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ALMANLAR TULON'U DA DUN iŞGAL ETTi .......................... 
! Londramn i • • ! Bulgarlara i 
: bir hitabı - ! 

1 : . 
Londra : 27 (Radyo) -- Al

mıınlar olduğu kadar Japon ve 
ltalyanlar da Avrupa kıt'asında ve 
Asya'da muvaffakiyetler elde etti-
ği anda küstahca propagandalar 
yapmakla idiler. O zaman lngiliz 
ve Amerikalıların bir Bolşevik kor· 
kusundan dolayı Ruslara yardım 

etmek istemediklerini hatta iste· 
miş olsalar dahi bunun için ne 
kafi miktarda malzemeye ne de 
sevki için gemiye malik olmadık· 

\arı söylüyorlardı. Japonlar da A
vustralya'ya lngiliz ve "Amerikalı
ların )' ardıma kudretleri olmadığı· 
nı ve şimdi kendi hayatlarını kur
tarmak için çabalamakta oldukla
rını söylüyorlardı . 

Hitlerciler okadar ileri gidiyor
lardı ki, hatta harbin artık devam 
etmesinin lüzumsuz olduğunu , ve 
Almanyanın artık harbi kazanmış 
olduğunu söylüyorlardı. 

Bu tahminlerinin ne kadar 
yanlış olduğunu herhalde anlamış 
olsalar gerektir. Ruslara kafi mik
tarda yardım yapılmaktadır. Ve 
bu yardım son Almanı Rusya'dan 
atıncıya kadar devanı edecektir. 
Amerikalılann da ölmüş olmadıkla-
rını herhalde Japonlar da anlamış· 
tır. Bulgarlarmda hakikatı görme 
zamanı gelmiştir. Almanya ve İtal
ya artık muhasara edilmiş bir hal· 
de bulunmaktadır. İtalyan denizat 
tıları üslerinden çıkmağa cesaret
edemez bir hale gelmiştir. lngiliz 
ve Amerika kafıleleri serbestçe 
Akdeniz ve Okyanusu aşmakta

dırlar. Rommel'in düne kadar mu · 
zaffer ve çelik ordusu sür'atle 
bozgun bir halde kaçmaktadır. 
Havalarda günden güne kuvvetle-
rimiz artmaktadır. 

Bulgar milletinin de bütün bun
lardan icap eden manayı çıkar

mak ve doğacak neticeleri hesap 
lama günü gelmiştir. 
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Bir müttefik gemisinin güvertesinde 

DON KESIMiNDE 
iMHA SAVAŞI 
iki taral da çok kan dikiyor 

Norveç' de~ kömür 
darlığı 

Londra : 27 (Radyo) - Nor
veç'te kf mür azlığına karşı Alman-
lar tedbir alrnışlard-r. Bu tedbire 
göre , Norveç'te bütün mektepler 
ve tiyatrolar kış ayları müddetin· 
ce kapalılacaklır. Yalnız Alman 
tiyatrosu açık kalacaktır. 

Alman yadaki 
dinleme yasağı 

Londra : 27 (Radyo) - Al 
man resmi haber ajansının bifdir
diğine . göre , Londra radyosunu 
dinlemek suçiyle üçü kadın olmak 
üzere 5 Alman , 4 - 15 sene 
ağır hapis cezasına mahkum edil
mişlerdir. 

Gn. Dö Gol yakında 
Amerikaya gidiyor 

Bern : 27 (Radyo)- Dö Go
lün Ruzveltle konuşmak üzere 
Amerikaya gideceği söylenmek · 
tedir. 

Beılin : 27 ( Radyo ) - Al 
man sözcüsü, Rusların Smolensk 
ve Benli'ye girdiklerini söylemiş
tir. 

Moskova : 27 ( Radyo ) -
Generalof ve Krasnaya kasaba
ları ltıtalarımız tarafından işgal 

edilmiştir. İki Alman tüm~ninin 
yol açmak için yaptıltları taar· 

ruzlar püskürtülmüştür • Alınan 
esirler sayısı 63,000 i bulmuştur. 
Mibvercilerden 1860 top , 385C 
mitralyöz, 1200 tank da alınmış· 

hr. 

Londra : 27 ( Royter ) -
Ruslar gerelt Stalingrad içinde 
gerek haricinde dün gece yeniden 
ilerlemişlerdir . Stalingrad şima 
linde düşmana cenahtan saldırıl

mış ve dört büyük apartman iş
gal edilerek 250 Alman öldürül· 
müştür. Diğer bölgelerde 99 top 
ve birçok malzeme ele geçiril · 
miştir. Cenup garbide Rus Kuv· 
vetleri muvaffakıyetli harekat • 

<Gerisi 2 ncl sayfada) 

1 Şimal Afrika Cephesindeki Muharebeler 

Amerikan ve İngiliz 
orduları ilerlemekte 

Londra : 27 ( Radyo )- Bi
rinci İngiliz ordusu bir hafta 
içinde 4089 kilometre ilerlemiş · 
tir. Ubyadaki İlalyan paraşütçü · 
leri geçen harekatta atlamaktan 
imtina etmişlerdir. Bu, ele geçen 
bir vesikadarı anlaşılmıştır • 

Loodra : 27 ( Royter ) -
Libya sahasında bir sükıin_haltim 
olmuştur • Seltizinci ordu kuv· 

vetleriai toplamalttadır . Büyük 
lngiliz oaltliye kolları gece gün· 
düz ilerlemelttedir. 

Londra : 27 ( Radyo )- Tu 
oustaki Britanya ordusu Bizer· 

tenin 70 ltilometre cenubunda 
düşmanı bir kasabadan atmış ve 

ilerlemeğe devam etmiştir. Alınan 
şehir Mecezelbab'dır . Tunus ya· 

ltınında bir düşman tayyare mey· 

danı bombalanmıştır. Yerden şid · 
detli bir maltineli ateşine maruz 

kalınmış ise de uçaklarımıza bir 

şey olmamıştır. Dünkü bütün ha · 
reltatta yedi uçak ltaybettik. Mih
verciler de 22 tayyare kaybet· 

Şimal Atrikadaki ltalyan 
başkomutanı azledildi ; 
idareyi Musolini ele aldı 

mişlerdir • 

Kahire : 27 ( Royter )- Tu · 
nusta İngilizlerin birinci, ordusu 
Almanları bazı mevzilerden çı

karmıştır • Tunusta Fransız kuv · 
vetleri doğu istikametinde ilerle· 
mektedir. 

Londra : 27 ( Royter )- Se 
kizinci ordu şimdi. Elageyla ile 
Egedabya arasmda süratle iler · 
!emektedir • Trablusgarp limanı 

şiddette bombalanmıştır.~İki düş · 
man gemisi hasara uğratılmıştır . 
Bu gemiler Mihver askerlerine 

malzeme taşımakta idi • Sicilya 
cenubu da şiddetle bowbardıman 
edilmiştir. 

Vişi : 27 ( Radyo ) - Tu· 

nustaki Alman ve ltatyan kuv

vetleri mütemadiyen tank ve pi 

yade ltuvvetleriyle taltviye olun 
maktadır. 

Moskova : 27 ( Radyo ) -

Afrikadaki İtaJyan başkumandanı 
Mareşal Bastiko azledilmiş ve 
idareyi bizzat Musolini ele almış· 
tır • 

Bu limandaki bütün 
gemileri kendilerini 

Fransız 
batırdılar 

......................... 
! 8. HITLER ! • • ! komutayı ! 
! bıraktı ! 
• • • • • Başkomutanlık f 

ı vazifesi genel : 
ı kurmaya terk f 
• edilmiş bulunuyor : • • 
Ankara: 27 (Radyo Gazetesl)-
Deyli Skeç gazetesi, Hitlerln, Al
man orduları Başkumandanlığı 

vazifesini Alman genel kurmayına 
terk ettiğini bildirmektedir. 

Japonlar Bana'ya 
takviye getirdiler 

Londra : 27 ( Royter )- A
merikan bomba uçakları Kanto· 
na yeniden hücumlar yapmışlar 

dır . Japonlar uğradıkları deniz 
kayıplarına rağmen Bunaya as 
ker çıkarmaya muvaffak olmuş· 
lardır. 

Londra : 27 ( Royter ) -
Yeni Ginenin şimal sahilinde ce · 
reyan eden çarpışmalar oldukça 
ta.samıştır. Japonlar Buna böl
gesine takviye kuvvetleri çıltar· 
wak istemiştir . Japonların iki 
muhribi batırılmıştır • Altı Japon 
uçağı da düşürülmüş ve bir Ja · 
pon tayyare meydanı bombalan
mıştır . Darvin limanına hücum 
eden Japon tayyareleri hafif ha· 
sar ika etmişlerdir. 

Ameriltan tayyareleri de ce
nup Siyamda petrol tasfiyehane
lerini şiddetle bombardıman et 
miştir. Çin tayyareleri de Japon 
ltışlalarını bombalamıştır • 

Londra : 27 ( Royter )- A
merikan tayyareleri Kanton lima · 
nıoa hücum ederek sekiz bio 
tonluk bir Japon ticaret gemisini 
batırmıştır . 

İngilizlerin iki 
gemisi çarpışmış 
Elcezire : 27 (Radyo)- Ce· 

belittarık açıklarında iki lngiliz 
vapuru çarpışmıştır. lnfılak ispan
ya sahillerinden duyulmuştur. 

Amerikanın uçak 
gemisi ıayiatı 

Berlin : 27 ( Radyo )- Ame· 
rika harbe girdiğinden bugüne 

ita dar 11 ay zarfında uçak ge · 
milerinin dörtte üçünü kaybet
miştir. 8 lltiociteşrin 1941 tari· 

hindenberi 8 uçak gemisi batınl· 
mıştır. Bu sebepten dolayı Ame· 
rikalılar büyük transatlantik ge· 
miler ini uçak gcımhıi haline koy· 
mak mecburiyetinde ltalm11lardır. 
Bu kemilerin de 3 tanesi Salo· 
mon adalarında batırılmıştır. 

Beyazsarayda 
yapılan ayin 

Loodra: 27 ( Royter ) - Be· 
yazsarayda bir ayin yapılmış, bu 
ayinde Ruzvelt ve 200 !tadar as· 
keri şef hazır bulunmuştur . 

Hitler bütün Fransız .. .......................................... . 
ordusunun terhisini 

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

dün Petenden istedi 
................................................ 

Fransız bataryaları Almanlara 
ateş açtı şiddetli bir 

TULONDAKI BÜTÜN TAHKİMAT VE 
EDİLDİ TERSANELER BERHAVA 

Ankara : 27 ( Radyo gazetesi)- Şimdiye kadar ifgal 
edilmemi, kalan tek Fransız fehri Talon da dün gece Al
manlar tarafından ifgo.l edilmiftİr. Führer Peteni bir m,.k
tapla hadiseden haberdar etmiftir. Donanmanın bir inamı 
kendini bcıtırmıı, bir kısmı da A lmanla1 ın eline geçmiflir . 
A iman iddiasına göre, Amerikalılar ve /ngilizler eğer ih· 
raç ıe,ebbüsünde bulunurlarsa Talondaki Fransız liuvvet· 
leri ateş açmıyacaktı. Tulon müdafilerinin silahları alın
mıftır. Ve bütün Franaız ordusu terhis edilecektir . londra 
radyosuna göre, Tulondaki bütün Fransız gemileri kendile· 
rini batırmıılardır. 

Marsilya : 27 ( Radyo ) -
Öğrenildiğine göre , Alman kuv
vetleri bu sabah saat dörtte Tu· 
lon tersanesini işgal etmiştir. Bu 

dakikada bütün Fransız anuatan 
donanması kendi kendi:-erini ba· 

tırmışlardır . Saat 10 da deniz 

üstünde bir telt gemi kalmamış· 
tır . 

Cenevre : 27 ( Radyo ) -

Tulon da kendi kendini habran 
Fransız filosu küçük büyük yüz 

kadar birlikte müteşekkil bulu· 
nuyordu. Bunların arasında Staz 

burg , Dönkerk , Marsilya , eski 
bir kruvazör , üç veyahut dört 
hafif kruvazör , 28 muhrip , ve 

yirmi: kadar denizaltı sayılabilir. 

DenizaltıJa rın kaçıp kaçamadık· 

ları henüz belli değildir . Önce 

Strazburg ltendini berhava etmiş, 
mürettebat ve komutanlar direkte 

dalgalanan Fransız bayrağını se 

lamlıyarak gemile birlikte suya 
dalmıştır . B u n u d e r h a 1 
başlta illi gemi takibetmiş ve bir 
ilaç saat içinde Fransanın şerefi ........................ 

Alman üslerine 
hava hücumları 
Londra : 27 ( Royter ) -

Dün şimali Hollanda üzerinde 
illi Mihver uçeğ'ı düşürülmüştür. 

Şimdi bu bölgelerde Alman tay· 
yarelerine pek az rastlanmakta· 

dır. Dönkerke hücum eden tay
yarelerimiz demiryollarını ve şi· 

mendifer nakliyatını şiddetle bom

balamıştır • Bütün bu harekatta 
iki lngiliz tayyaresi kaybedilmiş· 
tir. 

olan bütün bu güzel gemiler su· 
yun dibini bulmuştur • T ulonda 
tersane ve bütün sahil tahkimatı 

ve petrol sahrınçları berhava 

edilmiştir . 

Londra: 27 ( Royter )- Tu· 
!onun işgali esnasında Fransız 

bataryaları Alman kuvvetleri Ü· 

zerine ve Alman uçaltları üzerine 

ateş açmıflardır. Tulonda tevki• 

fat büyüktür. 

jMilllnogu350.000 
i kişi terk etti 
• 

Roma şehri de tahliye edilecek • 
İtalyanların Krala sulh nümayişi 

• • • • • . . .................... . 
ı ANKARA : 27 ( RADYO GAZETESi ) - iT ALYA t 
• KRALI VE VELiAHDI MILANOYU GEZDiKLERi ZAMAN f 
t HALK , SULH ISTED1G1Nl ANLATMAK lÇlN PENCERELE : 
f RE BEYAZ BAYRAKLAR ASMIŞTIR. ROMA ŞEHRIN1N DE f 
f T AHLlYE EDlLECEGI SÖYLENMEKTEDiR. f 
f BERN : 27 ( RADYO ) MILANO HALKININ ÜÇTE BiRi f 
: YANİ 350.000 KIŞl ŞEHRl TERK ETMiŞTiR. BUNA SEBEP ; f 
• BOMBARDIMANLARDIR. ŞEHRlN BÜYÜK BlR KISMI HA - : 

f RAP OLMUŞTUR. f . ......................................... . 
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Tetkikler 

Harp afeti 

Ti FOS 
Harp uzadıkça, 1914-1918 

senelerinde Avrupanın maruz kal
dıtı tifüs salgınlığı tehlikeleri de 
yeni baıtan belirmeğe baılamıı 
bulunmaktadır. 

Vakıa, umumi harpte müte
addid aalgınlıklar 1.uhur etmişti. 
Fakat bunların içinde en mahkum 
edici: Tifüs olmuııur. 

Bu feci hastalık, bir asır ev
vel lrlandada ortaya çıkmıştır. 
Bir kaç hafta zarfında; ve yalnız. 

Dublen 'ıehrinde 60,000 kitinin 
ölümine sebebiyet vermifti. Ruı
japon harbinde Mançuride pek 
biiyük felaketlere sebep olmuş

tu. 
Büyük harpte, bu hastalık 

Sırbiıtandı da başgöıtermiı: ve 
günde, vasati olarak 5000 kişi öl
dirmüftür. 

Sonu gelmeı gayretler sarf. 
ederek altı ay sonra hastalığın 

öaü almmıı bulunmaktaydı. Fakat 
olan olmuıtu. Bu altı ay zarfında 
150.0oo kiti yakasını bu ölüm 
mikrobuna kaptırmışta. Hastalık, 

aynı zamauda esirler kampında 

da pek çok ı.ararlar ika ,etmişti . 
Bir: Kanada gaı.etuine gare, 

tifüı. Nevyorku bir gangsterden 
daha elvt'rifli bir surt·tte Kiden 
mesini bilir. 

Ame.ıikalılar bu haatalıQ'a bir 
kaç isim vermiflerdir: 

Oteller humması, hapisaneler 
humma11, kamplar humması, va· 
purlır hummaa. 

Bundan bqka lıpanyollar, 
Portekizliler ve ecnebi Amerika· 
hlar da bu mcı'um hastalıta bıı 
ka baıka isim vermekten geri 
kelmamıflardır. 

Tifüs 1ıayet sari ve ayni za. 
manda rayet tehlikeli bir hıı11ta· 
lıktır. Halkın bu hastalığa çcflt 
çcıit isimler takması da bu illete 
kartı doktorlann cehalet göster
diklerine kif ı bir delil teşkil et· 
mez mi? 

Difteri, tüberküloz, tifo ba · 
ıilleri tefrik ve tecrit cdilmif bu· 
lunmaktadır. Halbuki, tifüsün mik· 
robu bulunamamıftır. 

Haatalığın baıhce alameti ıu · 
dur: 

Vicudun muhtelif yerlerinde 
kan ! yayılmalarından hasıl olan 
kızıllıl&lar.. Hutalıtın ıirıyetini 

vücut biti temiu etmektedir. 
Af etin bıgöıtermesine sebep; 

harp esnaaında halkın ve ordu
nun 1thhl balumıdar. Hutalık 11h· 
hıtin mevıuubabıolamıyacatı yer• 
terde çotalır. Sılaın haline ge· 
lir. 

Haatalıtın, salıın haline gir· 
meıinin en .,1mühinı delillerinden 
biri de kirli paslı dolatan bir • ta
kım insanların ,üıtelik gayet aı. 

ny• hiç denilecek miktarda gı
da atmalarıdır. 

TifO., bir harp hediyesidir • 
(imaj) dan 

RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cumartesi - 28.11.1942 

7 .30 Prorram ve memleket saat 

ayan. 
7 .32 Vücudumuzu çallftıralım. 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müı.ik : Senfonik program. 

13.30 Proaram ve Memleket saat: 
Ayarı 

13.33 Mizilı : Türkçe plülar. 
13.45 Ajanı haberleri . 
!4.00 Müı.ik : .Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: ihsan K8nçer) 
14.30 Ankara Aonbabar koıula· 

rının tahminleri 
14.40-
15.00 Temsil: <Şu patavataa110 

yaptıtını dotru buluyor
muıunuz ?ı 

Riya1eticumhur Filarmonik 
orkeatrHı konıerinin dev
konservatuarı aalonlarından I 
naklen nefri. 

TORKSOZO 28 Tefrinisani 1942 

iC · HABERLER 
ilan 

TORK HAVA KURUMU IDAtlA SUBESllDI · - -
Halkımıza yakında j 
pazen dağıtılacak 

Yerli mallar pazarları halka 
kıflık pazen datıtmık için bütün 
hazırlıklarını tamamlamış, kuPon· 
larını bastırmış ve bunları vila· 
yetlere göndermete başl.&mıştır. 

Bu seneki tevziatta herkes fay· 
dılınıcıktır • 

İngiltere ve 
İran münasebatı 
Londra : 27 (Radyo)- İran 

Baıvckilinin istediği fevkalade se
lahiyetlerin hususi meclisde ka 
bul edilmesi, Britanya'da çok iyi 
kartılanmıştır. Britanya'nın ğaye · 
si lran'ın refah ve saadet içinde 
yaıamasını temindir. Bilhassa Ro· 
yal'ın kontrol altına alınması ve 

tedavüldeki paraya karşılık olarak 
% 60 miktarında altının lran hü 
kiimetiı'ıe verilmesi, hem İran 'ın 
iktisadi durumunu takviye hem de 
lran topraklarındaki müttefık or 
dularının iaıesini tf"min içindir. 
Journal de Tahran; müttefıklerle 

Iran parlamentosu aruınciaki bir 
anlaşmazlığın mevcut olmadığını 

yazmaktadır. Mihver'in artık yıl 

dızı sönmüı ve Ullii ters dönmÜf· 
tür. Britanya hükumeti lran'a yap· 
tıtı iktisadi yardımlar serisinden 
olmak iiıere yakında 25 bin ton 
buğday daha gönderecektir. 

Do• Bıılmlade 
lmlla ıava11 

(Bap 1 inci A'llada) 

ta bulunmuş birçok eıir almıf 
lardır. 

Bedia : 27 ( Radyo )- Sta
liagrad ile Don dirseti ırasında 

Almıa hatlaraaa ka"ı başlayan 
ıidcletli.Sovyet taarruzlarını ba· 
his -mevzuu eden Alman mahfil· 

leri, taarruzların pek ıiddetli ol· 
mıaına ratmen muvaffak olama· 
dıtını, Alman komutaalıtının her 

türlü ihtimali glhönüncle bulun · 
durdujunu ve buna göre de tcd· 
birler ahndıtıaa, Alman hatlarında 
açılın ufak ıediklerin kati neti· 

celer verecek mahiyette olmadı· 
tını, Alman efkarı umumiyeıinin 
prk cepheıinde cereyan eden 
hadiselere biiyGk bir itimatlı bak 
tığını, ıeçen ıene cereyan eden 
hadiselerin bu ıene tekerriir et· 
miyecetfai , bu ,: ıene her feyin 
fevlıalide:bir tekilde tanzim edil
mit oldutunu ve taarruza geçen 
Sovyet ordunnu 45 yıfındın yu · 
karı erlerden ,111ürekkep oldutunu 
söylemektedirler. 

Stokholm : 27 ( Radyo ) -
Stalingradcla durum henüz karı· 
tak bir vaziyettedir . Her hangi 
bir tarafın üstiin ıldutunu söy · 
&emek• timdilik mevıiaıaizdir. Don 
b61geıinde ide ti bir imha muba · 
rebeıi olduğu ıöyleaebilir. 

18.00 

18.03 

18.45 
19.30 

19.45 
19.55 
20.15 

20.45 
21.00 

21.15 
21.45 

22.00 

22.30 

22.45/ 

Pro1ıram. ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik : Radyo Dans or· 
kestrasa. Her telden prog· 
ramı. (Şef: Nihad Esengin). 

Radyo çocuk kulübü. 
proırem Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
Serbeı on dakika. 
Müıik : Fasıl heyeti. 
Radyo gazetesi. 
Müzik : ıarkılar, 
Konuşma (Kendimizi tanı· 
yalım.) 

Mtlı.ik : Dinleyici istekleri. 
Konutma (Meılelder konu· 
ıuyor.) 

Milı.ik : Radyo 11100 orkes· 
traaı, (Şef: Necip Aşkın) 

Memleket Saet Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.50 Yannki Proiram ve Ka· 
palllf. 

Ceyhanda bir 
muhtekir tutuldu 

Ceyhan : 27 ( Türksözü mu · 
habirinden ) - Ceyhanda· mani
faturacı Bekir Kavlak beher met 
resi 182 kuruıa satılması ·ııazım 

gelen~Sümerbank hassa bezinin 
metresini 4 liraya satmak sure· 
tile ihtikar yaptıtı zabıtaca tes 
bit edilmiş · ve adliyeye : verilmiş· 
tir. Duruşması yapılan suçlunun 
5 lira para cezaaile : mahkumiye · 
tine ve dükkinıaın da 7 gün 
müddetle kapatılmasına karar ve· 
rilmiştir 

GAiP ÇOCUK 
Yukarıda,. reamir ıörülen Meb· 

met Yalçın Kayseriden Adanaya 
hareket etmek suretile kaybolup 
45 l(Ünclenberi:avdet etmemiftir. 
Yerini Cümhuriyet oteli müsteciri 
Bay Mustr.faya malumat veren· 
lerin memnun edileceği ilin olu · 
nur. 

Cebelibereket c. 
M. Uumumiliğinden: 

Hükümetçe elkonan toprak 
mahsullerinden arpa ve buğdayı 

başka tarafa nakil etmekten suçlu 
Gaz.iantebin Sammezeresinden 

Mehmet oğlu ve Haticeden doğma 
315 doğumlu Ali Boz.kurt ve Ali 
oğlu Gürcüden doğma 315 do. 
ğumlu Halil Ayhan ve İdris oQ"lu 
Zeynebden doğma 315 doğumlu 

Mehmet Çelik ve Mehmet Ali oğ
lu Zeynebden doğma 306 doğum· 
lu Ali Yuvarlak suçlarının sübu
tüne mebni milli • korunma kanu. 
nanun 4156 sayılı kanunla değifen 

14 ncü maddesinin ikinci fıkraııı 

delaleti le 55 inci maddesinin ikin· 
ci fıkruına tevfikan yirmi beşer 

lira ağır para ceıı:asile mahkumi· 
yetlerine ve 63 ncü :maddeye tev
fikan masarifi maznunlara ait ol · 
mak üzere kat'i hüküm hülbası · 
nın ntfrine veaaireye dair verilen 
15111942 tarih ve 231/ 108 ıayılı 

karar katileşmif bulunmakla ilan 
olunur. 

Cebelibereket Müd
dei umumiliğinden : 

Hükumetçe el konan toprak 
mahsüllerinden arpayı baıka tara: 
fa nakil etmekten maznun Gaıi 

antebin Gercın köyünden Meh 
met oğlu Elif eden doğma f317 do· 
ğumlu Ali Özen ve ayni köyden 
Mehmet oğlu ve Emineden doğma 
325 doğumlu Cuma Budak ve 
Gaziantehi" Hezek köyünden Ha · 
sın <>A'lu Emineden doA"ma 25 ya· 
şında Abdullah Doğan ve ayni 
köyden Abdullah <>A'lu Senemden 
dolma 324 doğumlu Mehmet Ali 
Şimşek ve Mehmet oğlu Emine· 
den doğma 324 lü Cuma Şimıek 
suçlarının ıubutüne mebni Milli 
Korunma K. nunun 4156 sayılı 
kanunla değifen 14 ncü madde· 
sinin ikinci fıkrası deliletile 55 
nci maddeıinin ikinci fıkrasına 
tevfıken (25) er lira atır para 
ceıı:alırile mahkümiyetlerine ve 
63 ncü maddeye tevfikan masarifi 
maznunlara ait olmak ~ üıere kat'i 
hüküm hüllsasının ntşrine vesai · 
reye dair verilen 2-7- 942 tarih 
ve 215/96 sayılı karar kat'ilcfmiı 
bulunmakla ilAn olunur, 

-
inhisarlar Adana 

Başmüdürlüğünden : 
28- 11 -:942 Cumartesi 

günü sabahı açık ve kapah her 

türiü ispirto ve ispirtolu içki 

satan bayi ve lokantalarla amil

lerinde mevcut bilumum içki-

lerinin miktarını bir beyanname 

ile ayni günün saat 13 üne ka

dar Adana inhisarlar Başmü
dürlüğüne bildirmeleri ve ikin· 
ci bir tebliğe kadar da satış 
yapmamaları ilin olunur. 

Cebelibereket C. M. 
Umumiliğinden : 

Hükumetçe el konan toprak 
mahsullerinden butdayı baıka ta· 
rafa nakletmekten maznun Gazi· 
antebin büyiik Araplar köyiinden 
ibiş oğlu Fıtmıdan dotma 310 
doğumlu Memik Karıca.,ve Ante• 
bin Boyno ! köy6nden Ali otlu 
Zeynepten dotma 319 dojumlu 
ÖkkqJMercan;ve: biiyiik Araplar 
köyünden Memo otlu Emineden 
doğma'.318 -dopmlu:Mebmet Ka· 
raca haklarında Cebelibereket 
Asliye ceza mabkemesiıaden ıuç· 
larınm siibutuna' binaen MilU ko 
runma .kanununun~4156:aayıh ka· 
nunla detişen:t4:üncü:maddeıioin 
ikinci fıkrası deli.lelirle 55 iaci 
maddenin: ikinci:fıkruına tevfikan 
25 er: lira ıtır pıra cezaıile 
mahkumiyetlerine ve mıNl'if maz· 
nunlara ait olmak üzere kati hü · 
küm hüliaasının nqrine dair ve· 
rilen 6 - 7 - 942 tarihli karar 
katiletmit bulunmalrla ilin olu· 
nur . 

Cebelibereket C. M. 
Umumiliğinden·: 

Hllkumetçer ellıonao toprak 
mıhıullerinden arpay ı-:;"bııka,. ta· 
rafı nakletmekten ıuçlu Kilisin 
Sögüt köyünden Haaan otlu 300 
dopmlu Dlineden dotma Hasan 
Çobanlar ve 1.lihiyeaia .. Topla· 
mala k6yünden Hılil~31S dotumlu 
F atmadan clotma . Refit ; Y almaz 
mçluıaın ılbutuna ,.(mebni Milli 
korunma kanuau11un 4156 aayılı 
kanunla cletifen . H;üncO . mıdde
ıiain ikinci fakraıı c&eliletile SS 
inci maddeıinio ikinci fıkruına 
tevfikan yirmi beter lira atar 
para cezalarile mabJWmiyetlerine 
ve 63 iincii maddeye~ tevfikan ma· 
ıarifi maznunlara ait olmak Ozere 
kati _hükiim billiuıınra 1netrine 
veıaireye dair verilen 12 - 7 -
942 tarih ve 227-104 11yıb ka· 
rır katilqmif bulunmakla ilin 
olunur • 

Seyhan 

(3125) lira keşif bedelli kurumumuz binasındaki tamirat 

açık eksiltmeyt! konmuştur. 81121942 Salı günü saat 16 da ihale

si yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve eksiltmeye girmek isteyen-
lerin şubemize gelmeleri. 24-28-2 14U9 

Seyhan Orman 
Müdürlüğünden : 

Çevirge 

Teminatı 
Beher Kentah Muvakkate 

Cinsi Kentalı ki. Muhammen bedeli % 1,5 Müddeti 
lira ku. lira ku. ay 

Meşe kömürü 820, 40 35 21 54 12 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamedP. yazılı Çatal Kaya ormanından 820,40 kental Meşe 
kömürü 12 ay zarfında kat, imal ve ormandan ihraç edilmek 
şartile 11-11-942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açak 
arttırmaya konulmuftur. 

2- Arttırma 1-12-942 salı günü 15 de Adana or· 

man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 27 lira 54 kuruştur • 
4- Odunun Meşe kömürü beher· kental muhammen be-

deli 35 kuruştur, -

S- Şartname, mukavelename projeleri orman umum 
müdürlüğünde, Adana orman çevirgt.. müdürlüğünde Dört 
yol orman bölge şefliğiıade görülebilir. 

6- Muvakkat t~minat makbuzları 1 - 12-942 salı günü 
saat 1 S den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

1 - lstiklilerin ticaret odası vesikalanle birlikte belli edi

len gün ve saatte~ müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köy-
lülerden istenmez) 14-20-24-28 14790 

i 1 an 
BElEDiYE REiSUGIHDEH : 

1- Birinci ive ikinci:kanun· aylarına ait ekmek kutlan 
28-11-942 cumartesi gününden 1-12-942 ıah günü ak
şamına kadar dağıtılacaktlr. 

2- Kart alacakların nüfuz cüzdanları ve Teşrinisani 942 
ayına ait ekmek kartı dip koçanlarile birlikte yukarda yazılı 

günler zarfında saat 8 den 17 ye kadar ilcametgiblarına eD 
yakın (Halk ekmeği satan) furunlara ve Karşıyakada ekmek 
satış yerine müracaat edeceUerdir, 

3- Tayin edilen müddet zarfında ekmek kartı alamayan· 

lara veya alıp· da zayi edenlere başkaca kart verilmiyece;in· 

den bu husus için Belediyemize müracaat edilmemesi ilin 
olunur. 1- 2 14838 

Belediye Riyasetinden : 
(MADENi YAGLAR Filli) 

Madeni yağların birinci nevinin kilosu ·. so:ilcinci nevi•in ki· 
losu 62 kuruştur. Bu fiatlara kap( Fıçı veya teneke) ücreti da-

hil olduğu sayın halkımıza ilin olunur. 14837 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Buddıtı ver: Türbözü Maatbuı 

Defterdarlığından : 
Hesine 

Mesahası Huiae de ui Hissesi 
Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Parsel M/2 Hissesi Lira Kurut 

Cemal paşa İlyas ağa Arsa 577 75 2435 Tamamı 447 00 

" Vali Konatı cad. • 566 2 180 il 90 00 
Karasoku Bucak Ev 171 4 109,5 • 1000 00 
Koca vezir Mermerli Arsa 229 56 159 il 159 00 
Reşatbey Set şuscsi • 483 20 900 • 315 00 
.. llyas ata .. 497 35 570 • 287 50 

" • • 494 5 3SO • 350 00 
Döşeme Bağlar yolu " 

329 128 30 • 90 00 
Çınarlı Şaban iye • 39S 2 296 • 350 00 
Kurtuluş Yeni istasyon • 541 3 390 .. 78 00 

" • " 
545 7 625 • 125 eo 

" .. " 
545 4 95 il 19 00 

• " il 545 5 78 • 14 00 
., ., 562 2 125 ., 62 50 
> ., • 562 8 135 ., 40 so 
• > > 533 3 245 ., 73 50 
> > • 517 1 6000 Yarıu uoo uo 
Yılanlı Şuayip efendi Bağ yeri Tapu T. No: 13400 Tamama 240 00 

Eylül 942 20 Eski dönüm 
> > ., Atustoa 110/ 111 11,5 ., 115 .. 
> 11 ., 320 1121113 tJ,5 it 115 00 

Yukarıda evsafı yazılı yirmi paru l'Byri menltuHin mildciyetleri peşin para ve açık arttırma ile 
satışa çık•rılmıştır. Kati ihaleleri 14-12-942 tarihine müsadif Pazarteıi gW ... t 14 de icN ~ ....... 
caktır. izahat almak iıteyenlerin her gün ve her saatte Mlllt emllk servieine mürac..,.rı w talipleria 
de % 7,5 teminat makbuılariyle birlikte meık6r riin ve ıutte komisyonda buluntllaları iilın olunu. 

28- 2-6-10 14836 


