
1 
1 
i 
i 

e· 

SALI 
27 

b(INcl KANUN 

1842 

Al)ANA • Abl~ln 
Pot0 Caddesi 
Telefon : 315 TiİRKSÖZ . 

Sayaaı her yerde & Kuru• ~ıüNDELIK SlYASI GAZETE 

• . ......... -----·----·----·----·--------· 1 1 
İ Kartla Ekmek Tevzii i Ç-za;:;kta. 
ı ŞEHRiMiZDE : ın ı en n 

1 Ôbürgün Tatbikediliyorl !!~~~.~~~~~r 
f t dün geri aldı 

f KABT ALllAlllŞLAll iÇiN BOLAYLIB ı 
ı Şehrimizde elrmelr lrartları tevzii ifi 1 Selaltiyettarlardan dün 6frenJifİmİ· : 

:on bulrnuftur . Şimdiye kadar her ne ae· ı z.a ııöre/karne ile e/ırnek. teurii tacbilcatına f 
l •ple olurıa ol•un kartını alrnamıı olan· bu ayın 29 unda baılarma•ı kararlaftırıl f 

Siyam, Amerika 
ve lngiltereye 
harp ilan ettj 
Potopohat düıtü 

t ;~ ~erhal Belediyey~ müracaat etmeli- lumatı diğer bir sütanumuz.daki Belediye t 
t ır/er • t~bliııatında bulacaluınız . ı 
•••• 

Çunking : 26 (a.a) - Dün 
akfam neşredilen Çin tebliği : 
Kuvvetli Çin kıtaları 23 Sonka
nun geceııi Kanton demiryolunun 
Cannu'i şehrine .hficum ederek 
24 saat süren şiddetli muharebe· 
terden sonra şehri almıılardır. 
Japgnlar 400 ölü bırakmıılardır. 

•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 
LIBYADA 

Büyük tank 
muharebesi 

Bomeua barelıet 
Plbı nedir? 

Ro Ankara : ~6 ( R G. ) -
kil lbel harekatı Bingazinin 120 

oaıctrc c b ~ 1 • cnup ve cenup doğu 
o geııne hd _ 

yiU t ar Y&)'ılmıştır . Bu-
d ınlc muharebeleri olmakta-

b~r . Al•nlara aöre lnriliı.ler 
ır çolc . , 

1 . e11r ve malzeme vermiı· 
erdır, 

t.ş ~ahire : 26 ( a. a. ) - Or
litt~ clnriliz hava hvvetlcri teb
kctl. Ulaı gecesi yapılan hare· 

er canı runıı sında bomba uçakla -
"' lti~rabıusrarbi bombalamıı 
lebilcn etrelerce uıaktan görü-

lib Y•AtUJlar çtkarmıtbr . 
Y•da F.gcdab av uçakları tarafından 

lerind Ya.Savmi ve Muıus bölge· 
24 10: ~•pılan sürekli hücumlar 
tir ru t&aunda da devam etmiı · 

. vur M'h 
ediinalf· t· 1 ver tayyaresi tahrip 

ır o· lar1 haa · •ter düıman uçak· 
Lo ~ra Uiratılmıştır. 

ltcri rrın ~~ : 26 ( a. a. ) - As
ltıncta 1 fıller Şimal Afrikaaı hak· 
Rorrıcı 1~ be~anatta bulunmuıtur: 
Y•Plll•ld Gretlı bir karıı hücum 
hhQ _ 1 t&hretine llyik oldu-

A 
ıoıterrrıi~ir 

red b '' · 
nunu ta ya • Antanet ve Savu· 
da Iİllld~~il eden Oçıeo arasın· 
rebeıi oıl fıddetıi bir tank muha· 
lar içindeuyo~ ·. Romel son hafta
•ldı . Bu le ınuhım takviye kıtaları 
Ytananiat uvvetıer ıon umanda 
cdU-. f'llll ve Sicityada tenıik 
Roaıeti~ oıarıa takviye edilmifti • 
bcdilen :•cı Sirenaykte kay
tle l•Çirra ~in mevzileri tekrar 
liokinlck e ' Yahut hiç olmazsa 
hıı iaıtika:r~uıunu aarılt'ak Trab · 
ltlrl.,-1n1 

e:~·n~eki taarnız hazır
irııaıırınrdı ılt~ır~ektir. Romel yer 
dabyayı t n ıatıfade ederek Are
liaıalc dı elrır aldıktan ıonra 
kuvveti• . 'tru general Ritchinio 

.. rınc ka 6 k •irllllttiir rıı ç ıeyyar ol 
Alınanı.,. • . .R~mel leçen aene 
lerine it Mıııllıde lnıiliz kuvvet· 
raarıki •rıı hücuma ıeçtilderi za. 
Britan •a~cvrayı tekrar ederek 
Çalı• ya uvvetıerini ıaıırtmaya 

,.aı14tır. Fakat h k 
rışık&aa.na r a~e etlerin ka-
yor at· 8 . •l'tnen oylc görülü· 1 rıtaııya b 
Romolin tcıebbilıü •va kuvvetleri 
rıyor • n6 çok zorlaştı· 

Zırhlı kuvvetler 
•ıc b' •raaanda b -Yu ır meydan muhar b . u-

y G e e.ı otu. 
or. erçekte Romel •zaı1n 

lan kaynaklarını son takviye 
1~ t· 

lırı da gelinceye kadar kotıı •· 
IDı ·~ Y• ve Mihver kafilelerinin ka 
1'Pları yüz.de altmııı bulma110~ 
:~!men .Yeter milctarda takviye 
"''Y• muveffalc olmuıtur . 

Şiındi mtscle Rommel ma
nevreı 

ırıın yalnız düşmaoı gccik-
lllelc için . 1 
hard aıı oldu~u. yoksa lkba-
Y a Mıaırı çevirerek zabt için 
•pılıcak h L 

topla •rem;etleri bir araya 
taarr!:'•k bGyllc bir Yılhnıark 
d 11"~~ mu baıırlamakta ol· 

!"9W-...._il;.k llıeaelesi kalıyor. 
i •. •·4 - C... 

Japon lutalarından geri kalan kı· 
aım t'\.ovlon hududu iıtikametinde 
cenuba doğru çekilmiıtir. Çin kuv 
vetleri Japonları takip edıyor . 
Batı Hapey vilayetinde Çin kuv· 
vetleri Canııyang'ın batısında ve 
lıımg'un ıimal batııında Japon
lara hücum ediyorlar. 

Cenup Hunan vilayetinde Çin
liler Pinhan demiryolunun rayları
nı tökmüıtür. Dün havanın fena
lıA-ına ragmen Hind Çinindeki Ha· 
noyi dt- bir Japon hıava meyda
nına yapılan yeni ,hücuma yetmif· 
ten faıle Çin bomba ve av uça· 
ğı iştırak etmiştir. Büyük yangın
lar çıkmıştır. Düıman:mukavemet 
göıtermem iıtir. 

lngiliz tankları hareket halinde Tokyo : 26 ( a .e . ) - Japon 
umumi karargahınin tebliği : 24 
Sonkaııunda Seletlerde Gondari · 
ye çıkmağa muvaffak olan Japon 
bahriyesinin hart ketleri ne devam 
etmişlerrlir. 

• 
Vilay etin ç ok yeri n de bir karan 

Şekerden mamul 
maddelerin satıŞı 

Melburn : 26 (a.a .) - Har· 
biye nazırı Mister ford, Japon 
bahriye silah endadarının Kavi· 
yenge çıkanldıjtını söylemiştir . 
Bunlar · evelden Avustralya kuv· • 
vetlcri tarafından tahrip edilme
miş olan bütün limanları yıkmış · 

Eski şeker fiatı zamanında yapılan şekerden 
mamul maddeler için fiat tesbiti ışı 

(~risi 2 nd ıoayfada.) 

Çörç il Amerika d a n 
Y eni g e m i i l e gelm iş 

Şeker fiatlarına yapılan zam
dan sonra ortaya çıkan < Şeker

den mamul maddeler meıcleıi > 

izcrinde Viliyet ehemmiyetle dur
muı ve hılkımııe faıla fiatla sa
tış yapılmasının önüne geçmek 

üzere bu maddelere fiat tesbitini 
kararlaıtırmıştır . Bunun üzerine 

AVUSTRALYA 
BAIVIBILININ 

IAYANI DiKKAT , 
80ZLI ll IOYLIDI 

Ankara : 26 (R.G.) - Avust· 
ralya baıYelcili lngi!tereden yar
dım iıtemiftir. Çörçil bu tal~bin 
tetkik cdileceti ve yardım yapı· 
laca}ı cevabında bulunmuıtur. 
Avustralya, Britanya harp lcabi
nesinr. iftiraltinide iıtemektedir. 

Brome : 26 ( A. A. ) -
Avuıtralya Baıvekili demit tir ki: 

Demokraailerin Pasifikteki stra 
tejisi hakkında Avustralyaya da 
ıör. söylemek hakkı verilmelidir . 
Hiç bir millet her hangi bir ada 
mm hataıl uğrunda mukadderatı
nı tehlülceye koymayacağı gibi 
diier bir milletin sözde çok bilir
lifi yüzünden kendi sesini işittir 
mek haklunrlıtn vaı geçemez . 

telere göre. general Romelin Şi
mali Afrikada hareket serbeıtli
tini devamlı ıurette hatta ricat 
hıtreketleri esnasında muhafaza 
ctmiı olmaaı Britanyada propağan • 

da için yeni ve müthiş bir darbe 
teşkil ediyor . Gar.eteler , lnailiz
leriıı lı:endi xaf erlerini elden tan· 
tınalı bir ıuıctte ilfüı ettiklerini 
hatırlatıyor . 

Fölkite Beobahter diyor ki : 
c Büyik Britanya taarruz.unun 
var1rııi Afrikadaki Alman-ltal) aft 

orduıunu imha etmek ve Tonu& 
hududuna kadar ı•lmekti • Bu 

( .... , ... ..,,.... 

helva ve emsali maddelerin sah· 
ıını bir kaç gün için durdurmuş· 
tur. Eski teker fiatı ıamanında 
yapılan bu gibi maddeler beyan-

nameye tabi tutulmuştur. Eskiden 
yapılmış olan bu meddeler eski 

fiatlariyle satılacak ve yeniden 
imal edileceklere fiat konacaktır. 

Londra : 26 (a. a.) - Çörçi
Iİft son ~aşington seyahatından 
dönüşünde Atlantiki yeni ln&"iliz 
1ırhlısı yukef yok ile döndüğü dün 
akşam ifşa edilmiıtir. 

Bu gemi 35.000 tonilato hac
minde ve Jorj sınıfından bir zırh· 
lıdır. 

~· .. _. . ı · ~ ~ '\ 
:-...· ~. _ ... t \ -

Bir lngiliz ftmisinin" yandan görünü#i 

S""""""""""""ı dir. Bu büyük yolcu vapuru ve 
ı Akden i z d e ı bir çok ticaret gemileri, bir zırh · 
ı ı lı, bir kruvazör ve müteaddit tor· 

:i. Bu" yu" k denı·z ı:ı pido muhribinin himayesi altında Yunan denizinden Şimal Afrikası· 
na giderken Cuma sabahı keşfo· 

ıi muharebes·ı iı lunmuş ve birbirlerini kovalayan tayyare hicumlariyle perişan edil-
di. Cumartesi sabahı keşif uçak· 

ı ı tarı tarafından son defa görülen 
ı B~tan lt • ly•n gemllerl ,: kafilede büyük ltalyan gemisinin 

ı...... .. .... ı mevcud olmadıtı teshit olunmuş· 
Londta : 26 (ıı. a.) - Hava 

naıırhA'ının bir tebliA'ine güre, Bri· 
tanya hava ve doniz kuvvetleri 
tarafından orta akdenizde şimdi· 
ye kadar görülmeyen en büyük 

mihver kafilesine hücum esnasın
da 20.0: 0 tonluk bir ltalyan re· 

misinin lıaabrıldıtı zannedilmekte· 

tur. 

Yer depremesi 
Burdur : 26 (a.a.) - Bugün 

17 aaniye dren bir yer deprc· 

m .. i elmoıtur. Hasar ve zayiat 

yoktur . 

Sahip ve muaı11,.ır1 

'FERiD CELiL 80VEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

On•aklzlncl Yll - S.yı: 5219 

Çukurovada zirai mücadele 

Büyük zirai 
bir toplantı 

:.............. .. .......... ı 
i Adana Çiftçiler Birliii , Ziraat Odaaı ve büyük t;ilt· ı 
ı çilerin iıtiralıiyle yapılacak toplantıda topraklarımı~· i 
ı da yapılacak zira i mü.cad•le Haaları lıararlaıacalı • S 
ı ı 
"""""""" """"""" Çukurovada zi rai~mücadeleye 

daha büyük bir ehemmiyet ve 
hız vermek için mühim kararlar 
alınacaktır . Bu iılerle yakından 

meşgul olmak üı:ere Vekalet , 
Doçent Bay Midhat Aliyi şehri
mize göndermiştir . Bay Midhat 
Ali alakadarlarla temaıılara geç
miı bulunmaHadır. 

Bu gfinl~rdc Vilayet Ziraat 
Müdürıü~ünde Adana Çiftçiler Bir· 
li~i azaları , Ziraat Odası men· 
ıupları ve büyük çiftçilerin işti· 
rikiyle bir toplantı yapılacaktır . 
Bu toplantıda Çukurova toprak· 
ları tlıerinde yapılacak zirai mü
cadelenin esaaları kuatlaıtırıla

~•ktır . 

Blo lıoaleraaıı 
ve yeni lormıı 
Ankara : 26 ( R. G. ) - Rio 

dö Janeyra'ılan gelen habere gö
re, yeni bir formül üstünde an
laşma olmuştur. • 

Yeni formül , konferansa İŞ· 
tirak eden devletleri Mihverle 
münaıebatı kesmeğe icbar et
mekte ve fakat bunu, <_ Tavsi
ye " eylemektedir . Oruguay hü-
1'umeti bugün Mihverle siyaai mü
n11ebatını kesmiş ve Mihver dip
lomatlarına pasaportlarını vermiş· 
tir 

Sooyet cepheainJe 
Jeoamlı muharebeler 

Berliıı : 26 ( a . a . ) - Al
man tebliği : Do~uda arasıL mu· 
harebeler oluyor . 

Moskova : 26 (a. a.) - Sov· 
yet haberler bürosu tebliki : Dün 
gece kıtalarımız Alman kıtalarına 
karşı hareketlerine faaliyetle de· 
vam etmişlerd ir. 

Algulıtaada 
Japon ıaauyetl 

İpi Fakiri gene 
sahnede 

Londra : 26 (a .a.) - Selahi· 
yetli mahfıllere göre, Japonlar 
kabilde diplomatik f aeliyetlerini 
artırmı$lır ve hatta Japonya ile 
Afganistan arasında bir doc;tluk 
ve taraf11ılılc paktı yapılması için 
görüımelere bile başlamıılardır. 

Geçenlerde ipi Fakiri Mihver· 
cilere müracaatla Hindiıtanın ln · 
giltereden kurtarılmasın, istemiş· 
tir. Mihver radyoları da ıimdi 
bunu yapmakla me12ul bulunu· 
yorlar. Fakat Afganiıtanın mit· 
tefilcler aleyhine hiç bir hareket· 
te bulunmayaca~ı gibi Hindistan 
ile o lan münasebetlerinin de dos· 
tane oldu~u Londrade belirtil· 
mektedir. 

Breıte 11ıcam 
Londra : 26 ( a. a . ) - tay. 

yarelerimiz dün gece Hrest dalc
larını bombalamıılardır • 

Fin Cumhur Reis Rity 

Flalaada~Camllar 

•••••••• ... , ... b 
Sovyet - Fin müza/ıere.İ 

ve •ulh ıayiaları 

Helsinki ~ 26 ( A. A. ) -
Parlamentoda bir nutuk söyliyen 
Cumhur ReisilRiti demittir ki: 

c Finlandanın sulh yapacatı 

hakkında ecnebi memleketletde 
yapılan şayialar kati ıurette ya
landır . Ve Finlanda ile Riiıya 

arasında mü:takereler oldutuna 

daır haberleri teklip ederim • > 

demiştir . 

Riti nutkuna töyle devam 
etmiştir : 

- c 19 memleketle yaptıtı

mız yeni ticaret anlaımalarile 
iktisadi vaıiyetimiz pek iyileşmiş
tir . Bununla beraber Fin}~millcti 
bilirki geçen yıl vaziyet dür.elmiı 
olmasına ratmen bulutlar henüz 
da~ılmamıftır , > 

Almanya'mn 
Bahar için ------· 
hazırlıkları 

Borisin sey aha te 
Ankara : 26 (R. G .) - Rib· 

bentrop'un Bükreşi ziyaret edcce-

2'i şayialan var. Mihverin Macar· 

istan ve Romanyadan ilk bahar 

için daha ieniş bazı yardımlar 

istemekte olması pek muhtemeldir. 
Diter taraftan, teyit edilmeyen 

bir şayiaya göre Bulgar Kralı 

Boris Almanya'ya gidecektir. 

BiP /ngilis limanına 

yapıla11 haua hücuma 

Bertin : 26 ( a . a. ) - Al· 
man tebli~i : lngilterenin cenup 
batısında bir limana yeniden ta
arruzlar yapılmııtır . 

8.MilletMeclisindedün 
yapılan görüşmeler 

. Ankara : 26 (a. a .) - Rüyük 
Mıllet Meclisinin bugünkü toplan· 
tısında inhisarlar Umum müdürlü
A"ü bütceıinde münakale yapılma· 
sına, Meteoroloji Umum müdürlü
ğü teşkilat kanununa bir madde, 
yedek subay ve askeri memurlar 
hakkındaki muaddel kanuna bir 

fıkra eklenmesine dair olan layi· 
halar müzakt: re ve kabulcdilmiştir. 
Bundan sonra Umumi harp yılla· 
rından beri sürüklenip relen eski 
bir işe ait evrakın iptaline dair 
verilen takrir ittifakla kabul edil
miştir. Meclis Çarıanba günü to~ 
lanacak\lr. 



Umumi Meclisl1 

Vilayet Umumt Meclisi bugün 
ö~lcden sonra toplanacaktır. Mec· 
liıte bütçenin müzakeresine de
vam olunacalı. ve bazı takrirler 
konuşulacaktır . 

Çif çil erde ağır 
işçi sayılıyor 

Çifçilerin de ağır işçi uyıla 

rak iilndc 750 gram ekmek al· 
maları lcararlaıtırılmıf ve ilgililere 
bildirilmiıtir . 

Llk maçlarına 

devam ediliyor 
Şehrimııde fudbol lik maç· 

!arına devam edilmektedir • Pa· 
ıar iÜnÜ incirlik - Milli Mensu
cat maçını 7-0 Milli Mensucat , 
Adana Gençlik - Ceyhan ma· 
çını 3 - 1 Adana Gençlik , Ma· 
latya Mensucat - Demirspor ma · 
çını 7-1 Demirspor kazanmıştır. 

Kibrit meselesi 
Memlekette kibrit darlığı baş 

göstereceğine dair çıkan bazı 

yersiz şayialar ü1.erine bir kısım 
hemşehrilerim iı. ihtiyaçtan fazla 
kibrit alaıaQ-a başlamışlardır . Bu 
ıayia katiycn asılaızdır . Gerek 
merker. depolarında ve gerekse 
baı bayilikte ihtiyo\:tnn çok faıla 
ldbrit mevcuttur . 

ŞEHRİMİZDEKİ 
YOL İNŞAATI 
Yol proğramına göre , şehir 

yolları inşaatına devam edilmek
tedir . Saydam caddesinin met
hali yapılmaktadır . Diğer kııım

larm istimlAk muamelesi biter bit
mez oraların da inşasına başla

nacaktır . 

TÜRKiYE Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 

Salı 27.1.1942 
7.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Program 

(Pi) 

7 .45 Ajans Haberleri 

8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi) 

8.15 Evin saati 

8.30/ 
8.45 Müzik : Programının son 

kısmı (Pi) 

12.30 Program ve Memleket sa 

at Ayarı 

12.33 Müzik : Tür"çe plaldar 

12.45 Ajan• Haberleri 

13.00 Müzik : Türkçe PIAklar 

programının devamı 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Program 

(Pi) 

18.CO Program ve Memleket sa 
at Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Salon Or 
keatrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

19.00 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri 

19.45 Konuşma (Kit~p saati) 

19.55 Mür:ik : Faııl heyeti prog 

ramının ikinci kısmı 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Bestekar Simala 
rı (Pi) 

~l.00 Ziraat ıaati 

~1 10 MQıik : Oda müzikisi 

21.30 Konuıma Türk Hukuk Ku 
rumu adına 

21.45 Miizik : KUisik Türk mfizi 
~i programı 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalar 

22.'45 Müzik : Dans müzi~i (Pi) 

22.551 
..23.00 Yannki Proiram ve Ka

panış 

HAlKEVi REISlitlNDEN : 

Sulama tesisatı 
projesi hazırlığı 

27 · 1 • 942 salı günü Ope· 
ratör Sadi Hasan Sözütek ta· 
rafından konser hakkında bir 
konferans ve Halk türküleri 
ekibi tarahndan bir konser ve
rilecektir . Giriş serbestir. 

Nlbetçl eczane .......................... 
ı ı 

i HEMŞEHRilER ! ! 
ı : 
: Ekmek kartı almıyan-: 
ı lar için Belediyede dUn· ı 
ı den itibaren kart tevzllneı 
ı baflanmıftır . Bu gibi ı 
ı hemfehrller &!erhal Be· ı 
ı tediyeye mUracaat etme ı 
ı lldlrlar . ı 

: ........................ : 
Hususi idare 

büdçeleri 
Dahiliye V cltilli~i valilık hu

susi idarelerinin 1942 mali yılı 

büdçelerinin hazırlı~ına başlama 
sını valiliklere bildirmiştir . 

Hat kevi balosu 
Halkevlerinin yıldönümü günü 

akşamı için Adana Halkevi tara
fından bir balo tertip edilmiştir . 
Bu balonun hazırlıklarına başlan· 

mıştır . 

A vu•tralya baıvekili 
(Baştarah Bil'ln<'ide) 

plan tamamiyle aldın kalmıştır .> 

Berlıner Sürten Saytung şöyle 
yazıyor : < Afrika İngilizlerle en 
mühim harp sahnesi idi . Hıttta 
Afrika muharebeleri Uzalışark· 
taki mailübiyetleri mazur göste· 
riyordu . Diğer taraftan general 
Romelin düşman propagandaaı 

tarafından öğülmeıi lngiliz gene
rallerini mağlubiyetin utancından 
kurtarmak için yapılmıf bir ma· 
nevradır . 

Uzak şarkta 
(Baştararı Birlncidl') 

!ardır. Avustralya kıtaları Robao 
yarım adasıııın batı ucundaki mev 
zileri işgal ~diyor. Yeni Ginede 
Lae, 22 SonkAnunda Japon Pike 
l.!Çakları tarafından şiddetle bom-
balanmıştır. 

Japon tayyareleri buraya ma· 
kineli tüfenk ateşiİe hücum et· 
mi•tir. La'e'nin boşatılması soM 
ermiştir. Milis kuvvetleri Avust
ralya tarihinde ilk defa olarak 
istilacılara karşı Avustralya kuv
vetlerile yanyana harp etmişler· 
dir. Muharebeye dair az. haber 
alındı. Fakat Avuıtı alya askerle· 
rinin iıtilicı Japonlarla mükem· 
mel bir şekilde dö~üşUiğü bildiri· 
liyor . 

Londra : 26 (a a.) - Siyam 
hükümeti Büyük Britanya ile A· 
merikaya harp ilan etmiştir. 

Singapur : 26 (a. a .) - Ja· 
ponl<ırın Patopahatı işgal ettikleri 
resmen bildiriliyor. 

Singapur : 26 (a. a.) - lngi
liz mukavemeti kendini gösterme 
ğ'e başlamıştır. Muharebeler Sin· 
gapura 90 kilometr:: mesafede bir 
hat üzerinde karar kılmıştır. İki 
tarafın hava faaliyetı de fazladır. 

Adana Sulh birinci 
hukuk hakimliğinden: 
Dosya No : 142 

Adana Milli mensucat fahri· 
kasında Müstafa Özgür vekili avu· 
kat Zekeriya Akif Pekkoçak ta· 
rafından Adanada kAın çarşı ha· 
mamı hiısedaıları aleynhlerine a· 
çılan iı.alei şuyu davasının Ada
na Sulh birinci hukuk mahkeme· 
sinde cari duruşmasında müdde
aleyhlerden Adananın Reşat bey 
mahallesinde mukim Bakdatlı oğ· 
lu Aptulkadir nc1dinde babası 

Apturahmanın Berulta ve ikamet
~ihı meçhul bulunduğu davetiye 
zahrına verilen meşrubattan anla· 
şıldı~ından ilanen tebliğat icrasına 
ve muhakemenin 17/2/194'2 Salı 
iÜnü saat 9 a talikine karar ve· 
rilmiş oldukundan mezkur gün ve 
saatte müddealeyh Abdurrahman 
mahkemeye ielmediği veya bir 
vekil tayin ederek göndermediği 
takdirde hakkında gıyap kararı 

ittihaz edilece~i teblit'lt makamı· 
na kaim olmak üzere ilin olunur . 

13841 

Öğrendiğimize göre , Nafia 
Vckilli~i Bü~·ü~ Millet Meclisinden 
alınan 50 milyon liralı!.: tahsisatla 
yapılacak olan su işlerinin proje
lerini hazırlamıya başlaD'ı$hr . 
Projeler mümkiin olan çabukluk 
la hazırlanacak v~ önümüzdeki 
ilkbahardan itib .ıren peyderpey 
eksiltmeye çıkarılacaktır . 

Belediyelerin dul , 
yetim ve tekaütleri 

Beltdiyelercleu dul • yetiuı 

ve tekaüt maeşı almakta olan 
sıhat işleri mensuplarının maaş. 

tarı hazirandan itibaren Ankara. 
da beledi reler tekaüt sandığından 
ödenecektir . 

ilan 
ADANA ASKERlİK SUBE
SİHDEN :~ 

l - 338 dokumlular ve bun
larla muameleye tabi (s1hhi du · 
rumları dolayısile erteıi seneye 
terk edilen 337-336 ilahiri do· 
ğumlularında ilk ve ~on yokla
maları 28/1/942 tarihinde batla· 
narak l4/21942 al.:şamına kadar · 
devam edecektir. Bu tarihten 
sonra gelen yerli ve yabancı 338 
doğumlu erlerle muameleye tabi 
olan erler bakaya tanılarak hak
larında kanuni muamele yapıla

cakdır. 

2 - Bu müddet yani yokla· 
ma günleri afağıda yazılı oldu~u 

veçhile taksim edilmiıtir. Bu mın
takalara ait mümessil ve köy muh. 
tarı gösterilen günlerde 338 do
ğumluları nüfus hüviyet cüzdan
ları beraber oldu2u halde birlik 
de şubeye gelecektir. Aikerlik 
kanununun 25 inci maddesi bu 
hususu sureti katiyede emretmek
ttdir. 338 !ilerle beraber fU· 
beye gelmek mecburiyetinde olan 

HAlK ECZAHANESİ 
Tarsu• kap•amda 

muhtar ve mümeaaillerden gelmi· 
y~nler haldcındıı şiddetli muame
le yapılacaktır. 

3 - Merkcı. nahiyesine ba~._ 
lı köylerle mahalleler 28/l/942 
tarihinden 2-2-942 tarihine ka· 
dar, Miıis nahiyesi 3- 2-94l ta· 
rihindcn 6 - 2 - 942 tarihine 
kadar Karataş nahiyesi 7/2/942 
tarihinden 11 - 2 - 942 tarİ· 
hine karlar \'e Tuzla nahiyesi 
12-2-942 tarihinden 14-..:-942 
tarihine kadar 338 doğumlu ve 
bunlıula muameleye tabi erleri· 
nin yoklamalarının yapılması için 
askerlik meclisine bu erleri geti· 
rccclderdir. 

4 - 338 • do~umlu talebeler 
yoklaması için mektep de müda
vim olduldarına dair mektep mü· 
dürlüiünden alacakları vesikaları 
ukerlik meclisine getirmeye mec· 
burdurlar. , 

5 - Mahalle ve köylerde 
bulunan 338 doğumlular ve bun
larla muameleye tabi yabancılar
da aynen yerliler gibi haklarında 
muamele yapılacak ve bunların da 
yoklamaları yapılma11 için ıube
ye müracaat etmeleri. 

6 - Yoklamaya gelen 338 
doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi erlerin nüfus · hüviyet cilz· 
danları beraberlerinde buluna· 

caktır. 
7 - 338 do~umluların ve 

bunlarla muameleye tabi olanlar 
namına c\avetiye yaı.ılmıf ve ma· 
hallelere daiıtılmışt ı r. Bu daveti
yede künyesi olmayan 338 do· 
Q-umlular varaa bunlar da yokla
malarını yaptırmak üzere şubey~ 
bchcmal müracaat edecekleri ilin 
olunur • 1 - 3 

1 LAN 
BeledlJe Bl1aıit1adea : 

Ekmek. kartla verilecek 
1 - 29 ikinci Kanun Perfembe gününden itibaren ekmekler 

kaı tla alınacaktır . 
2 - Şehirde mevcut furunlarla beraber 50 ekmek ıatış yeri 

ayrılmıştır . Buralardan ekmek alınabilmcai için ekmek kartının hü· 
viyet kısmı da dahil oldu~u halde tamamının göstcrilmcıi mec· 
buridir . 

3 - Kartsız ekmek verilmiyece~foden bunların iyi muhafar.aaı 
ve gelecek ayın kartının alınabilmesi için hüviyet kısmının saklan· 
ması lazımdır . 

4 -. Büyüklere 375 grnm ve 1937 doiumlularla bunlardan kü· 
çil'< yaşlılara 187,5 gram ve: ağır İfçilere de 750 gram ekmek veri· 
lecektir . Ancak atır işçilere mahsus ekmek mikdarını alabilmek 
için bunların çalııtıldarı yerlerden ağı r ifçi olduldarını gösterir fo. 
toğraflı birer vesika almaları ve Mıntıka iktisat Müdürlüğüne tasdik 
ettirdikten sonra Belediyeye müracaatla ellerindeki kaıtları ağır işçi 
kartlariyle değiftirmeleri icabeder . 

5 - Her hangi bir sebeble kartlarını alamamış olanlar nüfus 
hüviyet cüzdanlariyle beraber Belediyede müteıekkll büroya müra· 
caat etmelidirler . 

f, - Kart usulü tatbik edilen yerlerden ellerinde kartlariyle iC· 
len bu kartlarla Adanada ekmeklerini 11lırlar . 

Karts ız g e len le r : 
A ) Hariçten gelipde otellerde ve hanlnda kalacak olanlara 

dolduracaldarı beyannameler ~erine ekmek kartları , bu müessese· 
!erce , Belediyeye müracaatla verilecektir . 

B ) D"miryolu ile gelenlerden evlerde muvakkat kılacak olan· 
lar iıtuyon Emniyet Komiserliğinde açı\mıf olan büroya müracaat 
ederek üç günlük muvakkat ekmek kartlarını alacaklardır . Fazla 
kalmak istiyenler kendilerine \•erilen işbu muvakkat kartların arka
sında yazılı şekiller dairesinde yenisini alabilirler . 

C ) Di~er yollar ve vaaıtıılarla gelen yolculara da ayni usul 
tatbik edilir . Evlerde muvakkat kalacak olanlar ınuuakkat kartlarını 
Belediyede müteşekkil bilrodan alırlar . 

7 - Lokantalarda ve sair aş evlerinde yemek yiyecek olanlar 
ekmeklerini şahsi kartlariyle bu .yerlerden alacaklardır. 

8 - Yatılı okullar, Hast ahaneler, Ceza evi, Darülacıe ve ben· 
zerleri müesseselef günlük mevcutlarına göre Müssese müdürleri ve 
mes'ul muhasipler tarafından beraberce mühürlenmiş ve imzalanmış 
mevcudu ve bunlann dokum tarihlerini 4 üncü meddede yazılı esas· 
lar a-öz önünde tutularak ekmek mikdannı gösterir listeyi her gün 
ekmek aldıkları yerlere vermek suretiyle müessesenin müdür ve mu
hasipleri mesuldür. 

9 - Ekmek dağıtma i4inden şikayeti olanların çalışma .. saatları 
içinde 314, 204, ve 64 numaralı telefonlara ve çalışma saati dışında 

ve tatil günlerinde de 221 numaralı telefona müracaat etmeleri rica 
olunur. 27-21 13839 

..... ~~·~~···········~·· -~ 

if ASRI SiNEMADA 
• Suvare Sııao.u 

B•Ak, am 8,30 1,30 

ı Şaheserler serisinden 
t JOAN GRAVFORD ROBERT YOUNG- RANCHOi· 
ı TONE gibi üç büyük artisttin yarattıkları ... 

i (MeçhulKadın) 
Filmini sunar 

İ LAVETEN 
, 

CANI DOKTOR 
Pek yakında Pelı yallında 

TüTkçe •6zlü ve farkılı türk kahTamanlıimıtl 
tim•ali ve mıaır l'ilimcilijinin 1ah•uri 

SELAHİOOİH EYYUBİ YE BOZ lRSlAH 

··-.. ·--·---------.. -----------~ 
: Şehrimizde altı sene kadar Tümen ve İ 
İ Askeri hastahane baş tabibliğini yapan 1 

ı 
DOKTOR t 

* Abdullah Erberk l 
* Şimdi serbest olarak icrayı tababet etmektedir. 
* Hergün Pamuk Borsası karşısındaki 35 Numaralı so-• I kakta 44 Numaralı muayenehanesinde hastalarını kabul 
i eder. 11-15 13792 f 
.............. _ ................................ .. _..J 

Telgral llallallere bllglıl oıaa llll mıllt•I 
mezaaa memur abaacall 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
t - idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgt' 

muhabere bilgisine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya ii' 
retli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edect 
ği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanıl 
hükmüne gi re ( 1 O) lira maaş veya 50 lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat b' 
kıcı, baş . müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel idi 
reye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - idare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle haJİ 
idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı 
müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü madd' 
sindeki şartlan haiz olmaları ·ve Devlet hizmetine ilk defa ,) 
nacaklann 30 yaşını geçmemiş olmaları lizımdır, 

6 - Halen idared~ müstahdem olanlardan müsabakıf 
girmek isteyenler 25/Şubati942 Çarşamba günü akşamına ~ı 
d r yalınız bir d ilekçe ile ve idare haricinden girmek isteye# 
ler de yine mezkGr tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı nı~ 
biteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği P. T. T. Merkez r.4 
dürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez Müdürlüklerin4 
muhabereden 26/Şubat/942 Perşembe günü saat 10 da ve UıJ1' 
mi bilgilerden 27/Şubat/942 Cuma günü saat 10 da yapılac~ 
tır. 21-26-29-3-12 - 17-23 13829 

SEYHAN Vlll YETi İDARE HEYETİNDEN :· 
Eski Ceyhan arazi tevzi komisyonu fen memuru Fikri Sa)',ı' 

Ceyhanın Sarıbahçe ve Gümürdülü köylerinde yapılan arazi ti' 
ziindeki ihmal ve sui istimalinizden dolayı Vilayet idare heyetince hİ 
kınızcla verilip nerede oturdukunuz anlaşılamamasına binaen teblif eJ 
meyen 23-7-7-941 tarih ve 219 sayılı lüzumu muhakeme karİ 
20 ilinde cevap verilmek üzere ilanen tebliğ olunur. 138' 

ASKERf f ABRIKALAR UMUM MOOORLOGONOEN : 
150 Ton Linters veya telef pamuğu alınaca1' 

Elinde bu cins pamuklardan olupta satmak isteyenler 1'~ 
miktarda numunesiyle birlikte tekliflerini en kısa bir zamaJ 
A skeri Fabrikalar Merkez Satın Alma Komisyonuna vernıelef 
ilan olunur. 13843 

-------~-------~------------~~~~-~ 
.......................................... 

Alloae ve Ub 
ıartları 

Senelili . . . 14(){) Kr. 
1 Ay lıfı . • . 125 • 

lllnl•r itin lll•r•Y• 
mUr•ca•t etm•lldlr 

TÜRKSÖZÜ 
GONO!LIK GAZETE • ADANA 

Sahi1l ve BQ1.muharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Nelrigat Mii.dilrü 
MACiD 80ÇL0 
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