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Şehrimizin ekmek tevzi işi 

Kartla E mek Satışı Bu
den itibaren başladı 
Belediyenin tebllıll ikinci sabllemlzdedlr 1 

----~--

Çörçile bugün 1 
itimat" reyi 

1 

verilecek ! 
-----

Kabinede tadllAt 
isteyenler mevcut 

Loodra : 28 l a ) 
lıımerıto . . . . · a. - Par-

l§Çı hderı AHnı Kama
rasında Ç" . 
ra•- . orçıtd~n sonra sö1 ala· 

"' Brıtc1nya m·ıı ı · . had' 1 c: ıııın Uzııkşatk 
ıselcrind l . 

duıı. en t ola} ı knyS{ılı ol· 
.. unu hild irmiş ve d . t" • 

_ t Mil emış ır . 
k' 1 et mesuliyeti yüldctccek 
•mseler a 

dili.' tamı.} or • Milletin iste-
&1 geçnıişt 1c· d 

edere" h ~ 1 ersleıdcn istifade 
m . :ıtnl.ırın tekrar edilme-

csıdır ·" 
Çörçilin T 

iki ta•· . 1 ımıtt tıilebine karşı 
ıı;rır verılm' t' B' . . rird B ış ır . ırıncı tak-

b'td~. aşvekit büyük bir itimad 
ı ırılmelcte b b 

deQ-işilclik cra er kabinede 
niyor. yapılması ısrarla iste-

Şehrimizde bu •abahtan itibaren kartla ekmek aatı,ına 
başlanma'ktaclır. Belediy• mevcut fırınlardan ba,ka 32 satıf 

yerinde de ekmek aattırmaktaJ,,,. Şubat ayına ait ekmek 
kartlarını Hallııımız nüfua cüzdanlarını ibraz etmek suretiy· 

• 
le yarından itibaren ekmek almaya gittiğinde memurlardan 

alacaktır. Belediyenin Halkımızı alaka/andıran bir tebliğini 
diğer sııhifemizde. bulacaksınız. 

., 

' 

~·~ ..... lıİİıiiö----... i'WNo~ ...... ~ .... ~.,;;.:,ı~~ 

ıı ........................ ı 1 

1 lrlandanın l 1 

1 Müff ef ikleri 1 
ı : 
i Protestosu i 
ı ı 

i lrlandaya Amerika J 
f askeri sevki işi f 

·Dablin : 28 (a. a.) - Dova· 
lera, Şimal Irlandaya Amerikan 
kıtalarının çıkarılmasını Proteıto 

etmiş, Britanya ve Birle~ik devlet· 
lerin bu hususta serbest lrlanda 
ltükıimetiylc istişarede bulunma· 
dıklannı bildirmi~tir. Dovnlera, lr· 
landa, Birleşik devletlere karşı 

düşmanca bir his beslemeği, o
nunla ne şekilde olursa olsun bir 
anlaşmazlıta jirişmeyi istemiyor. 

İtinıad 1 ilcinci t kn~ı amını talıdid eden 
Libyada ltalya~lardan esir alınan bir nakliye kolu 

devam a. rır~le • harbe ıiddetle 
life bo~dl ılebılmui için partici-

• tnad n • b ehliyetli ki . ış aşına daha 
lif cdir meelerın getirilmesi tek· 
riri re;~o~. Ga ıetclcr, itim ad tak. 
bir ekse . onunca Çörçilin büyük 
letin Ba;~~~~ .hzanaca~nu ve mil· 
tnadıx.ın ılı olan inanının azal-

6 1 Yaııyor. 
Başvekilin k 

Deyil Me .
1 

nut Unu tefsir eden 
2İltcre g~'vet~~l~rı Yatıyor : ln
:r.uıunda d l'.' 

111~ 1 de~i~tirmelc ar-
eıı ıldır ç- ·ı . muvaffalciy ti · orçı harbı 

Icap eden ~Ü c_ •evle ve idare için 
1ir. Rilha lun vaııflara malik· 
larına 1ca::

1
a ğc_es_areti ve arhdaş

kat halk kabiuru~tlü~Q vardır.Fı
ıikliklcr Ya 

1 
neaınde eaaslı de~i· 

•ının milletf ı.nıas1 ve. kabine aza-
te~kil:ttıa . d ahlı rnıtıet halinde 
1 • n lı Dl8'-' I 'f crı lüzıaıdır K .1 • vazı e edinme-
Vckilin hem .k abıne aıa11 Bat· 
hem de ba aptan • henı tayfa 
aemiıinin ' :uhendis oldu~u bir 
malıdır ç-aa ece hakimi olma. 

· orçil b-
~esuliyetiııi üz .utiin kararların 
bıneler<le d . .erıne almakla ka-
t k aıma hak ere meıuli et e?1 olan müş. 
kırı hareket d' ~rensıplerine ay. 
lan bizzat ke~c? c;>r. Çörçil karar. 
da kalıyor ı.· bısı vermek zorun-
b. " 1

• unun b t •nesine Loid Co , •e ebi ka-
c etrafına topıai ıı.un geçen harp. 

lar almamış l ı6ı çapta adam-
1< •> masıdır 

h 
anaatimize ö • 

a iyi sevk · . g re, harbin da. 
ve ıdares · . 

naurtarın y . 1 ıçın baıı 
den ve dışı~~:c Parlamento için
tirilmesi ııı n başkalarının ge. 
d ö Qlltndır Deyi' Ek 
~- ş Yle yaııyor :. c Mil~e sp~.cs 

Çılın nutkunu b- _ t Çor. 
Yışla ole uyuk bir kavra. 
• uyacaktır o b 
lilerdj . Millet k. . .u!1u ititmck 
zanneden b' endıeını nükteli 

ır mebu u h Yaralayıcı ha n ~a ıi ve 
rak nefret d cuınundan haklı ola. 
1 . • uyacalı.tır M'll t h' 
crmı mutedil b' 1 • 1 e ' ıs-

ır ııanı "f 
den başka mebuıların ~ ı ade e-
l~ . tenkitlerini olrnyacak aha şçu~r
Çılın a b - ve or. 
._. " er ed muıakere haldund 
IE'l 1:1emok · a. 
~ını lk rası pren.sipine ba~1ı1ı. 
m' e ışlayacalctır . Bizim fth' 

~ 
ııce millet ç- . . ı· 

ve ç t' • orçılın bu uzun 
Yctsi:l~nkl mücadelede muvaHaki-

1 erimiz <l • • h buı ed k . e aır ıze atını ka-
~ ece tır .• 

~ hane gaı. t . 

~
~ ııyor : _ < c_ ca~ şu satırları ya. 

tnüdafa Çorçılin nutku bir r anatne iot'b 
ır. Bu beyanat ı aını vermemi§ 
ranlılcta bırak ' hiç bir feyi 1ca. 
2öı önünd t mıyan ve hüküm etin 
Ço'k e utmaaı • b 

mcsuli~elleri . ıca eden bir 
buıtırın ônQ .Jnılletin ve rne. 

ne •eren b' . 
ır ıııhtır , 

Lorıtlra : 28 ( a. a. ) - Roy
ter ajansının Kahire muhabirin · 
den : Sirenayikte ka;şı hücuma 
karşı geçen Alman l.:uvvetlerinin 
ileri kolları iki gündür Mıus çev
reıinde durdurulmuştur . Bütün 
cephe boyunca istikrara dotru 
gidildiği görülüyor . Bununla be
raber Romelin biraz daha iltrle
meıi ihtimali vardır . Britanyalı· 
ların harpcu bir taarruza geç· -

LİBYA CEPHESİNDE 
İSTİKRARA OOGRU .. 
R ome l i n b ira z 

daha i1erlemesi 
muhtemeldir 

• • 
YENi GiNE 

Uzakşark harp sahas ı 

Yeni Gine : Burası Avustral· 
ya ve Groenland'dan sonra dün· 
yanın en büyük adasıdır. Mesa
hası 804,500 kilometre kara, nü· 
fusu 650 bin kadardır. Yeni Gine 
Avustralyanın Şimalinde ve bura· 
ya pek yakındır. Ada 1526 da 
keşfedilmiş olmakla beraber he· 

Sovyet cebbeıl 

Almanların iki 
generali öldü 

Ruslar bir çok 
yerler işgal etti 

Mosltova : 28 ( A. A. ) -
Dün geceki Sovyet tebli~i : Kı
talarımıı. Atman ordularına taer 
ruz hareketlerine bugün de devam 
etmiıtir. 

Sovyet birliklerinin ilerleyişi
ni durdurmaya yeltenen Hitlerci 
ler savaşa ihtiyatlarını sürmüş· 
!erdir . Düımının karı • hücum· 
larını ı>üskürten ve mukavemetini 
kıran lcıtalarımız bir çok meakun 
Yerleri işgal etti. 

26 Sonkanunda 39 Alman 
tayyaresi tahrip edildi . Biz 8 
uçak kaybettilt . 27 Sonkanunda 
Moslcova yakınında dört Alman 
uçağı düşürülmüştür • 

Moıkova : 28 ( A. A. ) -
Ek olarak neşredilen bir Sovyet 
tebliğinde , iki Alman ieneralinin 
Ukraynalı çeteler tarafından öl· 
dllrüldüJü bildirili) or • 

nüz içerileri tamamiyle bilinmiyor. 
Buralarda 4500-5000 metre yük· 
seklikte da~lar vardır. Adanın ya
rısı Hollanda'nın, diğer yarısı fn
gilterenin'dir Ahalisi Negritos de· 
nilen kısa boylu, yarı vahşi zen· 
cilerle Papous denilen diğer bir 
nevi zencilerdir. -

Cey handa kartla 
ekmek tevziatı 
Ceyhan : 28 (Türksözü mu

habirinden ) - Yurdun bir çok 
yerlerinde oldu~u gibi Ccyhanda 
da halka karne ile ekmek tevzii 
işi ile ılilcadarlar meş2ul olmak· 
ta ve bu işi hiç bir kimıenin 
mağdur oimamaıı ve halkın ek· 
meksiz ltalmamuı bilhassa ehem 
miy~tle iÖl. öninde tutulmak· 
tadır. 

Alakadarlardan aldı~ım ma· 
himata naz.aran, kasabamızda bu 
ayın 30-31 ci günltrinde karne 
ile ekme it tevziirıe baılanacaktır. 

mesi ıçın cephedeki istihırın 
katilenmeııini bel.demek liıımdır . 

Kahire : 28 l a. a. ) - Or
taşark lngiliz hava tebliii : Şi<l· 
detti kum fırtınalarına ra~men ln
giliı:: av uçakları paıartesi aünü 
bütün muharebe bölgesi ÜLeriodc 
harekt'tlt'rine devam etmiştir. Bir 
çok Tuıt tahrip edilmiş veya 
hasara uğratılmıştır. Düşmana ağır 
kayıplar verdirdik. _ _ s 

1JZAKŞARKTA 

müttefikler 
Hindistana 

kuvvet çıkardı 
Avr u pa v e A frikad aki 
Avust r a lya kuvvetleri 
ni n gelmesi isteniyor 

Londra : 28 (a.a.) - Battığı 
bildirilen Barhan zırhlısı müret· 
tebatından 300 <:ubay ve er kur
tarılmıştır. 

Batnra : 28 (a .a.) - Batavya 
radyosu son günlerde do~u Hol· 
landa Hindistanınm _bir limanına 
müttefık kuvvetlerin çıkarıldı~ını 
bildiriyor. 

Melburn : 28 (a.a.) Ziraat İl · 

terinde çalışan mili \er seferber· 
lik dolayısiyle kıtalarına ça~rıl· 
mııtır. Bir mebus haı biye nazı-

rından Pasifikte telılıkeli durum 
sebebile Avrupa ve Afrika<laki 
Avustralya kara ve hava kuvvet· 

lorinin geri alınmasını istemiştir. 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OUVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yıı - Sayı : 5221 

Büyük Millet Meclisinde 

Memurlara 
Zam Kanunu 
kabul edildi 
ÇOK ÇOCUKLU MEM1JRLARA VE 
SOÖUB BclLOELERDE BULUNAN 
MEMURLARA A 'YRICA ZAMLAR 

Maliye Vekilinin nutku 
Zam yektnu 41,000,000 

Ankara : 28 (A.A .) - Büyük 
Mıtıet Meclisi bugün toplanıtrcık 

rnemur ve mü~tahdomlc-rc yapı' acak 
zanı ha~kırıdald kıırı'un liiyilıasını ka -
bul etmiştir Bu lcanuııun esuları 
~udur: 

1 - 100 liraya lcador rnaoşı 
olanlara, vergi ve tdrnüt tevkifa· 
tı çıktıktan sonra ıta miktar•nın 
yüıde }İrmi beşi , 

2 - 101 liradan 170 liraya 
kadar olanlara vergi ve telcaüt 
tevkif atı çıktıktan sonra ita mık· 
tarının }'Ü?.da yirmisi , 

3 - Yüı yetmiş bir liradan 
fazla olanlara vergi ve tekaüt 
aidatı ç ıktıktan ııonra yüyde on 
beşi , 

4 - Dört ve daha fula ço
cuklu ailelere dördüncü çocuktan 
sonra çocuk başına 2,5 lira , 

5 - 1500 ve daha faı.la ra
kımlı yerlerde oturanlara her yı· 
lın ltkteırin ayından başlıyorek 
Mart nihayetine \ı:ıtdar <l~vam et
melr. üıere yakacak zammı veril· 
mesi kabul edilmiıtir • 

Müıakere esnasında Maliye 
Vekili uzun bir nutu\ı:la vniyeti 
iaah etmtş ve baıı mebuslar 
mütaleilarını söyledikten ıonra 
kanun kabul edilmiştir . 

Memurlara yapılan ıam ye
kunu 41 milyon tutmaktadır. 

Berlin Çörçile 
hücum ediyor 

Berlin : 28 (a.a.) - Yarı res· 
mi \ı:aynaktan bildiriliyor : Çörçi· 
tin Avam kamarasındaki nutku 
Alman ıiyasl mahfillerinde ve ha 
riciye nezaretinde cBüyük Britan· 
ya dünya imparatorlu~nııun me
zar lr.azıcısı konuıtu> ve cHatalı 

bir ıiyasi müflisin tadiye raporu> 
baılı~ı altında bahis mevzuu erli· 
liyor. Bu mahfiller Çörçilin nut· 
\ı:undı-n bir çok siyaııoi neticeler 
çıkarıyor ve bilhassa lngilterede 
gördüğü hoşnutsuzluktan şaıala· 
yan Çörçilin lendisini kurtarmak 
için durumu oldu~u gibi itiraf ve 
bütün mesullyetleri üzerine alarak 
tesir.in edici bir lisanla itimat me· 
selesini ileri sürdüğünü belirterek 
diyor ki : cÇörçile verilecek iti· 
mad reyi Alman orduları üzerin· 
de hiç bir tesir yapamaz. Ve 
Büybk Britanya imperatorlu~unu 

gömmekte olan ... adanın okuduA'u 
.nerıiye silahların savaştı~• bu son 
anlarda sarsılan imparatorlu~a 
son darbeyi indirmek imkanını 
verir. 

Beyaz kitap 
din neşredildi 
Londra : 28 (a.a.) - Dün 

neşredilen Bey,aı Kitap : Mühim · 
mıtt, yük gemisi ve ham madde 
da~ıtı~ı ile meşgul olacak teşki· 
latan vucuda getirilmesi hakkında 
Çörçil ve · Ruzvelt arasındaki an
lllfmaların metinlerini ihtiva edi
yor. Bu te~kilata tayinler yapıl
mıştır. Bunlar Ruıya, Çin ve di· 
~er müttefik memleketler mümes· 
silleri ile istişare ederek mfiıterek 
kaynaklardan müıterek gaye uğ· 
runda en miinasip fek ilde istif aöe 
edilmesini temine çalııacaklardır. 

RUZVEl TİH BEYAN ATI 
Birleşik Amerika 
dışında on seferi 

Amerika kıtası var 
Vaşington : 28 ( A. A. ) -

Reis Ru1velt • gaıcteciler toplan 
tısında İngiliz - Ameri"an harp 
kaynaklaı ı meclisine tayin edilen 
lerin isirnlerini bildirdikten sonra 
demiştir "i : 

<- Birleıi lc devletlerin cenup 
Pasif ıkine yardım gönderilmesi 
i~i de memnunluk verici bir şe
kilde ilerliyor . Bugün Birleşik 

Amerika dı~ında on seferi kata· 
mız vardır. > 

Vaşİnilon : 28 (a. a.) - Or· 
du ile donanma kumandanlıktan· 
nın birleştirilme inin mevzuu ba· 
his olup olmadığını soran gazete· 
cilere Ruzvelt dcmişliiki : "Böy· 
le bir kumanda birlifine karar 
verilmişse, zannıma göre, bu Pör 
Harbur'da yapılan tahkikatın bir 
neticesi olacak değildir. ,, 

lrlandaya çıkarılnn kuvvetlerin 
daha mühim kılaların öncüleri O· 

lup olmadığı sualine de Reis "Bu 
kıtalara istedi~iıniz adı verebilirsi· 
niz. Bununla beraber şunu söyle· 
mek isterim ki kıtalanmızın Şimal 
Irlandaya gönderilmesi harbin la· 
bii bir gelişmesidir. Bu ielişme· 
nin en büyük hedefi zaferdir .• 
Cevabını vermiştir. · 

Vaşington : 28 (a. a )- Ruz
veltin katibi Japonların Pör Har· 
bin'e yaptıkları hücumun muvaf· 
fakiyetli neticesinden dolayı Kri· 
nel ile reneral Şortun kumanda 
vazifelerine nihayet verildi~ini ve 
bu suretle rütbelerinin birer de· 
rt ce indirildiğini söylemiş ve hak· 

1 

larında başka bir ceza tertibinin 
Harbiye ve Bahriye nazırlıklarına 

ait olduğunu illlve etmiştir. 

İngiliz hava faaliyeti 
Londra : 28 (a.a .) - Hava 

naıırlığı tebliti : Dün gece bom
ba tayyarelerimir. Brest ve Bulog· 
ne doklarına taarruz etmişlerdir. 
Tayyare zayiatımıı olmamıştır. 

Hatay Valisi 
Antakya : 21 ( Türlcsöıü mu 

habirinden ) - Hatay valisi Şük 
rü Sökmensüer Ankara.va git· 

miştir • 

Ziraat enstitüsü 
meznnları vaziyeti 

Yiikse1' Ziraat enstitüsü me· 
zunlannın her hangi bir iı üze· 
rinde çalışmalarından evvel yurd 
ıirıatinin cüıüvleri :oıan herhanai 

~bir vilayetin ı.iraat i~leri üzerinde 
en aı. bir yıl müddetle staj görme· 
leri Ziraat vekiletince muvafık gö· 
rülmüştür. 

Stajyerler, bulundukları vila· 
yellerin zirai varhklnrını, ziraat 
işlerini ötrcnecek ve tanıyacaklar· 
dır. Umumt Ziraat itlerini bir tez 
olarak istiyecek ve bu tezi Ve· 
kAlete göndereceklerdir. 

Asil memurluğuna tayin hu~ 
susunda bu tez. Vckiiletçe ehem· 
aıiyctlı naıan itibara alınacaktır,. 
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TORKIYE Radyo~a 
ANKARA RadNOID 

Pcr:ıcnbe 29.1.1942 

7.30 Proıram ve memlıkıt sa 
at ayan 

7.1~ Müıik : Hafif Proaram 
(Pi) 

7.-45 Ajanı Haberleı i 
8.00 Milıilc: Hafif programının 

devamı (Pi) 
i.15 Evin ıaati 

1.30/ 
8.45 Müıik : Programının son 

kıımı {Pl) 
1'.2.30 Program \'C Memleket sa 

ıt Ayın 

12.33 Milzik : Hüıam makamın 
dan şarlcılar 

12.45 Ajanı Haberleri 
13.00 Müzik : şarkı ve tür 

küler 
13.50/ 
H .00 Miiıik : Karışık Prearam 

(Pi) 

l&.00 Program ve Memleket aa 
.. at Ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti 

19.00 Konuşma : ( Derdleıme 
SHti ) 

19.15 Müıik : Dans mfiıiii (Pi) 

19.30 Memlclcet Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri 

19.45 Müı.ik : Halke\'le,ri folklor 
na ti 

20.15 Radyo Gaıcteıi 
~.45 Müzik : Saz eıcrleı i 
21.00 Ziraat ıaati 
~l.10 Müıik : Niha\'ent malta· 

mından ıarkılar 

~1.30 Konuıma (Hikfiyc saati) 
21.-45 Müzik : Radyo senfoni or 

keatraaı 

22.'° Memleket Sut Ayarı ajanı 
Haberleri ve Beraalır 

~.'!f5 Müzik : Danı müıi~i (f»I) 
~.ssı 

:noo Yarınki Proıram ve Ka

panış 

ADANA SUlH BiRİNCi HU
KUK HAKİMU~INDf N : 

Dosya No : 135 
Adananın Paşanebi mahalle· 

sinde 33 No : lu evde oturan 
demirci uıta ı Zekeriya Karaçe· 
lik tarnfından Adananın Sarıya · 

kup mahallesinde 212 numaralı 
hanede mukim ölü f ıtma varis 
leri Cabbar ve Ayşe ve Emine 
aleyhlerine açılan izalei ıuyu da
vasının Adana sulh birinci hukuk 
mııhl.:emesindc cari duruımısında 
volı.i ~ilin en tf'bliğata rağmen 

müddeaaleyhlerden Emine mah· 
kemeye sıelrnemiı ve bir vekil de 
sıöndermemiı oldutundan ilinen 
2ıyap L:aı arı tebliğine ve mu hı,. 
kemenin 23 • 2 • 942 pazartesi 
günü ıaat 9 a talikine karar ve
rilmiş olmal.:la meı.L.ur gün ve 
ıaatta müddeaaleyhlerden Emin~ 
mahkemeye gelmedi~i veya ta
rafından bir vcltil ıöndermc:diQi 
taldirdc haHındalti sıiyap kararı 
bittastik muhalı:emenin gıyabında 
devam cdcce~i tebliğ makamını 

kaim olmak üıere ilan olunur. 
13855 

.Jandarma geaeı ko· 
mataabtıadaa : 

Orta okul meı.unlarından jan· 
darına gedikli erb;ıf okuluna ta· 
lebe alınacaktır. 

1 - Okula sıirdikten itibaren 
ild buçuk ıcne sonra JandRrma 
ıcdikli çavuıu olmak ve ayni za
manda eskcılilr. hizmetini ııörmek 
üzere orta okul mcıunlarından 
gönüllü jandarma kaydına baılan 
mtıtır.: 

2 - Gedikli :-okulunu muvaf. 
f a1.:iyetle bitirenlere kanun muci
bince iaıc bedeliyle {54) lira ve· 
rilecek ve hizmetlerine devam 
edenler {134) liraya kadar maaf 
alabileceklerdir. 

3 - lıteklilerden aranan fart· 
lar bulundukları mahallin Jandar· 
ma Kemutanlılclarına mUracaat 
ederek matbu izah nameyi iste
meleri illtn olunur. 29-31-2 13$57 

Telgral Mababere bUglll oıaa lllı aılltep 
meıua memar alınacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
l - idaremiz münhallerine lık mektep mezunu ve telvaf 

muhabere biliisine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya Üc· 
retli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. • 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edece• 
A'i yerlerde memuriyet kabul etmeleri ~arthr. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun 
hükmüne gi re (10) lira maaş veya 50 lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat ba· 
kıcı, baı müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel lda· 
reye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 '- idare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle halen 
idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve 
müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü madde· 
ıindelci şartlan haiz olmaları ve Devlet hizmetine ilk defa alı
nacakların 30 yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. 

6 - Halen idared~ müstahdem olanlardan müsabakaya 
girmek isteyenler 25/Şubat 942 Çarşamba günü akşamına ka· 
dar yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek isteyen· 
ler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müs
biteleriyle birlikte imtihanın icra edileceki P. T. T. Merkez Mü
dürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merlez Müdürlüklerinde 
muhabereden 26/Şubat/942 Perşembe günü saat 10 da ve Umu· 
mi bilgilerden 27/Şubat/942 Cuma iÜnÜ saat 10 da yapılacak· 
tır. 21-26-29-3-12-17-23 13829 · 

NE V.ROZIN 
Bitin aınıarıa paaıeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz . -
BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
rını ıüratle izaleye lı;Afidir. Ro. 
mafüma evcaı, ıinir mahal ve 
adcle 11lırapları NE.VROZlN'le 

1 
teda-.i edilir. Mile11ir i!Aç : 

•iiiiii~ N F.. V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 

i 1 a n 
BElEOIYE RiYASETiNDEN : 

Şubat ayına mahsus ekmek kartları 30.3 til 942 ve tıŞubat 
942 günleri furunlarla ekmek satış yerlerinde memurlarımız ta· 
rafından sayın halkımıza dağıtılacaktır. 

Gerek furun ve gerekse satış yerlerinden ekmek alacak o· 
!anlar yukarıd:ı yazılı günlerde aile efradının nufus hüviyet 
cüzdanlaı 1111 beraberlerinde getirerek ibraz ve Şubat uyma malı· 
sus kartlarını alma' arı rica olunur . 

Furunlardan rnaada satış 

gösterihniştir : 
1 - Milli Mensucat fabrikası kantini 

• 
senıtleri 

2 • ErgirJer fabrikası C>nünde Mehmet Gürdoğan 
3 • Doğumevi civarında Yusuf 

aşağıda 

4 - Kurtuluş caddesinde Milli m. f ab. yolu lcarşmnda Mesut 
5 • Karaisali caddesinde eski fırın yeri (Hüseyin) 
6 • Kalakoğlu fabrikası civarında Şevket 
7 • Kalakoğlu fabrikası civarında Ali 
8 · Asım Ôzbilen fabrikası kantini 
9 · Atatürk caddeıinde Ali Uncu 

10 · İsmet lnönü caddesinde Hamza Naci Cantürk 
11 ·iş fabrikas(civarmda Mustafa Kanğal 
12 • Yeni buiday pazarında Mustafa Merkezli 
13 · Kolordu caddesinde Muzaffer Çınar 
14 ·Kolordu civarında Hüseyin Köse 
15 · Tepebağ mahallesinde Sunullah Koçak 
16 • Karşıyakada Rıza Alğan satış yeri Emine 
17 • Karşıyakada Mustafa Çeçen ve Rahim 
18 • Karşıyakada Haydar Navruk 
19 • Ocak mahallesinde Hüsnü 
20 • M~stan camisi civarında Kazmirci Aıi 
21 • Hürriyet mahallesi parti ocağı civannda Hasan 
22 · Hürriyet mahallesi parti ocağı civarında kasap Çil o f ırinı 
23 • Yağcami civarında Hüseyin 
24 • Taşçıkan sokağında simitçi lbrahim Dumludat fanin 
25 • Saydam caddesinde kanlı Fabrika civannaa Zeki Dalay 
26 • Saydam caddesinde Yusuf Nardah 
27 • Asker konajı altında C~lil Ballı 
28 • Ziracst bankası arkasında Hasan Ataı 
29 • Ziraat bankası arkasında Gani Topuzoğlu 
30 • Kale kapısında Cafer paşa camısi karıısında Aziz 
31 • Hacıbayram kuyuşunda " ziz Işık 
32 • Obalar caddesinde Ali S:aydam (sebze hali civarı) 

1-2 13857 

1 LAN 
S[YHAN ORMAN ~[YIRGE MOOORlOGONO(N · 

MIMUl_IALINACAK. 
Samsun orman mesul muhasibliğinde istihdam edilmek üze· 

re 60 lira ücretli bir katip alınacaktır. 
Evvelce DevlctJhizmctinde bulunmuş ve memurin kanunu· 

nun dördüncü maddesinde yazılı şeraiti haiz bulunanların isti· 
da ve evrakı müıbiteleriyle birlikte 6 - 2 - 942 rününc 
kadar Seyhan orman çevirıe müdürlöğünc müracaatları . 

1-2 13855 

i 1 a n 
SEYHAN ORMAN ÇEYIRGE MOOORlOGONDEM : 

Seyhan orman mesul muhasiblitinde istihdam edilmek üze
re 20 lira maaşlı bir mesul muhasip katibi alınacakbr. 

Evvelce Devlet hizmetinde bulunmuş ve memurin kanunu· 
nun dördüncü maddesinde yazılı şeraiti haiz bulnnanlann istida 
ve evrakı müsbiteleriyle birlikte 6 - 2 - 942 gününe kadar 
Seyhan orman çevir&'e müdürlüküne m~racaatlan • 1-2 1854 

ASKERi f ABRİKAlAR UMUM M800Rl0~0MDEN : 
150 ton Linters veya telef pamuğu alınacak 

Elinde bu cins pamuklardan olupta satmak istiyenler kifi 
miktarda numunesiyle birlikte tekliflerini en kısa bir zamanda 
Askeri Fabrikalar Merkez Satın Alma Komisyonuna vermeleri 
ilan olunur. 27-29-30 13843 

T. C. ZiRAAT BANKASI M000Rl0~0NOEN : 
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 müracnt etmeleri ilan olunur. 28-31 13848 

1a:1cz•fiAX###*S####fifi#fi*3K**#* 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bergla baıtaıaruu •••r•••lla· 

aıllllde llallal eller. 

ASRİ SİNEMADA 
Suvare 

8,31 la Allıam 
iki şaheser birden 

-1-

Su11are 
1.31 

VILLIAM POVELL, MYRNA LOY, JAMES STEVART ribi 
ilç bOyük artistin yarattıtı .• 

Kocamın işi çok 
HARUKULADE KOMEDl 

-2-
l ki büyük kahkaha kralları 

ST AN LOREL · OLİVERHARDI 
TÜRKÇE SÔZLÜ 

Zafer Dönüşü 
PEK YAKINDA PEK YABINDA 

SELAHİDOİNİ EYYUBİ VE BOZ ARSlAN 

·-şehri:ı;;-;t:· ;e:;w:;Tü.;::;-·ı 

i DO KT OR 

!
* ~i~~~~~~i~yı ~~e~e~~ k 1 

Ht-rgün Pamuk Borsası kar~"lsındaki 35 Numaralı so· 

ı kakta 44 Numaralı muayenehanesinde hastalarını kabul 1 
eder. 12-15 11792 ·---------------- .... .... ....... ---· 
ı"""""""""""""""""""""""~"ı 

fı Fabrika ve bilumum makine f 
sahiplerinin nazarı dikkatine J 

ı ı 

1 DEMiR iŞ j 
J Saim Yalçıner l 
J Bilumum malıinala~ , alatı ~.'ilraiye , me twler 1 
ı tamır atelyeıı S 
ı Her Nevi Makioalara Yedek Parça , Pık ve Kızıl tlökQm 1 
ı ıo~uk ııcak demir i~leri , fıreı.e, büyük kilçiik torna ve p ilan)'a S 
ı itleri, elektirik kaynak işlerini teminatlı e larak yapmıta S 

ıı PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTlR 1 
. 1 1 ADR:~ llt&IJOD aar ..... 11& 1 
i Telgraf Adresi : Adana Demir iş ı 
ıffffffMMMMHMMMHHMMMMffffffffMffff~ 

• 
T. I ş Bankası 
&içik taıarral lleıapları 

1941 lllraaalJI plbı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ajuıtoı, 

2 /Jcinciteırin tarihl•rinde yapılır 

1942 aramı,eıırı 
1 Adet 2000 Liralık ==- 2,000 Lira 

:• .. 1000 •• --: 3,000 " 
2 " 

750 .. = l,SOO .. 
3 .. 500 il 1,500 .. 

10 " ~50 " - 2,500 .. 
40 •• 100 

" 
.C,000 •• 

50 " 
50 

" = 2,500 ., 
200 .. 25 •• 5,000 ., 
200 •• ](. •• - 2,000 .. 

TUrkly•J • Bank••ma para yallrmakl• yalnız 
para blr lktlrmlf v• teız almı• olmaz, ayni 
zamanda ta lllnlzl de denemlf oluraunuz 

~A....ol.AJ~"'-N"-M~..-..-..,..,..._-.,~,._,~,~~ 

""" Alloae we Db 
prtlarl 

Senel/ll ••• 14()() Kr. 
1 Aglıfı • • . 125 • 

. 
lllnlar 19'n ldareı• 
mUracaat etmelldlr 

T0HI~SÖZt;l 
OQNOl!LIK GAZl!TI! • ADANA 

SaAl1' ve Baımuh•rrirl 
FERiD CELAL GOVl!N 

Umamt Neyiyal MIMrtJ 
MACiD G0ÇL0 

Bosıldıtı ret : TORICSOZD llotboolı 


