teslim etmedikleri şeker- !' 

leri teslim veya her hangi bir 
sebeple diğer L>ir yere nakletme- l 
!eri yasak edilmiştir. 1 

2 - Ticaretle iştiğal eden bü
tün hakiki ve hükmi şahıslarla li· 
caret maksadiyle nezdlerinde şe · 

ker bulunduranlar ve şekeri imal 

ettiği maddelerde kullanan bilu 
mum hakikı ve hükmi şahıslar 

10/ll/942 Salı günü akşamı tica
rethane, mağaza, dükkan, depo, ı 

ambar, fabrika ve imalathanelerin· 1 

de, şube, komisyoncu ve acentala
rı nezdinde vesair yerlerde mev
cut şekerlerinin cinslerini ve mik
tarlarını ve bulundukları yerleri 
gösteren beyannameleri 12/11/942 
Perşembe akşamına kadar bulun
dukları yerin en büyük mülkiye 
memuruna makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. 

Madrid : 10 ( Radyo ) - İs
panyada Hitlerin nutku derin , 
yatıştırıcı bir tesir yapmıştır. 

3 - 10 · 11 · 942 salı giinii 
akşamından evvel sstılmıs olup 
da heniiz müşterilere teslim Vt'.fa 
gösterdıkleri yere sevkedilemiye-
rek satıcı eliıı<le kalmış olan şe
ker , satıcı tarafından verilecek 
bl"yımnameye derç olunacaktır. 

4 - 10 • 11 · 942 sah ak
şamından evvel satılmış ve müş
terilerine teslim edilmek üzere yo
la çıkarılmış yani bayiin elinden 
çıkmış ve fakat müşteri eline var
mamış olan şelcerler müşteriye 

vardığı günü takibt>den günün ak
şamına kaJar ikinci maddede ya
zıldığı şekilde ayrı bir beyanname 
ile bildirilecektir. 

5 - Akide, l0kum, çikolata, 
leblebi şekeri vesair şekerrlen 
yapılmış maddelerin alım ve sa
tımı serbest olduğu gibi bunlar 
beyannameye tabi değildir . 

6 - Beyannameler münde -
recatı a:akadartar taraf mdan yer. 
le rinde kontrol edilecek tir. 

7 - 13 · 11 • 942 cuma sa
bahından itiharen şekı: r in satışı 
serbuttir, 
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Sayfa 2 

~yduklarımız 

Amerikaya nakl 
edilen manastır 

A
merikada 12 nci asırdan kalma 
eski bir İspanyol manastırı sa
tılmıştır. Bu manastır sandıklar 

içinde duruyor !.. Manastır is
panyada bulunuyordu. Bir gün 
Amerika gazeteler kıralı Hearst 
şatosunda t:ski bir manastır kur· 
mak istemiş , adamlar göndere
rek İ<ıpanya'dan çok eski ve çok 
güzel bir manastır salın almıştır. 

Manastırın her kısmı mütehassıslar 
tarafından yıktırılmış · ve parçalar 
14000 sandık içine ltonmuştu. 

Sar.dıklar Amerika'ya nakle
dildikten sonra muharebe başla
mış , manastırın kurulması işi ge
ri kalmıştır . Şimdi Hearsl eski 
marıastırdan vazgeçmiş, gelen par· 
çaları satılığa çıkarmıştır. Fakat 
sandıklar kendisine 500 bin dola
ra malolduğu halde kimse 19 bin 
dolardan fazla vermemiştir. 

Yiyecek hakkında 6 tavsiye 

Dünyanın her tarafında hü · 
küm süren yiyecek sıkıntısı yü 
zünden yiyecekten hem tasarruf , 
hem de azami derecede istifade 
etmek çareleri aranıyor. Fransız 
tıp akademisinin toplantısında lıu 
hususla profesör Pogesski'nin bir 
tebliği okunmı;ştur. Tebliğde şu 

esaslar tavsiye edı liyor : 
1 - Her madde kabil oldu· 

ğu kadar az pişiri lmelidir. Bu su
retle hf'm kömürdrn tac;arruf edil · 
miş olur , hem de bu maddenin 
gıda kıymetinin azalmasına mey
dan verilmez . ( Profesör bilhac:sa 
sebzelerin mümkün mertebe çiy 
yenilmesini tavs;ye ediyor) 

2 - Tavalardan sakınmalıdır. 
Bu hem yağı israf demektir, hem 
besleme kıymetini azaltır. 

3 - Et ıskara olmalıdır. 
4 - Tereyağını daima çi}' 

kullanmalıdır. Pişmiş tereya~ı Öl· 
müş demektir. 

5 - Haşlama ellrrdt-n s.ıkın· 
malıdır. Bu hem eli , hr:m kömii· 
rü israf demektir. 

6 - Suda pişecek her mad 
de sıcak suya atılmalı , bu suret· 
le içindeki C vitaminlerinin müm 
kün olduğu kad;ır muhafazası le
min olunmalıdır 

92 yaşında bir mulıacir 

Fransada_ madam Bayen adın · 
da 92 yaşında :bir kadın iki sene 
memleketinden uı.ak .kaldıktan son· l 
ra tekr.ır Marne derpartmanında 
Pro'>nes adlı ka'>abasına dönmüş· 
tür. Madam Ba}·en 7 şubat 1849 
da tloğmuş ve köyünden yalnız 3 
defa ayrılmıştır. Birincisi 1870 mu
lıarebesindedir. O zaman genç 
bir kız olan uıadam Bayen Al
manların yaklaşması. üzerine Fran
sanın cenubuna çekilmişti. ikinci 
defa 1914 harbinde , üçüncü de· 
fa olarak da 1940 da hicret et· 

miştir. 

Madam Bayen hicretinde eş

yasını kaybelm~ , birçok felaket · 
!er geçirmiştir. Buna rağmen ce· 
sareli kırılmamıştır. Şımdi evini 
tamir edeı ek yeniden burada yer· 

~!eşecek tir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Çarşamba - 1 J.1 t.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudunıuıu çalı$lıralım. 

7.40 Ajan!! Haberleri. 

7 .55-
8.30 Müzik : Rarlvo salon orkes• 

tra"ı, (Şef: Necip Aşkın) 

12.30 Progra~ ve Memleltet saat 
Ayan 

12 33 Müzilc : Karışık program. 
12 45 Ajans haberleri. 
1 3 .00-
13.30 Müzik- : Şarkı ve tüı küler. 

18.00 

18.03 
18.45 

Program ve Memleket saat 1 
Ayarı. 
Müzık : Fasıl he}·di. 1 
Müzik : Radyo Dans or · 
kestrası. (Şef: Nıhad Esen· il 

giıı). 

TORKSOZO 

··· RL 
Zeytinyağı .. mahsulü 

ve elkoyma işi 
Ticaret gazetesinin bir haberi 

lımir - Ticaret gazetesi ya· 
ııyor: Yeni sene dip mahsulü 
zeytinyağının piyasaya brzı de· 
vam etmektedir. İlk dip mahsul· 
!erine nazaran şi mdi piyasaya ve · 
rilen mallıır kalite bakımından 

biraz dahıı iyidir. Yeni mah•ıulün 
bu hafta içinde pıyaııaya inmesi 
muhtemel görülmektedir . 

Yeni mahsul şimdiki halde 
lzmirde yemekliğe müsaada olan 
cinsleri 154 - 157 kuruştan, sa· 
bunluklar da 130 kuruştan satıl· 

maktadır. Eski mahsul yemeklik 
etraf malları 140 l50 kuruştan 

:muamele görmüştür. 
Dün akş1m Ankaradıın aldı 

~ımız bir hı:ıbere göre, bu sene 
Eğe bölgesi zeytiııyağı rekoltesi 
30 - 35 bin tonu bulabilecek-
tir. 

Hususi_ surette Öğrendiğımize 

göre, zeytinyağı:me!ieleı;inde hü
kumet yeni bir karar almak üze · 
redır. Hububat ve pirinçte oldu · 
ğu gibi,~zeytinyağds da müstah
sili muayyen nisbetlerde borç· 
landırılacak~ve borçlandırılan nis 
betler tayin edilecclc, değer fıat · 

le alınacaklır. Geri kalan kısmın 

satışı da serbes_oıacaktır. Borç· 
landır ma ~ nisbetlerinin yem eklikte 
}'Üıde 25 · 30 ve sabunluk ya~" 
larda da 35 . 40 olacağı ve hu 
hrarın bugünlerde bildirileceği 

söylenmclttedir. 

Kozanda imar 
hamlesi için 

yapılan teşebbüsler 

Kozan : 10 ( Türksözü mu 
habiriııden ) - Ortaokul , su ve 
elektrik temin etme cemiyeti bü 
tün hıziyle çalışmasına devam 
ediyor . Kasabada ve köylerde 
teberrüatta Kozanlılar birbirlerile 
yarış ediyorlar. Üç gün önce ya · 
pılan teberrüat 15,000 liradan faz · 
ladır. Ortaokulun ~:sıraları yapıl· 

mış, binası kiralanw ış, öğretmen · 

ler tayir. edilmiş , yalnız Maarif 
Vekaletinden emir bekleniyor . 
Bugüne kadar 155 talebe kayde · 
dilmiştir . Kayıt işi devam ediyor. 
Koymakamıwız:Bay Şevket Yur 
dakul .. hu!işle gece gündüz meş · 
gul olmakta ve okulun biran ev· 
vel açılmasını temin için her türlü 
teşebbüslerde bulunmaktadır. 

Tahin helvası 
Şehrimizde son günlerdeki 

şeker buhranı sebebiyle tahin 
helvası imalatı durmuştur . Haber 
aldığımıza göre , İstanbulda ve 
diğer vilayetlerde olduğu gibi 
şebrimiı:de de tahin helvasını pek· 
mule imal etmek için teşebbüs· 

le re geçilmiştir. 

Karataş böigesinde 
fırtına tahribatı 

Haber aldığımıza göre, Kara
taş bölgesinde son fırtınanın zıt · 

radarı oldukça ehemmiyetlidir. 
bazı damların ltiremitleri uçmuş, 
duvarlar yılolmıştır. 

•••••••••••••• 
: ~EHİRlİ 1 : • • , f Kızılaya uğra ve meh·f 
: metçlğe hazırladığın k•• •. 
f hediyesini oraya tesllm f 
t et! f 

•••••••••••••• 

Şeker tevzii 
Dün aldığımız malumata göre, 

muayyen miktarda şeker tevzia
tına şehrimizde bugünlerde baş· 

!anacaktır. Elde mavcut şekerler
den bir kısmı evvela sabit gelir · 
lilere ve ondan sonra geliri sabit 
olmayanlara: dağıtılacaktır. 

notadaki Cephede 
istikrar aıametlerı 

( Başı 1 inci sa7lada ) 

imal ed ı lm iştir . 
Bundan başka Almanyada bin

lerce kızdk ve ordugahlara mah· 
sus sobalar , kürklü elbiseler ve
skiler yapılmıştır. 

Nisbeten küçük ltuvvetlerle 
müdafaada kalabilmek için sağlam 

istinatgahlara dayanmak lazımdır. 
Siegfricd hattının inşasında Dr. 
Todt' a vaktiyle muavinlik yapmış 
olan üçüncü gı-neral İ'ie , hakilti 
bir "et çekec.ek olan tahkimatı 

yapınağa memur edilmiştir . Cep · 
henin arkasında kuvvetli hir is· 
tilıkam ştbtkesi vücuda getirildiği 
ve geçen sene Almanların işgal 

etmiş oldukları bütün şehirlerin 

b ! ton ve zırhlı sığınaklarla mü· 
dafaa edilmekle bulunduğu haher 
verilmektedir. Bu tahkimat, daha 
geçen kıştanheri Alman kuvvet
lerinin tulm:ıkta bulundukları şi

mal ve merkez kesimlrrirıde bili· 
rilmiştir. Fakat muharebelerin he
nüı. hitmem ş bulunduğu cenup 
cephesinde her şey yapılmağa 
muhtaçtır . 

Doğu cephesinde kış hazırlı· 
ğının doğurduğu l)u durgunluğun 
başka sebepleri de vardır. Bunlar
dan biri Stalingradın fevkalade 
mukavemetidir. Bu mukavemet Al· 
man genel kurmayını kuvvetlerini 
ve mühimmatını tasarruf etmeğe 

mecbur ediyor. Haftalarca süren 
müth'ş ve öldü ücü bir boğuşma
dan sonra yeni guruplaşlırmalar 

yapmak ve takviye kuvvetlerinin 
gelmesini tenıirı için zaman kazan
mak zarurf'ti hasıl olmuştur. Bu 
bakımdan mareşal Timoçenko'nun 
şimalde Almanların tutmakta bu
lunduğu kilit noktalarına karşı yap 
lığı taarruz kayda değer. Bu taar
ruz , mütearrızların vaziyetini bil
hassa giiçleştirmiştir. Şehrin için· 
de taarruzlar devam etmekle be
raber , Almarı sol cenahına karşı 

çevrilen bu tehdidi , daima gözÖ· 
nünde tutmak icabeder. 

Diğer taraf tan Almanların yaz 
19.30 program Memleket Saat taarruzlarının hedefine varmttk için 

19.45 

20.15 
20.45 

21.00 
21.15 
21.30 

21.50 

Ayarı ve Ajans Haberleri. Rus payitahtının petrol kaynakla-
Müzik : Yurttan sesler . riyle irtibatını kesm~k , bunun 
Radyo Gazetesi. için de kuvvetlerini Hazer sahili-
Müzik : Bir halk türlcfüıü ne ulaştırmak, Groni'yi zaptetmek 
öğreniyoruz. ve Bakı1dan petrol nakliyatını da· 
Konuşma (F.vin ıaati.) imi hava akınlari} le sekteye uğ-
Müıik : Balet Müziği ratmak imkanını elde etmeleri la 
TelT'sil . Kimgil ailesir zımdır. Cenup ordularını takviye 

Müzik : Riyaseticumhur ' etmek için başlta kesimlerden kuv

bandosu (Şef: ihsan Künçer) 1 vet alınmıştır. 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajana 

haberleri ve Borsalar 

Rusyadaki harekatta görülen 
durgunluk ayni zamanda malzeme 
ve cephane nakliyatında uğranılan 
zorluklardan da ileri gelmektedir. 
Bu da münakale hatlarının fevka· 

~.4~ 1 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 

oanııı. 

Dün iki tatllcı 
---daha---

tevkif edildi 
Dün Baltlavanın kilosunu dört 

lir adan satan ilti tatlıcı daha tevlı:if 
edilmiştir. 

Vilayet mektupçusu 
Vilayet mektupçusu 8 . Agah 

Akkan iki gündenberi hastadır. 

acil şif al ar dileriz. 

Uzakşarktaki 

son savaşlar 
Ankara: 10 (Radyo gazetesl)
Uzalırşarlı:ta Amerikan hücumları 
devam ediyor • Salomonlarda Ja 
pon kuvvetleri havadan bombar· 
dıman edilmiştir. Amerikan uçak
ları dün Rangoıı ve Siryen liman· 
)arına akınlar yapmıştır. 

Alman denizaltı 
faaliyeti bilançosu 

Berlin : 10 ( Radyo ) - Al· 
man denizaltıları yeniden 103,000 
tonilatoya varan 16 denizaltı ha· 
tırmıştar . Bu rakamlar , Knoksun 
son demecini tekzibe Ltifi gel
mektedir. Bu gemilerin bir çoğu 
tamamiyle Amerika sularında ha· 
tırılmıştır. 

Matbuat , deniz harbinin çok 
şiddetlendiğini ve daha da şid 

detleneceği:yazmakta ve bu sene 
havanın muhalefetine rağmen üç 
misli fazla gemi batırıldığını kay· 
detmektedir . 

iLAN 
Cevheri bucatında otlakiye 

ve ağaç kesmek için ölü A.hdul · 
lah ve oğullarından Velinin his
sesini üç erkek, biri kadın olmak 
itibariyle dört hisseye mütesavi· 
yen münkaıimdir • 

Ellerinde imzalı gizli bir ka · 
rar mucibince vereseden biç hi· 
risi kendi şahsı itibariyle ne or· 
mandaki odunların keıilmeıini ve 
ne de ormanm otlakiyesini ver· 
mek salahiyetini haiz olamaz . 
Şayet hariçten her kim otlakiye 
veyahut ormandan odun kesmek 
için varislerden tek birine müra· 
caat edecek olursa ayni şekilde 

diğer üç varise de bedel mislini 
vermek mecburiyetinde olacatınt 
ilan ederiz • 

Mustafa Cevberibucak 

İngilizce ders 
• 

verıyorum 

Orta mektepte lngilizcc oku· 
yan talebelere ders veriyorum. 

lstiyenler aşağıdalti adrese 
müracaat etsinler. 2-2 

Cemal iş 

Tarsus kapı11nda bakltal 
lsa iş oğlu - Adana 

iade uzamış olmasının ve belki 
de İngiliz tayyarelerinin Alman 
fabrikalarına yapmış oldukları ta
arruzların bir neticesi olabilir. 

Almanyanın şarkta boş kala· 
cak olan kuvvetlerini kışın muha· 
rebenin imkansız olmadığ'ı başka 

cephelere nakletmek istemesi akla 
gelebilir. ikinci cephe , ilanihaye 
platonik münakaşaların mevzuu 
olarak kalmıyacaktır. lkind cephe 
olmasa bile batıda yapılmakta o· 
lan hava taarruzları , Şimal ve 
Manş denizleri sahillerindeki Al
man hava kuvvetlerinin takviye 
edilmesini icabettirmektedir. Hat
ta Almanyanın büyük hava kuv· 
vetlerini garbe naklederek lngilte
reye karşı harekata geçmesi ihti
mali de Londrada ileri sürülmüş· 

tür. 

Bundan başka · Mısırda son 
söz söylenmiş değildir. Mücadele, 
Rus cephesinde istikrar bulmuş 

görünüyorsa :.bu başka yerlerde 
şiddetlenmesi içindir. Fakat bu , 
nerede ve ne zaman vukubula· 
cak ? 

11 Teşrinisani 1942 

ı:•························ı 1 Badyo teknlllnln iki maclzeıl 1 
: ORION VE DECCA 1 ! Radyoların~ M~:ıa!a Görünüz. i 
•
1 

SOBA Yerli ve Avrupa mamu· ı 
latı zarif ve sağlam so-

• balar ve yemek ocakları e 
• •ff ff• • 1 Standart Markalı TELEFON Makineleri : 
: ve ELEKTRiK Edevatı : 

! Alfa-Lavalv·Viking 1 • • •• • e Markalı lsveç mamulatı SUT Makineleri 1 
1 .~ • 
1 Çinko, ÇiVi, Lavabo : 
.. Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • • • • • 
: Şık, zaıif YATAK ve YEMEK OOASI ve SAlON 1 
1 Takımlarımız ve ÇOCUK AftABAlARI nın : 
: envaı gelmiştir : 

İ MÜESSESEMİZİ ZiYARET EOERSEHIZ HER ! 
1 HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : 

! Omer Başeğmez ve ~eriki 1 • q • 
: Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana: 
• 14717 • ........................... 

Doktor 

Turgut Soyer 
~ Hükumet civarında istikamet Eczahanesi karşısındaki çıkmaz 
M sokak içinde 121 numaralı r:vde hastalarını \cabul eder. Haftatıın 

1( Salı ve Cuma günleri öğ'leden sonra fakirlere µarasız bakılır . ff · 

luuuuuuu::ıc~::::!~:::JCıC*AA~A 
0 ......................... 0 

İ ADEMİ iKTİDAR YE BELGEY$EKllGIHE İ 
e KARŞI • 

1 FOl~TOBİN İ 
1 S. ve /. Muavenı~t Velıaletinin Ruhsatını haizdir ı. 
e Reçete ile alınır her eczanede bulunur 1 Cenup mınbkas1 ajanı Bahri Diril e 
• Y ağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 
• Posta Kutusu 105 14520 • 

o••••• .. ••• ... ••••••••••••o 
ADANA DEVLET H,lVA YOllARI 
MEYDAN MOOORl~~GONOEN : 

l - 2500 ila 3000 boş Benzin tenekesi açık arttırma ile 
2490 sayılı kanun rnucibincı~ı 21111/942 günü saat 1 l de sa
tılacaktır, 

2- Muhammen bedeli : ~000 lira olup muvakkat teminat 
225 liradır. 

3- ihale şartnamesi Meydan müdürlüğünde görülebilir. 
4- Taliplerin muayyen gündt! teminatlnı ile birlik de 

meydan müdürlüğüne rnürncaatları. 5-10-14-19 14767 
----- --- --- . . -
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~ DOKTOR = 
n M 
~Muza/ f e.r Lokman~ 
N M 
N Bergin Jıtaıtaıarını maayeaıba· N ! aeıdade llabaı edor. ~ 
::ıca:::::::::a::::::-.21: ::ıac a:::z: ıı:ıc::a::::tıeı:e~z::a:::: s::a:::sM -------

Um\·ırni Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Bas .ıldığı yer : Türksözü Maatbası __ ........, 
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