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Çukurova bir günde iki bayram 
Şefi~iz Adanayı şereflendirdiler 

yaşadı • • Milli 
COMHURİY~T BAYRAMI HAZIRUm 

!'"ŞEr ANKARADA~ 

Ankara : 24 { A. A.) -
Milli Şef lnönü Ankaraya 
Avdet buyurmuşlar , garda 
Başvekil, Vekiller, Mebuslar 
ve halk tarafından hararetle 
!...ar şılanm ışlardzr. 

B 
ir kaç güncienberi Hatayda 
tetkiklerde bulunan Milli Şe· 

fimiz ismet İnönü Şeker bay
ramının birinci günü de Adanaya 
~ertf vermişlerrlir . 

Rt!1sıcümhurumu1. o giin saat 
15,25 de hususi bir trenle Ada
naya muvasalat f'tmişler , garda 
Ve caddelerde on b nlerce Çu' 
kurovalı tarafından büyük sevinç 
tl'zahü rü içınde karşılanmışlardır. 
Miıli Şdımız ıstasyondan doğruca 
baraja gıtmışler ve Çukurova 
topraklarını sulayacak o:an bu 
muazzam tesis1:1tı yakından tetkik 
ederek izahat almışlar, direktifler 
Vermişlerdir. Müteakiben aziz Şe· 
fimi:ı hava meydanını teşrif etmiş 
Ve burada da tesisatı gözden ge· 
Çirmişlerdir. Bundan sonra büyük 
misafirimi ı Atatürk parkını ve 
inşaatı tamamlanmış olan lnönü 
lıkokulunu ziyaret etmişlerdir . 
Bunu müteakip Halkevine şeref 
veren Reisicümhurumuz balkın 
alkış tufanı arasında Eve girmiş 
oı ada gençlerle , çiftçilerle , ma
arifçilerle uzun görüşmeler yap· 
ınış, notlar almış, değerli öğütler 
vermişlerdir. Bir saat kadar Hal· 
kevimizde Adanalılarla başbaşa 
latan Şef saat 19,15 de halkın hu· 
dutsuz, coşkun tezahüratı arasın· 
da buradan ayrılmışlar ve 19,20 de 
hususi trenıeriyle Adanadan ay
rılmışlPrdır • 

lnönilye , gelişlerinde olduğu 
g;bi, ayrılışlarında da Çukurova· 
lılar çok candan tezahürat yap· 
mışlardır . 

Milli Şefimiz Cümhurreisimi:ı 
ismet lnönüne refakat eden ze· 
vat şunlardı : (Umumi katip Ke
rnaı Gedeleç, Başyaver Celal Gü
ner ve üç yaverleri , Hususi Ka· 
lem müdürü ve üç memur . 

Orgeneral Kazım Orbay ve 
Yaveri, Korgeneral Abdullah Alp· 
doğan ve yaveri . 

Sivas Mebusu Atıf Esenler , 
Maarif Vekfüeti Talim ve Terbiye 
dairesi Feiı Kadri Yürü~oğlu , 
Ulus ga2 ebui Neşriyat Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik , Ziraat Ve· 
kaletinden İhsan Alıc:han , Doktor 
Zeki . 

Antakya: 20 (Türksözü muha· 
birinden) - Milli Şefimiz ismet 
lrıönü Hatayı şereflendirdiler. Yü • 
ce başbuğa bütün Hataylılar bü· 
Yük sevinç tezahürü arasında kar· 
şıladı. Hatay beldesi baştan başa 
flıilli renklerle süslendi. Kadın, er· 
kek, genç ihtiyar bülün hataylılar 
aziz şefini görmek için sabahın 
Çok erken saatinden itibaren An· 
takyanın yollarını doldurmuştu. 
Milli Şef iskenderunda okulları, 
askeri kıtaları, liman tesisatını, gaz 
depolarını teftiş ve tetkik buyura· 
rak izahat almışlardır. Öğle ye
flı.eğini Halkevinde yiyen Milli Şef 
Yaytadağına şeref verdiler. Millet 
babası lnönü çok sevdiği köylü· 
ler ve halkla başbaşa saatlerce ko· 

1~uşmuştur. Milli Şefimiz Hatay
ı <ıra şöyle hitap etmişlerdir. 

" Günaydın Antakyalılar! 

Nasılsınız? İyimisiniz? 
Antakyalılar! Sizi gördüğüme 

Çok memnun oldum. Bugün ara· 
tıııdayım, beni H:\İr ç'e kaışı' c.dı· 
r ız: Size çök teşekkür ederim. 

. Antakya en sevimli bir yeri 
ıtıızdir. Bütün memleket sizi sevinç 

lnönü halkınderdlerini dinledi 
hepif!lize değerli öğütler verdi 

:Milli Şefimizin' Ankaraya avdetlerinden bir intiba 

Şefin özlü nutukları 
f/ATAYDA VE ADANADAKi TETKiKLER VE TEMASLAR 

le hatırlıyor. Siz de onları ayni 
sevinçle hatırlıyormı s ınuz? 

çok teşekkür ederim.,, ti verilmiş ve İnönü burada Hatay 
Milli Şefimiz Yayladağ kaza · gençliği ile başbaşa, gözgöze sa· 

Antakya vatanımızın aşılmaz sından sonra Şenköy nahiyesini mimi hasbihaller yapmıştır. Milll 

ve yıkılmaz bir kalesidir. Defne sellalelerini ve şehir hasta· Şefimiz Süveydiyeyi, müzeyi, fi. 

Antakyalılar, milletimizin, bağ
rında yerleşmiş aziz evlatlarıdır. 
Kendilerine çok sağlam bağlı ol· 
duğumuz ve çok s~vdiğimiz öz 

hanesini şereflendirmişlerdir. Hal· danlığı ve çarşıları gezmişlerdir, 
kevinde 400 kişilik bir çay ziyafe· (Gerisi 3 üncü sa>·fada) 
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evlatlarıdır. 
Bugün -sizi çok neşeli gördüm. 

Kendi neşem ve sevgim sizinle 
beraber çok arth. Size çok teşek-
kür ederim. 

Milletimizin varlığı, memleke-
tin beraberliği bize hiç kimsenin 
lutfile ve elile verilmemiştir. Var 
olanlar ve var olacaklar bizim ka· 
famızın, varlığımızın ve benliğimi· 
zin hakkıdır. 

Antakya binlerce yıl Türk di · 
yarı olarak yaşadı. binlerce sene 
Türk dıyan olarak kalacaktır. l3ü· 
tün Türk diyarına kahramanlığın, 
varlığın, mertligin, timsali olacak· 

tır. 
Antakya ile Milli Şefiniz dai· 

ma övündü ve daima övünecektir. 
Antakyalılar da çok ümidimiz var. 
Yetişen Antakyalılardan çok hiz· 

met bekliyoruz. 
Günaydın Antakyalılar! Size 

Sovyetıere göre 

Mukavemet 
devamda 
Mukabil biP 

Hücum yapıldı 

Londra : 24 (a. a.) - Rus 
cebhesinde büyük değişiklik yok· 
tur. Sovyetler Almanları Masko· 
va ve Donet havzası yakınların· 
da tutmaya devam ediyorlar· 
Şiddetli muharebeler berdevam· 
dıı. Almanlar Kırıma karşı bil· 
cumlarına büyük bir şiddetle ye· 
niden başlamışlardır. Sovyet hü· • 
kumet sözcüsü Lozoski, dün 
Kupişep'de yabancı basın mü· 

Büyük bir tedebi zevkle yazılmıf 

• em KAFKAS ROMANI • 
Şqmaha Dansözü 
TANINMIŞ FRANSIZ ROMANCILARINDAN COM~. DE GABl· 

NEDU TARAFINDAN y AZILMIŞ OLAN BU GUZEL ESER 
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kasabasında Almanlar 

messillerine, evvelki gün Alman· 
lar tarafından alınan Togarof et
rafında muharebelerin devam et
tiğini ve Almanların her halde 

Rostoka varmak niyetini güttük
lerini bildirmişdir. Donet böl
gesinde Almanlar hücumlarını 
arttırmışlardır. Almanlar ağır ka
yıplarının yerini doldurmak için 
yeni takviyeler almışlardır. Kırımda 
Prikop bölgesinde şiddetli mu
harebeler yapılmaktadır. Alman· 
lar Prikop ve Armianskı aldıkla
rnıı iddia ediyorlkrsa da bu ha
berler Ruslar tarafından teyid 
edilmemiştir. Dün Lozoski Mos
kova muharebesi hakkında şu 

Tarafından Türkçeye çevrildi Yakanda 

Tlksözl sltunıarında 
' izahatı vermiştir : Kaıeninde 

zevkle okuyacaksınız. 
şiddetli muharebeler hala devam 
edi)'Or ve şehir, ev ev müdafaa 
olunuyor. Bu şehrin yarısı hala 

(Gerisi :ı iincü sayfadal 

Başveklimiz bir 
nutuk söyliyecek 

Ankara : 24 (Türksözü mu
habirinden) - Önümüzdeki 29 
birinciteşrin, Cümhuriyetimizin 
kuruluşunun 18 inci } ıldönümü
dür. Büyük devrimimizin en bü
yük eseri olan Cümhuriyet, o 
gün on sekiz yaşına basacaktır. 

29 birinciteşrın Türk tarihi
nin en manalı dönüm noktası<iır. 

1923 yılının bu gününde bir ta 
rih faslı tamamen kapanmış, yt-p
yeni, apaydın bir fasıl açılmıştır . 

Gt<nÇ Türkiyt: cümhuriyeti, 

Amerika da 
ciddi faaliyet 

Razveltin temaaları 

Vaşington : 24 ( A.A. ) 
lngiltereye yapılan yardım için 
Ruzvclt , talep ettiği 5985 milyon· 
luk krediyi Ayan Meclisi 13 reye 
karşı 59 reyle kabul etmiştir . 
Şimdi kanun projesi mebuslar 
meclisine gönderilmiştir. 

Vaşington : 24 ( A.A. ) -
Ruzveltin Vatikana gönderdiği 
hususi' murahhası Taylor ve Nev
york baş Peskoposu Spelman , 
dün beyaz saraya giderek reisi 
ziyaret etmiştir . Asosyeli ekspre· 
se göre , Ruzvelt , son zamanlar· 
da Avrupadan yeni dönen Bay 
Taylor ve Katolik kilisesinin yük· 
sek ricalı ile bir kaç defa gö
rüşmüşlerdir. 

Almanlara göre 

Alman yeni 
bölgeler 

Kırıma, Moskovaya 
tazyik arttı 

Berlin : 24 (a.a) - Alman 
haftalık siyasi mecmuası baş ya· 
:ıısında şu sualleri soruyor : Bü
yük müttefik Don, Volga, Oral 
ve Siberya da yeni mevzilere yer
leşecekler mi? Sovyetlerin hala 

ellerinde kalar. endüstri bölgeleri 
Anglo - Sabon maddi yardım 
mües.sir bir mahiyet alıncaya ka
dar Sovyet harp makinesine kafi 
gelecek mi? 

vatan ve milletin parlak istikba
line baş lang ıç olan bu tarihin 
lıcr yıldönümünü milli bayram 
olarak kabul etmiştir. O gün, 
yurdun en kiiçük köylerinden, 
en büyük şeh irlerine ve } urddaş 
tar yedisinden yetmişine kadar 
büyük bayramın çoşkun heyeca
nını yaşarlar. 

29 i lkteşrin günü, bir mana 
daha taşır : O gün bir cümhu
riyet yılı bitmiş, bir yenisi başla
mıştır. O gün, geçen bir yılın 

tasarlarını da konuşmak fırsatına 

kavuşacağız. 

Cümhuriyet hayatımızın ar
tan her yılı camiamızın iç ve dış 
varlığında daima lnılanan, daima 
ileriye ve tamlığa götüren bir 
feyzin ifadesi olmakta "e her 
yıldönümü bayramı bir evvelkin
den daha samimi ve daha öılü 

manalar taşımaktadır. 

Cümhuriyetimiıin 18 inci 
yıldönümünü de bu özlü ve sa· 
mimi ahenk içinde kutlamıya ha
zırlanıyoru:r.. Bayram, 28 birinci
ci teşrin günü saat 12.50 da Baş
vekilimiz Dr. Refık Saydamın 
millete yapacağı ve Ankara rad· 
yosuyle neşredilecek olan bir lıi

hıh .. i1.. be~ıayı:ıcak 29 ve qo 
ilkteşrtn günleri de devam ede· 
cektir. Yurdun her tarafından 
gelen haberler, kutlama heyet
lerinin, C. H. P. nin tertip et
tiği programa göre haıırlandık
larını ve cümhuriyetin 18 inic 
yıldönümü bayramının çok güzel 
bir şekilde kutlanması için hazır
landıklarını bildirmektedir. 

lzlanda kabinesi 
Londra : 24 (a. a.) - lngiliz 

mahfilleri, lzlanda kabinesinin 

fiat kontrolü dolayısıyle istiğfa 

etmiş olması meselesiyle alaka· 

dar olmaktadır: Fakat bildirildi
ğine göre, lngiltere lzlandanın 
dahili işlerine kati}'en karışını· 

yacaktır. 

f Fransada öldflrtllen 
1 Alman subayı 

50 kifi kurşuna dizildi 

Mecmua diyor ki : Şark cep· 
hesinde Alman ileri hareketinin 
durmadan devamı Moskovanın 
tehdit altında bulunması, Donet 
havzasında ~itolinonun :r.abdedil· 
miş ve Rnst1.0 ktan geçen Tiflis Mos 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 1 

Paris : 24 (a. a.) - işgal 
kumandanlığının bugün neşredilen 
tebliğinde : Bordoda Alman su· 
bayını haince öldürerek ele geçme
mesi yüzünden 50 rehimenin kur
şuna dizilmesi emredilmiştir. müc· 
rimlerin iki gün içinde tevkif 
edilmemesi takdirinde başkaca 50 
rehinenin daha karşuna dizileceği 
ve bu faillerin keşfi için 15 mil
yon franklık mükafat tahsis olu
naceğ'ı bildirilmektedir. 

İNEGÖLDE YER 
S .ARSINT/SI 

ANKARA : 24 TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN) -
BURAYA GELEN MALÜMATA GÔRE INEGÔLDE 
DÜN SAAT 24 DE ŞiDDETLi B}R ZELZELE OLMUŞ
TUR. HASAR YOKTUR. 
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neniz Tarihinden v~prakıa: ·1[4l;ti,1:J3dllfl 
Harp Gemılerı ıYol mükellefiyeti' 

-
Klasik zırhhl~r ve kruvazörler, I için hükümler 

Şehirler halkının 
mesleklerini tesbit 

Prot0typ ılk drednotlar ı Yeni bir proje 

En eski çağlardan 19 uncu yüz. 
yılın yarısına kadar deniz cenk-

YAZAN; Nafia Vekilliğince hazırlanan 

ve bütün Vekilliklerin mümessil
lerinden mürekkep bir komisyon 
tarafından incelenerek yeni baştan 

Tahkik kağıtları dağıtılacak 
lerini yapan harp gemileri hep 
tahtadandı. Bu gemileri pğlı pa • 
çavra, grt·geois atrşi, tufck ve 
top atmaçlarına karşı münıkün 
olduğu kadar koruyabilmek ko 
layca yanmalarına dair delik de
şik olup batmalarına marıi olmak 
için 12 inci yü1.yıklan ve . Nar· 
mandlar devrindenberi bir çok 
tedbirler alınmış, güverteler, bor· 
dalar, kasaralar kat kat mantar
lar, kayvan derileri, kalın halat
larla, hatta 1872 deki Cebellütta
rık muharebesinde kurşun levha· 
!arla kaplanmıştı. 

Bundan 80 yıl önceki Kırım 
savaşında, Sıvastopolu kuşatan ln 
gili1., Fransız, Türk üç ambarlıları 

korvetleri, av iz.oları hep cı hşaptı. 
Bu muharebede ve 1855 yılında 
Fransızlar, Rusyanın Kinbourn 
tKılburnu) kalesi önüne (yüzer ba · 
tarya) ismini verdikleri demir kap· 
lanmış gemiler getirdiler. 

Z ırhlı harp gemisi yapmak f ık
ri ilk defa olarak bu batarya 

!ardan akla geldi ve yine Fransız· 
!ar 1856 ve 1858 de tNormandie) 
ve (La Gloire) fırkatcynlerini zırh 
levholarla kuşattılar. Bundan son
ra, bahri devletler hep bu usulü 
tatb ke ko) ulclu. 

lık zıt hlıların su kesimleri 
boydan boya hemen hemen gü · 
verteye kadar ince bir demir ta· 
bakasıle örtülü) orciu . Bu tabaka 
gitgide ön ve arka taraflardan 
alınarak makinenin , kazanların 
bulunduğu noktalara, yani en can 
yeri olan orta kısma alındı. 

Yavaş, yavaş demirin kalınlı 

gı arttırıldı. Cephanelikler, toplar 
ve kaptan kuleleri zırh içine kon· 
du. Daha sonra demir >'erine en 
sert çelikler kullanıldı. 

20 inci } üz.yılın ba~larında bü · 
tün dün} ada ki zırhlı harp gemile
ri başlıca iki sınıfa ayrılmış gibiy· 
di: Hattıharp zırhlıları, zırhlı kru

vazörler. 
Bunlar şekil, taksimat, zırh 

nevi, top tabiyesi itibarile birçok 
değişiklikler geçirdikten sonra aşa· 
ğı yukarı klasik bir hal aldılar. 

Hattıharp zırhlılarında 10 bin 
15 bin ton hacim : saatte 16 - 18 
mil sürat, başta 1ve kıçta tek ta
rete çifter çifter konmuş dört ta· 
ne 305 veya 280, veya ~bordalar· 
da 10 - 14 tane 152, 165, 171) 
milimetrelik orta çapta top, saır 

yerle rcle hafif toplar. 
Zırhlı kruvazörlerde de: 
6 bin 13 bin ton hacim, 19-20 

mil sürat, ön ve arka taı etlerde 
dört tane 234 ve) a 203 milimet · 
relik ,bordalarda 10 - 14 tane 
152, 120 milimetrelik _top ve ha · 
fıf toplar. 

1904 seııesiııde, Rus - Japon 
muharebesinin arifesinde, o dev· 
rin en mükemmel ve birinci sınıf 
ıırhlılarınrlan olan Japonyanııı 
(Mikaza)sı, şu ebat ve techizat-
taydı: 

Tona : ıs 440. sürat : 18 mil 
ı. ırh : su kesiminde 229 -. 102 , 
küçük taretlerde 229 - 152, ku 
manda kulesinde 356, güvertede 
102 - 62 milimetre. top : Başta 
ve kıçta 4 tane 305 , bordalarda 
14 tane 152, diğer yerlerde 20 
tane 76 , 2 tane 47. 4 'tane 42 
milimetrelik. 

·Bu esnelaraa Ingilizler, top 
çapı büyüklüğünün kıymetini an· 
latmağ"a başlamışlar ve tezgahta 
bulunan Kıng Edvaıt Vll tipinde
ki 6 gemilerine, fazla olarak dört 
tane de 23~ milimelrelik toplar 
koymuşlardır. 

Rus - Japön harbınde 27 
mayıs 1905 deki Tsuşima cengin· 
de Rojeslvanskinin filosunu mağ· 

P. P. 
lüp ve darmadağın etmişti. Bu 
çarpişma İngiliz bahriye mütehas
sıslarına bir ders oldu. Onlara 
yepyeni bir inaşat çığırı açtı. 

A nlamış.ardı ki deni1 . .sava 
şında en büyük rolü •l)'· 

nıyarı;· büjük: top büyük gemi ve 
sürattir.: B ıı a ena!eyh, başlıca e 
hemmiyeti hattıhArp zırhlılarına 

vermek •. burıları ağır çaptaki dört 
topunu çoğaltmak; tonajlarını 
yükseltmek, yollarını arttırmak. 

Bu maksatlar görülerek plan
ları hazırlanan ilk gemi, lngiltere
ııin Portsmout tersanesinde tez
gaha konmuş ve Dreadnought 
ismi verilmış olan zırhlıdır. 

DreacJnouglıt lngifüce Kork· 
maz, yılmaı mana~ına geliyor. 
Büynk Britanya donanmasında 
ötedenberi bu isimde birçok~ ge· 
miler l0ulunmuşt1,1. Amiı al Nelso
nun 1805 te Trabalgarda Fransız
larla cenkeleştigi donanmasında, 

1855 te Sivastoı•olu bombardı
man eden lngiltere filoları içinde, 
gene lngiliılerin 1877 de, Ruslar 
üzerine yürürken Adalar önünde 
demirlettikleri zırhlılar ıırasında 

Dreadnought adına rastlanmıştı. 

H
. arp gemilerine zaman za
man aynı ismi koymak. 

bunlar eskiyip kadrodan çıkarı· 

lıııca yerlerine yenilerini getir
mek, başta İngilizler olmak üzere 
bazı uluslarca adet olunmuştur . 

lşte Drednought da bu kabil i · 
simlerden biridir. 

1906 da denize indirilen son 
Drednought, bahri devletlere 
bir prototiµ olmuş aynı örnekte 
yapılan bütün zırhlılara adını 

vermiştir. 

Dreadnought, zamanımızın 

harp gemileri içinde . en büyük 
cüssede en ağır toplu, en kalın 
zırhlı ünitelere verilen klişeleş· 

miş l:ir tabirdir; daha doğrusu 
fenni kıymeti_olmiyan ve : Avam 
tl\rafındı:ın kullanılan bir kelime
dir . Ayni şekildeki gr.milere hiç
bir yerde drotnot denilmiyor. 
Bunu icat eden lngilizler ve on· 
!ara atbaşı beraber olan Ameri
kalılar (battieship) diyorlar. Fran· 
sızlar (batiment de ligne), Japon· 
lar (Serhan), İtalyanlar (Navi di 
bataglia) ismi veriyorlar. 

1906 da İngiltere de yapılan 
yeni model gemiye Dreadnought 
adı konmayıp da başka biri, me· 
sela Rodney tesadüf etseydi, 
(bugün Japonyanın şu kadar roc!
neyi var. Fransan ın falanca rod
ne}' İ saatte şu _kadar mil gidiyor
muş . Brezılyanırı falanca rodneyi 
kanıya oturmuş) gibi sözler işi. 

hazırlanan yollar kanun projesi 
son şeklini :.ılmıştır. İçinde yol 
mükellefiyeti hakkında yeni hü· 
kümler buhınan proje bugünlerde 
Başvekilliğe yollanacaktır. 

Kozan bölgesinde· 
hava kurumuna 

yardım 
Kozan : 24 ( Türksözü muha· 

birinden ) - Kozanda geçenlerde 
yeni bcışdan seçilmiş olan Türk 
Hava Kurumu teberrüat derci için 
çalışmasına hız vermiş ve bu ara· 
da kaza kaymakamı Rif at Erdal 
ve Kurum Başkanı Cezmi Çetinel 
azadan maarif memuru Bekir On-

1 atı beraberine alarak Sırkıntı na
hiyesi köylerinde yapbğı bir ge 
zintidc ilk parti olarak def'aten 
(925) lira toplamıştır. 

Bu nahiyede yardım müsaba
ka derecesine varmıştır. 

Yardımlar şunlardır: 

.......................... 
ı ı 

f TEKRARUYORUZ Ki f 
ı ı 
ı tter fabrika bir kale. ı 
ı Yarim iş bilmeyiz. ı : : 
• Türk gibi kuvvetll. ı i Altıok andımızdır. ı 

·
1 
ı Halkevl, kendi evin. ı , ı Bilen, bllmlyenl yener. ı 

1
: Gök de; toprak gibi, de·ı 
ı nlz gibi vatandır. ı 
ı Cümhul'lyet ( olmaz ) ı ı 
ı ( olur) yaptı. ı 
' ı Birinci hakkm yaşamak,: 
ı ilk ödevin yaşatmaktır. : 

ı ı .......................... 

ı Adana - lzmir 
[ futbol maçı 25 lira Kozanın Camili köyün

den Mustafa Erdoğan, 50 Sayca, 
Çörten, köyleıinden muhtelıf eşha, 
15 Koyunevi kö 1 ünden Mahmut 
Bolat, 15 Hacı Ali Ateş, 30 Ha
san Odek. 30 Mehmet Çelik, 20 
Mehmet Boz, 15 Osman Yigit, 30 
Durmuş Ôdek, 10 Mehmet Kurt, 
10 Ali Yücel, ıs !brahim Atalay , 
10 lbrahim Kara, 10 Mahmut Ba· 
bacan, 78 muhtelif eşhasdan. 75 
lira Kozanın Ağzıkaraca köyünden ı 
Bay Ali Ekşi, 25 lbrahim Agca , 

\ 

25 Hasan Bağaş , 15 Hüseyin 
Yurdadoğ , 40 Kadir Çavuş , 30 
Ramazan Erden, 25 Kadir Ay , 
10 Hacı Koyuncu, 20 Mustafa Ağ- 1 

İzmirliler dtlnkl 
maçda ı - ı 

berabere kaldılar 

Misafirlere verilen ziyafet 

Perşembe günü Stadyomda 
yapılan lzmir Demirspor ve Ada
na Ge'nçlik kulüpleri arasındaki 
futbol maçı çok heyecanlı ve zevk
li olmuştur. 

ca, 30 Halil Ôzdemir, 40 muhtelif 
eşhasdan . 30 lira Kozanın Ufacık 
Ören köyünden Tah r 'Yıldız , 10 
Mehmet Can, 15 Hasan, 30 Ze
keriya Türker, 20 Mehmet Gören, 
20 Hasan Akyar, 10 Mustafa Kı
lınçarslan, 30 Muhtar Süleyman 
Ergüder, 15 Çetin, 47 muhtelif eş
hasaan. 

DOGUM 
Ziraat Lisesi bahçevanlık mu· 

allimi Naci Sönmezin bir oğlu 
dünyaya gelmiş ve adı Yalçın ko
nulmuştur. Anne ve babasını teb 
dk eder küçüğe de uzun ömürler 
dileriz. 

tip duracaktık. 
1900 yılında kızaktan inen 

Japonyanın Mıkaı.ası, ile karşı

laştırıp aradaki büyük farkı gös
termek için 1906 Dreadııought'
unun üstünlüğünü gösterelim. 

Tona : 18200, Sürat : 21,5, 
Top : 10 tane 305, 24 tane 76, 
milimetre, 11rh su kesiminde 
270 • 102, taretlerde 279; kuman 

da kulesinde 279. 

Birinci haftayım 1-0 ile Ada
nalılar lehine bitti. 

ikinci haftayım başlarken lz
mirliler daha eneriik bir şekilde 
akınlara l::iaşladılar ve bir gol ata
rak beraberliği temin edebildiler. 
Aradan çok geçmemişti lzmirliler 
aleyhine bir gol kaydedilerek maçı 
1-2 Adana Gençlik Kulübü ka· 
zandı. 

* * * 
İzmir Demirspor takımı dün 

de Adan.t Demirspor takımı ile 
karşılaşmış ve her iki takım da 
güzel bir oyun çıkararak 1 - 1 
berabere kalmışlardır. 

* * * 
Şehrimizde bulunan İzmir 

Demispor futbolcuları şeıefine 

dün akşam Adana Genç lik ve 
ve Demirspor kulüpleri tarafın 

dan lstasyon büfesinde bir zira
fet verilmiştir. Ziyafette Valimiz, 
Komutan ve güıide davetliler 
bulunmuş ve samimi nutuklar 

1 söylenmiştir . Ziyafet 1,.:ok neş~li 

olmuştur. 

1 --·'---------=__..,..... UZAKLARDAN HABER 
ı _ _____________ ı 

Sigarasız' geçirilen gün • 
Macaristanda Keçkemet şehri ve havalisi umum 

valisi Kiş F.ndre, kendisine tabi bu mıntakada bir 
.sigarasız gün ilan etmiştir. O gün umum halk 
tütün içmiyerek biriktirdiği 160,000 sigarayı cephe
de Sovyetlerle harp eden Macar askerlerine gön
dermiştir. 

Bunu gören diğer kasaba ve şehirler de ayni 
suretle böyle bir "sigarasız gün,, ilan ederek cep· 
hedeki askerler için külliyetli miktarda sigara top · 

lamışlardır. 

Şimdi böyle birer gün ilan eden Macar kasa
ba ve şehirleri, hangi kasaba daha çok sigara top ' 

Bir müzedeki haşereler 
lıyacak diye adeta yarış yapıyorlar. 

* * * 
Tarihi tabiiye ait dünyanın en zengin müzele-

rinden Mayn nehri üzerindeki Frankfurt şehrinde 
bulunmaktadır. Bu müzede 3 milyondan fazla haşc! 
rat vardır. Dünyanın en iri . kelebekleri burada bu
lunur. 500 bin haşeratı havi bir zengin koleksiyo· 
nu İsviçreli doktor Ris vermiştir. 

Ziyaretçi müzede 60 b!n çeşit böcekle, gene 
60 bin nevi sinekleri görünce hayrette kalacaktır. 

Bu haşerat en uzak çöllerde ve kesif ormanlardan 
getirilmiştir. Diğer müzelerde bulunamıyan nadir 
haşerat bu müzede bulunur. 

Haber verildiğine göre pek 

yakında şehirde oturan vatandaş-

)arın mesleklerini ksbit eden tah

kik kağıtları dağıtılacaktır ve her 

eve dağıtılacak olan bu kağıtlar 

evin reisi tarafından doldurulacak 

ve ev sakinleri eğer çiftçi ise hu· 
susi hanesine çiftçi eğer işçi ise 

işçi yazılacaktır. 

Bu iki meslekten başka mes· 

!ek sahipleri de «sair mesleklern 

ibaresini ait olduğu hanesine ya

zacaklardır. Hiç bir meslek sahibi 
olmayan yani yaşı geçkin veya 

henüz meslek sahibi olacak kadar 

yaşı ilerlememiş olanların haneleri 

boş bırakılacaktır. Bununla bera-

ber faraza işçi veya çiftçi olan 

bir ev reisinin karısı da işçi veya 

çiftçi meslekine mensup telakki 

edilerek olsuretle kendini kaydet-

lirece.klir. 

BAY EŞREF DEMIR AG 

Merkezi şehrimizde bulunan 
Devlet Demir Yolları 6 ıncı işlet· 

me müdürlüğünü 4 senedenberi 
muvaff akiyetle idare etmekte olan 
Eşref Demirağın Cumhuriyet bay· 
ramı münasebelile Baremin 3 cü 
derecesine terfi ettiğini memnuni
yetle ve talebine müsteniden de 
merkezi Afyonda bulunan 7 ci iş· 

!etme müdürlüğüne naklen tayin 
edildiğ"ini teesürle haber aldık. U
zun müddet mektep muallimliği 

yapmış olan E~ref Demirağ, mem
leketimize binlerce istasyon şefi 

yetiştirmiş, Milli Mücadele sene
lerinde Garp cephesinde Müna
kalat işlerini muvaffakiyetle tedvir . 
ederek lstiklal madalyasile taltif 
edilmiştir. 

Adanada bulunduğu müddetce 
nezaketi ve dürüstlüğü ile muhite 
kendini çok sevdiren mumaeleyhe 
Adanada mamur bir gar inşasına 

da muvaffak olmuştur. Evelce bir 
müddet lzmir ve lstanbul matbu
atında çalışmak suretile gazeteci-, 
lik de yapmış olan Eşref Demirağa 
yeni vazifesinde de muvaffakiyet· 
ler temenni ederiz. 

Bagtlnkl maç 
Bugün Şehir stadyomunda 

saat 15 de Hatay - İçel bö!ge 
takımları arasında (Bugün kupası) 

maçı yapılacaktır. 

Maçın hakemi diplomalı ha· 

kecrılerimizden Bay Adnan Gül· 

gündür. Bu maçırı galibi pazar 
günü Seyhan bölgesi muhtelit 

takımı ile karşılaşacak ve galip 1 

gelen takıma törenle kupa veri

lecektir. Gençlerimize başarılar 
dileriz. 

ÇOCUKLARI HIRSIZLIGA 
TEŞViK EDEN BABA 

. 
Şakir Paşa mevkiinde bir bağ 

evinde oturan Hacısofu mahalle
sinden 18 no. lu evde mukayyet 
lsa oğlu Cemalettin Getreniİı evin· 
den, Döşeme mahallesinden 12 
yaşlarında Ali Sığnak ile Osman 
Yıldıran oniki kilo sarmısak, iki 
kazma, iki kilo tere tohumu, bir 
miktar ince tel ile ufak bir su 
tenekesi çald ıkları şikayet edilmiş 
ve yapılan tahkikatta çalınan bü
tün eşyalar bulunmuş ve bu işte 

Alinin babası Hasan Sığınağın da 
parmağt olduğu lesbit e:dilmiştir . 
Eşyalar ve üç suçlu mevcuden ad· 
liyeye gönderilmiştir. 

Görü~ler 

B'OYÖK KONUK 
BOYtlK EVGI 

S 
ınırlarımız dışındaki şehirlerde 

halk, felaketler serisi içinde 
çırpırıırken bizim şehir,bir gün· 

de iki bayram yaşadı. Şeker bay· 
ramının ilk günü aziz lr.önüyü 
bağrımıza bastık, Onunla konuş

tuk, bakıştık ; derdleştilc. Derdle· 
rimi1.i dinledi; bize öğütler verdi. 
Ve büyük konuk , bu bayramın 
şekerini Çukurova kızının elinden 
yedi . 

22 Birirıciteşrin <le Adananın 
sayılı günleri arasına katıldı : 
Şef lnönü Cümhurreisli~e seçil
dikten sonra ilk dda bu tarihte 
Çukurova; a ayak basmış , Ada
namıza şeref vermiş bulunuyor. 
Bu mesut hadiseden hudutsuz 
gurur, seviııç duymaktayız . 

Değerli konuk, bu cenup yurt 
gezisinde neler yaptı -~ Neler söy
ledi ? Diye her gönülde muhak
kak birer c Soru vardır. Çünkü 
hepimiz onunla a.yrı ayrı konu· 
şamadık . Buna , ne zaman , ne 
yollar, ne de en kocaman çatı
lar altı asla müsait değildi. 

Şef bu son cenup geıisinde , 
çôktandır anayurddan ayrılmış ve 
Anadoluya yeni katılmış Hatayı 

dolaştı, Hataylıları gördü; onlarla 
uzun uzun konuştu . Ve sonra 
Adanaya geldi. Onun burada kal· 
dığı iki saat içinde gördüğü şey

ler ziraat için yapılan büyük su 
yolları, uçak meydanı , halk için 
yapılan parklar , çocuklar için 
kurulan oku~lar , gençli~i altında 

toplayan cHalkevi> dir. Bir rlaha 
gördük ki İnöııü , tep hak için 
yapılan işlere önem veriyor, yal
nız halkla konuşmaktan lad a ı 

yor. Ve işte bi1, bunun için,onu, 
her gün artan bir aşkla sevmede, 
ona bağlanmada} ız. 

Bizim Şef , hiç bir milletin· 
kint" bememez . Onda kalemin 
anlatamıyacağı güzellikler vardır. 

Bizim de ona ~evgimiı. hiç kim· 
senin tahmiıı edemiyec·eğ-i çap· 
tadır. 

lnönü, Tüı kün asil ruhunda , 
temiz içinde en büyük yeri kap· 
lar : Atetür k gibi 

TANGÜNER 

Meccani talebelik 
lmtlbanını 

kazananlar 
Ankara : 24 (a .a) - Maarif 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştir. 

915 numaralı kanunla 1941 
malı yılı muvazenei umumiye ka· 
rıununun 9 uncu maddesine uygun 
olarak 1941-42 dtrs yıh için üc· 
ret ve masrafları devlet tarafından 
verilmek üzere pansİ) onu bulunan 
okullarda parasız yatılı olarak o· 
kutturulacak talebenin müsab .. ka 
imtihanları yapılmıştır. 

Maarif vekilliğinde teşkil olu· 
nan komisyonların telkikindt u 
geçirilen şifreli imtihan , kağıtla· 
rın neticelerine göre müsabakaya 
giren 4681 talebeden en yüksek 
not alan 446 sı devlet parasız ya· 
tılı talebesi olarak kabul edilmiş· 
tir. Kazanan talebeden onbirinin 
baba5t subay, 6S ınin çiftçi, 103 
ünün küçük memur. 60 ının mü· 
tekait, 21 inin öğretmen, 23 ünün 
amele, 72 sinin küçük esnaf, 3 ü 
nün şof er, 12 sinin serbest meslr.k 
ve 76 sının babası ölmüştür. 

Müsabakaya giı en 4681 talebe 
içinde tam not alan yalnız bir ta· 
le be o'up o da Çatalca orta oku· 
lunda imtihana giren köy Öğretme· 
ni Tahirin oğlu Tahir Demirkül· 
türdür. 

ilgililerin vilayete veya imtiha 
na girdikleri okula müracttat etme· 
leri lazımdır. 

BiR HIRSIZ 1UTULDU 
Yeni istasyon arkasında Ka· 

nal Köprüsü altında Çınarlı ma• 
hallesinden yedek subay Celilin 
bağ evinden müstamel halı secca· 
deyi çalıp satan Döşeme mahalle· 
sinden Derendeli Ahmet Kaya 
çaldığı eşya ile birlikte suç üstii 
yakalanarak adliyeye testim edil· 
miştir. 
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Siya•i ve aalıeri 

60r üıl•r , mütalealar 

Radyo gazete, rıden hulôso 

Veni sulh 
şayiaları 

laı müavemetı 

JAPONYA YE AMERİKA 
Şarki Siberyada 
Japon tahfidatı 

Almanya dahlll 
idare vaziyeti 

vı,ıde mızallerat 

A 
iman hamlesinin tekrar Mos· 
kova üzerine tevcih edildiği 
hem Rus , hem Alman kay· 

llaldarından gelen haberler anla· 
tıyor. Roslar Ct'phenin mukave
llıct etmekte oldu~unu bildiriyor· 
Rostok şehri ile Kırım Yarımada
llnda taarruı şıddetleı.miştir. Taz· 
Yık bu iki noktada mevcuttur · 
Denebilir, Sovyet istihbarat bü· 
Osu Tamaraya nakledılmittir . 

Rus ceph~sinin üç bölgesi 
litndi Vorotilof ( şimalde ) Zu· 
~of ( Merkr.zde ) ve cenupta Ma· 
tefal Tımoçenko tarafından idare 
tdiliyor. Zulwf Stalinin şahsi doı
turdur. 

Sovyetlere yardım mevzuu et
tafında haberler gelmektedir .Lort 
Biv~rbruk beyanatta bulunarak 
~usyanın evvela tank istediğini 
IÖylemiştir. İngiliz murahhası Rus
hnın bugünkü durumunu lngiltc· 
tenin geçen seneki durumurıa 
benıeterek Rusyanırı bu vaziyeti 
&UatacaRını kaydetmiştir . 

Bay Eden de beyanatta bulu
narak , Rusya)'a yardımın her 
ll'ıem\ekete yardım demek oldu· 
lunu, Ruıyayr yardımda devam 
Cdilccetini söylemiştir. 

Bir habere göre • Ameı ika 
J•ı:>onyayı incitmemek için Vil~
dıvoıtok yolundan istıfade edıl
_.,lllesini muvafık buluyor • Bu 
~ıiyet üzerine yalnıı. lran yolun
dan Sovyet Rusyaya yardım ya
ltılıcaktır. Mittcfikler şimdi Iran 
Yolunu ıslah etmekle meıguldur · 
Vılidivostoktan nak\iyatın dur
'-ası,denebilir ki, yeni Japon hü: 
~metinin bir zaferidir. Yani yenı 
Japon Başvekili Tojonun zaferi
dir. 

Diğer taraftan ıelcn haber· 
!ere göre , Japonlar Şarki Ruı 
hududunda tahşidat yapmaUa· 
.tır. Burada Rus kuuvetlerinin kırk 
llioıen olduğu söyleniyor · 

••• 
Fransadaki işgal kuvyetleri 

•umandanı Bordoda öldürülen bir 
A.ıman ı.abiti yerine elli fransıı. 
tthınini kurıuna d\zdirmittir · 

• • • 
Vafingtondan gelen bir ha

bere göre, Almanya yakında bir 
"-lh teıebbüsü yapacaktır . Bir 
A.rnerikan gaı.eteaine göre, Hitler 
8aıvekillikten ~kılerek yalnıı. 
devıet reisi kalacaktır . Ve Rus 
hdaki hareUt bitsin bitmesin 
A.ırnanya lngiltere ve Amerika 
•le anlatmak t"febbüsüne geçe
~lttir. 

Avam llamaraııada ', 
bazı ıaauer 

Londra : 24 (a. a .) - Bah
riye nazırı Morgsson, dün Avam 
kamarasında bir ,suale cevaben 

demiştir ki : • 
<- Britanya imparatorluğu-

nun muhtelif kısımları askerlerin
den şimdiye kadar esir düşenle· 
rin miktarı 66.000 dir. 

Sağ Cenah mebuslarından bi-
risi Filistin askerlerinden esir 
düştnlerin miktarını ve bunlar 
arasında Arap ve Yahudilerin 
nisbetini öğrenmek istemiştir. 
Nazır demiştir ki : 

c- Filistinli esirlerin mik -
tarı 1182 dir. Fakat bunların a · 
rıssında y ahudilerin ve Arapların 
ne nisbette olduğunu bilmiyo-

rum. 

11flde glrltm• 
Vitı 24 (a.a) - Dün amiral 

Darlanın riyasetinde başlıca kabi 
ne azasının hazır bulunduğu bir 
içtimA yapılmııtır . 

Bu içtimada dıf ve iç siyaset 
vaı.i yelleri görütülmüştür. 

MmU1araglre 
( Birinci sayfadan artan ) 

kova yoluna ve Donet mansabına 
yakın bir yerde Pagoro ıgogun ~le 
geçirilmesi, bütün bu va1'ıalar, ge· 
rek fngiliı. nikbinliğine ve gerek 
önümüzdeki ilk bahara kadar kı · 
rılmamış bir cephe :üzerinde mu· 
kavemet bahsindeki Sovyet im
kanlarına ağır darbeler vurmuş· 
ıur. Terazinin Sovyet kefesi bj r 
düzelme ümüdi kalmadan aşagı 

iniyor. 
Anglo - Sakson birliğinin fa 

aliyeti ise, Avrupa mıntakasında 
vukua gelen ltatt hadiseler üzerin
de hiç bir tesir icra etmemiştir. 
!Y1oskova ve Lonclrada Sovyet 
cel9hesinin Dinyeperde tutunabile · 
ceti ve Moskova • Roatok • Tifliı 
hayati yolunun tehlikeden uzak 
bulundurulabilecrği ümid edilmiş 
tir. Alman zırhla tankları, hasmın 
bu ümidini "ortadan kaldırmıştır. 
Fakat tngiliılt-rin üzerinde aldan· 
madıkları bir şey var : O da Sov 
yeller birliğinin inhilAlinio haı bin· 
netictsini tayin edeceğidir. 

Budapeote : 24 (a.a) - Ma· 
car ajansından : Ukrayna cephe· 
sinde müttefik kuvvetler, dftşmanı 
daha f aı.la geriye atmakta ve ha · 
rekatına usul dairesinde devam 
etmektedirler. Düımanın bu cephe 
üzerindeki hava faaliyeti hissedi
lir derecede azalmıştır. Macar ko· 
ıuna mensup ordular son muvaf 
fakiyetlerini faı.lalaştırm1tl ar ve 
Done! nehrine yaklaşmakta bulun 

muşlardır. 
Berlin : 24 (a.a) - Alman 

tebliği ) _ Doğuda takip ~e taar· 
ruz hareketleri devam edıyor . Is 
panyol mavi fırkası doğu cehhe
sinin fimal kısmında bi! ~ovy~l 
mukabil taarruzunu puskurtmuş 
ve dütmana ağır kayıplar verdire
rek yüzlerce esir almıştır. Kırım 
merke:ı cevresinde Alman tayya · 
releri 6000 tosluk bir Rus gemisi 
batırmışlard.r. Alman tayyareleri 
Moskovaya yangın ve infıllk ~om· 
baları atmışlardır. Şimal Afrıka 
sında Alman avcı tayyareleri ~ç 
lngiliı tayyaresi dütfirmbşl~rdı~. 
Dün gece düıman tayyarelerı şı· 

• • • ı 1• Almanya sahillerinde bazı yer-
ma ı g· 

te. Vitide yeni yasayı hazırlamak· tere ve bilhassa Hımburg ve 
1

• 

lllan komite uaıından biri ye• 1 bombalar atmışlardır. Sivil halk 
ili F e e d ' 'd' ranaa rejiminin < Cümhuri-

1 

arasında zayiat mühim eğı . ır • 
~~t > olm11ını teklif etmiıtir. Fa· k d 
'it bu teklif reddedllmittir . Sovyet ordusu timdi~e . a ar 

• • • 1 260 tümen zayiat vermışbr . B~ 
Cephe vaziyetine gelince : rakamlar ihtiyat kaydiyle t~lakkı 

Aı_ -· . . , . ı · d' Bu rakamlar hakıkaten 
-~ıv Moıkovaya yent bır ta· edılme ı ır. ar.... I d ' l d' •'mdi Sovyet mu· • .. ze geçmişlerse de cephede kabul e ı sey ı ,,ı a 
:Ghiın bir değişildik yoktur. Şim· kavemetinin ortada olmaması 1 

• 
~ bateın tazyik cenupta toplan· 1 zımgelirdi. d 

lftır. 1 Sqvyetler ıimdiye ka ar cep· 

lllL B.udieni orduları mühim en heye otuz btf ordu .sok.mutlar· 
-ıt b d Almanlara göre, yırmı dokuz '-t rı ölgelerini terkederek Do· ır. . 8 le m 
...,_ havzasına dohru çekilmekte- ordu imha edilmiştır. u ra a • 
.., A a larda mübalAA'a sezmek imkansız 
lıt~ loıanlar Rostok f ~hri ön- dal!r'ı•..ıir. Kırımda mukavemet do· 
dil.. telmiftir. Bu ıehrin yakında .... au 

'"tllltai beklenebilir. vam etmektedir· 

Sovyetıere gire 
(Birinci sa) fadan artan ) 

Sovyetlerin elindedir. Almanlar, 
Mozaisk ve Molroılavez bölge
sinde durdurulmuştur. 

Sovyetltr bü) ük ve şiddetli 

mukabil hücumlar ) apmışlardır. 

Londra: 24 (a. a .) - Rus -
Alman cephesinde faaliy et mer· 
kezinin cenuba doğrü sarih bir 
surette kaymış olduğu ka~ dedil
mektadir. Moskova· tam bir sü-

kün içinde en fena vaziyeti kar
şılamı}a hayırlarıır ve şehrin bü-

tün mühin noktalarına kara 
maynleri koyarken Alman ordu. 
lan da Ruslar tarafından 35.000 
kişi tahmin edilen ağır kayıplar 

vererek Tahaıofu almışlardır. 

Moskova bu kesimdeki vaziyetin 
vahim olduğunu gizlemiyo r. Di
ğer taraftan Almanlar Kırıma 

girmek ıçin gayretlerini bir misli 
daha arttırmışlardır. Ve Arianskı 
aldıklarını bildirmişlerdir. Fakat 
bu fehirlerin düştüğünü Ruslar 
teyit etmektedirler. 

Moskova : 24 (a. a .) - Dün 
geceki Sovyet tebliği : 23 ilkteş 

rinde muharebeler bütün cebhe 
boyunca dev&m etmiş ve bilhassa 
Moıkova ve Moroılavez istikamet
lerinde şiddetli olmuştur. H\tları
mı:ıa .Yapılan birçok cıddi ve şid
detli Alman hücumu geri püs
kürtülmüstür. Çete faaliyetleri 
bilhassa Simolenık ve kalenin 
çevrelerinde fazlalaşmıştır. 

fella izli Ht*1arı ' 
(Başlarafa Birıncide) 

çok candan tezahürata muhatap 
olmuılardır. Halaydan aynlacağı 
dakikalarda Milli Şefimiz Hatay
lılara şu nutuklarile .veda etmiş· 
!erdir. 

• AntakyaWar l 
Şimdi sizinle konuıurken bü

tün Memlekete Hatay hakkında 
duyduklarımı söylemek istiyorum. 
Bir iki gündür Halayın her buca
ğını görmeğe çalıştım. Her yerde 
valandaşlanmı, Anavatana kavuş
tuklarındanberi geçen iki sene zar· 
f ında çok ilerlemiş buldum. Cüm
huriyetin halk için çalışan idaresi 
ve Anavatanın Hataya gösterditi 
şefkat ve sevgi, memleketin bün 
yesinde yaratıcı tesirini derhal 
göstermeğe başlamıştır. Hataylıla· 
nn vatanseverlik duygularından 
çok sevindim. Hatayın, bütün Türk 
vatanında kahramanlık. Fedakar· 
lık misalleriyle adını andıracak bir 
durumda oldutunu bütün memle
kete bildirebilirim. 

Sevgili Hataylılar : 
Büyük Atatürk Hatay için çok 

hasret ve ııtırap çekmiştir. Şimdi 
bir bayram sevinci ıçinde yaşar
ken Atatürk'ün kahtaman ve kut· 
sal adını ta yüreklerimizin içinden 
gelen aziz duygularla anıyoruı.. 

Vicdani saygılarımız ve derin sev 
gilerimiz Onunla beraberdir. 

Antakyalılar : 
Cumhuriyet hükumetinin tat· 

bik edilm,kte olan programlar, 
her sene deniz. kıyısından uzak 
köşelere kadar feyizli tesirlerini 
göstereceklerdir. Bu eserleri ben· 
de yakından görüp takip edece
ğ'im. Şimdilik size veda ediyôrum. 
Snden de vatanın öteki bölgele
rine selamlar ve sevgiler götürü

yorum .• 

TORKSOZO 

Macarlıtaaıa 
lıtaabal koaıoıoıa 

Budaptşte : 24 (a . a.) -
Macar ajansından : Kral naibi 
elçilik müsteşarı Baron Miıge

kestenbergi Macaristanın lstan
bul baş konsolosluğuna tayin 
edilmişti r. 

11111 lapoa 
başveklll 

Tokyo : 24 (a.a) - Eski baş 
vekillerden ve Koneye kabinesin
de nazırlık etmiş olan Baron Hi
ronumenın 14 a~ustos ıuökastınd'l 
aldığı yaralar eyileımiştir. 

Bu münasebetle Baron impa 
ratoru tarafından kabul edilmiş , 
bundan sonra da adlıye nazırı 

Margi Gido ile görüşmüşlerdir. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 25.10.941 

7.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzik: Hafif program (Pi.) 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 l\'lüzik : Senfonik Program 
(Pi . ) 

8. 15 Evin saati 

8 .30/ 
8.45 Müzik Senfonik Programın 

Devamı (Pi.) 
13 30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

13 33 Müzik: Türkçe Plaklar 
13.45 AJANS haberleri 

14.00 Ankara Sonbahar Al Ya
rışlarının Tahminleri 

14.40/ 
15 30 Müzik : Riyaseticumhur 

Bandosu 
18 00 Program ve memleket sa· 

at ayan 

18.03 Müzik: Fasıl Heyeti 

18.40 Müzik: Radyo Caz ve Tan 
go Orkestrası ( 1. Özgür 
ve Ateş Böcekleri ) 

19.00 Konuşma ( Kahramanlar 
Saati ) 

19.15 Müzik: Radyo Caz ve Tan 
go Orkestrası Programının 

ikinci Kısmı 
19.30 Memleket saat ayan ve 

ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Küme Sazı ( Saz 
Eserleri ) 

20.15 Radyo G~zetesi 

20.45 Müzik : KarıŞtk Şarkı Ve 
Türküler 

21.00 Ziraat Takvimi. 

21.1 O Müzik : Dinleyici istekleri 

21.45 Konuşma: ( Günün Mes'e 
leleri ) 

22.00 Müzik : Radyo Salon Or
kestrası 

22.30 Memleket saat ayarı, ajanı 
haberleri ; Ziraat, Esham -
Tahvilat , Kambiyo - Nu 

,kut Borsası (Fiyat) 

22.45 Müzik : Radyo Salon -Or 
kcstrası Programının ikinci 
Kısmı 

2'.!.55/ 
23.00 Y annki program ve kapa· 

nış 

DOBTOB 

Muza/fer Lokman 
ıagllltlea itibaren Bııtaıaruu •••· 
r•••IWl•llnd• sa11aıe ....... , •• 

Sayla ! 

···--~ 
Refika Recep Tümerkan 

Adana Biçki Yarda 
Yeni sene talebe kaydına baflamııhr. Kayd oe 

kabul feraiti Bebekli Kilise sokağındaki biçki 
yurdunda öğrenilir. 13400 

• ............... . ~ ............. 49 ..... ~ ........ ~ ............... . ..................... .. 

• • • • • 

! N A l A R 1 O 1 K K A T E !.. l • • 
i Osmanlyede "CUMHURiYET,, lsmlle açtlOım Otelde ı 
! mUfterllerlm her tUrlU istirahat vasıtasım bulacaktır. i 
• • 
• • • • • 

! CUMHURiYET OTELi l ! :-.; = = = :: :: = = = :: = = :: :: :: :· . ! 
i Osma niyenin en konforlu, en temız otelidir. ı 
i Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa .. CUMHURiYET,, i 
! Otellnl gllrUnUz... i 
t Edineceğiniz intiba sözlerimizi teyid eder.. i 
i 9- 15 13516 • 
• • • • .. ~ ........ ~ ........................... ~ .................................. , 

SEYHAN C. H. P. ÇINARU OCAGI RİYASETİNDEN: 
Ocağımızın yıllık kongresi 27 - 10 - 941 pazartesi 

günü saat 20,30 da Ocak binasında yapılacak kongreye ve yeni 
idare heyeti seçimine teşrifiniz rica olunur. 

1---------------------------------------------~----

1 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi ~ 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Ban~asmda kumbaralı ve ihb9rsız tasarruf hesaplanna en 
az .SO lırası bulunanlara senede 411 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana göre ikr.ıımiye datıtılacaktu. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 
.a .. 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 •• 4800 .. 
160 

" 20 .. 3200 
" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 3üzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh'.il, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------------------------------------...... 
•****************** 

En seri ve en kati şe· 
kilde yalnız kaşe 

GRIPIN 
ile geçer 

• a • Havaların serinlediti bu il 
günlerde alac atınız ilk a 

tedbir evinizde birkaç. GRıPIN bulunduruıak olmalıdır. M il 

~ Kll\hi bozmadan, mide ve böbrekleri 
n yormadan ııbrapları dindirir. 
il Lüzumun~a pnde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakının• 
il her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. 

'" l 

1 
" ve il 
il 
1. 
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PHILIPS 
il AN 

lskenderunMal Md.lüğünden: t 
~ 

Muhammen 

K agnak Makineleri 
AZ C[REYAN SARfiYATI, SESSİZ İ~lEM(, UZUN ÖMÜR. 

Kapı Mahalle veya 
No. köyü 

269 Sotukoluk. 
A 

2731273. > 

275 > 

Cinsi 

Ki. Bina. 

> > 

Kıymeti 

Müştemilatı Kimden metruk oldu~u Lira K. 

Tah. 4 oda 1 Mut. Agop. Citerciyan kızı Anna 300 00 

Fev. 1 oda 2 oda. Matyos Balyan kızı Vartubi 1000 00 
Tah. 1 Mut. 
Tah. 2 oda 1 Mut. Ohannes Sucu KaraoQ'lanyan 100 00 > ) 

276 > > > > 220 00 

PHILIPS 
Filip kızı Marta Şemun 

278 ) > > Fev. 2 oda Tah. 1 oda Matyos Balyan oğlu Hayık 600 00 
279 ) ) > Tah. 2 oda 1 Mut. · > > > 500 00 
280 400 00 ) > > > > > > ) 

281 > > ) Fev. 1odası1 Koridor Kasayan Derestepyan 1500 00 

Kaynak Elektrotları 
Tah. 6 oda. 1 Mut. 

286 ) - > > Tah. 3 oda. 1 Mut. Mardıros Ayvazyan O. Samiel 400 OD 
292 > > > Fev. 1 oda. Tah. 1 oda. Artin Sarrafyan. Oğlu Agop 150 00 
295 ) > ) Bir bab Dükkan. > > 400 00 

Her madene göre ve her işe .göre 
en mu' afık kaynak çubuğu. 

301 ) > > Tah. 3 oda. 1 Mut. 1brahim Ayvazyan. O. Osap 350 00 
303 > > > Bir bab Dükkan. > > 150 00 
305 > > > > > > > 150 00 

306 > > > Tah 4 oda. 1 Mut. Hırant Ayvazyan oğlu Osap 500 00 

Yukarda yazılı gayri menkulların mülkiyeti açık arbrma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanlaıın 

3/11/Y41 tarihine müsariif Pazartes i günü saat 14,30 dan 16,30 kadar M.tl MüdürlÜQ'Üne müracaatları. 

19-22-26-1 13542 

Mufassal teknik izahat isteyiniz ------- -
ı""""""""""" .... """"""""""""ı r"""""""""""1 
ı ı f IJI bir hizmetçi 

ı aranıyor IDr. Cevad Sargın! 
1 i Clld, Saç ve ZlllreYI Baıtabldar f 
J Mltellaııııı i Muharrem Hilmi Remo i ldarchancmiı.e müracaat 

:"""""""" .... " .. 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : ı ABİDİHPJ~A Cl.~ DESI NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfOH : 110 

Nllletçl eczane 

f UAT ECZAHANESİ 

#A#X*#AAA*AAAAAAVXXXAAV**D 

En Büyük Hakikat~ 
M R ./~, 1 
M · ~ M 

~ A j 
~D 
" =v " iO 
!L 
" . 
= 1 " !N 
" il 

" 
DIŞ MACUNUNUN YARA TTlll SIHHl T, 

CAZİBE YE 60ZELllKTiR 1 
il "Radyolin,, harikulade mües-
11 sir terkibi, daima tazeliği ile 
il temayüz etmiş ve onbinlerce 

1 kişinin tercih ettiği yegane diş 
M macunu haline gelmiştir. Diş 

il hıfzıssıhhasında ve güzellitin· 

de parlak neticeler verrn 

"Radyolin,, sizi terkihi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müstağ· 

ni kılmıştır. 

• n 
" RADYOLIN 

1 
" 

a _.. ...•..•. , Mi .......... -
. -

MUTEHASSIS 

·ar. Ekrem Baltacı· 
1 

HASTALARINI HER 60N MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 1 

11 OSTOHOEKI MUAYEHEHANESİHOE KABUl EDER 
1 

i lıtanbul Beyoflu Toluııtlıyan oteli ıır•ıınJa B•lo ı 
ı ıo/ııa/ıı Numara :4 C. 15- 16 ı · Yeni poetene yeninde 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

•• 
iş Bankası 

Ktlçtlk tasarral bııa,ıarı 

1941 
llram11e plaaı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, a Mayı•, 1 Aiaıteı, J //tıineiterrlıt 
tcırihlerincle yapılır 

1941 bıramlJılırl 
ı Adet 2000 Liralık 2,000 Lir• 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 
4 > 500 > 2,000 

8 > 250 > 2,000 
35 > 100 > 3,.50' > 

80 > so > 4,~00 

300 , 20 ., f ,000 

TUrklya ı, llenka•1n• pera yat•rmakl• yeln•z para 
b~rlktlrm• olmaz, aynı zan~~n.:~ ullhlnlzl 

denemlf olureunua. 

:ff ... •ffffMC•ffffff .. ffff .. ffffffffffff .. ffffffff: 

i AKA GÜNDnZ'ün i 
ı :=:~w:wgg~##:#w#n::g: ı 
ı ı 

ı Tu··rk D ı ı . uggusu ı 
ı ı 

i Veni Çıktı 1 
ı ı 
ı 75 KURUŞ ı 
ı ı 

ı""""""" .... """"""""""""""""ı 
...... ~ ..... ff ..... 

--

" 
r Abeae veUU '1.,ÜHKSÖ~Ü 

GONOELIK GAZU! • AD• NA 1 

ı prtıarı --
Salıi1l oe 8Q1mulıarriri 

ı Sen elifi . . . I 400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
I Aylıfı . . . 125 • -

ı -- Umumi Neşriyat M•t/IUt 

J hanl•r lç&n ı•r·eye MACiD 80ÇL0 - -
~ mUr•ceet ~melldlr Basıldıtı r•r : TDRll'~OZC Mott.-11 

••••f*ilitHtttf 

r"""""""""""""""" .. """""""~ 

1 Kızılay Cemiyeti askerlerimize 1 
i kışllk hediye almağa başladı i 
f BABB tMAN ASBBBLIBIMIZB BlljLIB J 
ı BBDIYB BAZIBLIY ALIM S i A clanamız geçen yıl kahraman aıkerleı imiz için 1 
ı 60 bitt parça kırlık hediye vererek yurcl içinde en ile· 
ı ri dereceyi bulmuıtu. Bu yılın lıııı ela gelmiı çatmıı· J 
ı tır. Hudutlarımızı belt.liyen kahraman yaurularımız.ı S 
ı oman•ız, zalim kıııP ıoiuklarınclan muhalaz.a için 

1 ı bu Hne ele luılı/ıı hediyelerimizi tez elden hasırlıya• 
ı rak cemiyetimize uerilmeıini ıayın yurclaaılarımızclan 
ı belılemelıleyi.a. 1 
ı Kızılay Cemiyeti Seyhan Merkezi S i Alınauk yeni eşya şunlardır: Pamuklu hırka, don, gömlek, S 
ı çorab, yün kuşak, yün kazak, yün eldiven ve yün batlık. S 
""""""""""""""""""""""""~ 

:SZK&& JCZ**~ . .. ... . .. ......... . ·•· 

NEVROZIN 
ııtıa •lnl•n• paaıeldrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

llB Tlll Bil 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla

nnı sür'atle izaleye kilidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsa-1 -.;e 

adcle ısbraplan NEVROZ it 

tedavi edilir. Müeasiriliç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 
, 

NEVROZiNiTERCIH EDINZI 
lc.hınia Gind• .i Kt11e Alınabilir 


