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BazıY 

p 
Bütün dünyada olduğu gibi 

meııılekctimizdc: de bu yıl göı ül· 
ıncnıiş Lir_kış lıüküm sürmekte · 
cJir • Bu ) üzden bazı tren kaza
ları "ltnnkta , postalar ve tfü:cın 

nakliyatı sekteye; u~ranıış 

ıınaktndır. Şehrimi:ı.e ü-; ~ün 
denberi lstaııbul postası gelme
mcktedır. Keza evvelki iÖndcnbe· 
ri Ankeı n po&tası Ja kesilm iştir. 
Buna uebep Ankaradan bu tarafa 
hir kısım luııta vukubulan arıza 
dır. lstımbul postaimın bugün 
ielmesi muhtemeldir. 

. E.v\'elli gün lstanbuldan kal· 
kan tiren ileri i'tasyonlıırdan biri 
civarrndal.:i bir rayda:· haıııl olan 
arıta ılolayısiyle bir kata ~eçir 
miş ve bir kaç VllllO~n devıılmiş· 
tir. Zayiat olmallığı hildiıilmek· 
tedir. 

ı•• ... H ................... ı 
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1 Alman 1 
• • i askeri i 
f durumu 1 
ı d. " ı ! ne ır r : 
ı . i 
i BiR AlMAN . YARBAYI ! 
i VAZİYETi iZAH EDİYOR i 
ı ı 

8 erlin : 6 (a. a.) - Yarbay 
Kı auıe askeri durum hakkııı
<.la şu malumntı vermiştir 

<~ir haftalık harp harelı.:etlerinde 
hısscailir bir değişiklik olmamış
tır. Bununla beraber Şarkta ve 

Libı ada Çetin müdafaa muhare
beleri olmuştur. Bu ~uharebe
l~rin chemmİJeti lüçül tüleme1 .. 
Uç haftadaıılıeri Sovyctlcr, bü
yült ihtiyat kuwctlerini, Alman 

ıuevıilerinc karş ı harekete geçir· 
rniş bulunuyor. Biribirini kova
lıyan dalgalar halindeki Sovyet 
tnarruıları Sovyetlere verdırilen 
bü hl. }u .. \ı.ayıplaıa rağmen devam 
ediyor. Eden'in Stalinden bu ta· 
arrı.ı:ıların son hadde kadar ilt>ri 

~ötürülme<>ini ia\edi~i faıı.edilcbi· 
lır. Bu suretle güdülen hedef do· 

fU A yadaki lngiliı. - Amerilan 
nı ll vaffakiyetsiz.lıklcrin i karşılaya
cak bir ffiU\aıene bulmaktır. Al
n_ıan. v.c müttefık askerlerinin çe
tın ıklım şartları ve inııdcı biı 
mücadele içinde çektildtri sıkın
tılar bu harbin yüksek ola\'ları 
aı asındadır. Mütı~fıklerin Lihya. 

da gösterdikleri fcdal.:5ı lıllarla 
<lolu n~uka~"meti hrıkkınclu da av
nı ıeyı sovleınelidir. Çünkü bu 
mukavemet 1 . 
- tG a; ı ve malzeınece 
us n kuevetlerc karşı yapılmış
tır. Avustralya y . 
t I d't it ve en11clandanııı 
e ı ı R ında bulunması L'h 

daki hareketler ü1.eriııde 
1 

1 
• y_a: 

esırını 

gösterme} c ba~lamıştır. Şimdi 
J. ı ler ya Lıbya harekatına 

en etmek veyalıud buraya 
scvkettiklr.ri tümenlt:rlc malume. 
yi } oldan çevirerek Uı.ak$ıırka 
yollall'ak ve hı1ylece Singapur· 
daki durumu duı.eltmek 10runda 
dır. 

Ruz.Qeltin Beyanatı 

Aııkaıa : 6 (R. G.) - Ruz· 
velt bugün kongreye izahat ver· 
nıiştir. 

Kiralama, ödunç verme Kanu 

dn~n Çekoslavakyaya da teşmil e
dnıiıtir. 

1 Tren Kazaları Oldu; 
• 

Kardan lşliyemiyor 

Sovget cephuinde bir bataryanın piyade ile iıbirlifi 

Moskova : 6 (a.a.) -- 5 ıon 
kanunda kıtalarımıı. ccbhenin ba· 
11 keı>iınler indt' ~iddetli mu hare· 
bt'lerle ileri harekatına devam et· 
miş, ban köyleri ve kasabaları 
geri almıştır. Alınanlar insanca 
v~ malzemece agır kayıplar ver· 
miştir . 41 Alman tayyaresi cHi · 
şürdük, 11 tayyare kaybettik. 

Londnı : 6 (a.a.) - Sovyet 
tebliğine ek : Sivl\~topol müdafi· 

leri , ş hrin müstahkem müdafu 
mevzilerine hücum eden bir Al· 
man piyade ala>·ını bozauna u~· 
ratmıştır. 600 Alman ıubay ve 
eri öldürülmüştür. Almanlardan 
bir çok malı.eme alınmıştır. Prav
da gazetesine göre, Sovyct bom· 

ba tayyareleri Kırımda bir Al· 
man piyade alayını yolt ederel 
onbeş tank ve yüzden fazla kam
yon tahript ct miıti r . 

Mo~ko\'a : 6 (a.a.) - Sovyet 
haberler bürosu ltalyan 1'uvvetle · 
rinin uğradı~ı a~ır k~ıplara ve 
bu kuvvetlerin maneviyat düşük · 

Şarkta 
Sovyet 
kazancı 
Bir çok yerler 

daha alındı 

Şarlı cebheainde 

ltalyan ku~vetlerinin 

cok leci akibeti , 

lü2üne işaret ediyor : Kendi istc
~ile teslim olan bir ltalyın yO ı. · 
başısının söylcdi~l~rinc göre , üç 
ltalyan tümeninden ikiıi üçet bin 
ve ilçöncüsü de 2600 asker lcay· 
betmiştir · ~ lki süvari alayı da he
zimete uR"ramıştır. Siyah iÖmlek· 

Postahane/erde 
tasarruf hesapları 

Halk biriktirdiği paraları isterse 
mahalli postahanelere yatırabilecek 

Ankara : 6 (Türksözü Muha· 
birinden) - Posta, Telgraf ve Te
lefon Umum Müdürlüğil yurdu 
muzda postahanelerin biriktirmek 
maksadiyle getirilen paraları ka-

liler I.cjiyonu do 1500 1'i$iden 
ibnret olan mcvcudonun ynrısını 
kaybetmiştir • İtalyanlar harbin 
bitmesini istiyor . >.imanlarla ıır • 
lıuında için için büy6ycn bir w
tu~Juk vardır. 

Stokholm : 6 (a.a) - Rualar 

SQvir nehri kenarındaki Fin mcv· 

JUcrine larıı aeniş ölçüde bere

ketlere girişmiştjr. Korkunç bir 

~uta ve kar fırtınalarına rat· 
men Rus lıtıları Finleri bozguna 

uğratmııtı r. Bu taarruılar Finlın· 

diyada büyük bir heyecan',uyan· 

dırm ıştır . Fin i'&ıeteleri mem 

leketin i.tikbali hakkında duyulan 

kaygıları belirten ve Finlandiya· 

nın barış i&tedi~ini göıtcren yazı· 

lar neırediyor . Fin guctelcrine 

göre , Finlandivada 21 Alman 

askeri öldü rüldüğü ' için Almanlar 

garnizon larının bulunduA-u ycrl~re . 
Gestapoya menıup huıuı;i inzibat 

müfrezeleri göndermif tir. 

llMAN HARİCiYE NAZiRi 

MACARİSTANA . GİTTİ 
y 

r . 
' 

,• . 

At rikada'ki son 
lngiliz faaliyeti 

Kahire : 6 ( a.a. ) - Hava 
kuvvetl-:rimiz A2e<lafya böliosin· 
d~ durmadan hücumlarına devam 
ederek düıman top!ulukları ile 
ta$ıtlarıııı bombalamış ve bir çok 
uüşmıın avcısını tahrip etm iştir. 

bul etmeleri etrafında tetkikler 
yapnı"ktadır. Bu tetkiklerden alı· 
nacak neticelere iÖre banka ol
ınıyan yerlerde hıılkımııın taur j 
ruf ettikleri paralan postahanelc· • 
re yatırmaları mümkün olabile· 
cektir. 

-
Alman Haric(qe Nazırı 

Fon Ri!Hntrop 
K<>lıirc : 6 (a. a.) - Rardiya· 

da ele geçen harp esiri sayısı 28 
subay olmak üı.rre 1800 Alman 
ve 165 suhay olmak üz~re 5278 
ltnlyandır. ! !alfaya dolayl:nındaki 
mihver kuvvetlerine hücum edil 
ıniştir. 

J,, , i/iz akınları 
Londıa : 6 (a.a.) - İngiliz 

tayyareleri Bre~t ve Şerbura dok · 
lar111a şiddetli hücumlar yaptı. 

Hollanda açıklarında hü} ük bir 
iaşe gemisi batırıldı. 

Şehrimizde dünkü 
Ekmek sıkıntısı · 

Şehirde bilhaısa0dün bir ekmek sıhıntııı baf göıter· ... 
mirtir · Halkımızdan bir coğu öğleden •onra ekmek temin 
etmek imkanını bulamamı~tır . 8a%ı fırınlar akıam üzeri 
pide çıkarmıı ve bu fırınlara büyük bir tehacüm olma,. 
tu r • • Yaptığımız tahkikata göre, ıehirde un fOktur . Fırın· 
cılar Fırın adedinin az olduğuı.u ve 611 yA~Jen ihtiyaca 
lt.df i imalat yapılmatlıtcnı •6yl•m•lt.t•tlirl•r. 

Budapeşte : 6 (a. a.) - Al

man Hariciye Nazırı Fon Ribent· 

rop Kral Naibinin ve Macar hü

kumetinin daveti üzerine bir kaç 

iÜn ~ürecek resmi bir ziyaret 
maksııdiyle Macaristana gelecek
tir. Nazır dün Almanyadan hare· 
ket etmişt i r . Fon ~ibentrop Ma· 
car devlet adamlariyle iki mem· 
lekcti ilg-ilendiı en bütün meı;eleler 

hakkı nda görüşecekti r. 

M11ırın vertliii 

•on ilci it.arar 

Kahire : 6 ( A . A. ) - Mı· 
ıtır , Finlandiya , Buliaristan ve 

Vişi ile siyasi münasebıtını kes

miıtir. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 L On••klzlncl yıı - Sayı : 5202 

Kahraman Orduya 
kış için hediye 

Adanada altmış bin 
liralık hediye hazırlandı 

Şehrimizde Kahraman asker
lerimize kış hediyesi için verme 
hazırlıklar hararetle devam etmek· 

tedir . Adananın yaptığı rardım 

lar şimdilik altmış bin liraya yak 
!aşmıştır . 

Develi : 6 ( A. A. ) - Kalı 

raman Erlerimize kışlık hediye 
tedariki için kasabamız halkı ta 

rafından ilk olarak teberru edilen 

1221 lira elli kuruş Kızılay Umu 

mi Merkezine gönderilmiştir . Te 
bcrru devam ediyor . 

ıı:ı:ıııııı:ıııııı:ıııııııı 
Aınerikada 

9 milyon 
Yeni asker 

Vaflngton ; 6 (a. a.) -
Askeri hizmete çajiırılabl· 

lecek 20 - 45 yaş arasm· 
dakl erkeklerin kaydma 16 
Şubatta başlanacaktır. Kay
dedilecekler in &ayı ı 9 mll· 
yon tahmin edlllyor. 

:ıı:ııııııııııııııııııııııı 

Parti 'grupunda 
·dünkü konuşma 

Münakalat ve Maarif 
Vekilinin izahatları 

Anı.mı:.. : 6 ( /\.. A. ) - C. 
H. Partisi medis grupu umumi 
heyeti bugün snat 15 de Reis 
Vekili Seyhan mebusu l lilmi Ura 
nın reisliğinde toplandı . Celse 
açıldıktan ve geçen celseye ait 
zabıt huUisası okunduktan sonra 

kürsüye ırelen Münakataı Vekili 
son haftalar 'Z.arf ında hüküm sür
mekte olan şiddetli soğuklar yü· 
zünden kara ve deniz vasıtalannın 

maruz kaldıkları müşkilleri ve bu 
meyanda hrıdis olan kazalarla 
onlara karşı alınan tedbirleri izah 

ve grup umumi heyetini umumi 
nakil işleri üzerinde tenvir etmiş 
tir . Bundan sonra ruznameye 
~eçilerek Bursa Mebusu Nevzad 

Ayas'ın ilk öğ'retim ökretmenle
rinin kalmış alacakları hakkında 
hükümetçe ne düşünüldüğ'ünü 

Maarif Vekilinden soran takriri 
okumuştur . 

Bu hususla izahat veren Ma· 
arif Vekilini müteakip takrir sa

hibi ile birlikte söz alan haljplcr 

sinlenmiş ve bu mevzu un teşkil 

edilecek bir Parti Komisyonunda 

tetkiki hnkkında hükümetin de i~

tirak ettiği ta~rir Grup Umumi 

Heyetince ~abuledilcrek celseye 
nihayet verilmiştir. 

ı-- -uZakşarkta 
Son vaziyet 

FevkaIAde 
tebeddül yok 

Vaşington : 6 (a. n.) - Teb· 
liğ : Pat.ar günü Mı.millanın şi· 

mal batısındaki Japon hücumu 
düşmana ağır kayıplar verdiri
lerek püskürtülmüştür. Bu hü
cumlarda düşman 700 ölü ver· 
miştir. Harbin başındanberi düş
manın u~radığı bu ilk muvaffa
kiyatsizliktir. Oregidor kolesıni 
bombalayan elli iki düşman tay
yaresindeo dördü düşürülmüş, 
dördü de tahrip edilmiştir. 

Çunking : 6 (a. a.) - Çin
liler şimal Siyanks cebhesinde 
Sansangın 40 kilometre şimalin· 
de bir \~ok şehirleri ele geçir· 
mişrir. 

Singapur : 6 . (a.a.) - Perak 
çephesiııde )'t!niden bir miktar 
çekildık. Pahanidede çekilme ol
muştur. joponlar Johoriye hücum
lar yaptı hasar aı.dır. 

1 A s keri vaz iyetin tetkiki 1 

AKDENIZE GELEN 
ALMAN DENİZAL

TILARIVE VAZİYET 
Ş 

imdiye kadar Al,;.an denizaltılarının Akdenizde bir f aa/iyeti gö· 
rıilmemişti. Brı denizin garbinde Ark Royal'in: hir Alman deniz· 
altısı tarafından balırıl.nası şu lıakikalln i meydana çıkarmak· 

tadır : 

• 1 - Alman denizaltıları Akdenize Cebeliillank boğazından 

geçerek 11irmişlt1rdir. Şu halde Cebelüttarık botazındaki lngiliz kara· 
kol kuvvetleri ve denizaltı müdafaa tesisatı düşman clenizaltı/arının 
6u bola~dan geçmesine mani olocak vaziyetle delildir. 

2 - Almanlar At/antik muharebesinden ayırarak Akdenizc 
d•nizaltı iemisi eetirebildiklerine göre, ya ellerindeki denizaltı mevcu· 
ilu çofalmıı, vegahut Fransı:ı ve ltolyon denizaltılarına vazı yed el· 
mişlerdir. 

- Gerisi ikincide -



Yapdaa tiren ve '8•11111er 

Kurtuluş Bagramını . ı 
Hararetle Katladık 1 

Adananın Beşkanunsani kur
tuluş gününün 20 inci yıldönümü 

bayramını bütün Çukurovalılar 

çok candan tezahüratla kutlamış

lardır.: Havanın güneşli ve fakat 

çok sotuk olmasına ratmen şeh

rin sokaklarını onbinlerce halk 

doldurmuştu. Her yıl oldu~u gibi 

bu defa da Adananın tarihi hay

ratı saat dokuzda saat kulesine 
törenle çekilmiş ve bir talebe hay

rata ait şiirini okumuştur. Müte

akiben Atatürk anıtına gidilerek 
çelenkler konmuş ve nutuklardan 

ıonr1t Atatürk caddesinde büyük 

reçit resmine başlanmıştır. Kahra
man askerlerimiz; talebelerimiz ve 

gençlik tcıekkülleri muntazam kı· 

yafetleriyle ıeçmişler ve hararet

le alkışlanmışlardır. 
Bilhassa geçit Töreninde Beş

kinunsani okulunun kurtuluş sem 

bolü pek mükemmeldi. 

1922 yılında hüriyete kavu

şan Türk hayratını temsil eden 

Adana kızına ve bu tarihi yaratan 
Ebedi Atatürke sonsuz minnettar
lıklar, sunulan çelenkler arzedili-

yordu. 
Bu manzara, bütün bir güzel

liği, inceliti ve derin bir manayı 
üzerine toplamıştır. 

Di~er taraftan, Milli müdafaa 
kudretimizi temsilen dağ gibi, tunç 
bir heykel gibi duran yurda yük
sek bir emniyet bağışlıyan Meh· 
metcik görünüyordu. Onun ayak· 
ları dibinde toplanmış olan Türk 
köylüsü, istiklal savaşındaki hızı
nı eksiltmemiş, o, fıtri faz.iletini 
daima tecelli ettirditi görülüyor· 
du. 

Burada cephane, silah taşıyan 
köylü kadını, askerlcı imize kışlık 
hediyeler hazırlarken görülüyordu. 

Büyük bir alaka ve derin bir 
zevkle meydana getirilen Beşka
nunsani mektebinin kurtuluş be
diası çok beğenilmiş ve çok alkış
lanmıftır. 

Bayram gecesi kurtuluş sava
ıanda çalışan kahramanlar şerefi · 
ne belediye bir ziyafet ve kızılay 

da bir balo vermiştir. 

U2alılarJan haber : 

Atlantiklerde 

kurtulmuş fakat .. 
Amerikada Şikago şehri ya

kınında Saint Charles'de oturan 
96 yaıında James Kruck adında 
bir ihtiyar bir kaç gün evvel şelı · 
rin kenarında gezerken küçük bir 
dereye düşmüş , burada boğula -
rak ölmüştür . Deredeki suyun 
yüksekliği ancak 70 santimetre 
idi . Buna rağmen ihtiyar kendi
ni toplayıp kalkınamamış ve bo
ğulmuıtur. 

Kruck ıimdiye kadar birçok 
bofulma tehlikeleri atlatmıştı. 

Bunlardan en mühim ikisi şunlar
dır : Kruck 15 nisan 1912 sene· 
sinde 1480 yolcu ile batan Tita
niç vapurunda bulunuyordu. Va· · 
pur battıktan sonra .bir tahta 
parçasına sarılarak saatlerce de· 
niıde kalmış , bu suretle kurtul· 
mağa muvaffak olmuştu . Umumi 
harp içinde ' 1917 aenesinde tor· 
pillenerek batırılan Lusitania va· 
puıundan da kurtulmuş ve deniz
den baygın bir halde çıkarıl· 

mııtı . 
Kruck Amerikada bir kaç Şİ· 

mendifcr kazasını da zararsızca 

atlatmıftı. Bu suretle is n i cTalili 
adam> diye çıkmıştı . Bir kaç se· 
ne evvel bir evin üçüncü katın 
dan yerde duran pamuk balyala· 
n üz.erine düıerek hiç bir zarar 
ıörmeyince ıötireti bir kat daha 
artmiıtı . 

1
Fakat açık denizlerde 

b<>talmayan bu adam 70 santim 
l" yilklelditindeki ıu içinde can ver· 

i tir. 

İki sene sınıf 
dönen talebeler 
Maarif Vekilliği lise ve orta 

okullardaki iki sene sınıf dönerek 
belge alan talebeler hakkında ye
ni bir karar vermiştir. 

Şimdiye kadar lise ve orta 
okullarda iki sene sınıf dönen 
talebeler yaş kaydına tabi. tutul
malcsızın hüsusi okullara devam 
etmekte idiler. Verilen yeni kara
ra göre; bu vaziyette bulunan ta
lebeler de diğer sınıflar için tes· 
bit edilen muayyen yaı haddine 
tabi olacaklardır. 

Ancak bunlardıtn belııcye ta
bi tutuldukları yılı takip eden ders 
devresinde hastalık gibi meşru 

mazeretlerle hususi okullara de
vam edemeyenler yafları müsaid
se bu tahsili ertesi ~ti yapabile
ceklerdir. 

Yeni ithalat 
eşyası geldi 

Gelen malumata göre Son 
günlerde ithalat gümrütüne ltal
ya , lsviçre ve Almanyadan mü 
him miktarda ithalat eşyası gel· 
miştir . Gelenler , Almanyadan 
manifatura ve makine aksamı , 
diğer memleketlerden ise çivi , 
düğme , cam eşyası gibi madde· 
}erdir . Diğer taraftan Amerika
dan külliyetli miktarda fotoğraf 

malzemesi gelmiştir . 

Mebaılarımız 
Mebuslarımııdan Bay Ali Mü· 

nif Yegena , Sinan Tekelioğlu ve 
Cavit Oral beş Kanunsani hayra· 
mımız münasebetiyle şehrimize 
gelmişler ve törene iştirak etmiş · 

lerdir . Mebuslarımız bir kaç gün 
kalacaklardır . 

Cebhe vaziyetinin 
tetkiki 

(Baştarafı Birincide) 

3 - İtalyan bahriyesinin 
Akdenizdek i lııgiliı donanmasına, 
elindeki 100 den fazla denizaltı 

gemisi} le ciddi bir hasar ika e· 
ciemem-:si, bu bahriyenin deniz
altı silahı bakımından da zayıf 

olduğunu isbat etmiıtir. 
4 - Son z.emanda ltalyadan 

Afrikaya yapılmakta olan nak
liyata ingilizler tarafından vuru
lan darbelerin tekenilrünc mani 
olmak için Almanlar Atlantikteki 
denizaltılarından bir kısmını Ak 
denize göndermek mecburi} etin
de kalmışlardır. 

Akdeniıdeki Alman denizal
tı faaliyetini11 en calibi dikkat 
tarafı hiç şüphe yok ki, Alman· 
yanın müttefiki ltalyaya karada 
olduğu gibi, denizde de yardım 

etmek ihtiyacını duymasıdır. 
Hulasa ; bir tayyare gemisi· 

nin batmasını ve bir drotdotla 
diğer bazı cüıütamlann torpil · 
lenmeaini intaç eden hu vakadan 
çıkarılan deulerden biri de, bil
) Ülı: muharebe gemilerinin etra
fını saran emniyet kuvvetlerinin, 
Alman deniı.altılarını filoya hü
cumdan menedewemeleri ve en 
modern denizaltı dinleyici ve bu
lucu cihazlara ra2'men, onları 
keşfedip imha edememeleridir. 
İtalyan üslerinden, yahut muh
temel olarak Fransız limanların
dan istifade edecek Alman d~
nizaltıları bundan sonra Akde
nizde İngiliz donanması ve nak
liyatı için büyük bir tehlike tet
kil edecektir. Deniıaltı ıi!Ahı ma
hirane kullanmak hususunda Al· 
man bahriyesinin tefevvuku Ark 
Royal hadisesile bir kere dahs 
tebarüz etmektedir. 

ZA Yl - Ziraat Bankasından 
almış oldutum 1-11- 937 tarih 
ve 1827 Numaralı QÜz.dana koy· 
muş olduA-um tatbik mührümü ka· 
zaen zayi eyledim. Hükmü olma-
dıtını ilan olunur. 13787 

Yusuf Kızı 
Dursun 

............. 
lnoiliz hava 
hücumları 

Alman akınları 
Londra : 6 ( A. A. ) - 1n-

2"iliz hava kuvvetleri dün Fransa 
nın şimalinde bulunan bir fabrika 
ile Hollanda limanlarındaki gemi
lere muvaffakiyeıli akınlar yapmış 
lardır . 

Londra : #) ( A. A. ) - Al· 
man tayyareleri bu sabah lng-il
terenin batı şimal sahilinıie bir 
yere bombalar atmıştır . Ölü ve 
yaralı yoktur . . ........... . 

Vişi oyun 
oynamakta 

VE 
valld kazaamallta 

Paris : 6 (a. e.) - D. N. B. 
Manel Dea dün aktam radyoda
ki nutkunda, mütarekedeoberi 
takip ettiQ-i hareketten dolayı 

Vişiyi tcnkid etmiş ve demiıtir 

ki : 
<Göıünüıe ııöre,: Franıa hü

kumetinin vaziyeti iıbirli~idit. 

Fakat hakikat böyle değiıdir. 

Vişi oyun oynuyor. Onun niyeti 
vakıt kazanmak, fırsat gözlemek 
ve intikauı almaktır. Fransada 
bir büyük oyun oynanmaktadır.> 

Mersinde soğuk 
Mersin : 6 (Türksözü Muha· 

birinden ) - Çukurova 30 sene
den fazla bir zamandır görmedi 
ği karı evvelki gece görmek fc· 
laketine uğramıştır. 

Kar muhitimize ancak 326 se· 
nesinde bol miktarda yağmıştı. 

Evvelki akşam hava bulutlu olma
sına ratoıen :soğuk başlanuli ve 
biraz sonra saat 8.30 raddelerin
de kar taneleri düşmeğ"e başlamış
tır. 

Kar hafir hafif bir miktar düş· 
tükten sonra hava açılmış isede 
sabahleyin kalkanlar kiremitler Ü· 

zerinde henüı karın erimediğıni 
görmüşlerdir. Ayni zamanda su· 
lar da donmuştur. Bu hal mühiti
mizde aebze ve bilhassa narcı ci· 
ye üzerinde ehemmiyetli derece· 
de zararları mucib olmuştur. 

Geçenlerde olan soğuktan e
sasen müteessir olan portakal, 
mandalin:t ve limon meyve ve a
ğaçl~n bu kerre daha fazla müte
essir olmuşlardır. Henüz zarar ve 
ziyan tesbit edilmemiştir. 

Misis v e 
Gençlik 

kü r kçü ler 
k ulüpleri 

Misis ve Kürkçüler Gençlik 
Kulüpleri Nahiye Müdürü Hüsüyiıı 
Tunçer ve Kulüp Reisi Niyazi ve 
Jandarma Başgedikli Osman ve 
kulüp idare heyeti baıta olmak 
üzere muntazam kıyafetle elli mü· 
kellefle beş Kinunsani bayramına 
iştirak etmişlerdir . 

rO R KIY 1-: Radqosıı 

ANKARA Ra<~1.1ns11 

Ç:ırşanha 7.1.1942 

7.30 Program ve me-mlekel sa 

at ayarı 
7.33 Miiıik: Hafif parçalar Pi 

• 
7.45 Ajans haberleri 
8.00 Müzik: Hafif parçalar prog 

ramının devamı Pi. 
8.15 Evin saatı 

8.30/ 

8.45 Müzik : Programının son 

kısmı (Pi) 

12.30 Program ve M~mleket sa 

at ayarı 

12.33 Müzik : Karışık şarkılar 

12.45 Ajans haberleri 

13.00 Müzik : Karışık şarkılar 

Programının devamı 

13.30/ 

14.00 Müzik : Kaı ışık Program 
(Pi) 

18.00 Progıam ve memleket sa 

at ayarı 

18.03 Müzik : Rad}'O Dans Or 

kestrası 

18.25 Konuşma : ( Dış Politika 

hadiseleri ) 
18.45 Radyo çocuk klübü 
19.30 Memleket saat ayan ve 

Ajans haberleri 

19.45 Serbest 10 dakıka 
19.55 Müzik : Suzid ıl makamın 

dan şarkılar 
20.15 Radyo Gazete.si 
20.45 Müzik : Bir marş öğreni 

yoruz 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik : Fasıl heyeti 
21.30 Konuşma : Sağlık saati 
21.45 Müzik : Riyaseticumhur 

Bando~u 

22.30 Memleket saat ayan Ajans 
Haberleri , Ziraat , Es 
ham - l'ahvilat Kambi 
yo - Nukut , Borsası , 
( Fiyat ) 

22.45 Müzik : Dans müziği (Pi) 
22.55/ 
23.00 Yarınki Program ve Ka 

panış 

ilan 
Seyhan C. M. U. li

ğiiıden : 
Adana mahkemesinde a

çık bulunan bin kuruş ma ş- · 

lı iki katipliğe bir zabıt ka

tibi ile bir mubaşir vekilliği 
için talip olanlann imtihan· 
ları yapılacağından l O/ l /942 
cumartesi günü evrakı müs
bite ve sıhhat raporlarıyla 
birlikte Adliye Encümeni Re
isliğine müracaatları ilan olu-
nur. 13788 

------------------------------------------------........ 
TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

S•rmaye.i : .100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajan' adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi bank.a muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana görıı: ikramiye dağıtıiacaktır. 

4 
4 
4 

• 

40 
100 
120 

Adet 

• .. 
" .. 
.. 

1000 
000 
250 
100 

50 
40 

Liralık 4000 Lira 

• 2000 " .. 1000 " .. 4000 " 
5000 .. 

" 
4800 .. 

l 60 20 " 320(1 •• 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzd~ 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylı11, 11 Bir; .1cikanun, 
M)rt ve ll Htti.rll tarilılerin:le çekilecektit. 

1 

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

.. ................... . 
İ Asri Sinemada 
1 • 1 

Bugün gündüz iki o tuz matinasından 
itibaten Beş Kiınunsani 

Kurtuluş Bayramı Şerefine 

BABA ve ANNELER ! .... 
Küçüklerinizin aev~ili büyük Jo.tu : 

. . . . . . . . ŞHİRLEY TEMPLE . . . . . . . . 
--------- ----------

1 
1 e KUçüklerJ eğlendiren, bUyUklerl heyecanlendıren 

1• ~:;ftğ~·~g~~~;:~:~~7ift~:: ........ .._ .. .... .. .. • •••••o•• ....... . 
ilimini sunar · Türkçe sözlü ve Türk musikili 1 : ilaveten: . '' • ~ • c Gece,, 1 

• • Şarkılar : 

B 

ASKERi f 

ı unir Nureddin - Miheyycn S•nar 

iki film 

• inblrlacı geoe 

'.·:·L.lDl'llllll!l!liJGeeee .. e .. 
A 

an 
l~H UMUM MUOORlOGOHOEff • 

200 -- 3000 fvletre mikabı ceviz tomruğu 
alınacak 

Beher metre mikabına 70 lira bedel tahmin edilen yukarıda 
yazılı 2000 - 3000 metre mikabı ceviz tomru~u Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlü~ü Merkez. Satın Alma Komisyonunca 9/1/942 cuma 
günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname lC lira 
50 kuruştur. Kat'i teminat 27500 liradır. 200 metre mikibından 
aşağı olmamak şartile parça parça da alınabilir. 

3 - 5 - 7 13780 

i LAN 
Slmerbank Kayseri Bez ra1trllla11adaa : 

Fabrikamızda istihdan edılecek dokuma işçiıine ihtiyaç 
vardır. 

Dokuma işçilerine fabrikamızca temin edilen faydalar : 

1 - Dokuma işçileri Kayseriye kadar verdikleri tren 

ücretlerini fabrikaya duhullerinde alacaklardır. 

2 - Bir öyün meccani yemek. 

3 - Bir lira aylık kira ile yatacaktır. (tenvir, tethin ve 
banyo dahil) 

4 - Bir takım meccani iş elbisesi 
5 - 12 otomatik tezgah kullanabilen ifÇiler bu suretle 

yevmiyelerini altı liraya çıkarabilecekler ve ayrıca yüksek ran
dıman ve~enler prim alacaklardır. 

isteklilerin Kayseri Bez fabrikasına gönderilmek üzere 

Sümerbank Adana Pamuk Satın Alma Büro· 
suna (Sabık Şinasiler) fabrikasına müracaatlan lüzumu ilin 
olunur. 7-7 ---·---

m=zr=er:nı•w; S :S: iL JZS 

NEVR OZIN 
Bitin atrııana paaıeldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAIJI 

NEVRCZİN 
Bu muanniıl BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını ııiirdtle iınleye kafidir. Ro-

1 matiıma evcıu. sinir mafsal ve 
adde ıstırapları NEVROZIN'le 

t edaı.i eıiilir. Müessir ilaç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

Zi İ TERCİH lDINiZ 
f cabında günde 3 kafe almabilir 

ı 

Scrıcliği ... 1400 Kr. 
1 A·ılığı . . . 125 • 

1t' lf"r IR IF<: SÖZ Ü 
-. 1 

GÜNOEl.IK GAZElE • ADANA 

Sahi1• ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Mfidı1.ri 
MACiD 80ÇL0 

Basıldığı yer : TORKSOZO Matbao11 


