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Türk topralilarıiıa evvelki gün 
alçakça ·bir tecavüz yapıldı 

Meçhul taggareler Milô.s şehrine bom
balar attı; hasar, ölen ve yaralanan var 

1 HÜKÜMETIMIZIN DÜN AKŞAMKi NEŞRETTIGI TEBLIG 1 
Ankara 16 ( a. a. ) -.Resmi tebliğ.: 1~ mart Bombalama neticesinde Milasta bazı evler 

942 pazar sabahı saat bıre beş ~ala uç yaban: hasara uğramış, iki ölü ve bir yaralı bulun
cı tayyare Milis şehrine ve cıvarına evvela duğu teessürle tesbit edilmiştir. Tahkikata de-
tenvir fişeği ile etrafı aydınlattıktan sonra on vam edilmektedir . Neticede gereken teşeb
beş bomba atmış ve makineli tüfekle de ateş 
açmıştır . büsler yapılacaktır . --
ı=;:-vyet cephe•i 1 

Kırım'da 
Rus'ların 
taarruzu 

ALllAN llA YIPLAal 

Harkorun vaziyeti 

StrayaruHa' Ja ıarılı 
Alman lıuuoetlerinin durumu 

Ankara : 13 (Radyo a.zet-.1)· 
Leninırıdıo muha11ra .. an kurta
rıhnı11 için Sovyet teıebbüıleri 
~ir netice vermemif oldutundan 
Len.nırad aıuhs11r111 devam et
mektedir . lımen cenubunda 16 
ncı Alman orduıu berindeki Ruı 
bııkııı da devam ediyor. Bu or· 
dunun kendisini tehliJı.eli durum· 
4ırı kurtardıfı ıannediliyur . Ve 
Hasen Ruı tebliQ'leri arlık bu or
dunun vaziyetinden bıh•ctmc· 
mcktedir • 

Bulindea verilen bir habere 
IÖrt, Kırımda Ruı kütle taarruı.· 
lırının muvaffak olımadıtını bil· 
dirmcktedir. Taratref bölreıinde 
de kuılırın büyük bir kaunç 
teırıia edemedikleri yine 8erlin 
tarıfıadan bildirilmektedir. 

Tcod~ıya hali Almanların 
elindedir . 

Berlin : 16 ( a. a. ) - Son 
ı&nlcrdc cephede ıavışlar devam 
etrniıtir. KOtle halinde Rus piya· 
de taarruıları ve motorhı kuv
Vetıcrin akınları olmuıtur . Düı 
lllın 14 Martta Taıınroktı tekrar 
taarruza ıeçmiftir . Sovyet t11r
ru1Jarı aeri piiskürtülmüttOr . 10 
Sovyet tankı lahrip edilmittir. Bü· 
liln Ruı taarraıl1rı akim kalmıı· 
tır. 

Preıburr : 16 ( a. a. )- Sov
Yetler 14 Marttı aabahtan akşama 
k•d1r t .. rruıda bulunmuştur. iki 
tıraf dı lıkbahar taarruıuna ha· 
rıretıe haıırlanmaktaıiır. 

Sovyet cephcıindc reccleri 
Yi~ tiddetli don vardır. Kırımd a 
bet Sovyct tümeni durmadan ta
trruı ediyor. Cankoye bolıc.;ndc 
tıarruılar bilha11a ıiddetlidir. 

LCJndrı : 16 ( Teblit )- Sov· 
Yet tebliQ'inc ıöre • r.ephede biç 
bir defitiklik yoktur . Baıı böl
l•lerde ıtır Ruı taıyiki vardır . 
Kııılyıldııa ıöre, Herkof ıehrinin 
kurtulma11 çok yaklaımııtır. lı1ral 
1'1nlerinin ilk aünlerinde 14,000 
Ruı katledilmiıti • Mütehassıs it · 
çiler eıir olarak Berline gönde
tilmit lir. Almanlar Harkofu tah • 
kim ediyorlar f aht bu beyhude· 
dir. Eter teılim olmaılaraa bura· 
.. aki Alman kuvvetleri mahvola· 
calttır • 

Tııaaef fimaliode tiddetli bir 
Raı hicumu olmuıtur. Strayaruı· 
•adıki Almaa kuvvetlerinin vaıi-
etl ~ok fec:ldlr • 

Souyet tanlcları birt reçit resminde: Modıouatlan bir rörüniıf 

-
Bomba Hadisesi 

IDÇLDLAB 
AMlll 

BABBINDA DiN 
DAVASI AÇILDI 

Anlıara : 16 (a.a.) - A tatürk buluarı 6omba hacliH•İ 
halılunJa müdıl•iumumililtçe yapılan haz.ırlılı tahlıilıatı 6it· 
miıtir. Suçlular laalılıında amme tahkikatı daua•ı açılmııtır. 

Atatürk Günü'nü 
hararetle kutladık 

Macaristanda 
seylap faciası 

Budapefte : 16 (a. a.) - Ma· 
car ovaıında ekili 100,000 dönüm 
araziyi ıu baımııtır. 

1000 ev yıkılmı!I, 22 nahiye · 
yi ıu bumıştar. 

Almanlar mütemadiyen çem
berin ortaaına çekilmektedir. Tes
lim olmıyan Alman müfrezeleri 
hergün imha edilmektedir . Al
manların uyiatı çok ağırdır. 

Mcserfmit 115 tipirıde yeni 
bir Alman tayyaresi cephede gö
rülmüttür . Bu tayyarelerin ma· 
nevra kabiliyeti pek iyi deQ'ildir. 

Moıkova : 16 ( a . a . )- Ce· 
nup cephesinin bir kesiminde Al· 
man lı:arfı hücumları ağır kayıp· 
Jar verdirilerek pilıkürtülnıüıtür . 
l6 Alman tankı tahrip edilmiştir. 
'.150 Alman er ve aubayı öldürül-

mllştOr. 
Moıkova : 16 ( a. 8 • )- Du· 

Q"u cephesinde 11f ır al\ında 30 
derecede ·şiddetli muharebeler ol· 

maktadır . 
Moıkova : 16 ( A . A. ) -

lld rün içinde 12( o düıman ~~
dürülmüttür . Topçumuz 10 mus• 
tahkem mevld dütmüf top, mit · 
ralyöı tahri19 etmiıtir . Romen 
orduıundan 1'eçan!ar çağalmak· 
tadır • 

Moıkova : 16 (a. a.) J"- Mer· 
kez cephcainde Almanlar 500 ka· 
dar alü ve ,yaralı vermiştir. Bu 
cephenin diter bir keıimiade 
inac:lh muharebelerden ıonra bir 
So.yet kayak taburu Almanları 

(GINI •ut_,, ... , 

) 
Atatür1''ün~15 Mart 922 Je 

Adana'y• il1' aelifleri paı.ar aü
nü Halkcvimiz tarafından parlak 
bir törenıe:1'utlanmıştır. Saat 15 

de Vilayet büyükleri , Partililer, 
Halkevliler , teşekküller , talebe· 
lcr , Sporcular , izciler ve halk .. 

Halkevi önünde yerlerini almış 

bulunuyorlardı . Saat 15,15 de 

bu büyük kafileyle , Atatürk'ün 
Adana'ya ilk gelişinde miıafir 

edildi~i Suphi c Paıa o konatına 

gidildi . Burada Türkçe ôtret
menlerimizden Bay Vehbi Eviç'in 

bir hitabesinden sonra kafilece 
ayni tekilde Atatürk Parkına gi
dilerek Halkevi tarafından hazır· 

lanan çelenk Anıta konuldu . 
Bundan ıonra « Atatürk Günü > 

nün mlnasını belirten Bayan Ey· 
men Göknel'in söylevi dinlendi . 
Söylevi takibeden Erkek Lisesin 
den Mehmed Oeligönül'ün şiiri 

ve daha sonra da Onuncu Yıl 
Cümhuriyet Marşı ile gündüz tö· 
reni nilıay.-te er<li . 

Halkevin~e saat 20,30 <la 
baılıyan gece töreninde Vali , 
Parti Müfettişi , Vali Muavini , 
~arti ve Halkevi reiıleri de hazır 
bulunuyorlardı . Bayan Mürıide 

Akyol'un Atatürk 'e eid hatıraları 

ve Osman Sümer'in okudutu 
Atatürk'den vt.cizeler dikkatle 

dinlendi . 8iJiharc Berin Yurda
dai" , Aydın Niıari , Mehmed 

Çorluhan ve Mehmed Deligö. 
nül'ün şiirlerinden sonra da Halk
evi kalk türküleri kolu Atatürk'· 

ün sevditi marş ve türküleri ça. 
lıp ıeylcmiıtir • Gece ve ııün· 
düı törculeri çok mükemmel ol
muftur • 

11 Uzak şarkta ı 

Yeni Gine 
merkezine 

ilerleme 
Seylan adasına yeni 
kumandan getirildi 

Bava barelıAtı 
geni' oldu 

Ankara: 16 (Radyo;Gazete•I)· 
Birmanyada Japon ileri harekatı 
devam etmektedir. Fakat bu ha· 
rekitın · temposu çok atırlqmıt· 

tır. Müttefikler bir kasabayı geri 
almıflardır. 

Yeni Gine adasına kartı o· 
lan Japan taarruzu Japonların le· 
hine olarak devam ediyor. Bur•· 
4'a Japonlar iki tümen kadar kuv· 
vct kullanmaktadır. 

Loodra : 16 (a. a.) - Japoıı· 

lar Yeni Ginenin merkezine dot· 
ru ilerlemete ba,lamıttır. 

Vatiı1gton : 16 ( Teblit ) -
Uzak Şarkta çarpıımalar Jıava 

harekitana münhasır kalmıştır. 
Kalberadan alınan bir tebli· 

te i'Öre, müttefik hava akınla· 
rından iyi neticeler alınmı!ltır. 

Japonların Avuıtralya fİmaline 

yaptıkları müteaddit , hava akın· 

ları püskürtülmüştür. 
Seylan adasına bu1rün bir 

Batkumandan tayin edilmiştir. 
Bu kumandan Amiral Litn'dir. 
Amiral harbin başlangıcında Ak· 
deniz ilosunuıı ikinci komutanı 

idi • 

Bir filo uçuş halinde 

Libya harekatı 

Kahire : 16 (a. a.) - Dün 
de devriye ve hava faaliyeti ol· 
muıtur. Tayyarelerimiz. devriye 
faaliyetini deıtcklemiştir. 

lsveç hükumetinin 
yeni gemi inşaat. 

Stokholm : 16 (a. a.) - lı . 
veç deniz tezgihları 6SO tonluk 
ıemUer iotuile mefiulclur. 

EKİM İŞLERİ 
Çok bol mahsul 
alınacağı sanılıyor 
Yazlık ekim faaliyetini göz· 

den geçirmek ve ilgililere gerek· 
1i direktifler vermek üzere Os· 
maniye kazasına gitmif olan Zi· 
raat Müdürümüz Bay Nuri Avcı 

dün şehrimize dönmüştür. Öt· 
renditimize göre Osmaniye'ye 
tahsis edilen ıo,000 kilo tohum· 
luk:mısır tamamen datıtılmıf ve 
ekime ba,ıanmıştır. Geyhana gön· 
derilen 15,000, Kadirliye gönde· 
rilen 5000 kilo tohumluk mısırm 
tevziatı da ikmal edilerek bu ka · 
zalarda dahi ekime geçilmittir· 
Bahçe kazasına da 5000 kilo mı· 
sır sevk edilmektedir. 

Pamuk ekimine de havalaran 
müsait gitmesinden bilistifade ha· 
raretle devam edilmektedir. 

Hububatta ise inkişaf vazi · 
yetinin hiç bir seneye kıyas ka · 
bul etmiyecek ·derecede iyi oldu· 
ğu sevinçle ötrenilmittir. 

Bl ylll MWet 
Mecllılmlzde 

Ankara : 16 ( A. A. ) -
Büyük Millet Meclisi bugün Re
fet Canıteıin reisliğinde toplan· 
mış , yeni seçilen mebusların in
tihap mazbataları kabul edilmiı 
ve yeni Bursa Valisi ile yeni 
Londra elçisine ait tayinlere da· 
ir te1.kereler o1ı.unmuştur . 

Akyaı.ının Ballllı ~köyünden 
Hüseyin oilu Tevfik Alpckinin 
ölüm ceı.asının yirmi ıenc a§'ır 

hapse tahviline dair Adliye En· 
climeni mazbatası müıakerc ve 
1'abul olunmuıtur . Mecliş çar
ıamba günü taplanacaktır . 

C:. B. Partlalala 
- Zirai -

Boalıraaıları 
Yazlık ekimin arttırılwaaı 

ve en afatı iki kata çıkarılma 

11 için köylülerimizi ve çifçileri · 
mizi ilgilendirmek makaadile kon· 
fernnalarvermek üzereC. H. Partisi 
Genel Sekreterlitindcn gönderi· 
len yüksek ziraat enıtitüsü Pro· 
fesöril Kerim Ömer Çatlar dün 
saat 14 de Kozanda yüzler· 
ce çifçi ve köylü yurddqlarımı· 

zın loplulutunda bir konferans 
vermittir· Köylüler bu husuıta 
azami gayret göstererek bu milli 
davanın gerçeklefmesine ve başa· 
rılmaıına çalışacaklarına ıöz ver· 
mişler ve konferans alkıtlar ara · 
sında sona ermi!ltir. 

B. Hitler bir 
nutuk verdi 

Hitler Rus orduıunuı1 

yok edileceiini bildirdi 

Beneı ve Baba da 
a,.ı ıaatta lllrer 
aatak verdiler 

Arılcara: 13 (Radyo Gazeteal)
Hitler tarafından söylenen nutuk 
günün en önemli siyasi hadise
sini teıkil etmektedir. Nutuk, ilk
bahar taarruzunun arifesinde söy
lendiği için büyük bir akis uyan
dırmıştır. 

Führer nutkunun hüyük bir 
lıı:ısmını harp mcıullcıri meseleaine 
temas etlirmiıtir . Hitler Riom 
mahkemesinin kararlarını da mu
ahaze yollu beyanatta bulunmuı-
tur • 

Führcr bundan ıonra Alman 
ordularının kahramanlığıııı övmüı 

ve ilkbahar taarruıunda Alman 
ordusunun Rus ordusunu yok ede· 
ceğini söylemiştir . 

Hitler nutuk söylerken eski 
Çckoılovaf Cümhurreisi Bay Bc
neş de bir nutuk söylemiştir . 
Şimdiki Cümhurreisi doktor Haha 
da ayni saatta bir nutuk ıöyli
yerck Almanya ıaferinin Slovak 
milleti için çok hayırlı alacağını 

anlatmııtır . 
Berlin : 16 ( a. a. )- Gaıe· 

leler Führerin dünkü nutku~dan 
bahsetmektedir . Hitlcr bu nut· 
kunda Alman milletinin dayanma 
kudretinden bahsetmiş ve Bol· 
şcvilderin yenileceiini bilhassa 
kaydetmiştir . 
Amerikada bir yar
dınıcı kuvvet teşkili 

meselesi 
Vaıington : 16 ( a. a. ) -

Mebusan meclisi ııönüllü ordudan 
ba~ka bir de kadınlardan müte· 
ft!Hil yardımcı kuvvet kurulması 
teklifıni tetlok edecektir . 

İngiltereye akın 
Londra : 16 { a. a. )- lngil

terenin cenup batısında birkaç 
Alman ta) yareııi boş araziye bi 
kac bomba savurmuıtur . Haaar 
ve zayiat yoktur. 

B. Rüştü Aras 
- Şehrimize elin relJi -

Ankaraga gitti 
Büyüle Britaraya'Jan Mı•ır yoliyle Yurdumuza cl6nen 

•abılc lonJra Büylılı Elçimi& llay Teufilt RliflÜ Araı. JiJn 
•aat 11,45 Je uça•la ıehrimize ıelmiıtir. 

Yeni Oteld• bir müddet İ•tirahat eden •ayın Riıftl 

Ara• •aat 16,5 Je treni• Anlcaraya ritmiıtir. 

KIR KOŞULARI 
BUGÜN DE BiR KOŞU YAPILACAK 

Pazar aünü aaat 10 da yapı· 
lan 7500 metrelik seçme im ko
fusunu 31 , 55 , 3 de Adana 
gençlik kulübünden Rııa Güvenç 
kaıanmııtır. Kt1~unun 1' ikinciıi ve 
üçfincüsü lncirlik :köyü gençlik 
grupundan Halid ive Himid'dir . 
Buaün yaııılacak ikinci koıudan 
sonra , 22 Martta Diyarbakır'da 
yapılacak olan ırup kotularına 
ıöndcrilecck olan Adana takımı 
t.clli olacaklar • 

askerler 

Londra : 16 (a. a.) - ~ 
da orduıunda hizmet gören Aae 
rıkalılar Amerikan orduıuoa, 
merikan ordusunda hizmet 

Kanadalılar da Kanada ordu 
dheceldo~. 
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Şild maçlar1 
Pazar günkü 
müsabakalar 

Demiryollar boyunca 
ekilecek topraklar 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

7.33 Müzik : Hafif 
(Pi) 

7.45 Ajanı Haberleı i 

Program 

8.po Müzik : Senfonik Parçalar 
( Pi ) 

Dört gençlik:• kulübümüzün 
1ıirdiği Şilt maçları p11ıar günü 
ıehir stadyomunda yapılmıştır. 

Kenan Gülgün'ün hakemliği altın
da saat 13,30 da Adana gençlik 
ile Malatya Mensucat gençlik ku
lübü fudbolcularının yaptıkları 

ilk kaışılaşmayı 4 - O Adana 
gençlik kulübü kazanm ı ştır. 

Mobtelll cını tobum temin edildi 
8.15/ 
8.30 Evin saatı 

Saat 15,15 de de bölge şam
piyonu Mi111 menı.ucatla bölge 
kincisi Adana Demir spor genç· 
leri alana çıktılar. Günün bu en 
meraklı maçını Bay Nihad Calba 
dere ediyordu. 

Maçtan önce bir çok" tahmin
er yapılmışsa da :netiCt'}'İ bekle · 
nek daha ;:do~ru idi . Nitekim 
:.azı hükumler hilafına olarak 
)Ölge ikincisi Demirspor· Ltakımı 
ı>Ölge şanıpiyonulMilli Merıııucatı 

) - 2 yenm iştir. Gerçi Demir
ıporlular alona far hatlarını Mu
ıarrem Gülergin ve Selami As
ıalı ile takviye etmişlerse de iyi 
alışmışlardır. 

Finale kalan Demirspor ve 
~dana gençlık önümüzdeki paıar 
arşı.af ıcaklardır. 

Bir dolandırıcılık 
Pazar günü bir dolandırıcılık 

ılmuştur. Polisten aldı~ ımız ma
limata göre, Osman oğlu Kay 
erili Aptullah Kahraman adında 
ıiri Osman oğlu Aptullah Koç'a 
id 10,000 liralık manat'ı bozdur-
1ak bahaneşiyle elinden~ alarak 
alnıı 10 liraya birisine vererek 
açm ıştır. Aptullah Koç'un şika
eli üıeri ne tutulan 10,000 ı:ralık 

fanat dolandıncıııı adliyeye tes· 
m edilm i ştir. 

Pirnç meselesi 
İstauhul : 16 [ Türkı.ö.ıü ınu· 

abirinden ] - Tovrak Ofisi pek 
akında piyasaya çok miktarda 
iriuç çıkaracaktır. Ofis, tüccar 
linde bulunan pirinçleri satın al· 
uya başlamıştır. Ayrıca üç hü
ük çdtik fabrikasiyle aıılıtşuHt 

apıl uıı~tır. 

Bu fabrilialar Ofi:;İıı mevcut 
~ltikleriyle • müstalısilin elinde 
ulunan çeltikleri satııı alarak te · 
izletilecek ve piyan.ya çıkarıla· 
ilkt ır. Bu suretle Fiyat Müraka· 
enin koyduğu fiyatlar Ü.ıeriııdeıı 

tılınak üzere pirinç piyasaya çı· 
llrılmış olacaktır. 

Barem dereceleri 
Ankara : 16 (Türksöıü mu 

lbirinden ) - Maliye Vekaleti 
tişleri umum müdürlüğü kad · 
sunda ban defşiklikler yapıla

ılc ve bu arada rla umum mü
r ve muavinlerinin, Barem de
celeri değiştirilecektir· 

PATATfS fİATlARI 
lstanbul : 16 (Tüı ksfüü mu · 

habirinden ) - Son günlerde 
piyasaya bol patates getirildi~i 
halde, patates fiyatları yirmi ku 
ruştan otuz beş kuruşa kadar çı · 
karılmıştır. 
• Bazı baklcallar kilos1.1 kır!.: ku 
ruştan patates satmaktadırlar. 

Patates dikimi mevsimi geldi~ini 
ve patateslerin tohumluk olarak 
alınacağını anlıyan baı.ı toptancı

ların fıyatları lüzumsuz ve sebep· 
siz yere yükselttikleri anlaşılmış 
tır. 

Bu arada istihsal mıntaka\a

rina baı.ı kimsderin fazla mal 
göndermemeleri ve fi} atlilrı dü · 

şü rmemeleri bildirilm · ş oldu~ undan, 
mevrudfit1n "üçük. partiler halin
de yapıldığı bildirilmektedir. 

Karadeniz patates istihsal böl
geleı inde faz.la miktcrda patates 
oldu~u ve yeni istihsal mevsimi · 
ne kadar yeter fazlalıkta olduğu 

anlaşılmıştır. 

Vakıf konak Müze 
idaresine verildi 
Rama.ıanotlu Halil Bey ta · 

rafindan 900 hicri tarihinde, Ha
rem konağı~olarak yaplırılmıf o
hn tarihi ev, lMüıe Müdürüuüıı 
teşcbbDsü ueticeıi Vakıflar U· 
mum Müdürlüğünce Mü1e idare

sine terk edilmi,tir. 

Burası yalıu.1 ydırimiıin de 
ıril, 'fürkiyeııin eu eski tarihi 
evlerinden birisidir. Tamir edile· 
rek \it" eski Türk evleri a-ihi dö· 
fenerek r.iyuretçil~rc tl"şhir tdi · 
lt-ct-klir. 

İçel Vilayet 
U. meclisinde 

Menin : 16 ( Tür"!IÖZÜ mu 
habirinden ) - Vilayetimiı Umu 
mi Mcclısi dün saat 10 da ikinci 
reis Bay Yakup Ersoy'un reisli
ginde toplanmış , Vilayetin 1942 
mali yılı bütçt'ıini müu1'ere ve 
geliri 658,941 lira olarak tevzin 
ve kabul eylemiştir . 

Tcsbit edilen bu gelirden 

106,372 liras(Husust •. Muhasebe
ye, 305,3 so:ıirası: Maarife , f ev
kalade tahsisatıa:birli!.:te :97,358 
lirası Nafiaya , 80,638 lirası Sıh

hat ve içtimai Muavenete• , .. 8,591 
lirası Ziraat ve Veteriner , 60,605 

lirası da muhtelif müşterek mas 

raflara tahsis olunmuştur. 

Yeni Gine Adası 
, eni Gine denince bir tele devletin malı olan bir ada anlaşılmaz. 

Burada lniiliılerin idaresinde, Avustralya'nın mandası altında 
Hollanda'nın idaresinde Yeni Gine vardır. 

İngiliz. idctresindeki Yeni Giııe'nin yüıölçümü 90,540 mil murab-
ııdır. Burada oturan Avrupalı nüfus 1107 dir. Yerli nüfusu ise 
4,000 ile 275,000 arasında tahmin ediliyor. 

Burası 1883 tenberi İngilizlerin elinde bulunmaktadır. 
Burasının başltca limanları ajanslarda geçen Port Moresby ile 

ımarai, Kulumadu ve Daru'dur. Burada bakır, kauçuk ve k~pra çı
r ve ihraç edilir. 
Avustralya'rım manda~ı altındaki kısma gelince, buraı.ı Yeni Gi

'nin: <.·enup - Doğu kısmının şimal kısmıdır ki evvelce Almanlara 
ti ve o zaman:Kaiser Vilhelmslau.ı ismini taşıyordu. 1919 •enesin
Milletler Cemiyeti bu kısmı , Biımark adalariyle birlikte Avustrl\I · 

'nın mandası altına vermiştir . 

Bu kısmın~yerli nüfusu 426,329 kişi .)ahmin olunmaktadır. Bu sa
ra henüz hükumete tabi olmıyan lcısımlarda yaşayanlarla dışardan 
tirilmiş olan 30,595 işçi dahil değildir. 

1424 Çınli, 3026 Britanyalı ve 404 Alman da dahil o!Juğu halde 
boncı :nüfusu:5453 dür. Burada da Hindistan ceviıi, kakııo ve ka· 
uk çıkar. Pamuk da yetiştirilir. 

Biltün•Yeni. Gine adasının vaıısı da Hollandalılardadır. Burasının 
.. • J 

ı ölçümü 151,789 mil murabbaıdır. Nüfusu da 195, 460 kişi talımin 
ınmaktadır. 

Buralara en ünce el atan Avupahlar, Hqllandalılar olmuşlardır. O 
hr ki buranın sömürieleşmeıi ta 1660 sen eşinde imıalanau bir ti· 
ret mukavelesi} le baılamııtır. 

A<lana· .Altıncı İşletme Dev
let Demiryollarına aid Ni~de -
Ulukışla , Ulukışla - Adana , 
Adana - Mersin , Adana - ls
kenderun ve Toprakkale - Ma
mure hatları boyunca yazlık ekim 
yapılaca~ını v~ sür'atle faaliycte
geç ildi~ini bildirmiştik . 

Ôğ'rfndiğimize göre Adana 
Altıncı İşletme Devlet Demiryol
ları Ziraat fen memurlu~u Niğde 
ve hıwalisinden külliyetli mikdar
da tohumluk patateı temin et
miş , di ğ'er nebatlardan da şeh -

rimizden tohumluk satın almış· 

tır . Yüzlerce kilometreye varan 
bu hatların sa~ ve sol yc>nlerincJe 

40 n1 ~tre genişliğindeki boş ara · 

zinin karış karış ekilmesi için 

bir çok fedakarlıklar göze alın

mış , bu ha,tlardaki daimi ame
lelerdt rı de bu işlerde istifade 
edilme5i hususunda tf'şebbüslere 

geçilmiştir . DiRer bazı bü} ük 
müesseselerin de bu ~üz.el hare· 
htc av ak uyduracaklaı ı kuvvetle 
sanılmaktadır • 

Halen Mersinde bulunan 
Devlet Demiryolları Umum Mü
dürü Bay Cemal Hidayet Serter 
teftiş ve etüdlerini derinlf'ştirmek
tedir . 

Sovyet cephesi 
( 'llP'f/~'llS !'U! f 1hll ) 

(B) köyünden çıkorın ıştır. Bu kı:· 
simde Alman taburu üç taııkııı 
yardımı ile bir silahlı mulıaf 11. 

bölüğüwü:tüıı işğalirıdt: buluııaıı 

" S ., köyüne taarruL dıuiı İSi" 
de ağu toplarlu püıkürtüluıüştür. 

Moskova : 16 (a.a.) - Bu 
gün resmen bildirildiğine göı c, 
Sovyet kıtaları Orel, Kuısk, Hır· 

kof cenup batı cephesincle düş

man istilıkamlarını yardıktan son 
ra bir çok nıt"sliin yeri işı.:al et
miştir . Cepheden alınan bir tt-lg
rafa göre, Almanların inadlı mu
kavemetine rsğmeu ileri harelt.eti 
ne devam ediliyor. Sovyct lota· 
tarı düşmana aid mühimmat ~e 

ia,e depolarını ele geçirmiştir. 

Macar Başvekili 

bir nutak verdi 
"Bolıevilr/iği imha edinceye 

lradar saV• f,, 

Budapeşte: 16 (a. a.) - İs
tiklal bayramı ~münasebetiyle 

Bafvekil Karlay bir nutuk söyH· 
yerek Macaristanın tarihi anlar 
yaıamakta olduA-unu, Bolşeviklik 
imga edilinceye kadar Macarista
nın silahı elden bırakmıyacatını , 

•bu defa Macaristanın yalnız ol· 
ınadıtını, Macar ordusunun ya · 
nanda dünyanın en kuvvetli iki 
devletinin askeri kuvvetled bu. 
luııdutuııu söy lerui§tir. 

ZA Yl - Dün gece evimden 
nüfu5 cüzdanı içerisinde muvaz-

zaflık ve ihtiyat terhis L:fiğ'ı tları 

ve Adanadan aldığ'ım 4708 - 4709 

numaralı iki büyük ve bir küçük 

ekmek karnelerimi ve evin tapu

sunu çaldırdım. Bunların yenile
rini alacağımdan hükümleri olml\-

dıR-ını il4n ederim. 
Ka»alıba~ mahallesinde 
37 numaralı evde :3'1.7 

doğumlu 

Ali l~ıza Tokyay 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00/ 
13 3r, 

18.00 

18.03 

18.45 
18.55 
19.30 

19.15 
19.55 

20.15 
20.45 
21.15 

21 .30 
21.45 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : 
Ajans Haberleri 

Müzik : Türkçe Pla1'.lar 
programının devamı 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Radyo Salon Or
kestı ası ( Violonist Necip 
Aşkıtı ) 
Ziraat takvimi 
Müzik : Fa~ıı heyeti 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri 
Konuşma 
Müzik : Saz eserleri ve 
oyun havaları 
Radyo Gazetesi 
Müzik : 
Konuşma : ( Türk Huhk 
Kuı um odına ) 
Müzik : 
Müzik : Klasik Türk mü-
ıi~i programı 

22.30 Memleket Saat Ayarı aianı 
Haberleri ve Borsalar 

2'..:! 45/ 
22.50 Yarınki Program ve 

Kapanış 

ZA Yl - Oıomaniye orta o
kulunun ikinci sınıfından alm ı ı 

olduğum 28 - 4 • - 934 tarih 
ve 11 sayılı taıdiknamey; zayi 
ettim . Yenisini alacağımdan es 
kisirıin hü1'mü olmadığı ilan ulu-
nur. tı 

Erzin Belediye 
muhaı.ibi Mustafa 

lncrsu 

· ~·~·~·~·~·~·~ · ~·~·~ ·~·~. 

• • i C. B. p i 
i Kayalıbağ Ocağı ! 
! çıkarına ! ' . ! 29 M art 942 Pazar gUnU ! 
! saat 14 de Ad~na kof u ! ' . i alanmd• i 

; YAYA , BiSiKlET YE i 
i MUH TElif AT KO~UlARI ; 
• • i i Bu ko,uda kaz anan- . i /ara bol ikramiye verili!- i 
i cektir. Tavsilat el itala- i 

. i rındadır. i 
• s. c. 8 - ·10 13913 • 
i i · . .-..~ ...................... .., ...... ~ ........... .. . 

CUKUROVA KAMYONCU
iA~ BiRliGiNOEN : 

Adanada Acem hanın
da bulunan Çukurova kam
yoncular birliğine ait olan 
beş kamyonun dört adedi 
halı hazır lastikli ve yeni 
tamir edilmiş çalıştırılmak

tadır. Di~er biri de Fede
ral lastiksizlik yüzünden 
çalışdırılmamaktadır. Model
leler i: 2 aded 37 Ford bir 
aded 38 Şavrole, bir adet 
38 Opel diğeri de mazotla 
çalışı r Federaldır.Talibi var
sa 20 Mart Cumartesi gü· 
nü satılacaktır. 

6-7 13962 

----~~--·--~-~----

İLAN 
C. H. P. Seyhan Vilayet 
Reisliğinden : 

İdare Heye' eti 

Bina inşaatından artan bir miktar inşaat malzemesi bir 
emaye; termisifon banyo ispanyölet kolu Demirlerile beraber 
ve ispanyölet üstübeci ve bir miktar kıtık ve daha birtakım 
malzemenin 19 - 3 - 942 perşembe gunu saat ondörtte 
Parti binasında satılacaiı iliıı olunur. 17 - 19 

........................... 
ııı A • i 
:

1 
ASRI SiNEMADA 

1 

ı Suvare BD Ak.im Suuare ! 
• 8,45 8.45 

• • 
f Dünya si namacıl ı ğ ı n ı n şaheseri f 

• • i Seklılaoı Harika ! 
f TYRONE POVER - MİRALOY'un f i lbdagerdesi i 
i HİNT RÜYASI ıı 

ıı ıı 
fı lnanılmıyacak derecde müthiş ve muazzam sahneler 

ı içerisinde nefis bir aşk macerası. Milyonlar sarfile vücu

f da gelen muazzam eser.. Akıllara hayret verecek bir 
f harika .. • • • • • •• t Pek Yakında ! .. Pek Yakında ! ... • • • Bu Senenin En Muazzam Eseri • 

i V aterlo Köprüsü .i 
• d ..... l• 
ı 1 \ 

·~····~~·~················ 
··························ı : Bllamam Çitçi ve Mailine Sablplerıaı 

İ DEMiRiŞEAÇıLDI 1 
• Her nevi alah ziraiye imal ve tamiri, 1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 

1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş- ı 
• leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • • e ADRES : E•hi l•ta•yo hara kolu karııaınd D•mlr ll 
: Telgraf Adresi: Adaa Demir lı ......................... 
ı .................................................. ı 
t TABELA · KRIST AL - LASTİK MÜHÜR f 
i . p ı 
ı ~ ı 

i PAK .i 
: ı 
ı K · ı 
ı ı 
ı iş ı 
ı Dikkat: ı i Uzun zamandan beri lstanbul - A nkara - lzmir de i 
ı çalışmış olan değerli sanatkar ·'Faik Gülenay,, atelyemiz- ı 
ı de işe başladığını bildiririz. ı f Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 i 
ı • yrıca : Taşradan da siparişler ~abul olunur. ı 

ı 3-5 Telgraf : Paki1 Ately e1i 13973 ı 
: .................................................. : 

SEYHAN ORMAN ~EYİRG[ MÜDÜRlÜGÜNDEN 
Orman Emvali Satı' llAnı 

Cinsi Hacmı Mikdarı Muhammen vahit fiyatı 
M/3 013 Kental Kilo Lira Kuruş 

Çam Ankaz 5713 00 00 12 
Odunu 
1 - Hatay Vilayetinin lskenderun kazası dahilinde Hayma 

sekisi Zıpzıp Ormanından 5713 kental çam A n kaz odun sat.aşa 
çıkarılmıştır. 

2 - Satış 27/3 1942 günü saat t 4 de Seyhan Or. Çevirge 
müdürlüğünde arltırma ile yapılacaktır. ;· 

3 - Beher Kentahnın muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 - 'Şartname ve tnukavelr.name projeleri s~yhan Or. Ç. 

Md. Ankara Or. Umum Müdürlüğünden lskenderun Or. Bölge 
şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 5 1 lira 42 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 12, 3,942 Gününden itibaren 15 gün müddetle 

satışa çıkarılmıştır, 
8 - Orman bir sene .müddetle verilecektir. Bedeli 4 tak

sitte ödenecektir. 
9 - Talipler T~caret Odası vesikalar iyle . birlikte belli edi· 

len gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları ( Bu vesika ı 
köylülerden istenmez). 12-16-20 - 24 . 13973 


