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AMIK OVASINDA 
SE·YLAP FACİASI 
Bütün gol/ar su altında, 

köylere kayıklarla gidiliyor 
Antakya ·6 (T- k - .. 

d ) H 
· ur sozu muhabirin. 

en· emen b' medih ır aydanbcri ara ver· 
kar .. ~ağan şiddetli ya~murlar "e 
le Ayuzun~e~ ~abaran nehir sulari. 
ve ~·~ golunun seviyesi yükselmiş 

iOlun etrafındaki bütün tarla lan 
su basmııt s ck'I . ır. uların istila ctıiQ-i 
~ mış tarlalardaki meuuata artık bt olmuş göziyle bakılmaktadır 
uz :yıldanbtri görülmem· b". 

ıekilde vuk ış ır 
Anuk çirt isiua .. gelen bu seylap 
halin' 

1 
ç ıçın hakiki bir afet 

ı a mıştır. Evvelk" - Ş 
ro ~iftli.\.ide ı gun ahva· 
k.'ly h 

1
6k sulır .altında kalarak 

~ a ına d" 8 
dan 1500 un clediye tarafın· 
lakya ile ;;ınek. yollanmıştır. An· 
se · - . yhanıye arasındaki şo· 

nın uzerınden k 
yüksekliği 60 a :aı~ sel sularının 
iund santımı bulmuş oldu-

an otornob"ll 'd· 
R'lektediıler. ı er gı ıp geleme 

Seylap . 
zam çevrelerınde vakıt ve 

anında alı 
sinde k nan tedbirler saye-
bı'da ca~ ayıbı yoktur. Mal kay
dcler pek <ızdır. Kızılay seylapza. 

c e mek - d 
etırıektedi gon ermt"ğe devam 
için b' k r. Bu suların çekilmesi 
Bu itibır alç ay beklemek lazımdır. 

ara sula l kinlere r a tında kalan e· 
b artık yok ol ... 1 akmak ır muş goz1y e J azamdır. 

ş_ga! yerlerindeki 
ışçılere bir hitap 

" A.z ·ı ·1ı 
L •ı a yapın 

ondra . 6 ,, 
ter • in .

1
: ( a. a. ) - Rey-

0 . gı ıı - So . t T 
nyonlırı ko .vy~ red .-

aıemlekctlerdc~~tc~ı . ışgel edilen 
•aı nt4r t . . ı ışçılcre bir me
bincsinin e b~::!~r. Alman harp ka
bu lll'9ajda d a.n.masını bekleyen 
leriıınin b enılıyor ki, sizi Hit· 
tırmık .. oyunduruQ-undan kur· 
rin Yardı~ı,n ~ ü t . f e fi k 1 e
fıyor. Hitl gA eceQ-ı gün yakla4ı· 
ailn daha e:z l~anyaaı için her 
lUlfhn edenler ı~l~h yapın ' size 
runda kaldı 

1 
ıç~n yapmak zo

lamıyacak ~· nız sılahları kullanı
Yollarını hoır hale •okun, demir
durun N . ıun ve talimatı dur-
h . azı ve Fıı . t 
tıimet' ,_ şıı ordularının 

1 Yhındır 

En yeni tip 
Tuı~e:v6 ta;yareler 

bcı büyük d( . · a, ) - Yalonda 
· d" • cnıı tayy . ıra ırılncektir . aresı iuya 
lan bu ta ,. · Yctmışer tonluk 0 
b }} arelerde h b' . . 
tfer yüı be , i er ırı bın 
m~tor bul } a r lrnvvetindc altı 
40 unacaUır T 

d 
yolcu ile Atlantiği. b~YYarcler 

ur11ıadan 20 ır yerde 
A saıtta aub·ı . yrıca alt mı T'" ı l"Cektır. 
120 t ş Yolcu taşıyab·ı k 

onluk tayyare! . ı ece 
tıaarlanıyor. erın Yapılması 

Bu tayyarenin 
larına yClz kilo ba Y?lcuları yan-
lcrdir, Tayvar . i~J alabilecek. 

J enın Sl!rar 
saatta 320 k'I ı ortalama 

ı ometre olacakt N h ır. 
a as Paşa K b" . . 

V · a ınesı 
e lngiltere 

Londra . 6 ( 
Farukun hük·. . a. a.) - Kral 

. umetı ku 
nı Nahas Paşaya rma vaziresi-
d . . vermesi L d a ıyı karşılanınışt . on ra-
karaıı milletin umu ır: h~ralın bu 
M M mı ıslc .. 
onunde tuttu:-.. M tını göz v r ,.unu 2osterir ç·· .. 

e t Partisinin çok 1 f • tınku 
dır Nah ara tarı var 
ku • as Paşa istikrarlı bir h" 

met kurmak • d U· 
reb'I k . . \ie evaınlı iş 00 ••• ı me ıçın en . . . 6 o 
Kendisi in il'· ıyı şahsıyettir. 
en mühim~ •\Mısır muahedesini 

K h' amı ı olmuştur. 
p ııı ıre : 6 (a ) 
aşa Mısır Pa 1 · 8 

- Nahas 
vedilecer.· . ~ amentosunun lal\.. 

gını Soy]e . t' 6 
fUnları ilav •t . ~ış ır. Başvekil 
keti diktat: ıGtıştır: .. Biz memle
Mçilmlş bir r le detil, serbest 
••c:etiı.. • earlamento ile idare 

Af rikada bir lngiliz da/i batar!ıası 

: ........................ ı edilmiştir. Avcılarımız düşman 

ı ı kamyonlarını makineli tüfenk ate-

:: Derne şarkında:.. şine tutmuştur. sicilyadaki hedef-
lere de hücum ettik. Kaprini ya· 

ı ı kınlarında bir marşandiz tirenine 

ıı: mu11 hı"m hareka" t iı. bombalar düşmüştür. Düşman U· çaklan da Maltaya hücum etmiş 

tir. 
• • Roma : 6 (a. a.) - ltalyan 

tebliği : Mihver kıtaları Derneyi 
geçerek dfü~ınan doğuya doğru 

takibe devam ediyor. Sirenayka· 
daki savaşlarda 3 l Sonkanuna ka 
dar 3500 esir, 370 zıı h!ı tank, ve 
192 top alınmıştır. Maltaya karşı 

ı 
ı : • • 

İngilizlerin 
hava akınları 

ı 
ı 
ı 

Kahire : 6 (a. a) - Ortaşark 

tebliği : Dernt! ve Karmuba böl
gelerinde avcılaıımızın çıkış hare
ketleri esnasında birçok düşman 
kamyonu tahrip edilmiş veya ha
sara utralılmıştır. 

Bing-azi, Borce ve Bcnina böl· 
gelcrindeki münakale yolları Salı, 
Çarşamha gecesi bombardıman 

Moskova : 6 (a.a.) - Dün 
sabahki Sovyet tebli~i : Dün ge· 
ce kıtal'irımız, Alman Faşist kıta
larına karşı hareketlerine devam 
etmiıtir. Moskova Cenup bııtı 

cephesinde Harlwf ve Kurık 'da 
Kıı.ıl~rdu kıtaları ilerlemekte de. 
vam ediyor. 

Perşeml:le sabahı Kııılordu 

birliklerinden biri Alman mevzi-
leri arasında zaif hir nokta keş· 
fetmiş ve tiüşman birlijtini } oke· 
derele Alman hatlarının aı kasına 

düşmü~tür. Bu cephede Alman 
hav.t kuvvellt"ti düşmana ı~ır 

darbeler inclirmcktt-, malzeme ve 
insanca aiır kayıplar verdirmek 
tedir. 

Berlin : 6 (a.a.) - Yarı res· 
mi bir kaynaktan : Alman genel 
kurmayı Sovyet Rusyada bulu· 
nan Alman harp esirlerinin ali· 
beti hakkında henüz hiç bir şey 
alınmadıR-ını bildirmiştir. 

Bertin : 6 (a.a.) - Üç şubat 
gecesi Alman piyadeleri Sovyel 
cebheıinin d niz kesiminde bir 

ltalyan ve Almısn hüc ımları arasız 
devam etmiştir. lngiliz uşakları 
dün Balcrmo dolaylarında bir ti· 
rene isabei kaydetmiştir. Dört ö
lü vardır. iki düşman tayyaresi 
düşürdük. 

Şark cephes! 

Harkof'ta 
Kursk'ta 
Rus ileri 
harekatı 

Almanlar a~ır 
kayıplar veriyor 

Alman batları 
din yarıldı 

yerde beşi kız olmak üzere onye
di talebe ve üç sinema filtüranın· 
dan müreHe' bolşevik kundakçı 
grupu yakalanmıştır. 

Pancar müstahsili 
için karar çıkacak 

Ankara : 6 (R. G.) - Yarın (bu6ün) pancar mÜ•lah· 
ailini aliıkalandıran bir karar çıkacaktır. Bu kararla pan· 
car fiyatının kiloıu 100-110 paradan ve üç kuru,tan alı· 
naccıktır • 

• Vilayetten: 
1 - Mart ayından itibaren nüfus tezkeresi olmayanla· 

ra hiçbir bahane ile ekmek karnesi verilmiyecektir. 
2 - Tezkeresi olmayan vatandaşlar için nüfusdaire· 

sinde geniş bir büro açılmıştır. Her kes bu ay içinde bu· 

radan tezkeresini alabilir. 4-4 13870 

ı········ ................. . 
ı ı 

f " Her şey 1 
ı Almanya 1 

• 
1 içindir" i 
: ı 
J Allah böyle f 
ı emretmiş ! ı 
ı ı 
ı ı 
ı Alman kilabında ı i 66yle yazıyermuı i 

Sııopaolo : 6 ( a. a. )- Hür 
ltılyanlar tarafından nt"şredilen 

bir beyannamede İtalya} ı Alman 
iHalindcn ve Faıistlikten kurtar
mak için ellerindeki bütün inHn· 
lara baf vurmllk ıuretile Btiyük 
Britanyaya ve Amerikan Birletik 
De\;letlerine yardım etmeleri bü· 
tün ltalyanlara tavsiye ediliyor . 
Vatigan radyosu ispanyaya hita· 
ben lspanyulca yaptı~ı neşriyatta 
Nazilerin dinleri kaldırmak husu· 
sundaki kararlarını ishat tclen 
Gotmfok < Allah ve halk , adın· 
dald Alman kitabından parçalar 
okunmu4tur . Okunan parçalar 

<Gerisi 1 nei sayfada) 

Yugoslavya ' da 
milli mücadele 
devam ediyor 

Lnndra : 6 ( a . a. )- Gelen 
haberlere göre, Sırp çeteleri her 
gün Bclgradı bombardıman et· 
mektedir. Sazan çeteler geceleri 
~ehre inerek Alman kuvvetlerile 
mücadele etmektedir . 

Bertin : 6 (a.a.) - Belfevik
ler eyi havadan faydalanarak 
bomba ve av tayyare te41'itleri 
ileri sürmüşlerdir. Bu düşman 
tayyarelerinden otuz bt"şi hava 
muharebelerinde ve ikisi karşı 
koyma topları tarafından ve en 
üçü yerde tahrip ~dilmiştir. 

Londıa : 6 ( a. a, ) - Kuy. 
buşef radyosuna göre , Sovyet 
kıtaları Kurak ve Harkofta Alman 
müdafaa hatlarını yarmıştır . 

Moıkova : 6 ( a. a. ) - Bu 
sabahki Sovyct tebli~i : Dün gece 
kıtalarımız Alman • Faşist kıtala
rına kar41 hareketlerine devam 
etmiştir. 

Moıkova : 6 ( a. a. ) ~ Ce 
nup Batı cephesinde Harkof ve 
Kurskda Kızılordu kıtaları ilerle· 
mekte devam ediyor . Kmlordu 
A~m~n kıtalarının aı kasına düı 
muştur. Burada Almanlar insanca 
aıcır kayıplar veımiıtir. 

Londrr : 6 ( a. a . ) - Kuybi
şcf radzosuna göre, Sevyet kıta
ları Kursk ve Harkofta Alman 
müd_afaalarını yarmı4lardır. 

Karadeniz bölgesinde 
tütün piyasasını 
Vekalet açacak 

Ankara : 6 ( A. A. ) - Ti
caret Vekaletinden teblii edil· 
miştir . Karadeniz ve Marmara 
mıntakalarırıın bazı merkezlerinde 
tütün piyasaları açılmadıi'ı halde 
mübııyaat yapılmakta elduğu ha 
ber alınmaktadır . Halbuki mın 
takanın tütün piyasaları Ticart:l 
Vekaleti tarafından tt'shit edile· 
cek tarihlerde açılacak ve mü•
tııhsilin menfaatl~rini koruyacak 
surette tıııııiuı olunacaktır . Bu 
tarih teıbit ve iloiıı edilmek üıe 
redir . 

Piyaaenin Ticaret Vekaleti 
tarafından açılmuıntlan evvel 

tütününü elden çıkarmaması nıüs. 

tahsile , menfaati balumından 
tavıiy• olunur • 

1 Sümerbankın yeni teşebbüsleri 1 

Halkın giyecek 
ihtiyaçları 

Adana Yerli Mallar Pazarına 
her cins yeni eşya geldi 

.Sümerbank Yerli Mallar Pa 
zarı Merkn Genci Müdilrlü~ünce 
Mersirı ve A.lana Pazarları tara 
f ından esnafa toptan mal satıl· 

ma"ı yaaak edilmiştir. Bu suretle 
her çefit eıyanın do~rudan do~-. 
ruya aatış ma2'ualarından ihti· 
yaca yetecek derecede halka da
~ıtılmaııı gibi daha gOıel ve daha 
yerinde bir karar:aıınmışt ı r. 

Sevinçle ö~rendi~imiıe göre , 
Adana Yeı li Mallar Pazarı Satıı 

• mağazasına Sümcrbank ff'brika
lırı mamulatından her cinı eşya
dan külli) etli milttarda yeııi mal
lar gelmiş ve dünden itibaren de 
satışlara bu çerçeve içinde baş
lanmıştır . Gerek gizli ve farklı 
fiyatlarla yapılan satışların önlen· 
miş ve halkın sıkıntıdan kurtarıl· 

mış olması şehrimizde memnuni
yet uyandırm ıştır . 

UZAKŞARKTA 

Rangunda 
tehlike var 

Japonlar Sal uan 
nehrini dün geçdi 

Londra : 6 (a. a.) - Taymis 
gazett"si Birmanya'nın müdafaası 

başlıklı yazısında diyor ki : 
-"Birmanya'ya çok miktarda 

Çin kıt'aları geliyor. Bunlar ya· 
lınız Birmanya topraklarının mü
dafaası için geliyor. ileride bu kıt' 
alarm Siyam'ı istila etmel»ri muh· 
temeldir. lngiliz ve Çin kıt'alarının 
yakında Siyam'a giden demiryolu 
hatlına ve Birmanya hududundan 
66 mil uzaktaki Şilgmay'a hücum 
etmeleri bekleniyor.,, 

Rangun : 6 (a. a.) - Dün 
sabah erkenden Rangun'da tehli
ke işareti verilmişf r. Dotu mahah 
lelerine bombalar atılmıştır. 

Pek az kimse zarar g-örülmüş· 
tür. Maddi hasar yoktur. Bir az 
sonra ikinci defa verilen tehlike 
işaretinde hiç bir hadise olmamış· 
tır. 

Rangıın : 6 (a. a.)- Resmen 
bildirildiğine göre Japon df'vriye
leri birçok noktalardan Saluan 
nehrini geçmişlerdir. 

Londra : 6 (a.a.) - Ta} mis 
gaı.etesi Birmanya müdafaası ya
zısında diyor ki : Birmanyaya 
çok sayıda Çınli geliyor. İleride 
bunların Siyamı istila etmeleri 
muhtemeldir. lngiliı. Çin kıtııları 
nın demiryoluna vt". Şidmaya hü · 
cumları beklt"niyor. Veyvl' in son 
Raııgun aezisi bu bukıınılnn ma. 
nalıJır. 

Batovya : 6 (a.a.) - Borne
oda meclan ~ivarında hafif krş i f 
faaliyeti oldu. 

BatavyR : 6 (a.a .) - Sama. 
rında şehrinin Japonlara geçtiği 

1 Avrupa ya 
ihraç plam 

lngilizlerin Kanada 
kumandanının demeci 

Ottava : 6 ( a. a. ) - Büyük 
Britanyanın Kanada kuvvetlerinisa 
baş kumandanı general Mak Nak
ton buradan geçerken verditi de· 
meçte, müttefık ltuvvetler tefle
rinin lngiitcre adalarından Av
rupa kıtasına asker çıkarmak için 
bir plan hazırlamıı olduklarını 
bild irmiıti r. En küçük teferruatına 
kadar incelenmiş olan bu plan 
derhal tatbik edilecektir . 

Amerlka'da 
şeker veıllla 
ııı ıatııacak 

Otomobil yapılmıyor 

Ankara : 6 (R G.) - Alınan 
bir karara rörc, .. undan böyle 
Amerilı:a'da hususi otomobil imal 
edilmiyl"cektir. Diğer bir karara 
göre de Amerikada bundan b6yle 
şeker v~sika ile satılacaktır. 

İngiliz elçisinin 
Mısır başvekiline 
gönderdiği mektup 

Kahire : 6 (a.a.) - lnriltere· 
nin Mısır Elçisi Lampson yeni 
başvekil Nahas Paşanın mektu
buna cevap olarak, lngiliı. siyaıe· 
tinin Mısırın dahili iılcrinc karıf• 
madan İngiliz. • M111r • muahedesi• 
nin tatbiki için Mısırla samimi 
işbirliti prensipi e1a11na dayanllı· 
~ını bildirmiftir ... Nahas Pııada 
buna cevap vererek lngiliz • Mı· 
sır dostluğnna riayet edecetini 
bildirmittir . . 

söyleniyor. 
Tokyo : 6 ( A. A. ) - Cı

va denizinde bir Holanda kruva 
ıörünü batırdık, di~er birini de 
hasara uğrattık . Bir Amerikan 
kruvazörü tle tahrip ed ildi . Ho
landa donanması hemen tamamı, 
le tahrip cdilrni4tir . 

Tonca" halay açıklarında 10 C-Oİ 
tonluk bir vapur batırılmış 6Öoo 
to,~luk bir vapurda da ;angm 
çı"arılmıştır . 

Çunking : 6 ( A. A. ) _ 
Japonlar Voyıak bölgesinde hü· 
cuma geçti , fakat Çinliler bu 
akını wurdurdulsr . lstriver kıyı· 
larına büyü" takviyeler getiren 
Japonlar baskınlar yapmııtır • 

Sinrapur : 6 ( A. A. ) -
Topçumuz Jwhar Bahru çevre• 
sindeki düıman kıtaların ı döQil
yoruı . 

Vilayet Makamından 
t u . . b - n ıçın eyanname 

verenlerin çokluğuna ve ke· 
nar mahallelerdeki bir kısım 
vatandaşların haber almama· 
lan mülahazasına binaen 512/ 
942 tarihinde biten bcyanna· 
me müddeti beş gün daha 

temdit olunmuştur. 

2 - Kafi olan 

kadar bütün vatandaşlar mev• 

cut olan un ve buğday mik· 
tarlarım bildirmeie davet olu-
nurlar. 13879 



Kır koşuları 
yarm yapılıyor 

< Beden Terb
0

iyesi Umum Mü 
dürlü~ü • Kır ko.şusu yarın saat 

10,30 da Ordu Evi önünden baş 
layacaktır. İlk koşu 7000 metrelik 

olacaktır, Bu koşuya- genç erkek

ler girecek, ayrıca genç lı:ızlarımız 

için kısa me<Jafeli bir koşu yapı

lacaktır . 

Bu kot!,ılar a Misiı . İncirl i k ve 

Kürkçüler Gençlik Kulüpleri at

lotleri de i~tirAk edeceklerdir. 

Ceyhanlıların 

giyecek eıya 
lbtlyacı meselesi 
Ceyhan : 6 (Türksözü muha 

birinden) - Dünya vaziyeti dola
yısiyle, yurdun her tarafında oldu
Q'u fibi Ceyhanda da ~erek ha
vayici 2.llruriye ve gerd·se tüccari 

eşya fiyatlarını_n günden g-i\ııc art
makta oldıı~u maluındııı . Hu halin 

son zamanlarda artınakt.ı devam 
ettiği na:ıara alınar:ık, Ceyhandn 
hamiyetli ve hayırsever l.ıir tücca 
rın t~şebbüsiyle bir koop"ratif le 

sisi suretiyle emtiai tüccariyeııin 
Sümcrbank yerli mallar pazarın 

dan alınacak malların, Sümerban
kın vermekte olduğu yüzde 15 
karla halka •attırılması düşünül· 
mektedir. Haber ;ııldığıma nazaran 
bu müteşebbis tüccar Bay Kamil 
Tok, vereceği bir kaç yüz bin li
ra sermaye ile ulaca~ı mAlları 

Ceyhan<la kurulacak koopratifte, 
ve gerek Belediyenrn ve gerekse 
Ticaret odasınoe ~tayin kılınacak 

mürakip memurlaı ın mürakabesin
de h&lka sallırılacak ve Sümer· 
bankın yüzde onbeş kArından yüz 
de beşiyle kooperatif memuıları-

nın ve mürakiplerin maaşları le· 
min ve geriye kalan yüzde on ka
rın da muhtacımuavenet asker 

ailelerine tevzi edill'ceği memnu
niyetle öğrenilmiştir. Ve bu müte
şebbis tilccarımızın da alabdıula· 

ıa bu yolda müracaatta bulundu

~u cihetle bu yerinde teşebbüsün 

alakadarlarca da naz:ırı itibare a

lınarak cevap verilerek bu koope· 

ratifin bir an evvel açılmasının te 
min cdileccti sanılm :1ktadır.-M.S. 

BalJklara n1ektep 

8 
irleşik Amerikadı Nev
york vildyeti dahilinde 

Kingston şt>hrinde fok 

belıklarına mahsu~ bir okul açıl 

mııtır . 

Mektebin ünvanı Fok üııiver 

ıiteıi oldu . Çok geniş hangarın· 
da bir çok fen ii.letlcri mevcut. 
t ur . Bu mektepte fok balıklarına 
cambazlık , müzik ve aktörlük 
öğretilmektedir . Bu mektebi bi 
tiren hlk balılcları , sirklere 3-4 
bin dolar mukabilinde satılıyor . 
Mektebin müdürü Maı on Holeng, 
fok balı~ının serkeş ve hır .. ~ın 
tabiatine bihakkın vakıftır . Mek
tep müdürüne vuifcıinde birçok 
muaUimler , betlen terbiyecileri, 
müıisyenler ve aktörler yardım 

ediyorlar . Seneden seneye bu 
fok bal•kları , imtihan eelilmekte 
ve gösterdikleri istidada göre sı 

pıf geçmel..tedirler . 

Vlll Romele yardım 
ediyor 

Lorıdro : 6 ( a.a. ) - Vişin:n 
Romele iaşe maddesi günrlcrdi~i 

haberleri do~rodur. 

rlandan·ın p rotesto s u 

V aıingtoıı : 6 (a.a.) - lrlan· 
da lıükQmeti şimal lrlandaya Lir 
Amerikan sefer hey~tinin çıkarıl· 

İSKENOERUN TO M. KOMU
TANUtl AOll AMiRtitlNDEN: I 

1 Bölge sanat okuluna 
1 karşı alaka fazla 

Antakyadan hududu milli 
dışına kaçan J. onbaşısı Ab
dullah oğ. Ôkkaş Gelenin , 

Tümen • dli amirliğince As. 

M. U. K. nun 212. inci mad

desi mucibince gayip sayıldığı 
ve adı geçen kanunun 216 ın
cı maddesine istinaden Tür

kiye ~Cumhuriyeti dahilindeki 
mallarına 29 • l • 942 tari

hinde haciz konulduğu ilan 

olunur. 

ı ........................ :I 
• • • 
İ HEM$ERILCR ! İ 
: Ekmek kartlarınızı iyi ı 
ı muhafaza ediniz. Allka· ! f darlarm beyan ettlOlne : 
• göre , kaybolan kartlar : 
: yerine kart almak im • i kAnı bulamlyacaksımz • i 
: ........................ : 
Çeltikler Pirinç 
yapılmadan da 
ahnabilecek 

Antakya : 6 (Türksözü Muha· 
birinden) - Ticaret Vek~letince 

el konan çeltiklerin sahipleıi lııra 

fındun pirinç haline gelirildiktcn 
sonra Toprak Ofisi t ıır.ıfından sa· 
tın alınması kararlaşmı~tı. Ancak 
VilAyct makamının yaptı~ı teşeu· 
büsle bıı işin güçlüfünü ve çeltik 
sıahiplerinin zararını mucib olaca· 
~ırıı düşünen 'l'icaret Vekiileti l>u· 
gün yc:ni bir kararla el konan 
çeltiklerin pirinç yapılmadan da 
satın alınması ıçin Toprak Ofisi 
emir vermiştir. 

Kızılaya yardım 

ismet lnörıü sınıf 3 a. şubesi 
ö~retmeoi !tayan Münire Tolon 
tarafından kendi sınıfı talebeleri · 
ne rozet tevziinden topladı~ı 6 
lira 68 kuruşu Kızılaya teslim et
ti~i memnurıiyetlc öğrenilmiştir. 

Portreler 

Amiral Borty 
Gelen telgraf haberlerinde 

Macar Naibi Amiral Hortinin sı

hatinin müsaadesiı.li~i yüıüııden 

vaı.ifcsinden ayrılacağı bildiri
liyor • 

Amiral Hoı ti , 18 haziran 
1868 de Kendereıı'te d•imuştur. 

Asil bir ... aileye mensuptur . 
Fiume'dııki deniz mektebinde oku
yup subay çıkmış , bir müddet 
sonra imparator Fransuva Joı.efe 
yaver tayin cdılmif ve Viyanada 
ki harbi}e nezaretinin deniı. şu

besinde vazife alaıııtır . 

Bü} ük harp-çıkınca Nevara 
kruvazörünc: suvari olan Horti , 
İtalyan donanmasına:ve sahilleri· 
ne hücumlarda ye bilhassa 1~ 
mayıs 1917 de Otrarıtoya yapı

lan hücumda_kendini göstermiş 

tir . Bu s.ıvaşta ağır surette ya 
ralanc.ın Hoı ti , kumanda mevki· 
inden ayrılmor.ıış ve düşmanın 

şiddetli alt şlerine ra~men gemi
sini kendi '" limanına getirmiye mu 
vaffalr: olmuştur . Ondan sonra 
yüksek bir nişanla taltif edilmiş 

ve harbin son yılında da Avus· 
turya - Macaristan filosunun baş 
komutanlığına tayin olunmuştur . 

Harp bitip Macaristanda ih· 

tilal çıktığı zaman Horti , cenup 
Macaristanda karşı ihtilalin başı 

na geçmiş ve 16 ılkteşrin 1919 
da muzaffer olarak Budapeıteye 
girmiştir . 

1920 şubatında Macar milli 
meclisi , esasen o ıaman ba~ko 
mutan olan Hortiyi kıral naipli · 
ğ'ine seçmiştir . 

Ondan sonra eslct kıral Şarl'ın 
tahta geçmt"k için iki teşebbüste 

bulundu~u malumdur . Her iki 
harekette de Herti kırata itaut 
ctmiyerek ona Macar askerleriyle 
karşı kO} muştur . 

O günden sonrn Amiral , 
mevcut olmıyan kralın naibi ola 
rak Macııristnnın baıında bulun
maktadır . 

Bugünkü okullar 
arası maçı 

Bugün şehrimiz Stadında olLul
lar arası futbol lik maçlarına de
vam edilecektir. Yarın da Kulüp
ler arası futbol maçlenna baıla-

Ac..lana bölge Sanal okulu ta
lt:be kayitlt"ri devam etmektedir. 
Ru yıl için yüı. elli talebe elın
maııı ~ar arlaştırılmıştır. Ayrıca 150 
talebe de rıamı.ed olarak kayde
dilmiştir. A~arıa çoculdarının Sa 
nbt okuluna gösterdiği alaka mem
nuniyet uyan dır mış ve bu husus 
Veka!de bildirilerek kadronun ge
nişleti lmt-~i istt"rını'ştir. Ürııit ede· 
riz ki Mııarif Vcldiletimiı bu is
teği yerine getirecektir. 

Umuıni meclis 
dün toplandı 

Vılayet umumi meclisi dün 
mutntl içtimaını ve ruznameıirı

deki metıeleleri nıüzaL:cre ederek 
dağılmıştır. 

Her fey Almanya i~indir 
(Baştar h Birlnı·ide) 

hakkında şu söılu vardır : 
- Ebedi Alınan} aya inandı· 

ğımıı.ı illin etı iğ'im iı. zaman dinler 
dcvriııe ııon vı.:rdik. Bu inanı re<l 
eden güçlükler çıkarsa bir lıain-

• dil'. Aranm.clıı ona yer yoktur . 
Biı: ancak Allalıın bir emrini bi
liyoruz : Her şey Almanya içini 

rORKIYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Cumartesi 7.2.1942 
7.30 Program ve memleket sıt 

at ayarı 
7.J3 Müzık : Hafif Proiram 

(Pi) 
7.'15 Ajanı Haberlcı i 
8 .00/ 
8.45 MüLik : Senfonik prog• am 

( Pi ) 
13.30 Program ve Memleket sa 

ııt Ayarı 

13.33 Müzık : Karışık şarkı ve 

türküler 
13.45 Ajans Haberleri 
14.00 Müzik : Riyaseti Cumhur 

band 1 ıtu 

H.50/ 
15.30 Müı.ik : Karışık şarkı ve 

• türküler Pıogranıının De 
vamı 

li.00 Program ve Memleket sa 
.at Ayarı 

18.03 Müıik : Muhttlif şarkı ve 
tüı kiilt':r 

18 40 Müı.ık : Radyo danı or 
kestrası 

19.00 Konuşma (Büyük Adamlar) 
19.15 Müzik : Rıtrlyo Dans or 

ke~trasını Her telden prog 
rnnııııııı devamı 

19.30 Mrmleht Saat Ayarı ve 
Ajar. ıt Haberlt·ri 

J 9.45 Koııuşrna : ( iaşe saati ) 
1' 55 Müzik : Fasıl beydi 
20. 15 Radyo Gnu:tesi 
20.45 Müı.ik : Tür~üler 
21.00 Zıraat saati • 
21 10 Müıik: Dinleyici istekleri 
21.45 Konuşma tPoita kutusu) 
22.00 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

22.30 M~mlekd Saat Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalor 

22 45 Müzik : Raciyo Salon Or 
kestrası Programının De 
va mı 

22.55/ 
23.00 Yarınki Pregram ve Ka 

panış 

ilan 
ADANA ASKERllK ~UBE
SINO[N : 

1 - 338 doiumlulır ve bun 
!arla muameleye tabi (sıhht du
rumları dolayııiyle ertesi c;eneye 
terk edilen 337-336 ilihiri do 

R-umluların da ilk ve son yolıı:lama 

ları 28-1-942 tarihinde baıla 

narak 14-2-941 akıamına ka· 
dıır devam edecektir. Bu tarihten 

son ı n gelen yerli ve yabaı ı Cı· 338 
do2umlu eı leı le muameleye tabi 

ulı:ın erler baka) a tanılaralıı: hak 

Janrda kanuni nıu:ımele yapıla· 

caktır. 

2 - Bu nıiiddct yani yolda
ma günleri aşağıda yazılı olduğu 

veçhile talısim edilmiştir. Bu mın -
takalara ait mümeuil ve köy 
muhtarı gösterilen günleıde 338 
do~umluları ııüfus hüviyet cüı· 

daııları beı aber oldu~u halde bir
likte şubeye gelecektir. Aı\cerlik 
kanununun 25 inci maddesi bu 
hususu sureti katiycde emretmek-

tedir . 338 \ilerle beraber şubeye 
gelmek mecburiyetinde olan muh 
tar ve mümessillerden gelmiyen· 
ler hakkında şiddetli muamele 
yapılacaktır. 

3 - Merkez nahiyesine bağ· 
lı köylerde mahalleler 28 • ! · 942 
tarihinden 2 - 2 - 942 tarihine 
kadar , Misis nahiyesi 3-2-942 
taı ıh inden 6 - 2 - 942 tarihine 
kadar, Karataş nahiyeai 7 · 2 · 942 
tarihinden 11 - 2 - 942 tarihi· 
ne kadar ve Tuzla nahiyesi 12-
..:-942 tarihinden 14 - 2 - 942 
tarihine L:adar 338 do~umlu ve 
bunlarla muameleye tabi erlerinin 

yoklam'8larının yapılması için as· 
kerlik mec!iıirıe bu erleri 2ctire· 
ceklerdir. 

4 - 338 dctiumlu talebeler 

yoklamHı için meklf p <le müda

vim olcluli.larınn dair mektep mü
düdü~ünden _ alacakları vesikaları 

askerlik mecliıine getirıneye m<c
burdurlar. 

5 - Mahalle ve_köyleıde bu
lunan 338 <lo~umlular ve buıılıar
la muameleye tabi :> abancılar da 
aynen yerliler g~bi haklarında 
muamele yapılacak ve bunların da 

yoklamaları yapılması için ıube· 

ye müracaat etmeleri . 
6 - Yoklamaya gelen 338 

doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi erlerin nüfus hüviyet cüzdan· 
ları beraberlerinde bulunacaktır. 

7 - 338 doğumluların ve 
bunlarla muameleye .. tabi olıınlar 

namına davetiye ya:ıılmış ve ma· 
hallelere dağıtılmı ştır. Bu dave
tiyede künyesi e lmayan 338 do-

tumlular vaııa bunlarda yoklama· 
tarını yaptırmak üzere şubeye 
behemal müracaat edecekleri ilan 

olunur. 3-3 

~if ~i BiRliGiNDEN · 
Adana Çifçi Birliğinin yıllık kongresi 1 O Şubat 942 tari· 

hinde öğleden sonra saat 14.30 da Belediye ka~şısında Ada~a 
Kulübü büyük salonunda toplanacağından azamızın mezkur 

gün ve saatte top\ar:tıya 2'elmelcri ehemmiyetle ilfın olunur. 

RUZNAME: 
1 - idare heyeti yıllık çalışma raporunun okunması ve kong 

renin tasvibine arzolunmas1~ 
2 - Hesap müfetti!iinin raporuııun okunması ve kongrenin 

tasvibine arzolunması, 
3 - Bütçe ve Birlik Bina projesinin koni reye arzedil· 

mesı , 
4 
5 
6 

Dilekler 

Seçim 
Büyüklerimize saygı telgraflarının çt-kilmesi. 

13878 

·~······~·-·~~····-·····-••.!9-•• 
:1: ASRİ SİNEMADA l!i 
~I ~ 
lf 1 Sıware B Ak Suvar~ 't 
ı•' s.Jo a ••m a.30 ıf 
•: İki büyük şaheser birden t 
ıı ALiCE FA YE R/CHARD GREEN ı 
t ' Tarafından harikalı bir kudretle yaratılan • ugünki f 

ı• '. medeniyetin kuruluşundaki müdhiş fedakarlıklar, Medeni- f 
ı• yet uğrunda büyük kahramanlıklar, aşk, macera, şaheseri f 

li ( Medeniyet Köprüsü ) il 
1

1

•• DIKKA T: Bu film: Bilhassa i iretmen ve tal•6e· •• 
/ere tavıiye olunur 

ı Bu filim şerefine porgrama ilavet~n : Senenin en ı 
• büyük aşk ve kahramanlık şaheseri I• 
f

1 
Türkçe sözlü ve Türk musikili 1t 

ifl SELAHi~DINi EYYUHİ YE BOZ ARSlAN :i 
l:ı Yeni şarkılar: MUNlR NUREDDiN MÜZEYYEN SENAR 1 

::J SELAHA~~ı~ti~~u~ı·~:: BOZ ASLANI 
'.ı1 ABSENLGPENlN D0dşt) ! . ...--~······· ...... ~·~··· --- -· ·-·-
---------------------------------------------------

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuru lu• tarihi : t888 

SermayHİ : .100.000.000 Türlı Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 26) 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.80'.J lira ikramiye veriyor 

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

aıa~ıd:ıki plana ıröı ~ ıkr'lmiye da~ılalacaktır. 

• Adet 1000 Liralık tOOO Lira 
4 • 500 • 2000 

" 
" 250 1000 .. 

40 .. \00 .. 4000 .. 
100 .. 50 •• sooo " 
120 il ~o .. 4800 
160 20 320(1 

" 
DlKKA T : Hesaplarandaki parala r bir se ne içinde .SO 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takd irde yüzee 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikitiun, 
Mar t ve l l H :t ~ir n tiri 1e:İı1l'! çekilecektir. 

1 

._....., ____________________________________________ ___ 

~x~:2:zn::sx•s::::zs:s•zza:~ 

ll NEZLE. = " ~ tt KırıklıktBaş, il 

: Diş v'e adele : 1 

= ağrıları : 
N En seri ve en k:ıti şe R 
Jı kilde yalnı7. kaşe R 

! GRIPIN: 
A R 

: ile geçer : 
A Hav.ıların serinledi~i bu R 
A günlerde alacağınız ilk ._ 
N A 
N tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundur1ı1ak olmalıdır. _ H 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrek leri ~ 
= yormadan ı stırapları dindirir. = 
it Lüzunıunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve M 
it her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. _mJ " ~ •z:sss~xz••x••:::znrwxx 

Seyhan Hususi Muhasebe Müdürlüiünden : 
Aşağıdaki 2ayri menkullerin satışı 18 • 2 - 942 gününe 

kalmıştır ~ 
Ahcılarm idare bcy'etine müracaatları. l 3882 

Cinsi 

Hane 

Mahallesi 

Taşçıkan 
Döşeme 

sahibi 

Hasa n oğlu Arif 

Nahli Ebrus 

Muhammt'n bedeli 
Ura Kr. 

880 
1440 

_......_ ____ __..---.:.;.....;.."""--- ---"-.----------
Umumi Neşriyt Müdürü : Macit Güçlü 
Baııliıtı yr1r : Türksözü Matbaası 


