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ı ÇiFTÇiMiZE AÇILAN G'ZNIŞ iMKANLAR 
: .. ,.. ...................... K .. .. 
i Uzak Şarkta karada , i! 0 m Ur 
• ı · 

havzamızda 
kurslar açıldı, ma-Başvekilden d .. dana 

• havada , - denizde sava , • 
ı • 
! bütün 1iddetile · devam - i 
•• ı dadır . A1ağıdaki re$mi-• . • • : miz Japon deniz kuvvet ı 

Valisine g : ı • leri1ulen bir kısmını faa· 
• • ı /iyet halinde~ göstermek-

• • • • : 
: tedir . 

Çiftçi avans, alet, prim, tohum ahyor 
f' Sayın Boşvekilımiı Doktor Re- ----

• • • ......... • 
• • • • . ........ . 

1~ Saydam Adana Valiliğiııe dün ) ~····~»·~-,..~,., .... -·.,,.,.~.,....,~.,,·4 ~7"'~.o;-

~onderdıği bir t~lgrafta bu vılııı 
aışlık ekı · · • mının dar şartlara ra[-
meıı sevin,. · · · 

Y verıcı bır mcrte:ıbe<le 

ı~ld.uğunu kavdettıktcn soııın Va. 
ımıı. Ra . F ·ı. U" d' Y aıı.: stüne kıymetli 
ırektıfler \'ermiştir. 

Başvekilimi:t.in bu telgrafından 
şu satır lıırı a ) 11 e n al 

ıyoruz <.--: ... Yazlık z.criyat nra~ında b. 
ı ıııcı. plfındn mısıı dan ı -
tcs ekınıin - 1 • ve pah-
fasul} n m :: lkunun yanıııdu da 

• ere ıme nohut 
ıali 1'uıu b .' ve em-
." se zelerın y.etiştıril . 
ıçuı nıemlck t' . . mesı 
larıııd .. "'-1 e ım11.ın geniş parça-

.. "" ım ve t ı. Çol.: ctv .. r· l'd opra.: şartları 
· " ışı ır . 
Türk köyı· - d • 

fcyı.ind usun en .. tabiatın bu 
ı_ en nıılletin 4.aruretl . . 
ıı.endı f . erıııı ve 

men 8 lltlcrirıi göz 0·· - d 
tutafılk · k. nun e 
lı: ım anların son haddine 

adar fayd 1 
başa 1 a anmasını ve bunun 

rı ma~ını i ti} orum • > 

Yazlık ekimi gl\ri .,,. ,_ n arttırılarak as-
ıu ı.:ıtta ç k da . 1 arılmıısıııı ve A-

nanın ıaşe • mcıeleı;i bllşta ol-
mak uz.ere 
gerek ·~a ·mgcrek Valimiıin ve 

h 
} akanııarın re 'sen ve 

fa san m~ş ut 
buyura B g olmalarını tavsiye 
halli .n aşvckll'.miL : < - Ma 

n ıcapların .. -- a gore luzum gö 
n..ırseni:ı Zir 
Part· • nat Odası azalarından 

ı ve reisi . , 
dür v rrındcn ' Ziraat mü. 
Banka ~-m°2c~urlarından , Ziraat 
vc}a m·u·· ufdı_ırlerirıtlen müçteU1ian 

n crıdcrı · t'f lir21iniz. ve b ı5 1 atle edebi· 
için t avı.il ~nlba~ı. lı_ı.:?ahar ekimi 

. ..e e ılırsınız. 
. . Mılli Korunm 
ıkı milytm altı ... a ser ~ay esinden 
bumluk · • }Uz bın lira to-

ıçın . ayrıl 
ıiaııt 

01161 
mıştır . Bu tah-

humlu ldarrı ' .d?rı ve patates to 
ıçın Z' emrine . ·" aat Bankası 

ı. . verılmitf 
1'<1eıkur tel r ,, ır . ) dem iştir . 

gra ın d'11. b 
sımlarını da , . •~er azı kı· 

} aı.ı} or uz . 
" Valilerin k . ' 

tohum but b'l endı böl2eler inde 
lırmalan 8 1 rnelıt imkanını araş 
temas ed veı .. komşu • vilayetlerle 

ere.. b' . 
olarak· •rıııde tohumluk 

.. ayrılıp d k 
cağı anlaı 1 ~ a ullanılamıya-
nin iatifadı a.ıı. f~ 1 lalardarı di~eri · 
lar\ lüı.umcsı ıçın işbirligi yapma. 

una b'lh . 
rim . .. 1 assa işaret ede-

<Mısır,darı v 
lan çiftçiye c Pntatcı tohum. 

avana ol k 
eek vr. bu a ara verile-

~ vanıı i rh 
getirtlikleri mah ld 

11 1 sat edip 
ıu en g . 

ca'ktır A , • . erı alına-
k · ) rıca Zıraat Ba k 

c im Yapacaklara k lo ı" a~ı f~ı.la 
tcrecekt' Y ıklar gos-
larını ır ve Bankaya olan bor" 

nl\urı itiba v· keud· ra almıver ı. 
ıııe Çevır '·f . aa. 

tır . 
11 

me .. edlsi açılacak. 

c: Patates c:kenle 
başına iki r . rt de dekar 
bu p t ıra prım verilecek ve 

Ç
.d a ınahsulüu idrakini\.. ·rt 
ı en ge . ı .. ç ı • 

rı 8 ııımıyacalıttır , 
~ KöLIÜrıüıı p il 1. - • 

araba u . . ' u uıı., uç demirli 
- • cmırı • nal 'b' . . ' 

duıenlerind l..' gı ı ıstılıınl 
men önlen e ı. s!k.ıntııııııın d.a \.:ıs 

meaı ıçın b''t• 
lardan i tilade ed' 1 . u Un iml.:ftn. 
V 

1 1 nıış v z· 
edileti -muhtelif .1 . e .ıraat 

- ı ıtıyaçı . 
kfin derrce inde karşıla . ba~ı ını
d ' · ı ya ıJecek 
emırı a ıp tev:ı.ie boşlaınıştır :ıı 

Alman İnşaat 
nazırı öldü 

. Bertin : 9 (a. s .) - Alınan 
sılahl anma "e lnşaat Nazırı Dok-
:or !0~ Tod bir tayyare kazasında 
olmuştur. Doktor Tos ile .Alman-
1~ . c~ kileri gelen şahsiyetlerinden 
i 'ı""'T arbetmiştir. Yaptığı büyük 
şer osun son 
ca te~k"l zamanların başlı-
isbat ~ atçılatından biri olduğunu 

e er. Otokrntlar, Zigfriı hat-. . 

Sin~ıtpur : 9 (a.a.) - Adanın 
şimal bölgesinde düşman faaliyc· 
ti bu sabalı aıtınıştır. Japonlar 
mermi .> a~muru ile [müdafaamızı 
gevşetmek için sürekli topçu ate 
şi açmıştır. Düşman Bomba tay· 
yaı cleri de bu çelik yağmuruna 

bombaları ile katılmıştır . Adanın 
şimal batı?ırıın doğu ucuna kadar 
olan bölge dt"rinliğini ateş ., altına 
almıştır. ln~iliı. bataryaları mü· 

Japonlar 
Singapur 

-

adasma çıktı 
Veyvl vaz iyeti 

kor kulu buluyor 
himmatı israf etmiyerek yalnız 
hedeflere ateş açmıştır. ileri böl· 
geler ve münakale.yolları dün de 
şiddetle döğülmüştür . Akşama takip etmi~tir. Bu atfŞ iki" saat 

do~ru bombardıman kısa bir müd· sürmü!t~r. ~omb?rdıman. bu sa· 
det duraklamış, fakat ı.unu şid- bah butun:şıdrletıyle yenıden baş · 
detti ve sürekli bir baraj ateşi lam ıştır· 

:::ı:::ıı:ıııııııııı::ıı:::ıı:::::ı:ı:ı:ı:ı::::ı::ı:ı:: \ 

VİLAYET MAKAMlNDAN : 
f _ Ekmelini karne ile alan her aile iı;in Ticaret Vekaletince 

emeklik olarak nüfus başına bir kilo un bzrakılmış~ır · 
y 2 _ Ekmelini evinde mevcut un veya lıub11bıılıyle yaptın/ara bıra· 
kılacak miktarın hesabı aşalıdadır: 

A Un 
-;;;-işçilere (S31) bıiyüklere (265) kıiçüklere (132,5) iram. 

B· Hububat 
Afır işçilere (558), büyüklere (279), küçıiklere ( I 39) gram. .. 

Y k d k
. 'k' ·a fetıfikan herkes lıu aym onııncıı Salt g11· 3 _ u ar a ·ı ı ·ı esas . . . 

nü akşamına kadar beyarınamesi11i Vil~yete, fazla ıın ue zalıırele.rmı 
de bedeli mukabilinde Toprak Ofise tesl~m ~t~e~e mecburdur. 

,, L· • d ı koııcı ·aXz un 1.Je zalıLresırwı hesabını ycıpanııyarılara 
., - c. vın e a ı '-' ;ı • d Jf • 

B J J
• d k l bu';ı oc·a yardım eclilecek nekadarını ıııde e ece,.ı 

e ec ı11e e ıu ıı un . . . l • · k ı a kt'ncli ıın ve :.:alııresıyle geçınrnefe mecbıır o a 
veya ne ·ac ar zam n · 

calı anlalılacaktzr. I I k 
5 _ /Wtiin 11atcınılaş/arı beyannanıeleı irıi rıerrııeRe. ıesab arını ço • 

J ğ Yanlış hareketlerin fenız akdıetirıe u~ı amaktcm sa· 
oj,ru yupnıa u ve 
kznmağa duvel ~derim. SF.YHAN VALiSi 

2-2 
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Şehir Meclisinde 
Belediye memurlarına zam yapıldı . 

Ş h
. M 

1
. . Ş b t devresi gelen zam mevzuu üzerindeki Bay 

e ır ec ısı u a .. 
toplantısına ~clt diye Salonunda Hasan Ataş'ın mütalc:a VI! teklıfı 
dün de devam edilmiştir. Ruzna reye konulmuş ve kabule şayan 
meye alınan mes'deler incelene· görülmüştür. Bu suretle Belediye· 
rek bütçe encümeninin :neclise nin bütün memur ve müstahdem· 
sunduğu dört mazbata ittifakla ka· !erine zam yapılması onaylanmış· 
bul edilmiştir. 

4 ı 78 sayılı kanun hükümleri· tır. s b ç anha Meclis 1 t .. u nt arş 
tevfikan gerek kanaradn gerek 14,30 _da tekrar topla· 

drosundaki muvakkat 

Tol.:~ o : 9 (a.a.) - Donıei 
ajansı bilrliri ·or : Maleıya'dan 
alınan haberlere göre dün gece 
Singı.pur da 1'araya çıhn Japon 
kıtaları dalgalarından scmra topçu 
ateşi hio1ayesinde Japon 2.11 hlı 
birlikleri de Jolıoıı boğazım geç 
ıniş, oüımanın şiddetli ateşine 

ragmen ileri hareketine devam 
etmiştir. 

Singapur : 9 (a.a .) - Husust 
tebliğ : Diişman gece Adanın ba
tı kıyılarına bfıyük aayıcla asker 
çıkarmaya muvaHak ~!muştur . 
Çarpışma devam ediyor. 

Tokyo : 9 ( a.a. ) - Hava 
tcbli~i : 7 - 8 şubatta Palem· 
banga yapılan hava akınlarında 
67 teyyare tahrip ettik. 7 şubat 
ta Birmanya'da bir hava meyda· 
ııında 1 l tayyaır: hasara u~ra 

tıldı. 

Rangon : 9 (a.a.) - İngiliz 
hava tebli~i : Düşman t ayya· 
releri dün gece Rangon'un şima· 
!inde hava meydanlarını bomba· 
l amışsa da hasar aı<iır. lnsan ka· 
yıbı yoktur. Hava kuvvetlerimiz 
düşman harp nıalı.cmc::sine hıısar 
verdi,miştir. 

Rarıgon : 9 (a.a.) - Poliı;in 

yakaladığı üç Japon casusu kur 
şuna dizilmiştir. 

Vaşington : '::! (a.a.) - Harbi· 
ye ııa:mh~ı tebliği : Filipinler· 
de, Manillo koyundaki tııhkinıııtı

mıı.a düşman bntnr) alarııım at«-şi 

yeniden b<t.~lamıştıt. Obüsler dört 
dııkiknlıl.. arayln atılıyordu. Cıddi 
hasar olmadı. Hntovan } nrıına · 
dasında düşman sağ yanımızdan 

içeri doğru sıımış ise de geri a · 
tılmıştır. Solumuzda çarpışınular 
şiddetlendi. 

Tııkyo : 9 ( a.a. ) - Japun 
Bahriye NuLırı Togo par lfiıneı to· 

(Gertsl 2 ucl sayfad:ı) 

General Veyvl 

hallel r 
Ankara : 9 (Türksöıü muha· 

birinden ) - İktisad Vekaleti, 
l.:eurlisine baı:lı fobrikalaılıı kö·" 
mür havıasındn çalışmakla olan 
bütün ameleye sıcnl.: yemek ve 
rilmr-..si için bır tnkını kararlar al
mıştır. Veka'"'t bu kabil ınnelele· 
rin daimi bir suretle :işlerine b ığ' 
laomalerını temiıı için )abı ika ve 
ya havzalara ) akın mahallerde 
ıımelc mııhcılldeı i \'Ücude getır 
rııeğ-e başlnmı~tır. 

Ayrıca amele yetiştirmek için 
kur.star Jtçıldığı gibi bu mıntaka· 
!arda bulunan hastahane ve revir 
miktarı bir misli :artırılmı4tır. A· 
melenin spora alakası sıkı bir su· 
rette temin edilmekte hatta k,.n. 
dilerine sinema) a 2itmck imldi · 
nı da verilmektedir. 

uluyor 
B. Krips'in dün 
yaptığı beyanat 

Lımdr<' : 9 (a. a.) lngilte-
re'ııin eski l\loskova elı;isi Krips 
bir nutuk veıerek lngillere ve A· 
merikn Rusya'ya yardım ederlerse 
Hitler'in bir senede mağlup edile· 
bileceğini sö> lcmiş ve lngillere'de 
valiyelindeki ehemmiyetin henüz 
klifi derecede anlatılmamış olma· 
sından Şikayet etmiştir. Eski bü· 
yü'· müitefiklerin haı pten sonra 
diinyava verecekleri yeni nizamın 
Atlaııtik beyanMmesinden naha 
açık bir lisanla belirtilmesini haı· 
bin hızlandınlması için lüzumlu 
gördü5tünü de ilave etmiştir. 

Viliyet Makamından 
l - Un için beyanname 

verenlerin çokluğuna ve ke· 
nar mahallelerdeki bir kısım 
vatandaşların haber almama· 
lan mülahazasına binaen 5f2./ 
942 tarihinde biten beyanna· 
me müddeti beş gun daha 

temdit olunmuştur. 

2 - Kafi olan bu tarihe 

kadar bütün vatandaşlaı mev· 

cul olan un ve buğday mik· 

tarlarını bildirmeğe davet olu· 
nurlar. 13879 

1 -1 1
-çöl 

Şark cephesi 

- Çölde hava 
Cebhe~ 

Ruslar yeni 
yerler aldı taaliyeti var 

Kahire : 9 ( a. a. )- Resmen 
Moslwva : 9 ( A. A. ) - bildirildığıııe görr. , İngiliz bava 

Dün geceki Sovyct tebli2i : Kı- lrnwetleri '29 Sonknnundan 5 Şu-
talarım11. 8 fubatta düşmanın mu bata kadar HO düşman taşıtı tah-
kevemdini kırdıktan ve ).;arşı hü- rip etıniştir. 
cumlarını püskürttükten sonr.a 
ileri hareketlerine devam edeı ek 

K11lıiı e : 9 ( e. a. ) - Orta· 
şark lngiliz. hava tebliği : Tayya· 

bir çok köy ve kasabayı işgRI relerimiz Slovaeta ile Maartuba 
etti . 7 Şubatta 17 il.Alman tay- arasında Eltimini çevresinde düş-
yaresi düşürdük . Biz. 12 tayyare muıı motörlü birliklerinC:ağır ha-
kaybettik · sar verdirmi~tir . Altı Şubatta 

Bertin : 9 ( A. A. ) - H~f 
talardaııberi:~ür~n Sovyet hücum- Aiedabya çevresinde düşman mo-
larırıa ve fena havaya rağmen türlü birlikleri bombnlanmı~tır • 
şarktaki Alman cephesi tutunmuş Malta fö.crinc akın eden düşman 
ve düşmana ağır kayıplar verdi- tayyo.releri111le11 biri düşürülmüş · 
rilmiştir . Bir Alman piyade tü· tür. Bu hart>ketlerdc dört tayyare 
meni üstün ılü~man teşkillerirıi kaybettik. 
yok ederek 225 bf'ton sığınak al Rcılin : 9 (. a. a. ) - Şimali 
mış , 1000 esir , 23 tank , 12 Afrika•Ja düşmun keşıf kollarının 
top ve bir ço\.: piyade a~ır silahı bir çok hücumu püskürtülmüştür. 
iğtinam etmiştir . Düıman muha· Savaş ve pıke tayyareleramiz doğu 
rebe alanında 7COO ölü bırakmıf· Marmarik'de muhtelif taııt kufi . 
tır • 31 Sonldinunclan 6 şubata lelerini ~ağıtmış ve 10 lngiliı. 
kadar 239 dü~man tan nrcıi <lü- tayyaresını du~ilrmüştür. 
~ürülmüşıür . 13 Alnı an ht} ya resi Dün bntıda işgal altındaki 
kayıptır . Alman siltihlım bütün 
ceph~lerde üstünlüğünü muhafa:ıa yerlerde ve Norveş Üt.erinde üç 

(Gt!rl~ı 2 nrl ~yfııı'l:ıl lngiliz uçağı düşürülmüştür . 
~~.:.::::.::::..:~~=:.:..----------~ 

KIR KOŞULARI .----.... --·--
Kızlar arasında Vicdan ran , 

Erkekler arasında da R 111 birinci oldu 
J'd7 ar günü ) üı-.e yukın genç 

L.oşucunun iştirakiyle saat 9 dıı 
yapılan 3500 metrelik küvükler 
arası kır koşusu munta~am bir 
şekilde ) ııpılmış ve iyi neticeler 
alınmıştır . 

Bu koş11do ö~retmeıı okulun 
dnnJbrahim Tınli 13,15,4 de bi
rinci , yine iiğretınen okulundan 
Cumali Erdrıl 13,25 de i~ inci , 
Erke\.: lisesinrien Ali Hikınd Din
gil 14,2 de üçüncü gelmiştir . 

2000 metre üı.erine tertip 
edilen bayanlar arasındaki koşu

yu da 10.11 de Kıı. Sanııt Ensti
tüsünden Beyan Vıcdan Uran bi-
rincilik le kaunmışhr . 

75f O metrelık < Beden Terbi
yesi Genel Direktörlüğü Kır Ku· 

şusu > nn ise Ce) lınn , Misis ve 
incirlik gençlik grupları koşucu
ları drı girnı;ş ve. lnc;rlık köyü 
gençlerı ken iolerindeıı daha tec· 
rübeli ve itlmeıılı olan Adana 
koşul'ularını geri bırakmışlardır . 
Alınan teknık neticelere göre ln· 
cirlikden Hatıl Atalay 27,55 de 
birind , Malntyıt M~nsucal g«"nÇ 
tik kulübünden Züıküf Baykara 
28,S de ikinci , yine lncirlikden 
Hamid Kara 28,lO da üçüncü ol· 
muştur . 

Takımcn yapılan tasnifJe ln 
cirlik köyü gençlik g• upu koşucu 
ları 8 puvanla birinci ve 24 pu· 
vnnln üçüncü olmuşlar; 14 puvan
lıı da Malıılyn Mensucat gençlik 

kulübü ıL.ınci sa~ ılmı§tır • 



Adana Çit tçileri 
toplantısı 

Şehrimiz Çiftçiler Birli~i bu
giın saat 14,30 da Adana Kulübü 
Salonunda Yıllık mut:td kongre· 
sini y~pacaktır. Bu kongrede frv· 
kala de önemli mes'eleler müzake • 
re edilrceği gibi diğer sütunları· 

mızda okuyacağınız Başvekilimizin 

direktif ve tavsiyeleri de göz ö
nünde tutulacaktır. 

Fudbol Lik 
maçları devamı 

Nihad Calba, Abli Atamer ve 
Kenan Gülgün'ün hakemliklerinde 
Pazar günü lik maçlarına devam 
edilmiş ve üç maç yapılmı!}tır. Ne 
ticelere göre Ziraal ve Ticaret li· 
seteri 1 - 1 berabere kalmışlar, 

Adana Gençlik kulübü takımı in· 
cirlik Gençlik grupunu 6 - 2, Ada· 
na Demirspor Ceyhanı ı2 i'Olle 
yenmiş ve Milli Mensucat t akımı 
Malatya Mensucat takımına hük· 
men galib sayılmış tı r . Malatya 
Mensucat takımı s<ıh :ıya çıkmamı~

tıı. 

Misis gençlerinin 
yaptığı temaslar 
Mısi s : 9 ( Türksöıü muha

birinden )- Başta ıınh iye nıüdü 

ı ümüz olduğu halde Mi~is Genç 
l ik kulübü , Abdioğlu ve Suluca· 
daki Gençlik gurupları dün Kürk
çülere gitm •ş!erdir . Geııçler sa
mimi konuşmalar ve Spor gös 
terileri yapmışlardır . 

Evveta 100 metreden yapı•an 

koşuda : 18 genç ıştirak ederek 
bunlardan Küı kçüler kulübünden 
Mahmud Olgun birinci, Misis ku-
lübünden Kemal Otgun ikinci, 
Kürkçüler lculübün<ien Mehmed 
Etala üçüncü o lmuşlardır . 

400 Metre mesafede ki koşu} a 
ıs genç iştirak etmişler, bunlar 
dan Kü rkçüler ku übünden Ah
med Otgun birinci , Abdullah 
Tugman ikiııci ve Abdullah Ot· 
gun üçüncü olmuşlardır. 

3500 Mdrelik koşuya: ı 1 Genç 
iştirak etmişlerdir . . Bunlardan 
Suluca grupundon Ahmed Er iş 

birinci Abdioğlu köyü grupundan 
Abdullah Şahin , ikinci ve Misis 
kulübünden Latif Faraç da üçüncü 
olmuşlardır . 

Tek ve üç adım atlamalarda 
Mısis kulübünden Mehıned Ô7.kan 
ile Kürkçüle:- kulübünden Meh
med Atala beraber olmuşlardır. 

Yapılan futbol maçında da 
Kürkçüler t.:ulübü ikiye ~ıfır l\1isis 
kulübün~ galip gelm işt ir 

Utangaçlı§a 
karşı a,ı 1 

Bir çok kimseler çok utangaç· 
tırlar. Ne kadar u~ıaşsalar , ne 
kadar çalışsalar kendilerini bu 
lüzumsuz ve zararlı utangaçlıktan 
kurtaramazlar . Yapılan araştır

malar fazla ulsngaçlı~ın , hor
monlardaki boı.ukluktan ileri gel· 
di~'İni göstermiştir . Bunun üzerine 
lsveçte ar aştırmalaı a başlanmıştır. 

Son zamanlarda bir \~Ok ke· 
şiflerde bulunan Stokholm Physi. 
ce ~kprimental laboratuarı .uzun 
araştırmalardan sonra , insanların 
vücutlarile nebatlar arasında ina 
nılamıyacllk derecerle benzerlik 
olduğunu meydana çıkarmıştır . 

lsveçli alimler • nebatlarda 
da insan vücuciundaki hoımonla· 
ra klenzer hormonlar bulmuşlar

dır . Bu h61rmonların , her han
gi bir arızadan müteessir G\an 
insanın 1'anına şiı inga edilmesi 
suretile o arı1.anın önüne geçile· 
bileceği , bir çolt asabi rahatsız 
lıkların iyi edilebileceği anlaşıl. 

ııııştır . 
İlk olarak utangaç insanlara 

hormon şiriogası yapılmış , Llun , 
lar birdeı\bire cesur , kendilerin
den emin insan ~alini almış
lardır . 

lsvcçteki keşfin yarının dok
torluğunda mühim tesirler yapa· 
cağı tahmin ediliyor • 

Adanadaki ma kAm .. 
ların çalışma meselesi 
.......................... • • 
i HEMŞEHRİ 1 i 
ı • • • • En emin kıymet : 
ı Ellndekl Türk parası : 
ı Ve Tasarruf Bonosudur. ı 
: ........................ : 

Köy baskım 
davası sonu 

iki katil 20 ~er 
seneye mahkiım oldu 

Karaisalı'nııı Yılancıl:ır köyii 
civarında çad ırlarda ~turan k ıbti 
aş ı retinden Must.ıfa eğl u Güllcr
ka) a'ııın müsellehan çaJırını hıı 

surak Gülleıkaya'rıın kar ısı Sul
tan kızı Şadiye, Akıllı Mustafa 
karısı Sultan ve se\..iı aylık hami
le Emiş'i öldürmek ve paralarını 
gasbetmekten c;uçlu Karaisalı'ııın 

Kuıgun köyünden Bekir oğlu Da 
reııclelİ Mustafa Aközen ve Ali 
o~ lu Mehmet İnce ile hunlara iş· 
tirak ve yardımdan suçlu Dur
muş Çalut, Kaıım Karakaya, Hü
ı.eyin Maraz , lbrahim Arı\..an , 
Mahmut Yüksek, Ahmet Çakıt 

ile cürüm aletlerini saklamaktan 
suçlu Adil Gül ve Cafer Arık 
haklarında temyiz mahkenıesınırı 

naksı üzerin~ şehrimiz ağır ceıa 

mahkem~sinde }'<ıpılan ikiııci du
ruşmaları sonunda suçlulardan 
Mehmet lııce ile Mustafa Aköı.eıı
in yirmişer seııe ve Dur nıuş Ça
kıt, Kazım Kaya'nııı sekiı.er sene 
Hüseyin Maraz'ın altı sene St!kiz 
ay, İbrahim Arıkan ile Mahmut 
Yüksek'in dörder sene, Ahmet 
Çakıt'ın üç sene dört ay, Adıl 

Gül ve Cafer Aı ık'ın da onar gün 
nıiiddetle ağır hapse kttııulmala· 

rına karar verilmiştir. 

Voleybol maçları 

PJwr günü Ziraat lisesi vo· 
leybol sahasında kıı. lisesi .1 kırmı· 
1.1 .. takıııııylc rSarı > takımı aıa

sında ya~ılan vwleyuol maçını 

15 - 9, ıs - 6 cKırnıızı , ta 
kım ve erkek lisesi - Ô~retmen 

okulu maçını cia 15 - 9, 15 - 2 
erkek lisesi lcaıanmışlır . 

Kız kaçıran adanı 
Adananın Y asıııca kÖ) ünden 

Süleyman kızı Fatmayı zorla kn
çıımağa ve tabanca ile öldüıme
ğ-e tefe\lbüs.. anası Zeyneb'i de 
yaralamaktan suçlu Yassıca kö· 
yünde: tutma Mustafa o~lu Ha 
san Kartal şehrimiz ağır ceza 
aıahkemesince 12 sene !5 ay a
ğır hapse mohküm edilmiştir. 

Yardda zelzele 
Ankara : 9 ( Tür k~özü nıU · 

habirinden )- Bu aabah 4,30 ' ile 
5,30 arasında lı.mir, Akhisar, Sa · 
lihli, Mustafa Kemal Paşa, Simav, 
Suskalık, Dursunbey , Bandırma , 
Kütahyada ve saat 12,30 da dii 
Zara ve Gümüşhanede yer sarsın
tıları olmuştur. Hasar yoktur. 

Amerikanın 
Vişi yi Protestosu 
Berlin : 9 (a. a.) - Yarı res· 

mi bir kaynak tan : Amerika'nın, 
general Roınmele karşı Fransa ta
rafından yapılan yardımı Vişi nez· 
dinde protesto ettiği bildiriliyor. 

Berlin mahfillerinde müttefik
lerin Libyadaki muvaffakıyetsiz· 

liklerini mazur göstermek için bu 
felakeıten Vişiyi mesııl tutmaya 
çalı ştık lan sanılıyor. . 

Hitler gençliği 
müfettişi Romada 
Roma : 9 ( a. a. ) - Hitler 

gençliii müf ellişi Romaya gelmiş, 
Kont Ciyano tarafından karşılan· 

mıştır. 

Aldı~ımız malümata göre Ad· 
tiye vekfileti Dalaman çiftliğinde 
olduğu gibi Adanana ve memle-
ketin diğer iki mıntakasıncla mah 
kumları çalışlıı mak için tcclkikler 
yapmaktadır . 

Bu kısıml arda çalıştırılacak 
olan mnhküml ıı rın adedi dört yü · 
zü bulmaklad ır. Yekfüct ayrıca, 
bütün Devlet ç.i ftlikk.rirıde mah · 
küıııların çalıştırılması için Zirııat 

vekaleti ile temas haliııdeğir. 

Şark cephesi 
(Baştıır;ıh Biriııdde) 

ediyor . 
Mosk•lVa : 9 ( A. A. ) -

Su:ı 24 sııat i~~iııde şlddt:tli mu
hıtrt"b elerderı sonra Alman kıta
larını geri çekilmek wrunda bırak 
t ık , Bı r ıııüstıılıkenı mevzii ele 
geçirdik . Düşman•n şıddetli mu
l..livemetiııe rağmen altı k:ısaha 
ve köjÜ işJ-n l ettik . Almanlar 
mulıarche} e ı ht i yatlaı 11 11 sokma
larına rağınt·ıı geri çekılııı e k ı• · 

runda bıııı~ılılı . Yüılerce düş

man kamyouu kullanılmaı. hale 
kt.ırıuldu . 

Moskova : 9 ( A. A. ) -
Dün gece Sovyet kıtalaı ı düşma. 
rıa karşı tısarruı. hareketle• İ ııe faa
liyetle devanı dmışlerdir . 

Moskovanın batısında düşma
na İndirilen ağır darbeden sonra 
yedi mevki işgal edilm iştir. Batı 
cephesinin diğer lcesimlerindc de 
bir günde oııbir mevki alınmıştır. 
Bu cephed~ topçumuı. on düşman 
tayvarı-si tahrip etmistir . Ceııup

ta ilerkyişinıi1.i yavaşıatma} a ça
lışan d üşmırnııı g eniş ma} ıı saha· 
laı ı ve *AJiı!r engelleri tem i ıle t 

mişti r . 
G1.11.etelere gelen son haber 

lere göre, Sovjet taarıuzlarıııın 

gelişımı ıle ilgili rnuharebel(#r şi 

mııl batı cephcsile Kalenin önle 
rindr. ve merkez kesiminde devam 
ediyor . Şımal batı c phesiııde 
Almanlar bütün ıhtıyatlarıııı ileri 
sür müşleıdır . Alman yadan uçak 
!arla bir çok kıtalar da getirilm iş 

tir . Bu hadiseler Alman mevzile 
rıoııı artan bir tehdit altında bu 
lunliul!:uııu giistcri} or . Sovyet 
birlıklcri öııı:mlı bir şe hir bölge 
sindr. şımdi n1 ühim Mıhver kuv 
vetlt-ıinin arkasını ve yanlarını çe 
virnı i ş bulunuyor . Merkt!z cephe 
sinden t&f sil at alınAmamış ise de 
cenup kesiminde şiddetli düşınaıı 

mukavemetinin kırıldı~ı ve mü 
dafaa hattına giıildıği anlaşılıyor. 

Japonlar Slngapur 
atlasına çıktı 

( Başı 1 inci sayfada ) 

da clemiştır ki : 
<'Japon hükünıeti Çın ile Ja · 

ponya arasındaki münasebetleı i 
geliştirmtk içinş i mdiki bütün imtiyaz 
tarı kaldıracaktır. Çinde yaşıyan 

Japonların menfaetleri gözetile
cektir. Şimdiye kadar muvakka· 
ten Japon askeri makamları ta
rafından idare edilen 89 fabrika 
ve ticaret müessesesi şimdi sa
hiplerine geri verilecektir.> 

Rungon : 9 (a.a .) - Royter 
ajansının hususi muhabiri bildiri
yor : General Veyvl , Birmanya 
ya ikinci defa yaptığı kısa ıiya· 

retinde vaziyet hakkında memnu
niyet beyan etmiştir. General bu 
ziyareti esnasında Mubneyu ceb-
hesini teftiş etmiştir. Öğrendiği· 
me göre, General, Genelkurmay 
subaylarile yaptığı bir 1'onuşma 
sırasında Uı.akşaı k vaziyeti hak-
kında <iyimser> bulduğunu söy
lemiştir. Şimdi Japenlara ' Dur! .. > 
diye haykırmak için haftalarca 
evvele göre, daha iyi bir vaziyet
le bulunu> oı uz . General Natsın, 
Mulmey ve Kanakserin'ıleki mev· 
zilerin tutulması güç olduğuna 
dikkati çekerek demiştir ki : 

<-Oralarda ki az. miktarda 
kuvvetlerimi1. arkalarını dcn ıze 

verdiklerinden tabya bakımındaıı 
fena bir vaziyete düşebilirdi. Böy
le bir vaıiyete en~el olmak için 
ancak yüksek bir sayı üstünhlğü 
lazımdır. Şimdi batı kıyısın da tut· 
tuğumuz Salden nt!hri münakale· 
si kolay ve sağlam bir hattır. Bu 
hatta askcrlerimiı. evvelL:inden 
daha kuvvetlidirler.> 

r() RK I }' ;.: Rud!/OSU 

ANKARA Rcıdynrn 

Salı 10.2. 1942 
7.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Program 

(Pi) 
7.45 Ajans Haberleri 
8 .00 Müzik : Senfonik parçalar 

( Pi ) 
8.ı5 

~30/ 

Evin saati 

8.45 Müıik : Progr6mınıtı son 
kısmı ( Pi ) 

12.30 Program ve Memleket sa 
at Ayarı 

12 33 Müzik : Türkçe plaklar 
12.45 Ajans Haberleıi 
13.UO Müzik : Türkçe Plakl&r 

programının devamı 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Program 

( Pl ) 
ıs .oo 

ıs.113 

19.00 
19.30 

19.45 
19 55 

20.15 

20.45 

21.CO 
21 10 

Program ve Mı•nılckf"t sa 
at A_varı 

Müı.ik : Radyo Salon Or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) . 
Müdk : Fasıl heyt'ti 
Memleket Saat Ayaıı ve 
Ajaııs Haberleri 
Konuşma : (Kitap sa<ıti) 
Mü1.ik : Fasıl he) t"tİ prog 
nımıııırı ikinci kısmı 
Radyo Gazetesi 
Mü1.ik : Çıgan Rıınıaııs ve 
dırn~lıırı (Pi) 

Zıraat 5aati 
Müıik : Şan Suln'ları 

21.:rn Konuşma : (Tüı k 
Kurumu adına ) 

Hukuk 

21.45 

22.30 

22 45 
22.55/ 

21.00 

Müzik : Klasik Türk rııü11 

gi programı 
Memlekt'l Saat Ayarı ajans 

Haberleri ve Bonrnlcır 
Müzik : · Dans müzi2i {Pi) 

Yarınki Pı ~gram ve 
panış 

Al manyadaki 
yabancı İşçiler 
Vnşington: 9 (a. a.)- Alman 

kontrolü altında çıkan Pari-Midi 
gazetesi silah altına alınan Alman
ların yerine fabrikalarda çalıştırıl 

mak üzere Alınanyaya göııderilen 
yabancı i şçi saymnın 2,000,000 u 
bulduğunu yazıyor. 

Dün bir lngiliz 
torpidosu battı 

Londra : 9 ( a. a. ) - Sah· 
riye rıaıırlı~ının tebliği : Batayel 
torpidosu batmıştır . Ôlü ve ya· 
ralılar 111 akı a balarına haber ve· 
rilmiştir . 

GAZİAHTEP ASlİYE HUKUK 
HAKiMliGiNOEN: 

Gaziantcbin Gündoğdu mahal
lesinde oturan müzellef mahalleli 
Mehmet kızı Hamka tarafından 
Gaziantebin ehli cefa mahallesinin 
74 ncü hanesinde kayıtlı Abdullah 
otlu Ahmet aleyhine açtığı 332 
yılında vaki olan boşanmanın su· 
butu davasının cari duruşması so
nunda mumaileyhin yeri belli ol 
madığırıdan gerek davetiye ve 
gerekse gıyap kararı ilanen tebliğ 
edilmesine rağmen müracaatı seb· 
ketmemiş olduğundan vakıaları 

kabul sayılmakla beraber M. Alcy· 
hin müddeiyeyi 332 yılındaki eski 
ahkam dairesinde boşadığı şaha

d~tle sabit olmuş olduğundan mez· 
kur boşanma keyfiyetinin nüfusa 
tesciline 28/ 1 l /9-tı tarihinde gıya· 
ben karar verilmiştir. 

işbu kararnamenin ilanı ta· 
rihinden itibaren bir buçuk ay 
zarfında turuku kanuniyeye müra· 
caat edilmediği taktirde hükmün 
katiyet kesbedeceği ilan olunur. 

13886 

ZA Yl - Mara§ askerlik şu· 
besinden aldıgım terhis lta2ıdı ile 
birlikte annemin Maraş nüfus mü
dürlüğünden aldığı hüviyet cüz. 
danını kaybettim.Yenilerini alaca-

2'ımdaıı hükümleri olmadı~ını ilan 
ederim . ı3887 

Maraş Kuytu! mahalle 
sinden I larp oğullarından 
Mustafa oğlu Süleyman 
Sütkaynatan 328 doğumlu 

... -•••..•. -. ....--...• .-.-.. -... --.-..-.... .• - -- ------~-~ --

ı! ASRI SİNEMADA! 
1. Suvare S f ' Ba Ak,am uvare f 
ı• ı 8,30 8,30 f 
ı:; iki büyük şaheser birden j 
ıı ALiCE FAYE RICHARD GREEN ı 
•

1 ' • • Tarafından harikalı bir kudretle yaratılan Llugünki f 
.ı medeniyetin kuruluşundaki müdhiş fedakarlıklar, Medeni· 

t i yet uğrunda büyiik kahramanlıklar. aşk. macera. şaheseri f 

il ( Medeniyet Köprüsü ) ! . ' t D/KKA T: Bu fılm: Bilhassa öğretmen ve talebe· f 
•ı lere tavsiye olunur : 

ıı Bu filim şerefine porgrama ilavetP.n : Sc~mmin en f 
• j biiyük aşk ve kahramanlık şaht-seri f 
• 

1, 
t Türkçe södü ve Türk ınusikili f 

,iı SUAHiOOİHİ EYYUBİ VE BOZ ARSLAN ! 
~:: Yeni şarkılar: MÜNiR NUREDDiN MÜZEYYEN SENAR j 
··~·· ···~-.~····-··~····.....--··· -- ,,,, 

İLAN 

Memur Alınacak 
SEYHAN P. T. T. MOOORLOGONOEN: 

1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere 
Orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır . . 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif ede· 
c~ği yerde memuriyet kabul etmelni şarttır. 

3· - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanufl 
hükmüne göre 15 lira asli maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncii 
maddesindeki şartları haiz ve Devlet memuriyetine ilk defa 
gireceklerin 30 yaşım geçmemiş olmaları laz1mdır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenler 18/Şubat/942 çarşambs 
günü akşamına kadar dilekçe ve evrakı ınüsbitelerile birlikte 

imtihanın icra olunacağı Müdürlüğümüze müracaat ~tme-lidirter. 
6 - Müsabaka 19/21942 Perşembe günü .saat 10 da ya· 

pılaeaktır. 23-25-28- 10-12 13837 

ilan 
ADANA TİCARET VE SANAYİ OOASINOAN · 

Sayın Adana Tüccarlarına 
Odamızda kayıtlı tüccarlarımızın 1942 yılına ait kaydiyele· 

rini 1 Kanunsaniden Mart nihayetine kadar ödemeleri lazını· 
dır. 

Bu tarihe kadar ödenmemiş olan kaydiyeler cezalı ve üv 
misli olarak icra vasıtasiyle tahsil olunur. 

Odamıza kayıtlı bulunan bütün tacirlerin bu~a göre hareket 
eyliyerek kaydiyelenyle birlikte kazanç vergisine mur.zam Ya ~ 
oda hisselerini Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırmaları· 

m ehemmiyetle ica ederiz. 1-2 13888 

ZİRAAT MÜCADElE İSTASYONU MÜOÜRlOGONOEN: 
1 - 60 lira ücretli bir katip alınacaktır. 

2 - isteklilerin memurin kanunundaki şartları haiz olması 
lazımdır. ' 

3 - Dil bilenler ve çabuk daktilo yazanlar tercih edile• 

cektir. 
4 - Müracaatlar 2012/942 gününe kadar kabul edilecektir· 

5 - 2112/942 Cumartesi günü saat 10 da müessesede mii· 
sa baka imtihanı açılacaktır. 10-13-15 l 3889 

~ 

SEYHAN HUSUSİ MUHASEBE MOOORLOGONOEN : 
1 - Aşağıda yazılı gayri menkuller satılacaktır. 
2 - Açık artırma 942 yılı Şubatının 19 ncu Perşenbe günü saat 

onda Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartname Hususi muhasebe kaleminde her gün görülebilir. 

Mevki veya Muhammen Hektar 
Mahallesi Cinsi Bedeli Lira Miktarı Tapu No 
----~~~----~--

incirlik-Eski 
Koşu yeri Tarla 96S 2,75,75 40 

,, .. ,, 299'). 2,54,67 44 

" .. " 
2091 5,97,35 42 

" " " 
%5 2,75,75 43 

,, 
" .. 814 2,29,75 41 

" " " 
64 0,18,38 64 . . . 901 2,57,'32 65 

80 
• ~ 

6-10-14-:8 138 

........................................ -...... ~(ı. ~ 
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