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HÜKUMETİN ALACAGI YENİ BAZI TEDBİRLER 

Vilayetimiz tiat mürakabe 
komisyonunun mühim tebliği 

:······ .................. : l 
ı Yugoııavyada ı 

i Almanlarla l SADE i Çarpı,maıar i 
f YOZBİN Ki~İLİK İ 
i YUGOSlAV ORDUSU i 

" VE ZEYTINYAG 
Makarna ve şeb-
...................................... 

riyeye elkondu 
~ ................................... ... 
1 Buna Ait Tebliğ ikinci Sahifemizdedir 

Dün aldıJımız malümala göre, Hükümet'bui+day\r't•e di>ıer ek· 
mekl'k ı 'L.. • " • ~ 
1 

. ' • ıuuubal un/atından yapılmış olan mamullere el koymuştur. El· 
~de mepcud bulunan unlat la bu unlardan imal ellikleri mt1nıulleri 
_ ,_ "Üna/ Hükumete beyanname ile derhalJbildirecektir. Bunun için 
uç gun miililet verilmiştir. Bıı madclelertlen bazıları şunlardır : Şelı• 
~iye, bisküvi makarna . Buna ait tafsilcit ikinci salıifecle /iat mı1ral..a-
e komisyonu teblilindedir. 

ftüyük deniz 
muharebeleri 
Çla ııerıemelerl 

Bir çok Japon 

gemileri batınldı 
. Vaıinaton : 27 (a.a,) - Bah 
rıye nazırlığının tebliği : Uzak· 
farktı Am ·k d . k "' . crı an enız uvvetlerı 

: -Bu Kuvvetler- : 

ı Al ·ı : : manya ı e ı 

i Bulgaristanın l 
ı muvasalasını kesdi ı 

Berlin : 27 (a. a.) - Tard 
Voth gazetesi yazıyor : Yugos
lavy;ıda dö~üşenlere Çete adı 
vermek yanlıştır. Bunların ço~u 

muntazam ordu erleridir. Sırbis· 
tanda Mihailoviç 80 - 100 bin 
kişilik ·bir orduya kumanda edi
yor. Ordunun mitralyözü ve sah· 
ra topları vardır. Hirvatlar ve Slo-

<Gerisi 2 nci sayfada) 

FAZLA YAÖLABA iL KONMASI İHTiYAÇTAN 
VALiLiKLERE 

iÇiN 
BÖY'OK SELABIYET VEBILDI 

Ankara : 27 ( Türksözü muhabirin· 
den ) - Hükumet gerek zeytin yağı ve 

gerek sade yağ için bir takım tedbirler 
almıflır. Bu tedhir/e,,e 6Öre , yai iıtihsal 

eden mıntakalarda ihtiyaçtan fazla yai

lara Valiliklerce el k o n a c a le oe 
bunların miktarı hükumete bildirilecek -
tir . 

Umumi Meclisin 
dünkü çalışmaları 
BacıKırının adı 

• •Bıraıan olda,, 
Vilayet Umumi Meclisi dün 

raat 15 de Valimizin R.eisli~inde 
toplanmıştır. 

Ruznamede bulunan meseleler 
konuşulduktan sonra Karaisalı ve 
Bahçe Belediye reisleri it..en isti· 
fa eden iki azanın istif alan mec
Jisce kabul edilmiştir. 

Bunlardan başka Haca Kırıda 
yeniden kurulacak köye yeni bir 
isiın bulunması hususunda dahiliye 
enciimenince verilen karar okun-
muştur. Bu karara göıe Hacı Kı· 
rı adı de2iştirilmiş (Kımlan) ftla
rak kabul ~dilmiştir. 

Meclis bundan sonraki içtima
larında Vilayetin bütçe işlerini 

görüşmeğe başlıyacaklır. Meclis 
saat 16 da dağılmıştır. 

Alınan yaya hücum 

Avam Kamarasında 

Bay Çlrçll 
iç glallk 
ko•••••JI 

din ıabab açb 
Yarın hükümet 
itimat istiyecek 

- Çörçil diyor ki: -
Almanya Kafkt.ı•Y•Y2' 

varsay&%ı TUrklyenln em· 
niyeti tehlike altıne gl 

recektl 1 

Hue ait ifraat 
I.ondı a : 27 ( a. a. ) - Çör

çilin Avam Kamarasında vcırdiA'i 
nutkun helli batlı nolıtaları fU· 
dur ~ Çörçil evvela 0 : A101an ıa
ferlerirıdcn, 1 lesin" hıızı mahfillerle 
tc.mas ederek i:Çörçilin çetesini 
ortadan kaldırmak ve bu suretle 
Hitlcrin aliceııap sulhunu lnail
tereye kahul ettirmeyi kolaylaş· 
tırmak fıkriyle gelmiş olduQ'unu 
söylemiştir . ~arafınd-o Mahaatır Botazında 

apon kifilderine lcarfl ~ni mu~ 
vaff11t· ti l . •ye er kaıanıldı. Düıman 
orpıdo mubriplerine ve taııt ge
Dı'I · J./ "'"• ı~ır darbeler indirildi. 

•rp icmilcrinc verdirilen zarar· 
ları hen·· . .. " 
d f 

1 
uı tubıt etmek mumkun 

e 1 ıc de bu taarruzda esaslı 
neticeler lı 

Devlet Memurlarına zam layihası 
bugün mecliste müzakere ediliyor 

Londra : 26 ( a. a. ) - Ha
va naıırlığırıdaıı : Bir avcı dev
riyemi:r. dün ö~leden sonra Şi
mıılf Fransadaki hedeflere ve bir 
gara hücum etmiştir . Raşka ha
reketlf'rden iki avcımı7. dönme
miştir . 

Berlin : 27 ( a. a. ) - Dün 
gece Britanya uçakları Şimali Al
manyada bir kaç yere bomba 
atmıştır . Evlerde bir miktar ha
sar, sivil halk arasında da ölen 
ve yaralananlar vardır . Bir kaç 
bomba uça~ı Berlinin banliyosuna 
kadar gelmişse de bomba atılma
mıştır. Şimdiye kadar alınan ma
lümata göre , üç bomba uçatı 
düşürülmüştür . 

Çörçil bundan· sonra Sovyet
lere yardımın fena havalar yÜ· 
zündcn bira7. geciHiğini ve fakat 
Şubatın ilk günlerinde çabuklaş
tırılacağını da bildirmittir . Libya 
muharebelerinden bahseden Çör· 
çil Romel ordusunun üçte ikiıi 
niıbetinde ölü ·, yaralı ve esir 
verdiğini ve lmparatorlu~un za. 
yiatının ise yaralı ve ö.ü olarak 
18,000 k'şiden ve hatta Romel· 
den üç defa az olduğunu· ıöyle
rniş ve buna rağmen Romeli an· 

D ı ndığı muha~kaktır. 

Beval .m eden hareketler haıkkında 
a ırıye N a. aıırlt~ma gelen tamam-
.Y•cı haberler, bir Amerikan de· 

nıı lt ' . m· i •. •1tnın bir düşman uçak ge· 
'ili 

11 ~ torpillediftni ve bu gemi· 
n attttını . bildiriyor. Bir hü-

cu b . 
tQ~ult ot~ Suluk koyunda 5,000 

bır aemi batırdı. 
Ut : Ç~nking : 27 . (a.a.) - ~eb· 

. Ç n lcuvvetıerı Tamsui'yı ele 

111e~ı~dikten sonra Japon kuvvet
erını taı.· 
do"' . ıp ederek cenup batıya 

ıı:ru ıl r er ıyor. Kovalanan dil§· 
illan kuv . 
•- vetıerı Şimşun'a doğru 
•açıyor. 

diifm~:şi~gt?n : 27 (a.ı.) - Bir 
. . . enıııltıaı bir petrol ge · 

~ Daıaını bat 
ıı lcİfi k ırmıttır. Mürettebattan 
fıQda Atlayıptır. Son 15 aün zar
n.:ı.. aa kıyıları açıklarında 
-...mın do· 1 b t oıza lıları y,edi vapur 1 ırauıtır. 

btkti~~~Y~ : 27 (a.a.) - Resmen 
ıltiları :•ne ı6re, Japon deniz· 

omatra ve Cava ıulann-
~a '22 Sonktnuna kadar 88 000 
00 tutarında 13 d& ' 
batırınııhr, şman vepuru 

Temas devam d. e ıyor 
'Kahire : 27 ( A A 

Reyter, Romel, btltün s'. · ) -k 
. 1 . . ırenay ı 

ıerı a malı: ıçın Mıuı'u . . 
ve · n ıımalınc 

ıımıl do~uıuaa ıeyyar lcollar 
ı.c>.llaJDJ.flır . Bingaıi ile B a . arca 
~&l\ndakı yol tehdid edilmckte-

dır • .• ~~ı~da Bingaıiden geri 
çclcırditınuıın blldirilmeıi ihtimar 
vardır • ı 

Kahirede tclıı yoktur • Çar 
P•ıınalar 1reniş bir bötıede otu. 
~o~ • Muharebe. aahuından ıelen 
m~~~!:~ ~dtr • Bununla beraber 
de . nın ~r saat daha ziya- . 

taddetle.,diti ve ıeniıtediti 
~· 

:............ • ............. ı 
ı VUz liraya kadar - maa• alanlar için vergi ve : 
: tekaUt tevklfetı:çıktıktan sonra ita mlktarmm yUzde ı 
ı yirmi be•I , yUzblr liradan 170 liraya kadar yUzde ı 
ı yirmi , daha yukarıları için yUzde~onbef nlsbetlnde ı 
t zam yapılacak • l 
ı.............. .. ............ : 

Ankara : 27 ( A. A. ) - Memur ve müstahdemlt.re verilecek 
fcvkalide ıam hakkındaki zam layihası Büclce Encümeninin tetki
kinden çıkmış ve Büyük Mıllet Mcclısinin yarınki ( bugünki ) gün· 
demine alınabilmek üzere dün geç vakit mebuıılara cla~ıtılmıştır . 
Kanunun encümenden çıkan son ıekline göre , fevkalclde hallerin 
devamınca aylık tutarı yüz liraya kadar olanlec için vergi \'C tekaüt 
tevkif atı çılitı\dan ıonra ita miktarının yü1.de yiı mi befi , } ü1.bir 
lir&dan yüz y,etmiı liraya kada(yüıde yirmisi ve= daha yukarıları için 
de yüzde onbe~i niııbetincJe ıam yapılacakiır . 

Adanalılar Ekmeğini 
ycirın kartla alacak 

Parti grupunda 
dünkü görüşme 

Ankara : 27 (a.a.) - Cum· 
huriyet Halk partisi Meclis grupu 
umumi heyeti bugün saat 15 ıle 
reiı vekili Trabıon mebusu Ha
san Sakan~n reisliğinde toplandı. 
Celsenin açılmasını müteıtldp ge· 
çen toplantıya ait zabıt hülasası 
okunduktan aonra memur Vt: 

müstahdemlere verilecek fevka· 
iade zam hakkındaki kanun layi· 

:Jıa111nın müıokeresine · geçilmiş ve 
bu huıuata süz alan hatiplerin 
mulaleaları dinlendikten sonra. 
kanun Jayihaaının:esaa prensip· 
leri baıı dt"ğişiklerle kabul olun-
muıtur. 

Ruınımenin diter:maddelerİ· 
ni t~ıkll reden İstanbul mebuıu 
G...-'aı X&ıım : Kırabekirin Y.•· 
ban~\ m"t"Olt ı.uıtınin.aı_lıti,Wll 

Dün ele yazdığımız gibi Ada· 
nada ekme~in karne ıle tevı.ii 
tatbihtına yarından ( Perşembe 
günilnden ) itibaren beıtanacık· 
tır. HenÜL karne almamış olanlar 
varsa derhal Belediyeye müı a
caat etmelidir. Akıi halde ekmek· 
siz kalacaklardır. 

Maden Klmlrtl 
darblı var 

Şehrimizde hiçbir satış yerin
de maden kömürü kalmamış bu· 
lunuyor. soğuklar bu ihtiyacı şid· 
detle hisellirdiğinden alikadarla· 
rın teşebbü:ıoü ıözlenmektedir. 

harbimiıc dair bazı tercüme ya
ıılar hakkındaki takririne 8aşve· 
kıl Dr. R. S;ıydam tarafından 

cevap verilmiş ve Eskişehir me
busu Emin Sazak'ın lstarıbul şe
hir ttyatrosunda ~sahneye kônan 
bir piyeıe dair takririne de Ma-
arif Vekili , tarafından verilen ce· 
vaplll bu ~evzu üzerinde s.öı 
alan hatiplerın mntalealirı dın· 
kn(Hkten ıonra .aat 18,30 da 
toplantıyı aen verilmiıtır, 

• 

1 Şark Cebh~ 

Yeni Rus 
zaferleri 
BIJel dl,ıyor 

Bir Sovyel eri iı başıncla 

Moskova : 27 ( a. a. ) -
Sovyet tebliği : 26 Son ~kanunda 
kıtalarımız şiddetli muharebeler
den sonra ilerlemcye:(devam et
miştir. Bu muharebelerde düşman 
aiır kayıplar vermiştir . Kıtala~ı 
mız bir çok köy ve kasabayı ış-

gal etmiştir. 
25 Son kanunda 20 Alman 

uça§ı düşürülmüştür. Biz. beş uçak 
ka) betlik. 26 Sun kanunda Mo:;
kova yakınında <lört Alman uça: 
u d" .. " lnlu"ctür Bareut denı· gı uşuru v • •• 

zinde iki düşman nakliyesı ıle 
bir himaye ııemiıi denizaltılarımız 
tarafından batırılmıştır. 

Stokholm : '27 C8 · a. ) -
Moıkova - R!.aa dcmiryolunu ta
kip eden Sovyct ilerlcıyişi Rus 

(~ 7 ll411 HYf~a) 

Kömür satışı 
Şchı imi:r. Belediyl sinin I< ömür 

temin ettiğini ve bu kömürlerin 
7,5 kuruş perakente fiyatla salı· 
lacai'ını yazınışlık. Ru köınürleıin 
satışı ba~laınış bulunmaktadır. Ve 
satış yeri Adliye binası civaıında· 
dır. 

cak lehimi:r.e pek lcüçük bir farklı 
mağlup edebildik> demiştir. Çör
çil devamla .. Eğer kuvvetlerimi· 
zi Uzakşark için dağıtmış olsay· 
dık şüphesiz periıan bir hale dü· 
şerdik . Öyle :ıannediyorum ki 
Uıa~forktan daha bir çok fena 
haberler alacağız • hte bunun 
içindi:- ki itimat reyi istiyorum .> 

diyerek kabirıede her hangi bir 
dej!;şiklik yapmak fikrini reddet· 
miş ve bütün mesuliyetin kendi· 
sine ait olaca~ın(söylemiıtir . 

ıOeriıd 2 ncl sayfııda) 

Ara Sıra =-==::::==:===:;_.,===:===:;:§~§'§" e 
BU BABBIN ADI •• 

1939 Eyl«lünün /hinci günü patlak veren ve şimdiye kadar tarihte 
eşine rastlanmayan bugünkü harbin üçüncü kışı içindeyiz . Tarilıin bil· 
diği z.amanclanbel'i dünya guı•arlatı üzerinde sayılamaz derecede çolc 
nu1cadele ve bo4uşma olmuştur. Tarih bize bunları lıikaııe ıtmiş vı 
her birine münasip isimlerini /.:oymuştur. 

Fakat şimdiye kadar hiç bir harp bugıinkı1 kadar kanlt , masraflı 
ve şümullü olmamıştır. Düne kadar 1914 lıarbi inıarı)ıgın en h6gük 
kavgası olarak te/cikki edilmişti. Sayıları, diizıineleri bulan muharipler, 
dört sene durmadan hotazlaşmışlar, birbirini yemişlerdir . Fakat k"r • 
kunç ve dıinyanın en hıiyıik kavgası olduğıınıı zannetlil/imi:ı 1914 lıar .. 
bi. uzıın sürmesine ra~men Avrupa kıtasiyle Asganın /.:üçıik bir par• 
çasına münlıasır kalmıştır • 

~fi/yon/arca insanın, rakamlara sığmayan serı•et tıe eserlerin yok 

0 /masi_qle neliceleuen o müthiş Umumi Harbin büyük sarsıntılarını ara• 
dan bir çegrek asır geçli4i halde unutamıyan , aÇl/an bii1Jıik paıa '" 
zararları henüz kapatamıyan insanlık, işte iki buçuk unedenberi geni• 
den bir ateş ve kan cleryasına ıömıilmıiş bulunuyor • Dünya yuvarlafı 
üzerinde bir nokta kadar küçük olan " Danzig ,, de parlayan kı1çücik 
kıvılcımın bugünkü eşsiz ve kanlı genişlemesinden kor/.:u ve acı duy• 
mamak ınümkün delildir. 

Günden gı'ine kıta/arı yalayan bu kavurucu alevin nerede duru, 
söneceği, iztirap çeken insanlıgın ne val..ıt siikiınete kavuıacafı , 1ıarp 
sahalarında soluktan taş, ateşten kömür kesilen insanlon.n ne flalcıt 
aile yuvalarına döneceği belli değildir, Çıirıkü , bu kıyametin neresin• 
de, başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğumuzu kim11 bilmiyor. 
Bilinen şey yalnız şudur : Bu .lıarp millet ve ırk harbi olmaktan çık• 
mışlır. Dün.IJa gııvarlalının beş:kıtası da buaün harp ıohnesl ol~~.",.. 
göre bu boJuşmaya bir " Dünya Jıarbi ,. .Jemek en dllfru 6ir ' 
olur • - •· G. 



ll•m:ı=ıı:ı•ı~ 
Zirai mücadeler 

için tedbirler 
Çukurova topraklarında zirai 

mücadelenin arttırılmaıı yolunda 
tedbirler alınacağını ve bu ted
birleri lı:ararlaştırmok üzere bir 
t•>plantı yapılaca~ını • yazmıştık . 
Çiftçiler Birliği , Ziraat Odası 
menıupları ve Ziraat Vekaleti 
tarafından gönderilen Doçent Bay 
Midhat Ali Vilayet Ziraat Mü
dürlüğünde toplanarak yapılacak 
mQcadelenin e<ıaıları hakkında gÖ· 
rüşmelerde bulunmuşlardır . Bil· 
ha11a bu miJcadcle tarla f arele· 
riyle yapılacaktır • 

Te,ekkOr 
Dün bir alış veriş esnasında, 

300 lira ihtiva eden cüzdanımı bir 
daliınlık eseri olarak dükk?.nında 
unuttuA"um ,Yeni Otd karşısında 
Yeşil Bursa Pazarı sahibi Bay 
Ômer Uysal'ın kardeşi Mehmet 
Uysal'a bir gün sonra müracaatım· 
da cüzdanımı muhteviyatiyle bir· 
likte iade etmiş oldu2'undan ken· 
d ıinin bu insanca hareketine ale· 
nen teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Adana P. K. 111 
13851 S. Ural 

Açık teşekkür 

Aıkerde bulunan kardeşimin 
eşi ümitsiz bir : halcie iken haıta
h~ını tedavi ve iyi eden Doktor 
Abdullah Erbrik 'e borçlu oldu· 
~um teşekkürlerimin iblfi~ınr sa· 
yın ııaz.ctcnizden rica ederim. 

Ceyhan berberi 
13850 M. Güray 

ıark Cepbııı 
(Bqtarafı Birincide) 

eephesinin başlıca mühim hare· 
ketini teşkil etmekte devam edi· 
yor. Bu ileri hareket çevresinin 
geriıinde Rijef'i müdafaa eden 
Almanlar hila dö~ütü} orlarsa da 
durumları Qmitsiıdir. 

TÜRKiYE Rad.11osıı 
ANKARA Radyosu 

Çuıanba 28.1.19-42 
7.30 Proiram ve memleket sa 

at ayarı 
7.13 Müzik : Hafif Parçalar 

(Pi) 

7.-45 Ajanı Haberleıi 

8.00 Müzik: Hafif parçalar proı 
ramının devamı (Pi) 

8.15 E.vin ıaati 

8.30/ 
8.45 Mfiıik : Programının son 

kısmı (Pi) 
12.30 Pro2ram ve Meml•ket sa 

ıt Ayarı 

12.33 Müzik : Muhtelif farkı ve 
Ulrküler 

12.45 Aianı Haberleri 
13.00 Müzik : Muhtelıf farkı ve 

türkülerin devamı 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Program 

(Pi) 
18.00 Proıram ve Memleket sa 

at Ayarı 
18.03 Müzik : Radyo Daııı Or 

keıtraaı 

11.25 Konuşma : ( Dış Politika 
H4diıeleri ) 

18.45 Radyo çoouk klübü · 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri 
19.45 Serbeıt 10 dakika 
19.55 Müzik : Faaıl heyeti 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Bir halk türküsü 

Öğreniyeruı 

21.00 
2110 

21.30 
21.45 

22.30 

22.45 

~.3S/ 

23.00 

Ziraat aaati 
Müıik : Karışık ıarkı ve 

türküler 
Konuıma (Posta kutu!lu) 
Müzik : Opera Parçaları 

(Pi) 
Memleket Sut Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalar 
Mür.ik : Danı müıi~i (PIJ 

... 
Yarınki Pr•ıram ve Ka· 

1 Y ogoslavyada Alman· 
larla çarpışmalar 

(Başı 1 inci sayfada) 
venler Sırbistanda ve Karadağda 
Sırbların yanıbaşında döğüşüyor· 

lar. İşgal kuvvetleri yalnı7. büyük 
şehirlere hakimdir. Belgrad hariç 
hiç bir posta işlemiyor. Almanya 
ile Bulgaristan arasındaki munakale 
durmuştur. 

Yugoslavya Almanyaya ham 
madde ~ e yiyecek veren başlıca 
memleketlerden biri idi. Mihailoviç 
kuvvctleıinin hareketleri yüzün· 
den Almanlar şimdi bu maddeler· 
den istifade edemiyor. 

Balkı:ınlar yeniden harp sah· 
nesi olursa burada döküşmeğe 
kabiliyetli bir ordunun bulunuşu 

fevkalade önemli bir mahiyet ala
b;lir. 

Avam kamarasında 
( BBi• 1 inci say/ada ) 

Uzak Do~u harekatından ve 
Büyük Britanya ile Birlrşik Ame· 
rikanın Avustralya ve Yeni Ze
landl\ için tedbirler aldıklarından 
ve takviye kuvvetleri gönderJik
lerinden bahıeden Çörçi! Pör 
Harbur baskını yüzünden Ame· 
rikanın Pasifik filosunun şimdiki 

halde hükümsüz kaldığını ve Ma
lezyl\ adaları civarındaki deniz 
hakimiyetinin muvaHat bir zaman 
için joponlara geçtiiini bildirmiş. 

Çörçilin Amerikan horp tay
yarelerin in de lngiltereyi müda 
faa ve Almanyaya taarruza işti
rak edecelderini ilave ederek söz 
terini şöyle bitirmişt.ir : 

< ArPerilcadan ayrılırken Ru:ı 
velt elimi kuvvetle sıkarak bana 
dedi ki : 

c Biz harbi ne}e mal o~ursa 

olsun ıonuna kadar ıötüre-

ce~iı • > 

Nutuktan sonra hasıl olan 
kanaat Çörçil Avam Kamarasın

dan itimat re.yi alacaıtı merke
zindedir . 

Ankara : 27 ( R. G. ) -
Çörçil buiünkfi nutkunda şöyle 

demiştir : 

' Eğer Almanya Kafkasya. 
ya varsaydı Tilrkiye emniyeti 
tehlikeye düıeıui , lran işgal 
edilirdi . 

Yas tutan hayvan 
ve nebatlar 

8 
azı memleketlerde insan 
lar , sevdikleri inıanların 

ölürıöııdcn sonra tuttuk · 
ları yası , kt"ndilerine ait olan 
hayvanlara , battA nebatlara da 
tefmil etmek isterler . 

Franıada ve Belçikada eski
dcnberi mevcud olan bir anane
ye göre , ölüm vulcuunda av kö
peklerinin vücuduna ve kedileri· 
ne mıtem oUlmeti olmak üzere 
siyah bir tül ba~lanıyor . 

Kanaryanın kafesinde siyah 
bir fiyango iÖrmek nadir de~il· 
dir . Saksonya ile· Bohemya ara· 
sındaki da~lık yerlerde yaııyan 

halk , akrabalarından biri öldü 
mü . , ölene ait asmalara , beş 
hafta müddetle matem alameti 
olarak siyah bic ~ urdele ba~lı· 

yol'lar . 

ilan 
S[YHAN VAKlf l AR M~
OÜRlO~~ND[N : 

İdaremizin 20 lira ücretli tah · 
ıildarlıA-ı açıktır. Müsabaka ile 
tahsildar alınacağından imtihan 
günü olan 31 ikinci kAnun cuma 
ertesi ıilnü saat · onda yapılacak
tır. lıteklilerin Seyhan Vakıflar 

M ·racaatlan. l 385 2 

SEYHAN VilAYETI flAT MURAKABE KOMİSYONUNDAN: 
İcra Vekilleri Heyetince 17-1-942 tarih ve 
2-1717 4 sayılı kararnamesiyle kabul olunan 

koordinasyon kararı K-257 
1 - 22/IX/1941 tarih ve 2/ 16617 sayılı kararname ile meriyet mev· 

ki ne konulmuş olan K/200 sayılı kararın birinci maddesinde yazılı ma· 
h;tllerde bulunan hakiki veya hükmi bilumum şahısların ellerinde bu· 
lunan yapağılar hakkında vereceklerı beyannameler için konulmuş o
lan müddet işbu kararın neşri tarihinden itibaren 15 sonraya kadar 
uzatılmıştır. 

2 - K./200 sayılı kıırar ile konulmuş olan hükümler ve mezkiır 
kararın birinci maddesinde yazılı olmayan bütün Vilftyet ve Ka:zalc:.ra 
da teşmil olunmuştur. Bu Vilayet ve Kazalarda bulunan hakiki veya 
hükmi bulunan şahıslar ellerindeki yapaıtıları işbu kararın resmi g-aze 
tede neiri gününü takip eden 15 ıün içinde K/200 sayılı karar ile tes
hil edilen hiikümler dairesinde bir beyanname ile en yakın T.C. Zira· 
at Bankası şübe veya amansına bildirmeğe mecburdurlar. 

3-lşbıı karar neşri tarihinden ilibııren meridir. 13849 

SEYHAN VilAYETi fİAT MURAKABE KOMİSYONUNDAN : 
1 - 27.XI.941 tarih ve 2/16894 numaralı kararname ile meriyet 

mevkiine konulan 223 sayılı ~kararın 1. inci maddesi aşa~ıda yaıılı 
oldu~u şekilde de~iştirilmiştir. 

"BJğ'day ve dığer ekmeklik hububat unlarından e'kınekten gayri 
unlu maddelerin yapılması ve satılması menoluıımuştur. Lokantalar· 
da resmi daire ve müesseseler ve eşhas tarafından işlettirilen nş ev· 
lerinde yapılacak hamur işleri de memnu maddeler arasına ithal edil· 
miştir. 

Ancak Ticaret Vekaletince ilan ve tayin edilerek zaman ve mik· 
darlarda ve ekmek vesikasının mu3yyen kuponu mukabilinde ekmek 
yerine un verilebilir. Memleket ihtiyat stoku olarak hükumetçe yap· 
tırılmasına lüzum iÖrülecek peksimet imalatı memnuiyet hükümden 
müstesnadır.,, 

2 - Buğ'day ve diğer ekmeklik hububat unlarından yapılmış o· 
lup 7 inci madde ile satılması ve istihlaki menolunan mamol\eri imftl 
eden ve ıatanların eller.Öde mevcud bulunan unlarla bu unlardan i· 
mal ettikleri mamullere hükumetçe el konmuştur. 

Bu iibi müesseseler, işbu kararın neşri tarihinden itibaren 3 ıün 
zarfında ellerinde mevcud bulunan ve elkonma hükmüne tabi tutulan 
unlarının ve mamullerinin miktarı, cins ve nevilerini mahallin en bü· 
yük mülkiye memuruna makbuz mukabilinde verecekleri bir beyan· 
name ile, bildirmeğe mecburdurlar. 

Mahallin en büyük mülkiye memurları tarafından alınan bu be· 
yannam~ler. Toprak mahsulleri Ofiıoinin en yakın teşkilatına yine mak
buz mukabilinde tevdi olunur. 

Ofis, beyannamelerini aldı~ı mallan 9,10 ve 11 ci maddeler mu
cibince beyanname verme müddetinin hitamından itibaren 10 ilin 
zarfında mubaya ve tesellüm etme~c mecburdur. 

3 - Beyana tabi tutulan ve hükumetçe elkonulan maddelerin, 
değ-er fiatı peşinen tediye olunmak suretiyle mubayaasına muhafazası· 
na ve Ticaret Vekaletince tayin olunacak zaman ve mahallerde sa
tışma Toprak mahsulleri ofisi memur edilmiştir. 

4 - 2 inci madde mucibince elkonftn ve Orisce mübayaası icap 
eden madcleleıin değer fiatlar ı. 

ı ) Unların dcker fialları, Ofisin satış fiatı üıerine sahipleri ta· 
rafından ihtiyar olunan nakil masraflarının ve. 

b ) Mamullarının değer fiatları bunların sahiplerine mal oldu~u 
fiatlar üzerine yüzde 10 kar lıis~csinin ilavesi suretilc lahasıul eden 
fiatlardır. 

5 - işbu karar hükamı~rine tevfıkan toprak mahsüllrri ofisi ta· 
rafından müuayaa edilecek olan unlarla undan mamul maddelerin 
Ofisce tayin olunacak vasıf ve fiatlarla mal sahipleri taraf mdan 
baki itirazlar bu malların tesellümünü tehir edemez. 

6 - 3 vı 4 üncü maddeler hükümlerine tevfikan toprak mah· 
süllcri ofisi tarafından mübayaa olunan unlarııı satıfı Ofiace mer'i 
hükfımler dairesinde ve unlu maddt'lerin satışı ise kendisine mal ol· 
du~u fiat üzerine yüzde 10 masraf hiss"'si ilavesi ıuretile yapılır. 

Kararnamenin 1. inci maddesinde yazılı oldu~u vcçhilc bu~dıy 
ve diğer ekmeklik hububat unlarından ekmekten gayri ale!Omum 
unlu maddelerin yapılması v~ satılması menolunmuıtur. Yapılması 
ve satılması menolunan bu maddelerden makarna, şehriye ve püski· 
vi i ı oal eden ve aatanların ellerinde bulunan unlarla imal ettikleri 
maddelere elkonmu~tur. Bu gibi müesseseler 19 - 1 - 1942 tari 
hinden itibaren ellerinde bulunan ve el konma hükmüne tehi tulu
lan maddelerin cins mildar ve nt'vilerinin üç gün zarfında bir be· 
yanname ile mahallin en bQyük Millkiye memuıuna bildirmf"ye m~c· 
burdurlar. 13847 

~~--~--~----~-------

T. C. ZİRAAT BANK ASI MOOORlOGONOEN ~ 
200 numaralı koordinasyon heyeti kararı mucibince mev· 

cut yapağılara Hükumetçe el konulmuş olduğundan ellerinde 
yapağı bulunanların beyannamelerini doldurmak üzere 26-1-942 
tarihinden itibaren on gün zarfında Ziraat bankası Adana şu• 
besine müracaat etmeleri ilan olunur. 28-31 13848 

1 ~ AN 

Memur Alınacak 
SEYHAN P. T. T. MOD~RlOGONOEN : 
1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere 

Orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif ede· 

ceği yerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun 

hükmüne göre 15 lira asli maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

- 4 - isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü 
maddesindeki şartları haiz ve Devlet memuriyetine ilk defa 
girecekİerin ~O yaşını geçmemiş Ölmaları lazımdır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenler 18/Şubat/942 çarşamba 
günü akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile ~i~likte 
imtihanın icra olunacağı Müdürlü2'ümüze müracaat etmelıdırler. 

6 - Müsabaka 19/21942 Perşembe günü saat 10 da ya· 
ılaeaktır. 25-25-28-10-12 13837 

······~··················-! ASRİ SiNEMADA 
f Suvare Suvare 

•f a,3o Ba Akf&DI ı.so 
f İki şaheser birden 

ı VlLLIAM POVELL, MYRN~-LOY, JAMES STEVART gibi 
f üç büyük artistin yarattıit .. 

f. Kocamın işi çok 
t HARUKULADE KOMEDi 

ı. iki büyük kah~aha kralları 
ST AN LOREL - OLİVERHARDİ 

ı TÜRKÇE SÖZLÜ 

ı:ı Zafer Dönüşü 
:: Bu gln glndlz matlnada 
:ı Meçhul kadın-Cani DoKtor 
;: PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

i! Türkf• s.~~~~~0~HY!~~lJf ,~!!.A~~,L~~h ... ri it 
·~~ . i 

itan 
ÇUKUROVA HARASI MOOORlOGONOEN : 

1 - Müesse1ıemizce dinlendirme maksadiyle bor bırakılan 
ve aı:ami beşbin koyuna kafi arazideki otun 60 .a-ün otlahlmail 
23/ 1/942 tarihinden itibaren on beş iÜn müddetle açık arttırma• 
ya çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli muhammencsi üç bin liradır. 

3 - Teminatı muvakkatesi iki yüz yirmi beş liradır. 

4 - isteklilerin 6/2/942 Cuma günü saat 2 ye kadar Hara 
merkezinde toplanacak komisyona müracaat etmeleri ilin olu· 
nur. 25-28-3 13834 

i LAN 
Belediye Blyaıetladen : · 

Ekmek kartla verilecek 
1 - 29 [kinci Kanun Per~cmbe iÜnünden itibaren ckmeııer 

kaı tla alınacaktır . 
2 - Şehirde mevcut furunlarlıı beraltcr 50 dmek ıatı.ş yeri 

ayrılmt$tır . Buralardan ekmek alınabilmeıi için cL:mtl.: kartının hü· 
viyet kısmı da <lahit oldu2'u halde tamamının göstcrilmeıi mec· 
b•Jridir . 

3 - Kaıtaız. ekmelc verilmiyecc~inden bunların iyi muhafauıı 
ve gelecek ayın kartının alınabilmesi için hüviyet lıcısmının saldan• 
ması lazımdır . 

4 - Büyüklere 375 grl\m ve 1937 doi'umlularla bunlardan idi· 
çülc yaşlılara 187,5 gram ve atır işçilere de 750 gram ekmek veri· 
lecektir . Ancak eıır işçilere mahsus ekmek mikdarını alabilmek 
için bunların çalııtı\darı yerlerden ağır işçi olduklarını iÖ•tcrir fo· 
to~raflı birer vesika almaları ve Mıntıka lktiaat Müdürlüğilne taadik 
ettirdikten ıonra Belediyeye müracaatla ellerindeki kartları a~ır işçi 
kartlariyle değiştirmeleri icabeder . 

5 - Her hangi bir sebeble kartlarını alamamış olanlar n6fua 
hüviyet cüıdısnlariyle beraber Belediyede müttşcltldl büroya müra· 
caat etmelidirler . 

f - Kart usulü tatbik euilen yerlerden ellerinde kartlariyle iC• 
len bu kartlarla Adanada ekmeklerini alırlar • 

Kartsız gelenler: 
A ) Hariçten gelipde otellerde ve hanlsrda hlacak olanlara 

dolduracakları beyannameler Gıerine ekmek kartları , bu mOe11eıe· 
terce , Belediyeye milracaatıa verilecektir 

B ) o.~miryolu ile gelenlerden evlerde muvakkat kalacak olan· 
lar iıtasyon Emniyet KomiserliA"inde açılmıf olan bilroya mllracaat 
ederek üç günlük muvakkat ekmek kartlarını alacaklardır • Faılı 
kalmak iıtiyenler l&ndilerine verilen iıhu muvakkat kartların ırka· 
sın da yazılı f ekiller dairesinde yenisini alabilirler • 

C ) Di~er yollar ve vasıtalarla gelen yolculara da ayııi uıul 
tatbik edilir . Evlerde muvakkat kalacak elanlar ınuuakkat kartlanrıı 
Belediyede müteıekldl bürodan alırlar . 

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

8 - Yabh okullar, Hastahaneler, Ceza evi, Darüla~7.e ve ben• 
zerleri müesseseler günlük mevcutlarına göre Müssese müdürleri ve 
mes'ul muhasipler tarafından beraberce mühürlenmiş ve imzalanmış 
mevcudu ve bunların do~um tarihlerini 4 üncü meddede yazılı esas· 
lar göz önünde tutular ak ekmek mikdannı gösterir listeyi her ırün 
ekmek aldıkları yerlere vermek suretiyle müesseienin müdür ve mu· 
hasipleri mesuldür. 

9 - Ekmek dağıtma i~inden şikayeti olanların çalışma saatları 
içinde 314, 204, ve 64 numaralı telefonlara ve çalışma saati dışında 
ve tatil gürılerinde de 221 numaralı telefona müracaat etmeleri rica 
olunur. 27-28 13839 
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Abone ve Ub 
,artları 

Senelili .•. 1400 Kr. 
1 Aglıfı • • . 12S • 

lıınıar için ldarQ• 
mUr•c••t etmelldlr 

1 TÜHK§ÖZ() 

• 

GONOELIK GAZETE • ADANA 

Sahi,, ve Başmaharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumr Ne§rigat Matlürd 
MACiD 80ÇL0 

iasıldı6t 1•r: TORKSOZD MetlHMt• 
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