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haneyi 
~h!r durmadan kabarmakta ve yağmur şid

~; ~ile yağmakta olduğuı. an seylabın haki A ir 
felaket doğurmascndan 'Orku yor 

1 
11tta su basan köylerin ha\kı yüksek yeri re taşındı. Reyhaniye 
si sular altında. Şehirde bir kısım dükkanları ~~ bastı ve bazı 

~rirı duvarları çöktü. Debbağhane boşaltılıyor. Maddi zarar ol
r.ça büyük. Can kayıbı yoktur. Kızılay s~ylabzede köylülere 

ekmek gönderdi 

; 4sı nehri seviye 
(
1 22 santbn gük e 

~trıur buttin şidd~ti· 
a~ dovnm etmiş 
t dün s ıhcısım 

• 
l 

G t-rek yeniden bir 
k~U SU1llr basmıştır. 
}~ru ·çevresiml"" ve 
lltıu k k.. ı . b e yu ·m oy eı ın 
~ "P.:)i sular altında· 
~Uilrrna dilr gündüz 

~ ~rmadaıı çalışa
~ an ve basması 

el olan köylerin 

1 
h~y_vanlnrını ve 
erını yüks"k köy· 

'1lı'ış Vı;; bu suretle 

'il~~ kuyıbının önü 
l~tır. Diiu akşum 

,~un görJ .. rilen 
1lld ıllar bu taşın -

ıııbdll büyük bir rol 
stır. 
, 1Ua Yerlere knldırı

leı e I 1Z11ay torafın 
f· ~ ~kşanı ekmek 

~ltıışar. 
taraftan su]arm 

\~ gıtlikçe yükl)eıen 
hı l dün öğleye doğ 
·~ . )ijk811lden 137 san -

t Selu:ıiş, öğleyin 
i '~rua doğru 155 
\ buınıu~Lur. Yağ· 
~ ederse bıı l:ie· 

.ıı. 1taz dal.ıa yuksc 
l(lenıneklt uir. 
1\ Ovabıııdaki Afr:n 
ı.ı SOat n "r .. ı:;u 
laŞar k Lö'ges:n 

1 
riu rnı l:.ıl ırıvı 

lı ~u bırnkmışlır. 
~ tı diin akşun ' 
"rıı.t 

1
· .., .. " ı·m g yuz 

tutmuş bulunuyordu. Bu 
böl!!ede de vaktinde <ılımın 
tedbirler S"yesinde mal ve 
C'.ln kayıbı yoktur. Reyha· 
niye ile şehrimiz anısmJa 
ki asfalt şose, Demirköp· 
rüden itib;ıren sıçanlı kö 
yüne kadar sulur altında 

ka10ığındruı He~ han·ye ıle 
otowobıl stfeıleri durmuş 
tur. ' 

Fırlma diin akşama 

doğru biraz durmuş ve ha 
1a açı1 101.1ğa yüz tutmuş 
ise de s tb.ıha kaışı Luşlı· 
yan vo saatlerce göı i.i me 
miş bir sağa rnk hulinde 
<le\am edt>n yağmur hu! i 
l i bir afet ımrni alnu.ı g~ 
ıt!k ş~hirde ve gerek cıvar 
da oldukça büyük l:-nsar 
]ara sebep olmu,.lur. 

Bu çok şiJdetıi s. ğ
nak netic.,sinde Ası nchrj 
bu sabah Debb ıt;han ~ civn 
JJadan taş rak bütün Jcb 

, bağhaneyi su ar kvp'omış 

ve durmadan yükselen su 
"far· şosaya doğru gelme· 
ğa başlamıştır. 

l {er saylapla ve şiddellı 
yağmurlarda olduğu gıl>i 

köprnden eski debbağbane 
ye giden yol üzerindPki ba 
z1 dükkanları su bahmış ve 
az miktarda zatm lar 
yapmıştır. Dobh ğh. n de 
ki hasar VA Zl} an henüz 
oolli değildir. llu zarar 
tespit edilmekt dir. 

Valimi z bu sabah er-

kf' den b alıeri dı> B 1 
diye H •isi o Juğu h ıld · 
şehrin su b san ve tehli· 
keli görülen ç vre1erini 
dol şnıış ş ... hir civarında

ki ç yları ve se!Jz .. h ... h~e 
lerini gez r k s-ylUbın y p 
tığı z mıı ları ine lem ş ve 
g rdrn.1 tedbiri rh alın· 
ma ı iç'n dır ... kl fi ~r vJr 
miştir. Ş3hir civannda 
ve Ası nehrinin ktyıJurındu 
ki s bze bdhçelerırden bir 
lrnsmını da sular basmış 

tır. Uuı nlarda da zarar v r 
dır. 

Ş hrin ~ul· rı m hal c 
l rındt!ki L 11 eski E. v le ·· n 
duv rl rı çö milştür. C n 
l a}ılı ~o tur. 

Aı.1 n hri D rn k pı· 

clım ve ov sı d ; nl n 
lf n sel sularile gitt 1 ç 

k baı maktaJır. Y( n.ur 
d •v m ı>lınektt3 oltluju ıJj!l 
sey abın d ha büy..ıl zarar 
J..ır verme:ı·nde korkul 
ııı::ıktadır. 

Ası bu sab. h s.ı.ıt 10 
du s \ ives·~ d a 235 san· 
t'm ~uh~ ln ·ş ve s • t 11 
de '.:!2.:i s n · ·n d ş ıiş
tür. Ada suhır ullıı d dır . 

Alman tanı< komutam 
l' ı n 21 A. - Is -

v· çr g z t n B r ·n 
r, u s ·rıerin·n bı 1ffrd ~ine 

go'"~ •im m t nk orduları 
ko nutanı z tür cJ n h -ı 

t·ı yatmaktadır. 

1 y:. 14 s l'fl 2985 
l•utı:su 24 

to~ 

k ge igt. r 
B nunia şimdiye kadar Vila
et dahilinde ç;ffçiye dağıtı-

lan tohum 2500 tonu 
bulmaktadır 

ViHly tin lPşebbiisü n
ze,iı e çiftçilere d •ğıtı1mak 
uzere Vilil}ctimiz ur rine 
705 ton tohumluk gönde 
rılmişlir. Bu unlu beraber 

bugü e kadar Vi':1yet eın 

riue K~1erek çiftrilere da 
ğı ı1 Grı tohumluk buğd 1y 
lamı tutarı 25UO tonu bul 
m kt dır. 

10 bin esir 
da'ıa aldılar 
Savaş bütün şidde
t le de ıam ediyor 

B ... ı: 21 A. A. -
Alıll m tebliği : 

Donctz c 'p:ıı .. si ıde dun 
de ş dJ ti s v..ış'ar o 'nu~· 
tur. l a • rı mu giren düş 
mau huv ? tleri g ri atıl 
ı ıştır. Huslar 110'} ö i.ı ,.e 
birk ç yüz Psir ıo 19 top 
30 m·tral~öz l ırakmış ar • 
dır. Co;ıp ltmın orta vo şi 
mal bölg l r;nde düşınr..n 
hücumlu ı tlt.v m tm ş ve 
k rşı ıklı s v şl )ıda a"iır 

lı..· yıpl r VL d r ım·ş.ir. 
'l eodosy d meydatı s..ıva

şm Lı l.l ınan .es·r miktarı 
10605 e varmış ır. 85 taı k 
ve 177 toı ta e imizc geç 
mi~·ı·. Şmt B z d :zı
d b' ı deıı·zaıtı gen m. z 

u:o; a n bir d struıeıile 
bir tıc ıct gtjm·s ni batır -

Vilfiyet mtl amı bu ~lh 
k zı ve ~ ıhiye.l r l rer 
t ırıim gönrll"'l'~rek d th.ı 
n k J t !ıumluk 1 uğ· 
dar ilıti5 ç o du.}unu or 
muşt .. r. C v p gelir g ·l 
m z 1ıoo g len be 7 >5 ton 
buğd'ly d .ı tohumluk ola 
r- k <Jftçiye d ğı•ılac.ı 11r. 

ı1 la.o, 
Geniş ölçü e 
bir taarruza 
da l jeçtiler 

Lon'- 21 AA -Rus-
lnr l\loj1ybıcin g~ri ~Iın· 

ma ·ın lan son a g~n:ş öl· 
çüde b:r taarl'llZl\ gır' şmiş 
bulunuyo hr. Bu ta ruz 
Novogr du l;: rşı yııpılı -ror. 
Moias iskin vüş'l e ;le 
Br·ycnsk· Viy l 'mı hattı
r in doğ.ı.:ıu,,ıdaki .\) nan 
hattının temel taş d ı lü j 
müşliir· nu. ı..şkumaıı

danhgı .\1oj ıyisk b:ıtlf ında 
ki Almau c:ıüdaf:ıasrı n da 
yıkılma~mı bfldi~ or. Le· 
ningrnd ile Smo\ensk ve 
ayni Z" m · ııd ı Vıosko\1a ile 
Leni g arl•n yarıvolund ı 
bulun n bir ş ·hrin i il lli
nin d hu n ıktadnn kıs-
kaç vcıziyAtinde iki t. r u 
1..u ın l'fın h. zırlııdığı teyid 
olunuyor. 

mış ı . · n n uçukları ln _ , 
giliz kıyıl ı·ıııda büyuk bi 1 5 ~ 1 

:. < \ 
faorik yı, limun.tcsisAeıi~i Bulgaristan 
bomba amıştır. ~m~ulı Af· 
rilind lopçu f ıulıyetı kay 
ded. miş ve s.ıb l uöıg ::;,n 
d ·ki bı yo1da I g· ız ı~ı
ta!Eıruı k ;rli taar ruz'ur 
y: pılıı ı:;tır. M. it da Le\a 
1 n ..ı rıruı ıı .• t.? t.~H1are 

ım~} unl rı g ~ ve g in 
düz 1 o ıbal.mnuş ır. 

lJım g c 1 lüşm nm kt ç·ık 
uç k leş killeri Al rnanyı- · 
nın şim .ı halı kıyı ı a 
bornb lar atm ş ve evler 
de hasar yapmıştır. 

A leı ii<an tebaları 
1 .. 

n; l ç:ı< ası ıa mu 

sar..de etti 

V ış' ~·o ı 22 \. '. 
Bulgur ü u 1e H iu'g rif· 
t mJ A 

m ~r K .ı 1 B ılf!.ır te a 
rı mı Amerı yı t rl· t n • 
s'ıı nıiıs ade eylıyec"'klır. 



İngilizler sonu 
na kada sava
şa devam az 

mindedir 

Singapura Malta adasına 
Japonlar ağır bir hücum için 
hava akını yaptılar ALMANLAR VAKlT 

Singapur 22A.A.-·Neş KAZANMAK ISTIYURLAR 
redilen resmi bir tebliğe 1 Vişi 21 A. A. - iyi 
göre, 90 tayyareden mü haber ~lan kaynaklari.l gö 
rekkep Japon hava teşek· re, Alınanlar Libyada sıkış 

Çörçilin nutku sa külleri diln akşam Siııga· , mış bir halde bulunan ge 
bırsızlıkla bekleniyor pur üzerine şiddetli bir a· neral Humenle hava yolıle 

Londra 21A.A.- Baş· kın yapmışlardır. Atılan takviye kıtaları gönderile 
vekil Çörçilin parlamento bombalardan bazı hasar· ceğini vcı.deylemiş ve müm 
önüne tekrar çıkacağı i · Iar olmuştur 64 ölü ve154 · kiln olduğu kadc.r Ingiliz 
berini gazeteler derin hır yaralı vrrdır. taarruzunu geciktirmesini 
sevinçle karşılamıştır. Baş Tokyo 22A.A.-Japon bildirmiştir. Askeri mabfıl 
vekilin sövliyeceği nutuk karargl\hının bildirdiğine lere giire Herlinden Gene· 

., ral Hummele verilen bu sanıldığına f!Öre Ruzve1t i göre J a p o n hava 
1 d sıkı emir, Mdtnya yupıla· le yapılan görüşme er en kuvvetleri dün akşam Sin 

Sonra snvaş .durumu ye cak tnarı·uz için vakit ka 
. gapur iizerine büyük ölçü· kt R ı ·ı. · bilhassa Uzakdoğudaki zanma ır. umne e liu ay 

de infiHlk ve yangın bom · · d Maltaya karşı bir 
duI·tım l1akkmda bir lJilan ıçm e 

balan atmışlarJır. Bu akı· Alman hucumunu bekle • 
ço mahiyetinde olacaktır. na karşı koymak istiyen mek gerektir. Eğer Alman 

Gıızetelerin yazdığma lngiliz uçaklarından 7 ta hır bu hücumda rnuvaff ak 
göre askori durumun ho· olamazlarsa l (ı"tlerin Afri~ fhal t nesi dUşUrlilmüştür. 
şa gitmiyen sa nnı e BATAN GE~ULER ka seferinden vazgeçeceği 
essiıfle karşıhyan Parla· ı tahmin olunmaktadır. · 
mento azası Ja şavBşın Vaşington 21 A.A.-
güdemünde bir .takım yeni Amerika Bahriye Nezareti· Almanya .. iç·i·n felaket 
Jikler yapılmasını ve silfih nin tebliğine göre biı: A· gunu 

merikan torpidosu fılipin d 21 A A 
Y•·pımımn bir merkezden Lon ra · · -
" adaları bölgesinde 5 bin · K 

J·dare edı'lmesini . . . · Deyli Ekspres gazetesı ı 
tonluk bir Japon geımsını M · · k · 

ı'stem•'lde beraber, Çörçil zılordunun oıayıs c gır 
"" torpillemiştir, mesini bu savbşın en bil· 

' ile işbirliği halinde çalı~· Diğer taruftun 3 Ame yük zaferi şeklinde tefsir 
m0 k arzusundadır. Taumis ·ı b · ·s· de Ja 

... .ı rı rnn enzııı gemı \ ederek bu zaferin Hus or 
-gazı-tesi.bütiln Ingiliz par pon Denizaltıları tarafın dusuna Napolyonun yolu,· 
tilerine mensup birçok me dım torpillenerek batırıl· nu açtığını ve bu yolu Al· 
buslarm harp istilısalinin mıştır. Japon D ııizaltıları- manların şimdiden batıya 
bugünkü durumun gerek na karşı \ok şidd tH ted· doğru siJrtiklendiğini Hitle 
tirdığine göre yeni bir ni· birler ıılmınışhr. rin de artık Moskovııyı telı 
zam aJtına alır:mesımiste Uzak dog"'uda dit ede:niyeccğinieöylüyor. 
diklerini yazıyor. Taymis gaz~te 10 J bin kişinin kış· 
umumiyet itibarile Parla· İngilizlerin hoşuna luyacsğı bu şehirde büyük 
menton1m savaşa şiddetle gitmiyen hadiseler yiyecek ve gı;y cek stokla 
ve tGSirli bir surette de· 1 ının Rusların eline geç-
vam edilme.si işinde Çör· oluyor mes·nııı Alrıı nlar iç~n bil· 
çile yardım ve onunla iş· yük kayıp \llduğunu be · 

l A. A .. 
hirliği yRpmaya hr.zır o · R"" ·ter 1 <J., rıııın mü lirtmckle ve felô.l ot gilnu 

B hu 
0~ 1 ki t demekte du~uııu ,"uzıyor. u . taleasma göre, !\ınlezyırnın ya şrr.u a 

sus a gö i\len hı tar tli i~· balı kıyıl .. ı en tehlikeli dir. 
t ğı gı:reği gibi sevk ' 8 ı· noktadır .• 1 rkezdc lngi - Hatf ayada alınan 
dar~ tderek onn Hızım o· liz mevzileri tumruzu kar· esirler 
lan şekli v rmek Çörçi1e şı koynı ğh n uktcdir gö· 

irir)ç fi 'arı 
Antakya fi at mür kab ... komisyon kar rl 1~ 
1 - Komısyo unıuzu 1 p· ;nç fa l n ha ·1'1 r 

olduğu 18 • 12 · 941 tar"hli k rarı nıilx8 .1 ~ f ııt !ı~ 
2 - 19 - 1 · 942 tar:hinden itil>t1 en p.tınsbıt edi 

kalitelerine göre yen"de 1 aş ğıdaki ş k"ldEı te 
ruiştir. tak\ı'sd3 

P.irınci kalite yerli mısır n vi pirin~in An ·32 ~ 
Toptan satış fiatı beher kilosu sz,5 " 
Yan loptan satış ,, ,, 37 
Perakond s tış fiatı 7" ,, 31 ~r 

ikinci kalite top.an satış fi tı 32,5 
Yarı toptan ,, ,. ,35 
Rerakende ,, ,, r13tı 1 s\ 

2 . Çeltik durıcanın top~an beher kilo sa~'; ca 
12 kuruş olarak tesbitln .V'd hil..fı 1:,-ı har k "l rılll1 ~ 
lıakkrnda knnuni takib t yapı!ac ğına k ·,ır 1• 
olduğu ilan olunur. 

Avrupada 
THüs hastalığı saıgın 

bir halde 
Londm 21 A.A.- fu· 

giliz hnı biye mü::;te~ rı 
AYnm Kamarasındn tifüf 
hastalığı hakkında beya· 
netta bulunarak, Avrupa· 
da s:ıhng bir lıul altın ti· 
füsb.slalığmrn ısı arıyadarla 
geçtığini, bu hastah{:,11n orta 
doğudaki lngiliz o rdusuııa 
bulaşmaması için gerekea 
bütiin tedbir 1 eri;ı alındığı ı 
söylemiştır. Viüsteşar, do· 
ğu A vrupacltı geniş eyerek 
lsp:myayn gecen bu h:ıst l 
b~m nazar dikkalı çekecJk 
derecede silrntlü i er·'e rek
te olduğunu da sözlerine 
eklemiştir. 

iki tarafın 
Şimdiye kadar kay· 
bettikleri tayyareler 

Londra A.A.- Har 
bin başından beri mihver 
hava vvetleri 8574, hı· 

gilızl ~962 tayyare h y- f kif 
b-t lııgl ız d1ln n ıı.ı Aımanyada 1 

sının tahrip ettıği uç ıkluı· lıkları ...... 
mihver kayıplarını gö;>.e B rn 21 A.~· t ı 
ren sayıda yoktur. Hava · 11 re g zate er n ıı 

Kahire 22A A. -- Hal muhaıebelerinde 439 pilot 
1 

bıı erine gore·
0
,; 

foyada alınan esirlerin sa kurtulmuştur. Bu kayıp l manyud. kı .. s ~l 

ait tir. Gf çici bir memnu rüntiyorsa da Japonlurı.ı 
myctsizlik ancak hayırlı dcniz.d~n mukavemet gör· 
tesir y pabilecek iyi bir 8 meks·z:n asker çıkarmak 
Hl.mettir. ' ih im ah ciddi bir ~elılike 
Cörçilin nutkuı dir. ~a~onlar Karadan 

.., ;, 100 kışı taşıyan , mavna· 
PLAKA ALINACAK A ( lar getirmiş ve b\ ndan bü 

Londra'2l A.A - Sala· • yUk bir ölçüd~ fayd la.1 • 
hiyetli Iııgiliz mahfilierino t mışl.ıruır. Durum naziktir 
göıo, lngiliz hükOmeti sa· llirın&nyaJa kalay madeni 
vaş mc·snlc:si hakkında Baş . merkezi olan yerin de J a 
vcldl Çörçilin Avam Ka· ponlıırın e ir.e geçmesi ho 
ınarGSıt dn söyliyeceği nut· şa gilmiyen hadiselerden-
ku plaka tılmak için Par~ dir. • 
rnmentoya bir teklifit'3 bu· Moloiof Londraya 
}iımıcakhr. Dundan mak· 
sat nutkun neşrini mi - gidecek 
kiln kılmaktır. Şayet 1. • 
Himcnto buna razı ollraz 
sa lıük(lmet fikrimle ısrar 

rylemiyecektir. 

Çörçil razı olmadı 
Londra 21 A.A -Çör 

çil savnş durumu hakkın· 
da Avam Kamarasında 
verec ği iz1hntın pl lğa alın 
mmu telifini kubul etmenı·ş 

tir. 

l ondra 21 A.A- Gaze 
te!cr iki veya üç ay ~onra 
Hus Hariciye Komison Mo 
lotofun Londraya geJece· 
ğini va yanında kara, ha· 
va, cıeniz, ihtisas\ı1a11 i'e 
iş muşav r!erinin bulunaca 
ğını yazıy >rlar. Her SJhada 
işbirliği lcamrlarıuın nasıl 

ı suğhıştırıl"cağı teshil olu· 
nacaktır. 

yı~ı anlaşılrnışhr. Bu.ılar rm bölünüşü şudur. Iııgıl· t..ıı nrl d"pJo:J.13~1 ı 
arasm<la 57 Alman suha· tere üzerinde mihver 3692, daki f kir ayrıl; 

1 
~ 

yı il 2069 Alman <.ıske lngilizler Ş97, Avrupa iiz:'l g,..rgllı, iğı ort.Jl 
31

,t 
ri ve 178 Itulyan subayı rı·r,·'o rn1ııver 940, lo.r,l z· ııc:rtı ı 

u ' ~ mak için ç ., ·doe' 
ile 3222 Italy:m askeri bıı Ier 1875, Ol'taşuı kta Mih d şı 
lunmakt dır. vcı· 2875, Ingilizler 71 l, Romanya a 

2 
fl,· \. 

Ele gt:çen diğtr gani Husyada ~lihY ·r 5, lngı- Bükr ş 2 J{Ofll ~ 
metler lıenUz Sflyılmakla· !izler bir tayyare kaybet· giind nberı fı 

şıdrlpt i bir ktı~t" ıır· dır. 1 miştir. ı. " 6 
d h hJküm sürt11° ftll 

Yunanistan a ı, Almanyaya ava nalmlfıt her tıı~:, ş 
T akınları gıl>ıdir. Bll k8 ııo~! 

üyler ürperten man 'j Berlin 21 A.A. - Uu kar fırtın sı. ~.,.~ 
zaralar . !! ce Alnıanyanın batı kı görill nt}mişt r.ıeııı"e, 

~ it. Jı 
Londra 22 A A. - y1\arıııa ve Emden şehri karların teırı 11\'tıı I~ 

:\ti nadan I.ondrny:ı gelen ne lııgi\izi uçakları tara· de ça1ıştırıl111 ıs' 
bir moklupta Yunanis• fından akın yapılarak bom 3 Fransıt \· 

r l r\· 1 tand.l u~~hğııı g:tlikçe ıfal· balar atılmıştır. Bnzı ev er Paris 21 '
1 lalHşanık korkuıv· hir "şe· dt3 hasarlar olmuş, 4 lngi ,.,,) 

v man makn1... • 
kil aldığı ve ıırtık y·ycc~k 1 liz tayyaresi düşürülnıuş , 

lei: ı l s • ll } p~ 
bnlunmuz olduğu bi diril- ' ıı.ı 

muktun sıç roektcdir. lektup snlıihi __,,,........-=-=~-~--:~--, ı 

diyor ki: ölen veya buygın Lir h·ıl· ı 
"Arlık sokağa çıkmı.ığa de yutan insan ets dl" .ne r 

t a h n m m u ı ilm kal raslanıyor. Ôlü1er url k ga 
madı . Çünkü sokaklarda coleri şehir dışına gö ili· 
her yüı. adımda a;lıktan rn~ktedir. 


