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. Doktor Soyer 
ışlerir in başına 

döndüler 
Ç,,!eh 'zci b "-' rımı e mezunen 

1 u~unan Valimizin kardeş-
~rı ve Aadap 1zarı l lastane-
~ı o~ratörti doktoru Ruhi( 
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;~yerın mezuaiyeti bitmiş 
bu. sabah işlerinin ba

:na gı~nıek üzr• Antakya
~ ayrılm1şlardı r. 

r ~l:~ıid~nakşanı Istanbula-
1 ştır. Bu seyaheti b' 
ıafta süreceıdir. ır 

Cephelerde çar
pışmalar 

Ruslar şehirve kasaLala• ve 
51 bin esir 1j00 top 56 8 
k;:ım ıon al~ ak'al ını ve 6 OJ 
~üşman öidO '"dükle~·_,i bil-

dir iyodar 
AlmanlaJ RL1s taarruzlarını püskürttüklerini 
ve ağır telaf at verdirdiklerini söyliyorlar 

İngilizler şimali Afrikada mih-
ver kuvvetlerini ezdiklerini 

iddia ediyorlar 

Ekonomik DDşünceler: 
·~ -

-4-

Eğer alnımıza doğım bu 
giineşteıı ısınmaz, başımı

za konan bu devletten 
faydalanmazsak, peşiınan 
hk çekeceğimiz muhttkkak 
tır. Halbu ki,son peşimnn 
hk para etmez, 

* * • 
Çiftçi olalım, sanatkftr, 
olalım. esnaf olalım, eli 

nıize geçen nimeti korumak 
için, işlerimizin ilerlemesi ' 
ıçin yapacağımız tek iş, 

alacağımız tek tedbir tasar 
ruf ve iktisada riayettir. 

Bununda başlıca ve ko· 
layca, saglam ve erain yo 

Ruslara göre posu ele geçirmiştir. 
Moskova : 26 A. A.- \ Son teşrinin 25 nci gü 

• lu " Kooperatif,, şirketi 
kurmaktır. 

!3u sabahki Sovyet tebliği: nü Almanlar en az6000su 
Gece kıtalarımız düşmau bay ve er kaybetmiştir. 
mukavemetini kırarak Sta· Almanlara ıgöre 
lingrat bölgesinde taarruza Berlia: 26 AA.- Al· 
devan1 etmiştır. man tubliği:Volga Vt• Don 
Stalin};{radın şimal batısın- n11hirleri arasında bilhassa 
da makineli tüfenğe yuva- Don nehrinin büyük dir-
olarak kullnnılan 150 tank seğinde Rus piyade. ve 
alındı. Şehrin cenubunda zırhlı kıtalarınm çetin hii· 
kıtalarımız bir çok mes· cıımları davam etmektedir. 
kua yerleri işgal ve bir Şiddetli muhar~belerde11 
Alman alayını imha etmiş- sonra bu hücumlar püskür 
tir. Şimal batıda mühim tülmüştür. 

bir muveffakiyet kazandık. Ruslar çok tank kay· 
Moskova 26 A.A.-Sov betmiştir. Stalingı atta dün 

yet haberler bürosunun biitUıı hücumlar akim bı-
tebligi: roktırılmıştır. 

Dün kıtal:ırımız Stalin- Merkezde Kalenin cenu 
grac! ceplıesinde düşmanın bundake kesimde ve Tor· 
mukavemetini kırarak ıv- bejin batısında düşman 25 
velce bildirilen istikamet- son teşrinde beklendiği gi 
lerde taarru.ılarma devam bi geniş bir cephede hare· 
etmişlı.ırdir. kftte geçmiştir. Bazı nokta 

Cephenin şimal batısın larda çok şiddetli muha-
tla kıtalarımız Rikoviski, rebeler olmuş VP. Ruslar 
Hiyo Maks, Steromaks, kanlı kayiplıua uğratılarak 
Moviski, istasyonlarile Mu püskürtülmüştUr. Mevzii 
lana Banu6ki, Biıouf, Odi- bazı gedikler karşı hücum 
yonof, Donçinka, mevkile larla temizlenmiştir. 18 
rini ele ~eçirmiştir. Hus tankı tahrip edilmiştir 

Bu son iki mevkide Sirenaykta ve Tuausta 
çevriler. 22 inçi Alman ileri seyyari birlikler ara· 
tank tümeni mağlup edil- sındli yapılan çarpışmalar 
miştir. Ayni günün akşa· da esirler alınmış ve bir 
mı esirlerin sayısı 15 bin çok motörlü taşıtlar ele 
artmış ve 19 son teşrinden geçirilmiştir. 
25 son teşrin akşamına Batı keNimde Sirenayk· 
kadar kıtularımızm aldığı ta yörüyüş halind" bulu· 
esirlerin sayısı 51 bini bul ııan düşman kollarile top 
muştur. çu mevzileri ve anbarlar 

19 son teşrinden 25 
bombardıman adilmiştir. 

son t•şrine kadar kıtaları- Tunusun bir kesiminde 

* • 
* 

Kooperatifçilik Cümhu
riyet Halk Partisi proğra
mmda bir ana prensip ola 
rak \•usıflarıdırılmıştır .• 

Böylece kredi ve sabş 
kooperatifleri devletçe e
konomik mühim bir unsur 
sayılmış ve ayn kanunlar 
la bu teşakkül1erin kurulu 
şu ve işleyişi tanzim edil
miştir. 

Parti proğrumı .. Koope
ratifçiliğin ,, diğer istihsal 
ve istihlfi1' kısımlarına da 
önem verilmesini belirtmiş 
tir. 

* * * 
-"Kooperatif,, nedir? So

rusilı karşılaşınudan önce 
bu sütünlarda, üzerinda 
duracağcı aız noktaları izah 
ed.ırst=k sayın okurlarımı· 
zın bu nıerakmı da gitier 
meye hizmet etmiş oluruz 
Üstüade duracağımız esa8 
lar şunlardır : 

1 - Kooperatif nedir? 
:l - - Kooperatifler kaç

türlüdür? 
3 - Kooperatiflerin f erk 

Jeri ve faydaları ne 
dir.? 

4 - Kooperatif nasıl ku · 
rulur? ' 

5 - - Muhtelif m~mleket 
lHrdeki kooperatifler 
nasıldır? 

9 - Köy e~itmeo ve 
öğratmenJerinin bu 
konuda ödevJar-

mız muhtelif çapta 1300 
top 5618 kamyon ve cep uçak teşckkülleri'niz düş- l 
hane teçhizat ve yicek de ı Sonu 2 incide 

nedir? 
Ş. O~uz 

(Devam edecek) 



Amerika 
Harp zorlukları 
karşısında neler 
düşünülyor? 

Ar , rika maliye nezareti, 
m&aş, ücret ve saire SPrt:
tilt hüyük kazançlar temin 
edenlerin Jistesini her sene 
neşreder. 

Hu sene d~ bu liste 
n~redilmitir. Hu sene ka
zançlar arasında şunlnr 

vardır. 

1-Metr Goldvvyn 
film şjrketi idare meclisi 
reisi 1 ouis Mayer (senelik 
kaznncı 6 milyon lira),ma
kine fabrikatörlerinden Th
omas VVatson (2 milyon 
lira), (.elik fabrikatöri Eu-
gene Grace (1,5 mil) on 
lira), Tütün fubrikatörü 
George Hill (1 milyon lira), 
Artist Biag Crsby (500 bın 
lıra). 

Geçen senek· listede 
ismi bulunanlardaı birçoğu 
bu lıstt'y& girmemiştir. Hu 
nun sebebi askere çağnl

mış oimalıdır. 
MeseUl geÇt?n sene bir 

milyona brakın ltazanan 
Clarlı: Gable şimdi asker 
olduA'undan kazancı pek 
oıdır. 

Amarika'1ıi senede 200 
bin lir.ıdan fazla kazanan· 
larıo yekunu 716 dır. 

Bundan yul<nrı kozanç
la•·ın yüzde 77 si ver2i 
ôlarak alınmaktadır. Gele
cek sene vergi yüzde dok· 
eanı bulacaktır. 

Amerikada harbin de
vamı müddetince hiç kioı· 
se, kazamcıne olursa olsun, 
senede bir milyon dolar
dan fazlı alamıyacal.tır. 

Amerikada suni kau 
çuk yapılıyor 

VaşinKlon 26 A.A. 
Amerikada 80 bin kilo· 
metre yola duyanıın suni 
kauçuklar yapılmaktadır. 
Yakında 150 bin kilomet
reye kadar dayanan kau· 
çuklarda yapıluc khr. 

Almanlar 

Yeni silahlar kutla
nıyorlar 

Sern 26 A.A - Doğu 
: cephesinde A imanların ye 
ni silahlar kullandığı ha
ber verilmektedir. Bu aru 
da dakikada 3000 mermi 
atan yeni mitralyöz ve 
alev saçan tanklar bi
nalarlo beşinci katına ka
dar aleY saçmaktadır. 

Yogus 
Çetelerle it af ya. kuvveti ri 
ara da çarpışmalar olmu • 

Mosko" ':'i göre çetel r 200 al r. ôldür 
müş : O esir aİ 1e birçok m lzem 

elde etmişle 

Mo:ikovu 25 A.A - ~ovyet habP. l 
dün akşum bildırdiğint- göre Yogus · v ç t 
dolaylarında ikı it lyan taburunu bo ~un u 
lır. 2JO den fazla Italyanın öld ğu " 5 O 
de esir odildıği bılirilmiştır 

Çete gurupları p k {:Ok harp o 
rada 600 tüfek ve 24 rnıtral.vo~ rd'r. 

Tuz satışı 
Karneye bağlanacak 

Geçenlerde tuz satışı
nın dnha iyi nizamlanrmısı 
ve halkın tuz satan dük
k2'nların öniiııde yığılışma 
sının önünu almak ıçın 

karne usulimim t tbık edi 
mesi Hızunh.ıne işaret ey· 
lemiştik 

Memnunijet!e öğrendi 
ğimize göre, ah\kaı! r ma 
kamlar Lu neşriyatımızı 

göz öniıne almış ve tuz s~ 
tışının karne ıle yııpılmaı:ıı 

na km·ar vemiştır. 
Bu surP.tle h r a le ay 

lık tuz ih iyacım karne ile 
alacak ve ıstifçil'ğinde önü 
ne ge~il c~ktir. 

500 Sandık içki geliyor 
IohisarLır 1daresi Hııtay

da tçkı sıkıııtısını önle· 
mek için yeni tedbh·ler al 
mışhr. İlk Pırtı ol rak vi 
Jayetimiz ayrılan 500 san 
dık çk deniz yolile isken 
deruna yollanmıştı:-. Bunu 
diğer partiler tukip ede· 
ceklir. Sığarada geJmekte
dir. 

Cephe MO 

lerde 
H ş 1 ıncide 

man tanklarile mı) örlu kı 
talora, istirahatte bulunan 
asker guru 1 ına hücum 
etm ştir. 

Akıle iz al cıllmd 
bulurnm s 
düşmanın d 
şürülmtiştur. 

kaybeltık. 

r üzerinde 
ıs uç ğt du 
i~ 6 uçak 

İngilizlere göre 
26 A.A· - ~imal Afrıks 

karargDhrndan resmen 
bildirili) or: 

log liz ve Amerikan ha 
va lrnvvetl~ri Tunus ara

zisi üzerinde faaliyette bu· 
!unmuş ve pazartesi gece 
si Be-zerte hı. va meydanı· 
na hücum etmiştir. 

lngiliz hava kuvvetleri 

ı Yeni bir arar 
Ç ftvilerim zi a akalan
dıran yenı bir k rar çıktı 

Hubub t tahsı} rini 
ılg Pd rt n s n · bır r r 
r srni gazct d çıkm şt r. 
Etıefmy t 1 bı en b a-
ran bzur ü ıy ruz: 
" Bi ind ği uz e m st h 

s'Jın l.iıkum tc uayy n 
ııisb tle d borç andırıldık
Jarı mı.Klttrı t yı 1 ulunan 
miıddP rde a ı ı rk z
lerine l s n etm rı Hl· 
zımdır Hu mu d t r zar· 
fında tes ttn buhımn -
y nların hubub1.1lı 1 ·og
ma hükmtin t b. t t 1-
makta lır. 

Y i k , mud ti 
nı t lını 

!Değirmen icara 
verilecek 

HALKTA 
C ci U ber 

.f trsatı K ç ınız 

om 

so 
ruemnunıyet 

kiler kaydet 
ıcı t rak
ıştır. 

la!J Albii 
1 n t z \' rızğamı p tıJrnfıudaP ( 

ft dal ar ıkla hazırlanan bu klyP1e 
iŞ 1 • 

il t ylının bu çok nef s 
edinme ini Pb mmiyetlA tavsiye 

Yiyeyecek maddeler 
konan fia~ar 

Belediye reisliğinden : 
Cinsi foptan kiloşu 

En ala p·riı ç 
Sade yağ 
Ter~yağ 

Yemeklik zeytın yağı 
Çek.lmie bulğur 
Nohut 
Kuru fasulyu 
lercimek akça 

Çorbalık mercimek 
l'aze yoğurt 
H.ılis siıt 

Kuruş 

102 
430 
300 
130 
9J 
55 
60 
60 
60 
25 
25 

Yt.•rli zeytin d.ıııesi 60 
Hariçten gelen zeytin 80 
dan esi ' 
Patetbs 35 

Yukarıda nevileri yazılı mevadı gid•i~ 
25 11 942 ~timi encümen top)antısıod' 
gösterilen f at t"'sb t edilmiştir. Altl 
n ek rzı:·re ilfin olunur. 

Doktor 
Qperatôr 

Sedat P,rman 
K tuluş cad s· ski 

~ff n m rk z karul o u 
· d ı h r g n ög den 

h s alurırıı k bul 

Zayi muhür 
Şahsi mi.ıhürle imi~i kay

bettık ye isim yaptıracsğı 
mızdan eskisinin hükmti 
kalmam ştır. 

Yaktu köyünden 
Ali Karaali 

Ntısredd n Kuraalı 

Kayıp tasdikname 
327 vP.ya 28 senesinde 

drama idild sinin son sı

nıfından aldığım tesdikna
memi z~yi et· iş oldullu
mu füln ederim 

Mehmet Behçet Perim 

nur. 
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12 p r:;el 8' 
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dırJar. 
61 15,1 ' 

isken 
Satltk 
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8 nunınrııl• 
odası nıutb8 
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