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iDARi! Y:~ ı Yetti 
latHJOft ca • Adana 
Telefon 1• • t'oeta K. • -Abone ı Yıllılı 14, Altı 

arıııı 7 , a11ııı 1215 Kr. -hın tartları lda,. it• 
kararlattırıl ır. 

Burdurda zelzele 
Burdur 26 [a.a.J- Bıııün sa 

at 4.45 de 17 sanige süren bir 
ger deprenmesi olmııştıır. Hasor 
ve zagiat goktıır. 

P ı y atı (5) K u r u • t u r SiY ASI, iKTiSADi, iç 1 IMAl,GONDELIK GAZETE \.____:-----------------~ 

Kart Usulile Ekmek Satışlarına 
Perşembe Günii Başlanıyor 

Adana Beledi· 
yesinin satışlara 
dair i zalr ı 
2 inci Sahi/e• 
mizin ilan sü
tanlarındadır • 

Japonya 
Afganistanla dostluk 

, ,,. 

paktı yapmağa 

"' ugraşıyor_ 

Londra:26[a.a ]Selibiyetli mabfU.' 
)erde bildirildifine röre J•poolar 
Kibilde diplomatik faaliyetlerini 
arttırmJflar ve battl J tponya 
ile Afraniıtan araaında bir dost • 
lak ve taraf11zlık pakta yapılması 
için l'ÖrOşmelere bile başlamış. 
lardır. Geçenlerde ipi Fakiri 
Mihvercilere milracaatla Hiadia-' 

1 

1 
t 
' 
l 

1 ı· 

Çörçil 
Yardım yeti'
tirileceğini 

Avustralya' ya 
bildirdi 

Avustralya kabi-
-------~~--~~-nesinin 24 saat 
süren fevkalade ___...........___ __ ~---~~-
toplantısı 
...........--------------~~ tanın lo,.tltere'den kurtanlmaıını /ngiliz lraoa fle deniz kav· 

l._iı•t•em ... iı.~.· .................. ı·.ı ...... .__v_e_t_ı~_r_i_nd~e~n_;;;b~ir:...J~ö~r~ü~n=i~ış~~ Avustralya, P••ltlktekl 
durumu idare etmek 
Uzer• bir ; ııınpar•torluk libga harekatına dair bir resim : 8ir lngiliz J 

t a nk ıru u harekata lıa%ırlanıgor -
Londra: 2 6 .. ---- ·----• Af 1 varflSI rik.adak. Mecli müzakereleri 

( La ) - At\r.eri L • b 'd Alman . İtalyan 
mahfiller şimal Af 1 ya a ordoıuoo imha 
rikası do romu Ankara 26 (a.a.) - Bil•Clk Millet Meclisinin lar müzakere ve kabul edilmiştir. 

etmek ve Tunus ı 
hakkında şa beyan ş ,. d d eti,. hududuna kadar barünkü toplantı11nda lnbil&l'lar Umam Müdürlüiü Bundan sonra umumi harp yıllarından beri SÜ· 

atta bulanmaştar: a-elmekti. Ba plin büdçeeinde milnakale yapıl..,_. , meteorloji rüklenip relen eski bir işe aid evrakın iptaline dair 

Rommel cüret bı• r tank tamamile akim mildilrlüjil t .. kilit kananaa a.. aadde, Yedek verilen takrir ittifakla kabul edilmiştir. 
li bir karşı bü - kalm1Jtır.» sabay ve aıkert memurlar ba~ki muaddel ka-
c a m yapmakla nana bir fıkra eldenm91ine •ir olan liyiba- Mecliı çarıamba fÜnÜ toplancnkbr. 

harbi• Berlioer Böneo =====-========---=============== şöhretin• llyık ol Çaytanl' şöyle ya · 

dniaoa röıter· Ş k M•h F• JA d• Jh ~:::.~~!:;~;:~ G e n e r a I ıuy:~~lka ın,mz e e r 1 ver ın an ıya su 
na'nan teşkil et· lerce en mühim uJ k 
tiji müselles •ra· Rommel mühim harp .. ıın .. i id•. vurgunc an yapmıyaca 
ıında timdi ıid- Hattl Afrika mu- hk Rlyo do- ı·aneyro Fi h 1 1 1 
~=::-5 1·~:;.:: takviye kıtaları ~~':1:!;ı~~:1 ma Umedildil konferansına p11r1:.:::;o:;·:.~:n~tı 
Rommel son haf. a ı d 1 lerl mizar gösteri Şeker varruncalaiandan ıaçla 8. Helsioki 26 (a;a) - Par limen• 
ta)ar İçinde mühim -L k ır nota toda bir natuk IÖyleyen Cumhur 

A 
yordu. Diier taraf ve muua emelerf me.kafen yapıl. 

takviye kıtaları al. Jman gazetelen·ne reiai Riti, Finlindiyanıo sulh yapa· 
dı. Bu kuvvetler •• tan General Rom. makta olan tüccar Halil Kell ... ker ı caiı hakkında ecoebi memleket· 
son zamanda Ya. g O r e: mel'in diifman ile dijer bet tGccar birer ay hapia J lerde yapılan ıayialan kat'i ıarette 
oaniıtan ve Sicil- Libya'da lng·ıı·ız proparandaıı tara ve ellişer lira para cezalanna mab- v e r d ,. yalanlamıt ve "Finliodiya üe Ru-
ya'd• tenıik edi· hadan övülm.,i kam edilmiılerdir. Ayrıca dükkln· ya araııoda müzakereler oldurana 
len filolarla tak· plinı akamete 1 'li ları birer ay müddetle kapahla· dair haberleri tekzip ederim.,, de-

d'I . f R Dl" "z l'fl'1lna& miştir. 
viye e 1 IDIŞ 1. O• uğ 1 caktır. 
mmel' in a1aacı ramı,tır raimen, nrilizleri Slraef mUnaeebetlerln Riti, nutkuna ıöyle devam et-
S irenaik'de kayıp Akdeniz'de ba..,na•Jc bı·r ma;lobiyet atan• mittir; 

l b - t - ~ Maltada Halpar tayyare meydanı· keallitl harp eayllacak " 19 memleketle yaptıiımı:ı 
::v:~leri u tek~a: Mihver gemi kafilesine cıodan kurtarmak oa yapılan rilndüz akınında ban· yeni ticaret anlaımalariyle iktisadi 
ele geçirmek, ya· ta ar r ıı ~ için yapılmlf bir farlara ve yerdeki tayyarelere bom· Ankara Radyo rueteıi - vaziyetimiz pek iyil91mi1tir. Banan· 

1 ----- maneAradır. balar atılmlfbr. Riyo dö jaoeyro'dan relen haber- la beraber Fin milleti bilir ki geçen 
bat biç 0 mazu Oltinlea- ordaıana L d ) lere r&re, Amerika Camhariyet· yıl vaziyet düzelmit olmaıına 
tartarak Trabla1 iıtik•ınetindeLı· on ra 26 (a.a. -Hava nazar• Alman bava kanetleri bava 

" lıiınıo bir tebl .. · .. B 't b--L• lerinin harp karıııındaki daramla· raö-f'n balatlar henilz datılma· 
taarruz hazırlıklarını ~eciktı'rmeltt'ır. •l'ıne ıore, rı anya ma antU91erİode bi~ kyıp verme- •-• bav d · ... rını teıblt eden bir formül hazır· t 
Rommel, yer arıularıodın iıtifade a ve enız kuvvetleri tarafın· den 8 lorlllz avc111nı dütürm.ıı•ler mıı ır. ,, 

dan ort Akd · d · di k d '"' lanmııtır. Ba_formül A•erika Cam· 
ederek Agedabyayı tekrar aldık- rörül • b enız e ı•m ye • ar dir. hariyetlerini Mihver devletlerile 
tan ıonra ıimale doğru General ben en üyük Mihver kafileıi· Roaw 26 (a.a) - TebUt: 

ne ücam Houıoda 20000 tonlak ılyui m6ouebetlerini keameie 
Riçi'nio kuvvetlerine karşı üç sey· bir ltalyan remiaioin batırıldıtı Aıedabya çeYNainde zırhla zorlamamakta, bana tavıiye etmek· 
yar kol sürmüştür. Rommel, geçen zan edilmektedir. Bu bGyGk yolcu ve motörlli kollarımız çok kov. 
sene Almanlar Moşilli 'de logiliz vap b' vetli lnıiliz zırhla auıarlarına sal- tedir. Uraravay Mihverle aiyul 

. ara ve ır çok ticaret ıemileri d la b miinuebetlerhıi k .. mı. ve Mıbver 
kuvvetlerine karşı hücuma reçtik- bır zırhlı, bir kruvazör ve milteaddı'd ırmıı r .,. unlara kanlı kayıplar • 
1 · k' k d t di • ı d' B f d diplomatlanaa puaportlannı ver· erı zaman ı manevrayı te rar e e· orpido muhribinin himayeıi altında ver rmq er ar. a za er • 38 top, 
rek Britanya kuvvetlerini şaşırtmağa Yaoao denizinden Şimal Afr•ıLaıı· ıon sistem 96 Amerikan tankı ve miftir. 

J " bb Dijv tarafta lılibYer devlet-
ça ıımııtır. Fakat hareketlerin ka· na riderkeo cuma ıababı ke•ı'f 

0
• zır otomobWer, kamyonlar ele ... leri konferanı bqkanbjına verdik· 

rıtıkhtına raimen öyle r örünü· lanmuş ve birbirlerini kovalayan l'eçirilmit veya tahrip edilmiştir. 
ı_ • B "t h lerl bir notada, li)ut müna1ebet-

yor ••, rı anya ava kuvvetleri tayyare hilcamlarile peri-n edı'l · Düıman yeoil••İ biae hafif ka· 
R 1•. t bbü - re • lerin k..Umeaioin harp demek ol-

omme ın e~e ıuoü çok zor- miştir. yıplara mal olmaı ve buna k.,ıı dajoana blldirmiflerdir. 
laıtmyor. Cumartesi sabahı keıif a~ak· 4 1'6n içinde 118 top, 239 tank 

Zırhlı kuvvetler araaırıda bü- 1 h d ... Boeao. Ayrea ı 26 (a.a) -
arı tara n an son defa görülen ve zırhlı otomobil, 28 tayyare, 

yük bir meydan mabarebeai oluyor. kafilede büyük İtalyan femiıinin 1000 den fula .,ir ve pek çok Arjantin hariciye nazırı ıöylediii 
Gerçekte 'Rommel, azalmıf olan bulunmadıtı tnbit olanm .. -.•. bir nutukta demiıtir ki ı 
kaynaklarını son takviye kıtaian K h' 26 -·- harp malzem.,i elde edilmiftir. Ba A 'k C b . ti 

el 
k d k lla • 1 . • ıre (a.a.) - Orta Şark çevrede bir lorWa taYJar..i di- c- merı an um urıye eri 

da r inceye a ar 0 omaga n~lia bava kuvvetlerinin tebli•i·. • Riyo dö ı'aneyro'da bir camia ha· 
ve Mihver kafilelerinin kayıpları C • şürülmilttür. 

uma l'•ce8' yapalan hareket· 3 tayyaremlz döamemiftir. Düt· linde toplanmıf bulaoayorlar. Bu 
yüzde 60 ı bulmasına raimen ye- ler eaoaaında bomba uc;aklarımız manın tiddetli ve devamlı ateıine konferansta bir çok rayretlerden 
ter mikdarda takviye a)maia mu· Trablaırarbi bombalaıalf " kilo· ratmen ehemmiyeti bir nakliye ka• 

ff ı_ 1 ş b 1 • 1 L - ı b aonra bir karara varılmııtır. Ba va u o muştur. imdi i fnmeıı metre erce uzhtan gorü e ilen yan• filemiz Libyaya re~meie muvaffak L 
1._ ... aarar yalana bir Amerikan memle· 
ııq;ımrelen mesele şudur : Rommel gınlar çıkarmıştır. Libyada av uçak. olan1ttar. Aılı:er dola bir r•mlmiz 

bat . ketinla haklarına riayet etmekle 
~•nevrası yalnız dilımaoı gecik. ları tarafından Aaedabyı, Savunun mış ve aakerler bir torpido L-lm 
ta ı_ • - ıyor, Amerika lut'aıı emniye-
• '-e11; için mi yapılmakta, yoksa ve Muıuı bölreleriade yapılan ıü· mohribimize alınmlfbr. Deaizalbla. ılkbabard M . b tinin sararetlerini de rözönünde 
. . a ısır.ı çevırerek zapt rekli hücumlar 24 ıonklnanda da rımızdan iri iluüoe dönmemiftlr. tutuyor. » 
ıçın fi;!'llecek hareketleri bir ara- devam etmiştir. 2 Yankera 87, 1 Maltaya, hedeflere her çapta 
ya top Yaa biiyük bir yakın f&J'k Kaproni 24 ve 1 Makki tahrip e · bombalarla ~taarruz edilmit ve bü· 
taarruzoıo· a ... l.aıırlama'-tadır? ıro dilmiftir. Diier dlfman uçakları yük yanrınlır çıkarılm11tır. 

_ Be~ıo: 26
1 
<•·•) - Gazetere hasara airablmqtar. Kahire 26 (LL) - Ortqark 

ror~, ebner\ Ro11ı11ıel'io Şimal Borlin 26 (a.a.)- Alman teb. tebliği: 
Afrıkada are•et •erbe.tı·.. . d 

l h • . •rını e· liji: 25 ıonkinanda Sirenaik'io r• 
vam ı surette, atta rıc' at b k 

d h f •re et- Şimal Afrikada kıtalanmız ye· niı bir çevresinde muharebeler 
leri esnasın a mu a aza •t•'- ol. l · d · , niden düımanı kova amara evam devam ediyor. faaliyet merked 
muı Britaoya proparanda11 ı .. 1

11 1 " etmiıler, intan ve ma zemece a0ır Masaı'an timal ve fi l d • yeni ve mütbiı bir darbe teşkil • ma • ora 
kayıba ar· ramıılardır. Y aloız dün 96 ~evr.,.· ı'çlnded=· H L t ediyor. ... "• a•a ıroaYve • 
tank, 38 top ,,. her l!-itten pek lerimiz btıtiln bölr 6 · d d"--

Gueteler, looilizlerio kendi k ...-.. e zerm • ....-
• çob .h.rp malzeme1i almmıf veya manı hırpalam"t•• 

zaferlerini evvelden tantanalı bir t . .,. "• 
•1 Ta brıp 01•n-.ttar. Tayyarelerimiz Kahire . 26 (a.a.) - loriliz kı. 

ıarette ı lo ettiklerini hatırlatıyor. o rutan thaau..c1e lnfilis remi· taları Binrazinin 110 kilometre 
Völkiıerbeobahter diyor ki : lerine raıtlam••1-- •e b:• hafif kra• d B .,.... .. C6nap otasuada mihver k•nel· 
« ClJllk 8ritaaya taarrazaaaD vazöre laabetler kaVlt e•-'-•erd:•. •- ı. L -,. -... .. .. riy. temaı -li•4Mlr. 

Pazar gUnkU spor 
hareketleri 

• Lir maçlarına pazar rüoü 
devam edilmittir. Neticeler ıan· 
lardır: 

incirlik rençlik rrapa o -
Milli aıensacat rençlik kalübü 7: 
Adana reuçllk kallıbn 3 - Cey· 
ban rençllk kalilbü 1; Demirıpor 
7 - Malatya mensucat 1. 

• Ok.adar aruı Voleybol kar· 
ıdaem11ında lımet lnonll Kas .-ti· 
ttlıG takımı 6fretmea akala kıı 
Voleybol takı••• y••iftir • 

Çin Japon 
harbi 

Çin kıtaları T•mtul 
t•hrlni aldll•r 

Çunl' • Kini' 26( La.) - Dün 
aqam n .. redileo Çin tebliji: 

Kuvvetli Çin kıtaları 23 ıon 
kin an rec.,i T oblon • Kanton de. 
miryolanda Tamşui ıebrine hücum 
ederek 24 saat ıüreo şiddetli mu. 
harebelerden sonra ıehri almlflar. 
dır. Japonlar 400 ölil bırakmışlar · 
dır. 

Japon kıtalarından reri kalan 
k111m T oblon hududa istikametinde 
cenaba doiru çekilmiştir. Çin·kuv. 
vetleri Japonları takip ediyor: 

Bat! Hopey vili letiode Çin kav· 
vetlerı Tangyanr ıa batısında ve 
lş~nr'ın şi!Dal Batısında Japonlua 
hucum edıyorlar. 

Cenap Houan vUiyetiode Çin· 
liler Pinhan demiryolanun raylarını 
ıökmüıtür. Dün havanın;feoabiına 
raimen Hindi çinideki Hanoi' d• 
bir Japon ban meydanına yapılao 
yeni bücama 70 den fasla Çiıı 
bomba ve av açaiı iftirik ·~İf· 
tir. Büyük yanğınlar çıkmııtır. ~u.ı· 
man mukavemet rÖ9terıaem11tır. 
Bütün Çin açaklar1 O•l•rine dön. 
miiftür. 
Çtirçll Atl•ntlk'I neyle 

8 eçml,? 
Loaclr• 26 (a, a,) - Çorçilio 

800 VafİDl'ton seyabatındao dönü· 

1aode Atlantiki yeni lnfiliz zırhlısı 
Dlik Of Y ork'!a reçtiii dün ak • 
ıam burada ifta edilmiıtir. Z1rblı 
35000 ton hacminde ve b91ioci 
Jori sıoafıadaadır. 

harp mecllsl kur11ımaeı· 
nı istiyor 

Ankara radyo raıetnl - A· 
vaatraJyada l'ittikçe eodiJe artaaak• 

tadır. Emniyetini lorilb deniz ha. 
kimiyetine dayayan bu dolDİDYODQıı 

Paıifikteki ıon Japon darbeleri "--
111ıoda birdeobire ainirleri bozal .. 

muştur. AY111tralya BqYekill. Çör 
çile ve Ruzvelte yolladıiı ..... ı· 
larda Avastralyaya ıüratle yardım 
röoderilmealni iltemiftlr. Aynca 
Avaatralya, kendiıinio harp kabi-
nesinde temıil edilmeıini, Puifik.· 
teki darama idare etmek ilzere 
bir imparatorluk harp meclisi ka· 
ralmasıoı istemektedir. 

lorillz Başvekili, ba meHlele· 
rin ehemmiyetle nazarı itibara ah· 
nacaimı ve •ilratle yardım yetifti
rilece;;ni bildirmiştir. 

Avaıtralya kabinetlbin fovkal· 
ide toplant111 24 ıaat ailrmüştür. 

Sin,.apur 26 (a.a.) - Japonla· 
rıo Batapahat'ı İŞl'al ettikleri r•· ı 
men bildiriliyor, 

Tokyo 26 ( a.a.) - Malezya. 
dan relen ıoa haberlere r6re, 
Klanr çevreaindeki dilfmanm edJ .. 
meıi ıüratle ilerlemektedir. Batıdan 
aabll boyanca ilerleyen Japon kı• 
taları dün öileden ıonra Senwl'orn 
dolaylarına relmiştir. 

Singapur. 26 (a.a.) - ln,.ıliı 
mukavemeti kendini göıterme;e 
başlamııtır. Muharebeler Sinrapara 
90 kilometre meıaf ede bir bat 
üzerinde karar kılmıştır. iki tara• 
fıo da bava faaliyeti fazladır. 

Çunr · King 26 (a.a.) - Gö. 
nülü bir Amerikan filosu Puifik 
harbinin başındanberi Çinde 180 
Japon tayyaresi düşürmiiftllr. 

Melborn: 26 (a. a) - Harbiye 
Nazırı Ford, Japon Bahriye ıilih· 
endazlarınıo Kaviyenr'e çıkarıldı. 
iıoı bildirmiıtiı. Bunlar, enelden 
Avaıtralya kıtıları tarafmdan tab. 
rip edilmemiş bOtıın binaları yık .. 
mıılardır. Avustralya lutalara Ra· 
baal Y aramadHının bab acundaki 
mevzileri l1ral ediyor. 

Y eoifine'de Laen 22 ıonk&naa. 
da Japoa pik• açıkları tarahndın 
şiddetle bombalanmııtır. 

Jap0a tayyareleri haraya ••· 
kineli til~~k ateşiyle hücum etmlf • 
tir. Laen 10 boıaltılmaaı timdi ıortı 
.,..if buloauyor • 

Miliı kavvetlerl, Avostralyı 
tarihinde ilk defa olarak, iıtilacıla-
ra karıı Avaatralya kavvetlerile 

yanyaoa harp ebniflerdlr. Mahare· 
beye dair az haber alındı. Fakat 
AvuıtrtlY• askerlerinin İltilicı Ja. 
ponlarla mükemmel bir şekilde 
dövüştilğü bildiriliyor. 

Lon~ra: 26 [a. a] - Siyam hü· 
kOmeb Büyük Britanya ile Amerih· 
ya harp ili n etmit tir. 

Bir tayin 
Şehrimiz ziraat bankuı pamak 

müuseseıi muhasebecisi 8. Nm 
lımire tayin edilmiftir. Yeni vad• 
feıiode de mavaffakiyetler.._. 
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Belediye riyasetinden: 

Ekmek kartla verilicek 
iLAN 

Devlet Dem1ryolları Adana 6. ncı 
işletme artırma, eksiltme komis. 
yonu reisliğinden : 
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evio alt l-atıodaki mahzenden re bakarken beo do kapıya doiru yü· 
Çerek. bir odaya rötütüldüm. Poo· 1 l rüdüm. Çiolinio blr işareti ü:r:er ne 
cereler kıpalıidi. Fakat pancur ar.ı 

'- • - •- kabUdı. uşaklar kapıyı açtdar. Adamın son 
araııodao ıo,.aıı ıorıne~ 

b li b' 'btiyar sözü şu oldu : 
Yırtık pırtık ol iao " ı - lhaoetioizin cezaıı ne ol· 
karııki kaldırımda yavaı yavaş yii· 

b( · et yap· duiunu unutmayınız 1 
rüyordu. Eve doirn r ışar Artık kapı açılmıı. Dışarı çık· 
tığını rörilnce çeteye dahi~ ~ulun· mıştım. Bir itaret yaptım. Paaro 
daj'aou vo rözcülük ottltnn an- bana dojru golmej'e baılısdı. 
ladım. _ O ... Demek her şey yolun· J 

Çinli buna rörünc• : da ... Doıtum l dedi. Oojroıa me· 
_ Ali ı dedi. Herkül Puaro 

f d • rak etmoie başlamııtun. 
tuzağımıza dü1tn. B~- tara a or~ lçori nasıl rirebUdloiz ? Ev 
ıeliyor. Ve röoderdırlmlz genem boş mu ? . 
yanında yalnız bulunuyor. Şimdi Tabii g-örüomere çalışarak : 
size bir it daha kalıyor yüzbaşı _ Evet, dedim. Galiba g'l:ıll 
Hutina-ı. Ej'er ıizi fÖrmezıe onan bir ıreçit var. Giriniz ... Arayalım ... 
buraya ıtrmoıloo imkin yoktur. lki adıaı rerilodim. Puaro da 
Karıı tarafa reldiii zaman ıiz ka· biç bir ıeyden oüpboLenaıiyerôk 
pıya çıkıp keodiıino bir işaret ya• bir adım attr. .. işte tam bu 11rada 
paca\mnız... sanki beynimden bir şey kopmuş· 

Artık isyan etmiştim : ta ... Bir anda ihaootiaıio derecesi-
- Ne dediniz '? diye baiır- · 'd k t nı ı ra ett m ... 

~bm. 
- Kapıyı yalnız bqınu:a •Ç•· 

cakıınıı ... Fakat bize ihanet eder· 
seniz başınıza DO fe(eeeiinf UDUt 

mayın.- Poaro bir ıeydoo fÜphe 
edip içeri (İrmezso katlDIZ 70 
ölüm işkencesi ile öldürülecek. 
Ab .. . lşte röründü". 

Heyecandan oofesl tutnlacalı:: 
g1bi olmuşta. Bilyülı:: bir ııtırap 
içinde pancarların aralığ'ından bak· 
tım. Pardcsüsünüo yakaııoı kaldır· 
aut vo yüzünü ıarı bir eıarpla 
aarmıı bulunmasına raimen kendi· 
ıini tanıdım. Yamurta ıribi kafası .. 

Evet o, ben\m imdadıma ko· 
~an ve biç bir şeyden ıüpheıi ol· 
mıyan Pııarodao başkaaı değadiw . 
yanında da açıkgöz tavırlı bir de. 
likaoh bnloouyordn. 

Genç adnm Poaroya evi röı-

- Girme, Poaro 1 diye baiır· 
dım. BD bir tuzaktır. Siz bana bak 
mayıoır.. Hemen boradan kaçınız. 

Tam bıınlan ıöylerkeo ... Daha 
doiro•o haykmrken ... iki elin bir 
kıskanç ribi beni yakaladıiıoı ve . 
Çinlilerden blr:sinin bu • Pııaroyn 
yakalamak için ileriye doırro fırla· 
dıiını gördüm. Fakat Puaro tam 
zamanında rerilemiı ve bir eliol 
havıiya kaldırmı~tı. Birdenbire ko· 
sif bir duman bulata etrafı kap

ladı... B h L 
Kendimi kaybettim. umu &-.· 

kak ölümdü .. 
. . . 
Yavaş yavaş ve zorla kendi· 

me ıreldijim zaman ilk rözüme 
ilişen Poaro oldu. Karşıma otur· 
moş muztarip ve heyecanlı idi. 

- Deoa1"• ,,,,,,. -

--------,,Askerlik Şubesin-
1 rr ıı.. K V t MI den: 

27 Sonkanun 1942 
SAL l 

YILıt942 • AYıl Gün: 27 Kuım 8l 
Rumi 1557· Sonklnun 14 
Hicri 1561- Muharrem 10 

0~~. Nöbetçi Eczane 

Halk eczanesi 
( Tarsus kapısında ) 

1-338 doiumlular ve bunlarla 
muameleye tabi ıııbbi durumları dola. 
ynile ertesi ıonoye terk edilen 337, 
336 ilahiri doj'umlularıoda ilk ve 

ıoo yoklamaları 28/1/942 tarihin· 

de başlanarak 14/2f 942 akşamma 
kadar devam edocekdir. Bu tarih

ten ıoora relen yorll ve yabancı 
338 doğumla erlerle muameleye 

tabi olan erler bakaya taoılarak 
haklarında kanuni muamele yapı· 

lacakdır. 

T•• t 1 a ko 2 - Ba müddet yani yolda· um sa 1 n a m - ma ırünleri aşajıda yazıla oldoiu 

m•ısyonu re'ısı·ıu"' •ınden•. veçbilo taksim edilmiştir. Bu mın· 
takalar• ait mümessil ve köy moh· 

1 . Pazarlıkla '20 ton Ke tarı göıterileo a-üolerde 338 do· 
k jumluları nüfus hüviyet cüzdanlan 

çiboynuza satın alınaca hr. beraber olduğu halde birlikde ıo-
2 • Muhammen bede 1 i beyo gelecekdir. Askerlik kaouou-

2500 lira ilk teminata 187 nun 25. inci maddesi bu huıusu 
lira 50 kuruıtur. ıureti katiyedo emretmektedir. 338 

1 - 29 ikinci Kanun Perşembe rüoündoo itibaren ekmekler kart

la abnacakd1r. 
2 - Şehirde mevcut furunlarla beraber 50 ekmek sabş yeri ayrıl· 

mışbr. Buralardan ekmek alınabilmoıi için ekmek karboın hüviyet kısmı 
da dahil olduğa halde tamamının g-österilmeıi mecburidir. 

3 - Karbız ekmek verilmiyeceiioden bunların iyi mubafausı ve 
ırolecok ayın kartının alınabilmesi için hüviyet k11mınıo ıaklanmaaı li· 1 
Dmdır. -k 

4 - Büyüklere 375 gram ve 1937 doğumlularla bunlarda.o küçu 
yaşlılara 187,5 rram ve ağır işçilere de 750 rram ekmek verılecektlr. 
Ancak ağır işçilere mahsus ekmek miktarmı alabilmek lçio bunların ça 
hştıkları yerlerden •iır işçi olduklarını rösterir fotoirafh birer veıika 
almaları vo Mıntaka iktisat Müdürlüiüno tasdik ettirdikten sonra Bole· 
diyeye müracaatla ellerindeki kartları aiu' işçi kartlariyle deiiştirmolorl 
icaboder. . 

5 - Hor hangi bir ıebeple kartlarını alamaauı olanlar oilfas hlivı· 
yet ciizdanlarlyle beraber Belediyede • müteıekldl büroy" müracaat ot· 

melidirler. 
6 - Kart usulü tatbik edilen yerlerden ellerinde kartlariyle relen 

bu kartlarla Adanada ekmeklerini ahrlar. 

Karlsız gelenler : 
A) Hariçden gelipde otellerde ve hanlarda kalacak olanlara dolda· 

racaklara beyannameler üzerine ekmek kartları bu müe11eıolerce Bele· 
diyeye müracaatla verilicektir. 

B) Domiryolu ile releolerden evlerde muvakkat kalacak olanlar lı· 
taıyon emniyet komiserlitfndo açılmıı olan büroya müracaat ederek 6ç 
rünlük muvakkat ekmek kartlarını alacaklardır. Fazla kalmak l~tiyenler 
kendilerine verilen itbu muvakkat kartların arka11nda yazıla ıe\ullor da· 
ireıinde yeniıioi alabilirler. 

C) Diğer yollar ve vasıtlarla gelen yolculara da ayni aıul tatbik 
edilir. Evlerde muvakkat kalacak olanlar muvakkat kartlarını Belediyede 

müteşekkil bürodan alırlar. 
7 - Lokantalarda vo ıair aş ovloriı:ıde yemek yiyecek olaalar ek· 

moklerini şahıi kartlariyle bu yerlerden alacaklardır. 
8 - Yatıh okullar Hastahaneler, Ceza evi, Darülacz:e ve benzer. 

eri müesse•eler günlük' mevcutlarına·göre·müesseao Müdürleri ve mes'ul 
mohaaipler tarafından beraberce mühürlenmiş ve imzalanm14 mevcudu 
vo bunların doiam tarihlerini 4 üncü maddede yazdı esaslar röz önün· 
de tatularak ekmek mikdarıoı rösterir llatoyi her riin ekmek aldıkları 
yerlere vermek suretiyle müosseseoin ekmek ihtiyacını temin edeceklerdir. 
Ba liltooin muhteviyatından müıseaonin müdür ve muhasipleri moı'aldür. 

9 - Ekmek daiıtma işinden şikayeti olanların, çalışma aaatları 
içinde 314, 204 ve 64 numaralı telefonlara ve çalışma 11ti. ~ışmda ve 
tatil ırünleriode de 221 numaralı telefona müracaat etmelera rıca olunur. 

1640 27 - 28 

Orman ceviroe mUdUrlUOUnden : ' . Orman Emvali Satış ilanı 
Miktan 
Hacmı Muhammen vahit fiyatı 
MS os Lira Kurut 

Cinsi 

Kayın kereste 87 000 217 Sl 
1 - Seyhan vilayetinin Bahçe kazası dahilinde Şimıir 

ormanından (87) M3 Kayın mikdarında kereatelik sahta 

çıkarılmıştır. 
2 - Satıı 26/1/942 günü saat on da Seyhan orman 

dairesinde arbrma ile yapılacaktır. • 
3 - Beher metre küpünün muhammen fiyata iki lira ellı 

kuruotur. 
4 - Şartname ~e mukavelename projeleri Orman Umu~ 

Mtıd. Seyhan Orman Çe. Mnd. ve Bahçe Orman B. Şefli· 
ğinden alhnar. 

5 - Muvakkat teminat onaltı lira 32 kuruıtur • 
6 - Satıı umumidir. 

3 • Pazarlığı 29/1/942 per lilerle beraber şubeye g-elmek moc· 
şembe günü aaat 14/30 da buriyetinde olan muhtar ve mü· 

7 - 10-1-942 gilnünden itibaret 15 gün müddetle ıatlf 
yapılacaktar. 

yapılacaktır. messillerdon gelmiyenler hakkında 
11.lddetli muamele yapılacakdar. 

4 Ev1af ve şartnamesi her y 

3 - Merkez nahiyeıino ltağb 

8 - müddet bir senedir. 1607 14-20-24-27 

Tüm satın alma ko-

ı ı 

Toprakkalede iki, F evzipaşada iki, lıkenderunda bir ika 

metiih ile Ceyhan ve lskenderunda birer büfe binası inşaa 
tına talip zuhur etmediğinden kapah zarf usulile vahidi fiat 

üzerinden yeniden eksiltmeye konulmuştur. Bu binaların in 

patı için lüzumlu olan ray demirleri ve istekli tedarik ede· 

mediti takdirde çimento, kum, çakıl, taş ve kiremidi idare• 

ce verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 63.600 lira ve muvakkat 

teminat miktarı 4430 lira olup ihale günü 5-2-942 pcrıembc 
günil saat 16 dadır. 

2 - lateldiler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet 

D;mir yolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri veznele 

rinden 319 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - isteklilerin aıağıda yazıh vesikaları tedarik ve ko
misyona tevdi etmeleri lazımdır. 

a) Teminat mektuplara veya muvakkat teminat akçaları. 
b) Kanuni ikametgih veıikalan, nüfus cüzdanları, Tica

ret Odası vesikaları. 
c) Bu iıe mahsus olmak üzere Münakalit Vekaletinden 

alınacak ehliyet veaikaları (bunun için ihale gününden en az 
8 gün evvel Münakallt Vekaletine müracaat edilmesi lizımdar. 

4 - isteklilerin yukarıda gösterileo gün ve saatten bir 

aaat evveline kadar 2490 No. lu kanunun emrettiti şekilde 
bazırlamıı oldukları teklif mektuplannı Adanada Devlet 

Demiryolları 6 ncı lıletme Miidürlüj'll binaamda toplanan 

Artırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri 

lüzumu illa olunuT. 1593 18-23·27-1 

(Telgraf muhabere bilgisi olan ilk mektep 
mezünu memur alınacak) 

P.T.T. Umumi Müdürlüğünden 

Mevlidi Şerif Zayi Banka 
Cüzdanı 

gün komisyonda görülebilir. köylerle mahalleler 28/1/942 tari· 

S - isteklilerin belli gün hinden 2/2f 942 tarihine kadar Mi· 
ve saatte Adana Askerlik sis nabiyeıi 3/ 2 / 942 tarihinden 

misyonu Başkanlığından: 
t - 300 ton saman için yapılan ilanlar neticesinde talip 

çıkmamıştır. 

Merhum oilam Maliye Vokale. 
ti Bütçe Müdür muavini Hüıeyin 
Cahit Akışın bu rün Yeni cami
de ikindi nam11ın1 müteakip ruhu 
na mevlOt okunacaktır. 

Ziraat Baokasmdan almıı ol· 
duğum 7/31941 tarih ve 3138 on· 
marah tasarruf cüzdanımı kazaen 
ıayi eyledim. Yenlıioi alacaiımdan 
zayi olan cüzdanm hükmü olma· l 

6/2/942 tarihine kadar Karataş 
Dairesi binıındaki satın a ma nahiyeıi 7121942 tarihinden 11/2/942 

komisyonuna 

ilin olunur. 

1592 

müracaatlara t"rihino kadar ve Tuzla nahiyoıi 

11 15 20 27 

Tllm satın alma ko
misyonü reisliQindenı 

12/2/942 tarihinden 14/2/942 tari · 
hine kadar 338 doiumhı ve bo.n· 
tarla muameleye tabi erlerinin yok· 
lamalannın yapdmaıı için askerlik 
meclisine bu erleri a-etireceklerdir. 

4 - 338 doğumlu talebeler 
yoklamaıı için moktobde müdavim 
olduklarına dair mektep müdürlü· 

2 - Kapalı zarf usulilc 300 ton saman ah nacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 10500 lira ilk teminata 787.5 

liradar. 
4 - Evsaf şartnamesi her gl\n komisyonda görülf'bilir. 

5 - Pazarlığın 3-2-942 sah gilnü saat 1 S,ŞO dadır. 
6 • isteklilerin belli gün ve saattan bir aaat evveline ka· 

dar hazırlayacakları teklif mektuplarım Adana Askerlik da· 
iresi binasındaki satın alma komisyonunda bulundurmalan 

ilin olunur. 1602 16-20 2731 

Ona tanıyan ve arzu eden 
kimaolerin bulanmalarını saygıla. 
nmla dilerim. 1638 

AooeAi 
Afet Akış 

dıjı ilan olunur. .1636 
Sug-ediii mahalle11 187 No: 
lu evde Hasan oilu Şaban 

Tuçer 

Tan Sinemasında 
Notrdam Kamburu ı . Kor evsafında olmak 

şartile on ton Mısır satın a

lınacaktır· 
2 • Muhammen bedeli 1200 

lira ilk teminatı 180 liradır. 
3 • Pazarhğı 29 • 1 - 942 

perıembe günü saat 15 dedir. 

4 • Evaaf ve ıartnameai 
her gl\n komiıyoııda görllle· 

bilir. 

• iündon alacakları vesikaları asker· 
lik mecliıino rotirmeye mecbur· 
durlar. 

5 - Mahalle ve köylerde bu 
lunao 338 doiumlolar ve bunlarla 
muaaae\eye tabi yabancılarda aynen 

yerliler ribi haklarında muamele 
yapılacak ve bunlarında yoklama· 
ları yapılması için şubeye müraca· 
at etmeleri. 

Maraş satınalma ko- Harunlye OUziçi köy 
misyonu başkanlığın- enstitUsU mUdUrlU-

Kızım Duymasın 

ASRT SiNEMADA 
Meçhul Kadın 

5 • lıteklilerin belli ıün 

danı QUndan: . 
1- Maraş ıarnizonunda· Enstitüye (8000) kılo çel· 

ki birliklerin ihtiyact için 300 tik abnacaktar. Beher kilosu· 
adet telefon direği pazarlık· bedclı· · 15 

l nun muhammen 
la satın ahnacaktır_. . ki yüı 

iLAVETEN: 
Cani Doktor 
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Bu 
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ha1 

te1 

de 
m4 
b41 
mi ve taatte aıker\ik dairesi bi· 

nasındaki a~tınalma komiıyo 
nunamüracıatları illn olunur. 

6 - Yoklamaya ıelen 338 

doiumla ve bunlarla mnameleye 
tabi t1rlerin nüfus hüviyet cüz.dan. 
)arı beraberlerinde bulunacaktır, 

7 _ 338 do&-umluların ve bun. 

larla maaıneleye tabi olao1ar namına 
davetiye yazılmış ve oıahallel~re 
daiıtılmııtır. Ba davetiyede kun• 
yeıi olmayan 338 doiumlular var• 
sa bunlarda yok.lamalarmı yaptır· 
mak üzere ıubeye beliemehal ıu· 
beye müracaat edecolderi ilan 

ellisi Eloğlu ve .ellııı Maraıt. kuruıtur. ihale 5 Şubat 1942 

teslim edilecektır. perşembe günll saat 18 de -------------------:--::::---

2- Muhammen bedeli enstitüde yapılacaktır. Talip ~~ıS1~ Alsaray sı·nemasında ~ı• 
rt ve 

kJ 

1630 23 - 27 

imtiyaz Sablbl ı C.ylt ORAL 
u. N .. rl1at Mllcllr8 : AYukat 

Rlfat YAVEJll.OÔLU 
JSallldıtı Yer ı ( BUGON) 

Matbaaıı - AdHa olunur. 27 - 28 - 29 

1800 liradır. olanların 90 lira teminat ak· ....- ~ 
3- Teminatı 135 liradır. b 
4- Taliplerin 30·1·942 çasını Bahçe maliyeıine yatı· N otrdam Kam uru 

Cuma günü saat 15 de ko. rarak enstitü komiıyonuna K 1 1 
misyona gelmeleri ilin olunur. müracaatlara. Birleşen a p er 
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Ba,muharrlrl: Cavit ORAL 

ÇARŞAMBA iDARE YERi t Yeni 
lıtaer•n caddeıl • Adanı 28 Telefon ı~ıta K. 48 

Abone ı "iıll&lı t4, Altı 
•rlıl• 7, •rlll• 125 Kr. Sonklnun -

Ankara, 27 (Hoıosi muhabirimizden) 
Evvelce Vekiller Heyetfuce beden terbi· 
yeti milkellefleri için kabul olunan haf· 
tada dört saat çalışma müddetioin 1-4 
nat arasında deiiştirilmeııinin Baiveki· 
lcto •rzı kararla~tmlmıştır. 

1942 
Yd ı 2 • 431 

lıln tartlan idare il• 
kararıa,tırılır. 

P 1 Y ot ı C5) K u r u • t u r I 

--------~----_..;.----~ 
SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GONDELIK GAZETE ~~-----------------,.) 

LAYIHASI ZAM 

1 
Bugünkü Meclis toplantısında 

ngilizler G ö r ü ş ü 1 ü y o r 
lingazi'den Projede yapılan 
cet<rtecek değişiklikler 

Lib da muharebe ::::x:ıc:;;;:ıo===x:::: =· ::::::::c:cc:c~ x::x:::::::· =====~ 
~ya _ - Muhtelif daire ve mUesseselerin kurmut ol· 
~ ~~aat dah! dukları tekaUt sandıklarandan tediye edll· 
ziyada t~ddetl~nl- mekte olan istihkaklar da zamdan istifade 

yor_v __ e_e_·_~·~~ - ~=~:x!x!! e c ~·== ;::::::;=:::::~::::::;o•::::;:::;:;:;.;::=~c:occ::ıocc:xccx::=:::::; =="'·===========~ 
B . Çörçil _j 

PARTi 
GURUPU 

F evka a zam kanun 
liyih nı kabul · etti -Ankara 27 (a.a.)- Cumhqriyet Halk Partisi meclia 2urupn amam1 

heyeti bugün sact 15 de reis vekili Trabzon mebusu Hasan Sakanın 
reisli~inde toplanmıştır. Celseo.b oçılmasmı müteakip. geçen toplantı• 
ya aıt zabıt bülasası okunmuş, memur ve müstahdemlere verilecek 
f evkatidf) zam hakkındaki itan un layihasmın aıüzakeresioe geçilmiş ve 
bu huıosta söz alan hatiplerin mütaleaları dinlendikten •0 nra konun 
liyihosının esııs prensipleri bazı değişikliklerle kabul olunınuıtor. 

Kahir:: 21 (a.a) - Royt~r: Ankara 27 ( a. a.) - Memur na yapılan zam memleket dışında 
Ro:nmel bUtüa bab Sirenaıkı ve müstahdemlere verilecek fev• vazife l'Ören hariciye memurlarına 

ri almak için Musua'un şimaline kalide zam hakkındaki kanon li· da teımil olunmuştur. 
şimal doinsuna seyynr kollar yihıısı büdçe encümeninin tetkikin- 3 - Mohtelif daire ve müeue-

Avam Kamarasında 
R~znameoin diğer maddelerini teşkil eden, lstaobnl mebusa gene· 

ral. Kazım Karabekirin yaban~ı matbuat bülteninde iıtiklal harbimize 
daır bazı tercüme yazılar haklundaki takririno Başvekil doktor Refik 
Saydam tarafından cevap verilmiş ve Eskişehir meboıo Eıniıı Sa:ıak'ın 
lstan?ul şeh~r tiyatrosunda sahneye konan bir piyese dair takririnede 
Ma~rıf ~ekil~. tarafından verilen c~vapla bo mcv:za üzerinde sö:ı alan 
hat~pl~rı~ mutalcaları dinlendikten sonra saat 18,30 da toplantıya llOD 

ver1lmıştır. 

llamıştır. Bingazi ile Barce ara den çıkmış ve Büyük Millet Mec- 1elerin kurmuş oldukları tekalit 
idald yol tehdit edilmektedir. liııinin yıırınki toplantı ırüodemioe aandıklarından tediye edilmekte 
ıkında Bingazi'den geri çekildi· alınabilmek üzere dün geç vakit otan istihkaklar da zamdan tıtifado 
nıizin bildirilmeıi ihllmali vardır. mebuslara dağ'ılmııtır. edeceklerdir. 

Kahirede telaı yoktur. Çarpış· Kanunun t>ncümenden çıkau 4 - Zam niıbotlerinin tathi· 
alar reniş bir bölgede oluyor. son şekline göre, fevkalide halle· kinde bir had yokarmna göre :zam 

alanların :ıamlı blrlikte ellerine re 
çen mikdar bir aşaiı hadde bu· 

11harcbe snhasından gelen haber- rin devamınca aylık tutarı 100 Iİ· 
I' aıdtr. Buoenla beraber me.ha· raya kadar olanlar için vergi ve 

Çörçil 
hesap 
veriyor 
....................... tbenin her saat daha ziyade şid tekaüt tertipleri çıktılı.tan sonra ıtlendiii ve genişlediği açıktır. ita mikdarının yüzde 25 i, 101 lonanların ellerine geçenden eksik 

• f d • l l oluna farkı zama ilave olonacakhr. 
'1 tara a mat a çarpışıyor. iradan 170 liraya kadar yüzde 20 5 - Bu kanunun neırinden 

sonra açıkta kalacak memur istih
kakları da zamdan iıtifade edecek· 

" Kabinede de-

Hükômet doktorlannın 
mikdan arttınlacak 

'ugoslavga' da 
muharebeler 
General Mihallovlç 
100000 kltlllk bir 
ordura kumanda 

ıi ve daha yukarıları için de yüz· 
de 15 i nisbotinde zam yapılacak
tır. 

Ankara 27 (Haıuı1 mnbabiri· 
miıden) - Büdçe encümeninin, bii· 
kOmetin pro}eıi üzerinde yaptıil 
başlıca tadil ve ta v:ıihleri bildiri

tir. 
6 - Zam niıbetlerioin tayi· 

nindo e1as olan hadler birden zİ· 
yade iıtihkakı olanlarıo istihkak· 
ları yekOouna röre tayin olunacak
tır. K11telyevm suretiyle yapılan 
noksan tediyeler niıbet hadlerini 

ğişiklik yapmı
Jracağım, bütün 
mesuliyet bana 

Sıhhat Vekil eti, te9kllit kadro· 
&unda değitlkllk yapan bir 

kanun projesi hazırlayor 
Ankara 27 ( Hususi muhabiri· çıkarılmaktadır. Yeni proie, haata· 

yorum: 

ediyor 
değiıtirmeyecektir. 

. t . ' aı tır.,, 

HES 
mizden) - Sıhhat Vekileti, teş· hanelerdeki müteha1111 sayılarının 
kilit kadrosunda deiişiklik yapan da arttırdmasıaı löıı:amlu kılmakta· 
yeni bir kanan projesi hazırlamak· dır. 
tadır. Bu proie ile hükQmet dok· Sıhhat mrmurlariyle ebelerin Bern: 27 (a.a) - Tag · Voht 

rueteıi yaıı:ıyor: 
Yagoslavyada dövütenlere çete 

ldını vermek yanlıştır. Bunlarm 
~ora muntazam ordu erleridir. 
Sırbi~tanda Mibailoviç 80 ili 100 
bin kişilik bir orduya kumanda edi-

1 - Müeueseler baremine l'Öre 
ödeoeo aylıklarda, tekaüt 1andık· 
larıoa geçmiş :ıamao için borçlaoı· 
i&n v• k .. ileo aidat zammın beta· 
bıoda nazarı itibara alınmayacak· 
tır. Proiede zikredilen tekaüt tev• 
kifatı, alınacak aylıiın yaloııı: teka· 
Ut aidatına matOf olacaktır. 

7- Yakacak ıı:amaunıımiilhak ve 
huıoıi btitçell idarelerle Belediye· 

lor ve müe11eaeler baremine tabi 
ı:ııüe11eaeler isterlerse memarlar1na 
verebileceklerdir. Teıhioi devletçe 
yapılan yerlerde ikamet edenlere 
bu zamlar verilmeyecektir. 

lngilterege ni-
torlarıoın mikdarı f azlalaşhrılmak· maa.ı va:ziyetlu i de barem kanuna 
ta, doktor sayısı 400 den 600 e hükOmlerioo uydurulmaktadır. 

ror. Ordunun mitralyözü ve sahra 
topu vardır. Hırvetlar ve Sloven· 
ler Sırbiıtanda ve Karadaj'da Sırp· 
ların yanıbaşında dövüşüyorlar. t,. 
ral kuvvetleri yalon: büyiik şehir· 
lere hlkiındir. Belgrad hariç hiç 
bir poıta ıervisi işlemiyor. 

2 - Merkezde bolunan bari· 
ciye memurlarıoın temsil tahsisatı· 

Almanya ile Butgariıtan ara
ıındaki mlloaka\c durmu.,tnr. Yu
goslavya, Almanya'ya ham madde 
vo yiyecek veren başlıca memle· 

ketlcrden biriydi. 
Mihailoviç kuvvetlerinin hare

ketleri yüzünden Almanlar şimdi 
bu m~ddelerden istifade edemiyor. 
Balkanlar yeniden harp sahneıi 
olursa burada dövüşmeğe kabili· 
yetli bir ordunun bulunuşu fev· 
kalide önemli bir mahiyet alabilir. 

Rijef'te Alman 
durumu ümitsiz 
Bir çok köJ ve kAsaba 

Ruslar tarafınd•n 
geri alındı 

Stolr.holm: 'l7 [a. •] - Moıko
va- Riga demiryolunu takip eden 

Sovyet ilerleyişi Raı cephesinin 

başlıca mühim hareketini teşkil et• 

mekto devam ediyor. Bu ileri hare· 
ket çevresinin gerisinde Riief'i 

mlldafaa eden Almanlar hl\1 dövü• 
ıUyorlarıa da durumları l\midsizdir. 
Bu va:aiyat mühim bir rori çekilme 
bakkmda dlln 8'6'de verilen iza· 
batın aıılaız old i .. t . 

M 
t. a onu ros erır, 

osroovaı 27 { 

hl
.•. a. a] - Sovyet 

t• •il: 
26 Sonkinuoda kıt.\ 'd 

l 
arımız t• . 

detli muharebe erden aonr .1 1 . . a ı ere· 
meE;o devam elınııtır. Bıı lllııL • k qaro. 
belerde düşman aıır ayıplar ver. 
miştir. Kıtalarımımıı bir çok köy 
ve kaaabayı işgal etmiştir. 25 ıon · 
klnun'da 20 Alman uçail düşürül
aıüıtür. Biz 5 uçak kaybettik. 

Bir Japon 
uçak gemisi 
torpillendi 
Japon harp ve tatıt 
gemllerlne alır d•r· 
beler lndlrlldl 

. Vqinsrton: 27 [a. a] - Bah· 
rıye Naz1rlıiımn tebliii : 

Uzakıark'ta Amerikan deniz 
kuvvetleri tarafından MakaHar bo· 
iazında Japon kafilelerine karıı ye

ni muvaffakiyetler kazanıldı. Oilt· 
mau torpido mobriplerine .ve. t~ıı.t 
remilerine ağır darbeler ındmldl. 
Harp gemilerine verdirilen ıarar· 
ları henüz ~teıbit etmek mümkOn 
deiilse de bu taarruzda etulı ne· 
ticeler alındıiı muhakkaktır. 

Devam eden hareketler hak
kında Bahriye Naıı:ırlıiına relen 
tamamlayıcı haberler, bir Amerikan 
denizaltısının bir dftıman uçak ıe· 
mitini torpilledi;ini ve ba reaıinin 
battıiını bildiriyor. Bir hücuaı botu 
Subik koyonda 5000 tonluk bir 
ıremi batırdı. 

Tokyo: 27 [ı. a] - Resmen 
bildirilditlne röre Japon denizat· 
~~•rı Sumatra ve Cava sularında 
t t •onkloona kadar 88000 ton 

0 atnnda 13 diltman vapuru batır· 
mış ır. 

Bir /ngiliz harp tayga• 
resi uçaş halinde 

Almanya'ya 
HAVA 
Hücumları 

Sivil Halk ara· 
sında ölen ve 
yaralananlar 
var 

Berlhı 37 (a.a.)- Din rece 
Britanya uçakları ıhaal Alman· 
yada bir kaç yere bomba atmıı 
tır. Evlerde bir miktar buat, ıl
vi\ halk arasında da ölen ve ya -
ralananlar vardır. Birkaç bomba 
uçaiı Seriinin banliyosuna kadar 
relmişıede bomba atılmamııtır. 

Şimdiye kadar ahnao malG· 
mata ıöre, 3 bomba uçağı dü· 

şürnlmilştür. 
Loııdra 27 (a.L)- Hava na• 

zırhiının tebliii: 
Bir avcı devriyemiz dün ör· 

leden ıonra timıl Franaadakl 
hedeflere ve bir gara hücum ot· 
miıtlr. Başka hareketlerden 2 
avcımız dönmem\ftir. 

çin gelmiş? 
lnglltere ve Ameri· 

ka, Avustralya ve Ye
ni Z•l•ndaya takviye 
kuvvetleri gönderdiler 

Ankara: 27(Radyo gazetesi)
Bugiinün en önemli olayı, İngiliz 
Başvekili Çörçil tarafından Avam 
kamaraıında ıöylenen notuktur. 
Bi\indiii üzere, Çörçil Aınerikada 
balundniu haftalar zarfında lnril· 
terede harbin sevk ve idaresi hak
kmda tenkitler yapılmıı, bilhassa 
Uzak doğadaki hazırlıksız vaziyet 
bu tenkitlerin esasını teşkil etmişti. 
Mihver radyoları Çörçil'in çekil· 
mek üzere bulunduiunu bile ıöy· 
lomiılerdi. 

loriliz Baıvekili burün parll· 
montoda 3 gün ıürecek olan bir 
münakaşa açmııtır. Çörçil demiş· 
tir ki : 

c- Avam Kamarasından iti· 
mad reyi istemek niyetile bu mü· 
ukereyi açtım. Her ıcyin [aydıo· 
laoması için bu müzakereler üç 
gün ıürocektir. Düımanlar hükQ. 
P\etin itimadı haiz olmadıiını söy
lüyorlar. Bi~ bugün 26 Devlet iı· 
birliii halindeyiz. Bu 26 devletin 
her yerinde hükumetler itimadı 

haiz olmak gerektir. 
Son haftalar içinde fena hava· 

diıler rolmiıtir. Daha fena .. hava· 
diıler de alabileceiiı. Harbin sevk 
ve idaresi hakkındı meclise hesap 
vermek iıtiyorum. Herkesin bildiii, 
ni söylemesi lbımdır.» 

Çörçil bundan ıonra, üç ay 
evelki ~arp durumuna reçerek ıöy
le demıştir: 

c- Üç ay evvel Almanlar 
Ruslara karşı taarruza devam edi· 
yorlar, Sovyetler kahramanca mü· 
ı!afaada bulunuyorlardı. Neticenin 
n• olacağı belli değildi. Ruslara 
harp malzemesi gönderdik. Onları 
teşvik ve takviye ettik. Eier mal· 
zenıe yollamuaydık Ruıya ile mü• 
n&1ebetlerimiz bugünkü kadar iyi 
olmayacaktı. Almanların Kafkaala· 
ra varma11 tehlikesi baş röıtermit 

lzmirden 2000 ton Akala 
Çiğidi getirtiliyor 

Adana çiftçilerine dağıtılmak üzere Üretme Çiftliği taraf ıodan 
lzmirdeo 2000 ton Akala Çiiidi getirilmesine karar verilmiş, bunlarıD 
nakli için lüzomlu çuvallar gönderilmiştir. Pek yakında rolecek olan 

Çiiitler çiftçilerimize tev:ıi edilecektir. 

edilecekti. Bu vaziyet karıııında 
düşmanın en tehlikeli cephesini 
yok etmek istiyorduk. Orta Şarka 
ehemmiyet verdik. Mihver ordosu 
Mııırı tohdid ediyordu. General 
Ohinlck nazik bir vaziyette iıi Ü• 

zerine aldı ve düzeltti. Gerçi Rom· 
mel tamamile yoV. edilmemiştir. 
Fakat Mihver luvvetlerioin üçte 
ikiıi ortadan kaldırılmıştır. Elimiz· 
de 61 bin esir vardır. Bizim kayı· 
bımız 18 binden ibarettir. Netice· 
nin oe olacağı hıık.kında tahminde 
bolunınıktan çekinirim. 

Rıalara teşekkür etmeliyiz. 
Çünkü kış yetişti vo Almanlar 
Kafkas petrollerini ellerine ıeçi· 
remediler Y akınşark ve Ortaşark 
vaziyeti. Fransanın bizi terk ettiii 
gündenbcri bugünkü kadar bize 
elverişli bulunmamıştır. ,, 

Uzakdoiu harbine reçen baı· 
--:ekil, nutl'una şöyle devam etmiş. 
tır: 

"- Geniş bir saha içinde k JV• 

~~tl~rimiz~ ?ağıtacak vaziyette de· 
rı.l~ı~. ~ızım Singapurda 60000 
kışılık bır kuvvetimiz vardı. Ha· 
vayda Amerikanın Pasifik donan· 
ması bulunuyordu. Japonların bu 
cü'reti göstorm•leri htimali zaifti. U 
zakdoğuda harp başlar başlamaz harp 

halinde bulundu(umuz sahalard~J! 
asker çekemezdik. Paıifikto ık• 
zırhlımızı birden kaybedince, it!! 
doiu hakındaki hesaplar1111ı:r: • u 

oldu. d U k 
Gelecek haftalar lçla .

0 
za • 

d 
w 'd · t de.n.ocektır. Ame-ogu a vazıye ,,...,. . . 

.,_ ~ . Jo•ea vazlfeyı anla· 
rııLa uzorıoe ... 
mıştır vo bu itin hakkından ırele· 
coktir.> ll Çörçil Ho andahlara ve Ame· 
rikahlara ıükrao borcunu ödemek 
iıtodiiini bildirmiş, Amerika'da iyi 

mıştır: 
« Her ne pahatıoa oluraa ol· 

sun ha. mücadeleyi zafere kadar 
götüreceiiz. » 

Başvekil Perşembe günü itimat 
reyi iııtiyecektir. Çörçil'in itimat 
reyi alacağından şüphe edilme· 
mcktcdir. 

Londra: 27 (a.a) - Çörçil'in 
Avam Kamarasında söylediiğ' not· 
kun esaı noktaları ıudur : 

Çörçil evveli Alman Şeflerin• 
den Hes'in bazı mahfillerle temas 
ederek kendiııui ortadan italdır· 
mak ve bu soretle Hltlerin ilice· 
nap solhunu lngiltoreyo kabal et· 
tlrmeii kolaylaıtırmak fikrile l'el· 
miş olduiunu söylemiştir. 

Çörçil bundan sonra Sovyet
lere yardımın fena ha•alu yüzün
den biraz reciktiiial ve fakat ŞU• 
batın ilk günlerinde çabuklaıtırı· 
lacaiını bildlr111lftir. 

Çörçil kabinede her hangi bir 
değişiklik yapaıak fikrini reddetmiı 
ve bütüa ınosuliyetin kendiıine 
aid olac•i'ını ıöylemiştir. 

la~iltere ve Birleşik Amerl· 
kaaıo Avuıtralya ve Yeniıı:ealnda 
için tedbirler aldıklarından tak· 
viye kuvvetleri ıönderdikl~rinden 
bahseden Çörçil, Pörl Harbur baa· 
kını yüzünden Amerikanın Paaifik 
filosunun . ıimdilr.i bade büküm• 
süz kaldıgını ve Malezya adaları 

civarındaki . deniz hakimiyetinin 
muvakkat hır zaman iç\n Japon· 
lara ~cçtiğini bildirmiştir. Çörçil, 
Amerık.an harp tayyarAlerinin de 
lngi\tereyi müdıdaa ve Almanya'ya 
taarruza iştira\t edeceklerini llive 
etmiştir. 

Notoktan sonra haaıl olan ka· 26 Sonlr.inon'da Moskova yakı· 
ııında 4 Alman uçaiı düşürülmüş· 
ttır. Barent denizinde 2 düşman 
nakliyeıile bir himaye remiıi deniz. 
alblvıaaz tarafıatiH batırılmlftır, 

Vaıiortonı 27 (a. a] _ Bir 
dütm•n denizalt111 bir petrol , .. 
miıini batırmıttır. Mlrettebattan 21 
kiti kartarslaııtır. 22 kiti kaJ1Pbr. 

Son 15 rtın zarfında Atlat kıyı· 
ları açıklarında dotmaa deaiıaltı· 
lan 7 vapar batır•ııtır. 

ti. Eter vanalardı Türkiyeoin ••· 
aiyeti t•hlikeye dOfecekti. lraa iı· 
tUlya aj'rayacaktı. SDv•n tehdid 

kabul gördüiüoü anlatmıı ve Ame· 
rikadan ayrılırken Ruzveltin kındi· 
ılae ıl>ylıdii'i ıo ıöz,erl tekrarla-

naat Çörçil'in Avam Kamara11D• 
dan itimat reyi alaca(ı merkeıir 
eledir. 
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Ürakabe Komisyonu Reis- 1 LAN 
Belediye riyasetinden: · Al saray Sinemasında 

en: 
·1941 tarih ve 2/16894 oomaralı kararname ile metiyet 

__ lan 223 sayıla kararın 1 inci maddesi aşai'ıda yazıla ol· 

dara sekllo" deiiştirilmiştir: . 
cBatday ve diğer ekmeklik babobat unlarından ekmekten rayrı un· 

la maddelerin yıpılmau ve ıatslması men olunmuştur. Lokantalarda rea
mi daire ve mlleueıeler ve eşhas tarafıodao i4lettirilen aş evlerinde ya· 
palacak bamar işleri de memnu maddeler arasmda ithal edilmiştir. 

Ancak Ticaret Vekiletioce ilin ve tayin edilecek zaman ve mıkdar· 
larda •• ekmek veıikasmıo muayyen kuponu mukabilinde ekmek yerine 
an verilebilir. Memleket ibtiyct stoku olarak hükOmetçe yaptırılmasına 
llizam rörülecek peksimet imalltı ırıemouiyel hükmünden müstesnadır.» ı 

2 - Burday ve diier ekmeldik hobobat unlarından yapılmış olup 
7 inci madde ile satılması ve istihlaki menolunan mamulleri imal eden 
ve utanların ellerinde mevcud bulunan unlarla bu unlardan imal ettik· 
lerl mamullere bü~ Qmetçe ellrooaıaştur. 

Ba ribi müeHeseler, işbu kararan neıjri tarihinden itibaren 3 gün 
zarfında ellerinde mevcad bulanan ve elkonma hükmüne tabi tutulan 
anlarınan ve mamullerinin mikdarı, cins ve nevilerini mahallin en büyük 
mülkiye memuruna makbuz mukabilinde verecekleri bir beyanname ile 
bildirmej'e mecburdurlar. 

Mahallin eo büyük müllciyo memurları tarafından alınan bu beyan· 
nameler, Toprak mahsulleri Ofiıinio en yakıo teşkilatına yine mukabilin· 
d• tevdi olunur. 

Ofis, beyannamelerini aldıjı malları 9,10 ve 11 inci maddeler muci· 
bince beyanname vermııt müddetinin hitamından itibaren 10 rün zarfmda 
mubayaa ve tesellüm etmeğe mecburdur. 

3 - Beyana tabi tutulan ve hükQmetçe elkonulan maddelerin, dijer 
fiatı peşinen tediye Ôlunmak soretile mübayaa:nna muhafazasına ve Ti· 
caret vekiletince tayin olunacak zaman ve mahallerde satışına toprak 
mahsQllerl ofiıi meauır edilmiştir. 

4 - 2· inci madde mucibince elkonarı ve ofisce mübayaası icabe 
Jeo maddelerio deier fiatları 

a) ııolarıo derer fiatlar1, ofisin satış fiıtı üzerine sahipleri farafın-
daa ihtiyar olanan nakil m11rafJaraoın ve 

b) mamaUarının derer fiatları bunlaran sahiplerine mal oldup fiatlar 
Qaerine yüzde 10 kir bi11esinin ilavesi suretile tabuıul eden fiatlardır. 

5 - if ba karar hOkümlerine tevfikan toprak mahıuUarı ofisi tara• 
fıodan mubayaa edilecek olan onlarla undan mamul maddelerin ofiıce 
tayin olanacak vasıf ve fıatlarla mal sahipleri . tarafmdan baki itirazlar 
ba malların tesellllmüoG tehir edemez. 

6 - 3 ve 4 üncil maddeler hükümlerine tevfikan toprak mahsulları 
of iıi tarafından mubayaa olunan anların 1atışı ofisce mer'i büküm)or da. 
iresinde ve anla maddelerin satışı ise kendisine mal oldoiu fiat üzerine 
yllzda 10 maaraf hi11esi ilivesi ıuretile yapılır. 

Kararnamenin 1· inci maddesinde yazılı oldojıı veçhile buğday ve 
dlfer ekmeklik hububat anlarından ekmekten rayri alelumum unla mad· 
delerin yapılması ve satılma11 menolunmuştor. Y ıpılması ve satılması 
menolunan bo maddelerden makarna, şehriye ve püsltivi imal eden ve 
ıatanlaran ellerinde bulunan anlarla imli ettikleri maddelere elkonmoştor. 
Ba l'ibi müeueıeler 19/1, 1942 tarihinden itibaren ellerinde buln~an. ~e 
el konma bükümüne tabi tutulan "'addelerin cin! mıkdar ve nevılerının 
Uç l'Ün zarfında bir beyanname ile mahallin en büyük mülkiye memu· 

1 
1 

rupa bildirmeje mecburdurlar. 1641 

Sawue 
8,30 

ASRI SIN1t4ADA 

BU AKŞAM 
iki Şaheser Birden 

1 

Matina 
2,30 

Vılbam Povel - Myrna Loy - Jamea Stevart 

Gibi Uç bUyUk artistin J•r•ttııı ... 

Kocamın İŞİ çolt 
Harikaltfde komedi 

2 
lki böyllk kahkaha kralları Staa Lorel - Ollver Hardi 

tT:~::a•t Zafer · Dönüşü 
Bugün gUndUz matinada : 

Meçhul Kadın - Cani Doktor 
~ Pek Yakında ~ ~ .... Yek Yakında ~ 
TOrk masikiııinin en bDynk iiç iımi .. MÜNiR NUREDD!N - MÜ· 
ZE.YYEN SENAR - SADETTiN KAYNAK : (LEYLA ile MEC· 
NUN ) dan sonra sinemacılık alemini şabamet ve azmetile yeniden 

ıaracak muazzam ve yeni bir fitimde tekrar buluştular .•. 

Salihaddini Eyyubi ve Boz Arslan 
Türkçe ı&zlll ve Türk musikili şaheserler şaheıeri 

: Harunige Kög Enstitüsü 
Müdü,/üğünden: 

Miktarı Kiloıu Teminatı 

Cioıl Kilo Kur11f L i r a -Balpr 3()()0-3500 27 71 
Kara fatolya 2000-2500 25,5 45 
Nohut 12so-ısoo 22.s 26 
Pirinç 3000-3500 33 87 
Sabua SOO- 700 70 37 
Gazyat• 800-1000 23,35 18 
E.nıtlttı ihtiyacı için yukarıda cins ve fiya!lar~ ynıh erzak alana· 

ktır. Talip olanlarla telblaatlarmı Bahçe Malıyeaıne ya~ırarak ihale 

l 12 _ 2 _ 1942 Perteınbe aOnil ıaat on sekızde Enstitü 
al 0 an • _ 5 - 9 1646 
ımiıyonana mllracaatları. 28 - 2 

• 
D6rtler kulUbU 
Romanımızı koyamadık, ozür 

ırlı. 

TKKVİ.~ 
ZB Sonlcban 1942 

ÇARŞ6.MBA 
1 

fıL•lf42 • AYıl Giaı 21 Kaaım 82 luat 1S57• Soakbua U 
.eri JUl• M11barrem ll 

a'!:. Nöbetçi Eczane l 
Yenı eczane 

( Belediy• yanında ) 

latl,.as Sahibi ı Cult ORAL 

U. N .. rlyat MlldUrl ı AT11kat 
Rlfat YAVER00LU 
Buıldıtı Yer ı ( BUGON) 
llathuı-A .... 

Ekmek kartla verilicek 
ı - 29 ikinci Kinnn Perşembe rünüaden itibaren ekmekler kart

la ahoacakdır. 
2 - Şehirde mevcut forunlarla beraber 50 ekmek satış yeri aynl

mışhr. Buralardan ekmek alınabilmesi için ekmek kartanan hüviyet kısmı 
da dahil olduğ11 halde tamamının gfüterilmeai mecburidir. 

3 - Karbız ekmek verilmiyeceğind~n bunların iyi muhafnası ve 
relecek ayın kartınan alınabilmesi için hüviyet kısmının saklanması li· 
zımdır • 

4 - Büyüklere 375 rram ve 1937 doğumlularla bunlardan küçük 
yaıJlılara 187 ,5 gram ve ağır işçilere de 750 gram ekmek verilecektir. 
Ancak aiar işçilere mahsus ekmek miktarını alabilmek için bunların ça· 
lıştıldarı yerlerden ağar işçi olduklarını röıterir fotoğrafla birer vesika 
almaları ve Mıntaka llttlsat Müdürlüiüne tasdik ettirdikten sonra Bele· 
dlyeye müracutla ellerindeki kartları ağır işçi kartlariyle değiştirmeleri 
icabeder. 

5 - Her hangi bir sebeple kartlaranı alamaroış olanlar nüfus hüvi
yet cüz:danlariyle beraber Belediyede müteşekkil büroyl\ müracaat et. 
melidirler. 

6 - Kart osnlü tatbik edilen yerlerden ellerinde kartlariyle relen 
bu kartlarla Adanada ekmeklerini alırlar. 

Kartsız gelenler : 
A) Hariçdea gelipde otellerde ve hanlarda kalacak olanlara doldu· 

racaklar1 beyannameler üzerine elemek kartları bu müesseselerce Bele
diyeye müracaatla verilicektir. 

8) Demiryohı ile relenlerden evlerde muvukkıt kalacak olanlar Is· 
tasyon emniyet komiserlifinde açılmış olan büroya müracaat ederek üç 
rünlük tnuvakkat ekmek kartlarını alacaklardır. Fazla kalmak istiyenler 
kendilerine verilen iıbn mnvakkat kartlaran arkasıoda yazılı şekiller da· 
ireıinde yenisini alabilirler. 

C) Diier yollar ve vasatlarla gelen yolculara da ayni usul tatbik 
edilir. Evlerde muvakkat kalacak olanlar muvakkat kartlarına Belediyede 
müte.tekkil bürodan alırlar. 

7 - Lokantalarda ve sair aş evlerinde yemek yiyecek olanlar ek
meklerini şabıi kartlariyle bu yerlerden alacaklardır. 

8 - Yatalı okullar, Hastahaneler, Ceza evi, Darülacze ve benzer. 
eri mileaseıeler günlük mevcutlarına göre müessese Müdürleri ve mes'ııl 
mahaaipler tarafından beraberce mühürlenmiş ve imzalanmış mevcudu 
ve buolarm doiam tarihlerini 4 üncü maddede yazılı esaslar göz önün· 
de tutularak ekmek mikdaranı gösterir listeyi her gün ekmek aldıkları 
yerlere vermek suretiyle müessesenin ekmek ihtiyacını temin edeceklerdir. 
Bu listenin muhteviyatından müssesenin müdür ve muhasipleri mes'o\dür. 

9 - Ekmek daiıtma işinden şikayeti olanlarm, çalışma aaatları 
içinde 314, 204 ve 64 numaralı telefonlara ve çahşma sati dışaoda ve 
tatil fÜnlerinde de 221 numaralı telefona müracaat etmeleri rica olunur. 

• 1640 27 - 28 

Bu Aktam iki Film Birden 
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Dünya Edebiyatanın Şaheseri VİCTOR HÜGO'nun Meşhur Romanı 
Sinema sanayiinin bugüne kadar yaratabildiği en muazzam Şaheser 

=l Notrdam'ın Kanburu t= 
TÜRKÇE SÖZLÜ Baş Rolde: CHARLES LAUGHTON 

-2-
Sizi eylendirecek... Sinemanın incisi olan bir film 

Hans Harmann ve Herta Feller 
Tarahadan Yaratılan Almanca Sözlü 

Birleşen Kalpler 
Pek Yakında ! .. 

Denizlerde Esrar Dolu Binbir vaka, kanallar enginisyon devrinin 
En Korkunç Cinayetleri 

Zindanlarında 1 Venedik _________ ___. 
TUrkçe SözlU BUyUk Tarihi Film 

icra vekilleri Hey'etince 17-1-942 tarih ve 
21-717 4 sayı il kararnamesile · kabul olunan 
koordinasyon karan 

1 - 221"9/941 tarih ve 2/16617 sayılı. kararname ile mer'iyet mevki· 
ine konulmuş olan Kf 200 sayılı kararın birinci maddesinde yazıh ma· 
hallerde bulunan hakiki veya hükmi bilamuın 4ahısların ellerinde bulu· 
nan yapağılar hakkında verecekleri beyannameler için konulmuş olan 
müddet işbu kararan neşri tarihinden itibaren 15 sonraya kadar uzatıl· 
mışt r. 

2 - K/ 200 nyıla karar ile konulmuş olan hükümler ve mezktlr 
kararın birinci maddesinde yazılı olmayan bütün vilayet ve kazalara da 
teşmil olunmuştur, Bu vilayet ve kazalarda bulanan hakiki veya hllkmi 
bulanan şahıslar ellerindeki yapağılar1 işbu kararın resmi gazetede neşri 
gününü takip eden 15 gün içinde K/ 200 sayılı karar ile teııbit edilen 
hükümler dairesinde bir beyanname ile eo yakan T. C. Ziraat bankası 
şube veya ajansına bildirmeie mecburdurlar. 

3 - İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

ı-··i;:;:~:-;;;;;·~~H·~;·İ··~~·H~~·.··8····~~H•~••••••~ ........... , 

1 ~o~~~~c~ı:ı~· Ma~ 1 
ı Dogum mutehassısı ve kadın Operatorü i 

Tan Sinemasında 1 ıatanbuı aa11k11 Hastan••• ooıum 
Bu Ak,am iki Film Birden ve Kadın Kllnlll Sabık Şefi i 

- 1 - Her gün hutalarım Kızılay caddesi ( Yeni postahane i 
Milyonlar ıarflyle vücuda getirileo senenin en büyük muazzam 1 karşısında ) 32 Nr. la muayenehanesinde saat 3 ten ı 

filmi Victor Hügonun ölmez eseri sonra kabul eder. ı 

--1 Notrdam'ın Kanburu 1-- Çarıamba ıanıeri /alcirı,,,,, meccanen ı 
ı r !. ........ ...!ll!. ..... :.-;.~ .......................... ! 

TÜRKÇE. SÖZLÜ Baş Rolde, Facia artisti (Charles Laughton) 
-2-

Sayın Halkımmn çok beğendiği mevsimin en güzel 
Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı Filmi 

==I Kızım Duymasın =I = 
Gördlliü Fevkallde raibet üzerine birkaç gün daha gösterilecektir 

Pek Y•kınd• 

Zal Oğlu Rüstem 
TÜRKÇE 

Adana Sulh Hukuk 
Mahkemesi Satış 
memurıuoundan: 

Hurmalı M. den lımail eşi Ze
kiye Hoşol ile ayni M. den Mah
mud o i l u Mehmed Papuççu ve 
lımail Papuççu ve Tıkı Mus • 
tafa eıi Sakine ve lbrahim Ber • 
gq eşi Fa t m an ı n müştereken 

mutasarrıf oldukları Hurmalı ma· 
ballesinde kain 320 ada 11, 12, 
13, 14, 15, ve 16 panel no. laran· 
da kayıtlı altı bab dükkin ile 320 
ada ve 10 parsel no. da kayıth 

fevkani tahtani yedi odayı müşte
mil bir bab hanenin şuyoun izalesi 
suretile ve açık .rttar~a ile Hb· 

şana karar verilmiş ve karar kes · 
bi katiyet etmiş oldujundan Adana 
Belediye meıtat ıalonunda açık 
arttırmaya çıkarılmışlar. Bunlardan· 
dükkanlardan 16 parselde kayıtla 
olanının 500 ve 15, 14, 13, 12 par· 
•el No. sunda kayıtla olanlarının 
800 •r ve 11 parsel No. da ka· 
yıth olaıunın ise 1000 ve 10 par-
selde kayı\h hanenin de 2500 lira 
muhammen kıy111aeti vardır. ilk iha· 
le tarihi 18 şubat ı942 tarihine 
raslayan çıroamba rlhıl\ ••at 9 da 
baılayarak 12 de bitecektir. llk art
tırmada muhammen kıymetlerinin 
yüzde yetmif beş miktarlarını 
bulmadıkları takdirde on gün da· 
ha temdid edilerek ve en çok arttı· 
raaıo taahhüdü baki kılarak ikin• 
ci 1&rthrma 2 - Mart - 942 tari · 
hine rastlayan paıartesi rünü ayoi 

SÖZLÜ 

~çık teşekkür 
Aylardanberi duçarı olduğum 

ve tedavisi için bir çok çarelere 
baş vurduğum halde tedavisi müm· 
kün olmayan hastalığımı, bir haf· 
ta g"ibi kısa bir zamanda, teşhlı ve 
tedavi etmek lütuf ve hazakatanda 
bulunan, Adanımızın değerli dok· 
torlarından, doktor Muzaffer Lok· 
mana şükran ve minnettarlığımı ar 
zetmeği bir borç bilir ve keyfiye
tin arz ibliiına muhterem razete· 
nizden ıayğılarımla rica ederim. 

Pamuk iş L. Personel şefi 
Faik Sabri Kilercioilu 

T. C. Ziraat bankası 
müdUrlüüUnden: 

200 Numarala Koordinasyon 
heyeti kararı mucebiace mevcut 
yapağılar& Hükumetçe el konulmuş 
olduğundan ellerinde yapaiı bola· 
nanların beyennamelerioi doldar· 
mnk üzere 26 1 942 tarihinden iti • 
baren on gün zarfanda Ziraat ban 
kaıu Adana şubesine müracaatları 
ilin olunur. 

28-31 1645 
~!!!!"~!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!'~~!!!!!1!!!11!!1!!!!!!""~'!'!!!!!!1 

saatta başlayarak ayni saatta hitam 
bulacaktır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçaları ile birlik· 
te •ezkılr gün ve saatlarda Ada· 
na Belediye mezacl ıalonunda ha• 
zır bulunmaları ve fula izahat al· 
mak isteyenlerinde hukuk mahkeme
leri başkitipliiioe milracaat etme• 
Itri lüzuma ilio olunur. 1643 

Askerlik 
den: 

Şu besin-

1-338 dojıımlular ve bunlarla 

muameleye tabi sıbbi durumları dola· 

y11ile ertesi seneye terk edilen 337, 
336 ilabiri dojıımlularında ilk ve 

son yoklamaları 28/1/942 tarihin· 

de başlanarak 14/2/942 akıamına 
kadar devam edecekdir. Bu tarih· 
ten sonra relen yerli ve yabancı 

338 doğumlu erlerle muıımeloye 

tabi olan erler bakaya tanılarak 

haklartoda kanuni muamele yapı· 
lacakdır. 

2 - Bu müddet yani yolda· 

ma rünleri aşağıda yazılı olduiu 

veçhile taksim edilmiştir. Bu mın· 

takalara ait mümessil ve ltöy moh· 
tarı rösterilen günlerde 338 do· 
iumluları nüfus hüviyet cüzdanları 

beraber olduia hald! birlikde Şii· 
beye relecekdir. Askerlik kanunu. 

ouo 25. inci maddesi bo hususu 
sureti katiyede emretmektedir. 338 

lilerle beraber ıubeye relmek mec. 
buriyetinde olan muhtar ve mü· 

messiUerden g-elmiyenler hakkında 

ıiddetli muamele yapılacakdır. 

3 - Merkez nahiyesine ltailı 
köylerle mahalleler 28/1/942 tari
hinden 2/2/942 tarihine kadar Mi-

sis nahiyesi 3/ 2 / 942 tarihinden 
6/2/942 tarihine kadar Karataş 

nahiyesi 7 /2/942 tarihinden 11/2/942 
tarihine kadar ve Tuıla nahiyesi 
12/ 2/942 tarihinden 14/ 2j942 tari · 
hine kadar 338 doiomlu ve bun· 
larla muameleye tabi erlerinin yok
lamalarının yapılması için askerlik 
meclisine bu erleri retireceklerdir. 

4 - 338 dojumlu talebeler 
yoklaması için mektebde müdavim 
olduklarına dair mektep müdiirlü
iünden alacakları vesikaları asker· 
lik meclisine retirmeye mecbur. 

darlar. 
5 - Mahalle ve köylerde bu· 

lanen 338 doidmlular ve bunlarla 
muameleye tabi yabancılarda aynen 

yerliler fibi . baklannda moamelı 

Koso Tehiri 
1 Şubat 1942 de yapılacağı 

ilan edilen C. H. P. Nahiyesi Ça· 

putçu at koşular1 bazı mecburi ıe · 

beplerden dolayı 8 ıubata tehir 

edilmiştir. Koşu evvelcede ilin e· 

dildiii üzere Çaputçu nahiyesinde 
yapılacaktar. Yalnız proiramda şu 
detişiklik vardar: 

Soobabar at yarışlarına riren 

taylar da ve bu yaşta bulunanlarda 

tay koşusuna iştirak edebilecekler· 

dir. 28-29-30-31 1644 

SATILIK EV 
Sarı Yakup mahallesinde Nal· 

bantoğlu sokaiında bir ev satılık· 
tır. Alıcıların icra Memuru Tabir 

Baykala müracaatları. 28-29 

Halk evi 
Reisliğinden : 

2.2 942 tarihinde Evimiz tara 
fından Ticaret Liıesinde yalnız 

Bayanlar için daktilo kursu açıla· 
caktar. 

Arzu edenlerin iki fotoirafla 
Halkevine ıelerek kaydolonmaları. 

. t642 

llZ 

yapılacak ve bunların ek yoklama· 
ları yapılması için şubeye milraca· 
at etmeleri. 

6 - yoklamaya relen 338 

dotomlu ve bunlarla muameleye 

tabi "rlerin nüfus hüviyet cüzdan

ları beraberlerinde bolooacaktar. 

7 - 338 doğumluların ve bun. 
larla maameleye tabi olanlar namına. 
davetiye yasılmıf vo mahallelere 
dağıtılmııtır. Bu davetiyede ktın. 
yeti olmayan 338 doğumlular var
sa bunlardı yoklamalarını yaptır· 
mak ilzere şubeye behemehal fU• 

beye müracaat edecekleri iJlq . 
olaour. 27 - 21 - 29 

1 


