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Şubat ekmek kartları bugün verilecek 

Kartla ekmek satışı 
çok iyi netice verdi 

Sdhrimizae:kartla ekmok sat•şına dün başlan· 
mııtır. Satışlar gayet intizamla cereyan etmiştir . 
Fırınlar ··n" J d" " b k .. 
I 

o unuc un uç eş ışıden fazla kalabalık 

nacak ve kart verme işi !/arın da devam edecek· 
lir. Şubat ayı kaı tlarını alabilmek için muhakkck 
sur1tte nüfus cüzdanlarını ibraz elme/... lcizımdır • 
Bugün ekmeğinizi alırken satış yerinde kartlarım~ı 
'l.lerecek memur hazır bulunacaktır . 

0 muyordu. 

Sul>at ayı karilarının verilmesine bugiin başla· 

Libyada 
BINOAZIYI 

- Dün -

Almanlar aldı 

Elageyla · Msus 
arasında faaliyet 

Ankara : 29 ( R. G. ) - Al· 
rn.an f cvhltide tebliğine göre , 
Bıngıııiyı bu sabah Romel ltuv
\tctleri almıftır . 

Kahire : 29 ( a. a. ) _ Or· 
taşar k lngiliı tebliR'i : V aıiyet 
u~uıniyetıe değişmemiıtir • Yedi 
2 nlült çarpıımalarda seyyar Al
man kolları Elareyla ile Msus 
arasındaki aeniı bölgede aı.imli 
fa r t a ıyc lerde bulunmuştur . 

l . Devamlı Y•imurlar her hangi 
~11 yer<lc toplanmamızı imkansız 

=:=ıraktı. Düıman lutalarımızın za· 
~ 

~ız.~r.:ısı~. Libga~:Çölünde bir'J:Müttefik kolunun · ![i!!!}Y.f!.şıi~~-
yıf bulunduğu perdeyi geçerek kollarımıL• Solluk:~ile Msus'uo Şi·l 
Agedabyayı işgal etti. Ve böylece mal doğusunda Jüst arasındaki 
teşebbüsü yeniden eline ::\ldı. Dfiş. umumi hat üı.erinde düşmanla 
man kıtaları Msustadır . Seyyar temastadır . 

-

cebhe-si 1 l Adana Halkevinde 
Ruslar 79 
köy aldılar 

lov Moılcova: 29 ( a. a. )- Moı-

c
a radyoıunun bildirdi~ine gö 

re, arp h 
b 

cep eıinde hareketlerde 
ulunan s .,_. ovyet. kıtaları düşmanı 

1~1 aün i · mııt Çınde 79 köyden çıkar-
ır. 2980 ıubay ve er öldürül-

ınGı, 4o ~işi esir alınmıf , büyük 
sayıda o · 

.anımct ele gcçirilmiıtir . 
Moskova . 29 ( ) B sab hk" . a. a. - u 

kıta~n 1 _Sovyet tebliği : Sovyet 

h 
dun ıcce düşmana karşı 

arcketı d 
rcntz dc~·e. evamı etmişlerdir. Ba-
vetleri bi ızı~de Sovyet deniz lrnv· 
tırmı t r duşman vapurunu ba· 

ı ır. 

Moskova : 29 (a ) _ D .. 
icc · ı. un 
Dü e neşredilen Sovyct tebliti : 
1 n kıtalanmız şiddetli muharebe· 
er yapmışlar ve düşmana insanca 
ak~r zayiat vcrdirmişlerdir 27 Son 

anunda h · 
1 '> ava muharebelerinde 

k
- v~ meydanlar üıerinde 17 olm

a uzere 29 Al . 
du··ş· •

1 
_ man tayyaresı 

uru muızt" B· b . Y ur· ız 7 tayyare kay-
cttık 28 sonkanuud M k a os ova 

yakınlarında iki düşma ta . 
düo.üru-ı .. ı- n yyaresı 

v muş ur. 

Londra : 29 ( A A 
Buo· L ' ·) -.un ondrada söylendiX.foe M 

re R sl 6 go 
. ' . u arın fasılasız ilerlemelerini 

bıldıren haberler R'" ,. • . . . ııev ın Kısmen 
çcvnldıtını anlatıyor Al " _ • manlar bu· 
rada muşkul bir durumdad H 

ır. er 
tarafta ihtiyatlarını harbe s k . . o uyor 
lır ve yıne Rus ılcrlcyişini durdu-
ramıyorlar. Hitler umumi kararııa· 
hını Simolenskten 300 kilometre 
batıda Minsk'e nakletmiştir. Bal
dci daA-larının batısında gedik aç-

umumi bir toplantı 
Halkevi şubelerinin 2'eçen bir sene içindeki fanliyeti ile 2'e lecek 

yıl çalışmaları hakkında)iyaset tarafından bütün azalara izahat veril· 
mek üzere yarın umumi bir toplantı yapılacaktır . 

Halkevi salonunda bütün azalar saat 17.30 da toplanacaklardır . 

• 
BARAJ iNŞAATI 

Seyban baraıı bend ve 
ayaklar inşaatı tamamlandı 

B. Çörçile 
- Bir m uhalife karfı-

ittifakla 
itimat reyi 
dün verildi 

Ankara : 29 (R.G.) - Çör· 
• çil kabincı.ine bugün bir muhalif 
ıeye karşı _464 reyle itimad reyi 
verilmiştir. 

Londra : 29 (a.a.) - Avam 
kamarası Çörçilin nutku ile açılan 
müzakereye devam etmiştir. Mu· 
hafazak~r ve i ıçi mebuslar büyük 
hizmetlerinden dolayı Çörçili öv· 
müşler, fak at arkaclaşlarına karşı 
sadakat göstermesini yersiz bu· 
lan tenkidlerde bulunmuşlardır. 
Tenkidlere cevap veren Atlee, U
za1cşarka gönderilen takviyeler için 
dcmiıtir ki : 

Alakadarlardan aldığımız ma· 
lumata göre, Büyük Seyhan Bara· 
jının bend ve ayaklarının inıaatı 
tamamen bitmiştir. Şimdi demir 
kapakların montajı kalmıştır ki 
Bu kapaklarda temin edilir edil· 
mez barajın mühim inşaatı ta
mamlanmış denilebilir. 

Dögolcl bir bayat 
Moskovada 

Ankara : 29 (R. G.) - Dö· 
golcü bir Fransız heyeti Moskova 
ya gelmiştir. lRuslann Dögolcüleri 
Fransa olarak tanımak niyetleri 
görülüyor. 

Yugos l a vyada ki 
kömür darllğı 

Belgrad : 29 ( a. a, ) - Bel· 
gradda büyük bir kömür darlığı 
vardır. Hükumet gündü1lcri elek· 
trik kullanılmasını yasak etmiotir. 
Geceleri d~ mahdut miktarda 
elektrik ıarfadilnıeıi için tedbir
ler alınacaktır . 

8. Suküti Sözen 
Malatya bez ve iplik fabrika

ları şirketi umum müdürü B. Su· 
kôti Sözen şehtimize gelmiştir. 

Şimal irlandaya 
asker ihracı işi 

Al manyaya 
hücum için 
geniş Plan! 

İrlandanın protestosu 
dün reddedildi 

Londra : 29 (a. a.) - Şimal 
lrlandaya Amerikan kıtalarının 
gelmesi üzerine Mösyö Dö Valera' 
nın yaptığı Protestoya cevap ve
ren Şimal lrlanda Başvekili de· 
mi~tir ki : 

-"Mösyö Dö Valera'nın Şi· 

mal İrlanda i~lerine karışmaya ve 
Birleşik Kı allı~ın bu parçasında 
hükümranlık iddia etmeğe hakkı 
yoktur. Amerikan kıtalarının Şi
mal lrlandada bulunuşu mihver 
devletlerinin yenilmesi yolundaki 
geniş planın bir kısmıdır.,, 

Bertin : 29 (a. a.) - Flokal 
Arısnygt"r gazetesi diyor ki : 

-"Şimal lrlandada uzun za· 
zaınandanbeı i hazırlanan üslere 
bir kaç Amerikan kılasının gelişi, 

Royter ajanşını bütün techizatiyle 
yüzbin askerden bahsetmeğe sev· 
keylenıiştir. lngili7.krin yaptığı 
hesaplara göre, geçen harpte 
200.000 asker taşımak için bir bu· 
çıık milyun ton gemiye ihtiyaç 
hasıl olmuştu. lngiliz anıirallığı 

Doğu Asyaya İngiliz kıtalan gön· 
dermek için 100.000 tonilato bu· 
la bilirse bahtiyardır. Amerikanın 

750.000 tonilato verdi~ine inanı· 
labilir mi? 

UZAKŞAR&TA 

MtJBAREBELER 

Singapurun bazı 

yerlerinde t11hliye 

Bomboy : 29 (a.a.) - Sin· 
gapur radyasuna göre, Singapur 
adasının Johura karşı bulunırn 

kıyı ahalisi boşaltılmıştır. Donan· 
maya bağlı yardımcı gemiler üç 
Japon tayyaresi düşürmüştür. Di· 
ğer düşman tayyareleri üslerine 
dönmiyecek dere~ede hasara uğ· 
ram ıştır. 

Tokyo : 29 (a.a.) - Japon· 
lar Kuluanadan sonra Rcngam'ı 
ifgal etmişlerdir. 

Singapur : 29 (a.a.) - Res· 
mi tebliğ' : Doğu kıyısı ccbhesin
den alınan raporlar, Avustralyalı 

kıtaların muvaff akiyetli bir hare· 
ketle düşmanı iki ateş arasına 
almış olduğunu ve 250 askeri yok 
ettiğini bildiriyorlar. Dün merkez 
kesiminde Avustralyalı hır bö· 
lük süngü hücumuna geçmiş ve 
200 düşman askerini :öldürmüştür. 
Bu sabah Singapura yaklaşan bir 
düşman bomba teşkili, avcılarımız 
tarafından püskürtülmüş ve~bom· 
balarını boşa atmak mecburiyetin· 
de bırakılmıştır. 

BULGARİSTANOA BİR 
GÜN EKMEK YENMİYECEK 

Sofya : 29 ( A. A. ) - Na· 
zırlar meclisi ekmek tayinini ye· 
niden azallma~a karar vermiştir . 
Bundan sonra çarşanba günleri 
bütün Bulgaristanda ekmek satışı 
ve istihl~ki yasak edilecek ve o 
gün patates yenecektir • 

ı ........................ ı 

maA-a muvarfak olan Rusların şim 

di Rii'a - Moskova ve Lening· 
rad - Varşova demiryolunun bir· 
leştiği ve Loki - Liki'yc vardık 
ları söyleniyor • Ayni zamanda 

Moskovaya 300 kilometrede bulu
nan Ôrele de yaklaşıldı~ı ve bu. 
ranın yakmdı Rusların eline r e· 

-cUıakşcııka gereken takvi· 
yenin ızitti~ini temin eılerim, ama 
bunların mahiyetini açı~a vura· 
marn. Va1.iyetimiz kwlay değildir. 
Serbestçe hareket edebilmek için 
ellerimi1. boş kalmadı. Dehıetli 
bir harp makinesi ile ,kar~ılaştık. 
Şimdi de bir di~eri ile karşılaşı· 

i Amerikan Ordusu ı 
ı için yeni büyük J i tahsisat kabuledildi J 
ı Vaflngton: 29 (•·•·>-ı 
ı Ayan meclisi ordu için ı - ı l atenllen 12 mllyar fUS6 : 

ehemmiyeti ile meşguldü. Bunda ı milyon 0 7 2 bin 474 do· ı 
tamamile haklı idiler. O cebhcde ı ıarhk tahsis ata alt ka- ı 
olup bitenleri göz <inüncle tutmak ı nun proJesınr kabul et• ı 
ı:orun<la idik.,. ı mlf tlr. Bu para lle23.00 0 : 

Atlee Çörçili hararetle mü ı sav•• ve 10.000 tıllm ı 
dafaa ilo şunu ilave etti : ı tayyar••I yepılacaktlr. ı 

c/\vam kama?asındın hükQ. 
mele itima ı etmesini isteyor um.> t••••••••••"••••M••M .. ı 

--iiiiiiiilİİİllllİİİİllııiıim• 

Sahip ve Başmuhnrriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1'2.f 

Onaeklzlncl yıı - Sayı : 5222 

Koordinasyon karan 
Hiç bir şeyden 

pasta gapılmıgacak 
Ankara : 29 ( R. G. ) -

Buğday unundan her hangi bir 
şekilde pasta imali yasak edil· 
miştir . Yarın çıkacak bir Koor· 
dinasyon kararına göre , yalnız 

buğdaydan değil her hangi bir 
türlü hububattan \'e hububat unun 
dan pasta yapılnıa~ı yasak edil· 
miştir . 

INOILIZ·IOVYET 
IRAN PAKTI 

Viıi Elçiliği /randan 
bugünler de ayrılacalt 

Tahran : 29 (a.ıı.) - lng-iliz 
Sovyet - İran onlaımaaına üç 
ehemmiyetli mııdde eklenmiftir. 
Bu anlatma dolayıaiyle lranın 

mali :r.arıırıı girmemesi, ıullı kon· 
feranaında yer almaı;ı ve Iranın 
doğrudan <lo~ruya alakalandıra
cak bütlln konuımalara İ$tirak el· 
tirilmesi temiıı edilmi~tir . 

Tahran : 29 (a.a.) - Harici· 
ye nnzırı Sülıeyli, lranın Rusya 
ve Büyük Britanya ile diplomatik 
irtibatı bulunmayan devletlerle 
münasebetlerini keseceğini bildir· 
miılir. Sovyetlerle münasebatla 
bulunan japonyanın elçiliği kala
cak fakat Vişi elçiliği lrandan ay· 
nlacaktır. 

Bulgar trenleri 
Sof ya : 29 ( A A. ) - Kar 

yüzünden günlerdenberi işlemiyen 
B~lgar trenleri seferlerine başla· 
mıştır . Açılan yollar dün ilan 
edilmişse de 36 saatlik bir aradan 
sonra yeniden kar ya~mağa baş

hı.mıştır . Bulgaristanda SQğuk 

devam ediyor . 

.Anadolu AJanıı 
binasında din 
çıkan yangın 

Ankara : 29 (a. a.) - Bugün 
öğleye dokru Anadolu ajansının 
Foto dairesinde bir yan2ın çık
mıştır. Yangının süratle önüne ge· 
çilmişse de ajansın zengin film ve 
fotograf kolleksiyonları yanmışbr. 

Foto ve sinema operotörü B. 
Cemal yüzünün muhtelif yerlerin· 
den yanmı§tır. 

-•-ı;;....<>11-

Alman Tellllll 

Kmmda savaş 
faaliyeti azdır 
Düşman hücumları 

devam ediyor 
Berlin : ~9 ( A. A. ) -- Al· 

man tebli2i : Kırımda ve Şark 
cephesinin cenup kesiminde kar 
fırtınalan yüzünden az savaş faa· 
\iyeli olmuştur. Kırımın cenup kı· 
yısı üzerindeki muharebelerde 840 
esir, 12 top ve 111 makineli tü-
fen ve:mayin topn elimize 2'eç· 
miştir. Donet cephesinde Sovyet 
hücumu püskürtülmüş, karşı hü· 
cumlarınuz semereli olmuştur. Mer· 
kez kesimindeki düşman hücum· 
lan muvaff akıyetsizli~e Uğratılmış 
ve Alman hücumtnn ncticcs;nde 
bir çok mahal ve bir miktar top 
alınmıştır. 

Şark cephesiniu şimal kesi· 
mindeki düşman hi!cumlan devam 
ediyor.:Mühim savaş ve av tay· 
yarelcrimiz bilhassa merkez ve 
şimal kesimlerinde faaliyetl• bu· 
lunmuşlar ve bir çok Sovyet ta>'· 
yaresini. yakmışlardır. 

Şark Cephesinde Alman mevzilerine ateş açan Sovyet topçuları 

A r a Sıra -__ - e 
SfJKONET VE iNTiZAM • 

ün sabalıtan itibaren şe.'ırimizde de karne ile ekmek alma işi baş· 

O /adı. Bu yeni tedbirin tatbik saha3ına konuluşu ve şehrimizde birden· 

bire delişen manzara, insana sevinçle karışık bir güvenlik hiısi 
aşılamaktadır. Hemen bir aydan6eri fırınların önü , insana korku ve 
ürperme veren bir manzara arzediyordu , So~ukta , yalmur .salnaf ı 
altında .sabahın çok erken saatından geç vakla kadar devam eden bu 
ekmek alımı bize geçen 1914 harbinin kara ıünlerini, korkunç monza· 
ralarını andırır gibi icli. Bu kalabalıtı, bu manzarayı bira:z da biz. ya· 
pıyorduk . Çünkü • sanki hiç bulunmıyacak tibi iki üç günlük ekmek 
stoku 1Japmak veya daha başka maksatla fazla ekmek almak i~liyen 
vatandaşlarımız yok Jeğildi. 

Fakat dün bıı fırın kalabalıfı birJcnbire ortadan kayboldu , herbs 
bulundulu semtten ve!Ja diledili yerden muntazam '11 telıişsız muayyen 
miktardaki ekmefini rtthatça aldı. Bıınıın böyle olacafiını daha üne• de 
ya:mıştık. 

Yeni usıılcle ekmek alma işinin dünkıl tezalıı'irleri , hepimize büyük 
bir iç ralıatlıf ı vermiştir. Rastladığımız hadiseler , lıalkımızın sükunet 
ve disiplin kaidelerine ne kadar hürmet ve riayet etli~lni gösltrnıistir. 
Dün sahalı ilıtiyar bir kadın bir tıafandaşa şöyle diyordu : 

- Allalı millete, detıleie zeval vermesin ! Dıin karanlı~a kadar 
fırın önünde il..i ekmek alıncaya kadar ne çekmiştim ! Şimdi , fillim 
dükkand•n·iki dakikada ekmı~imi aldım. • 

Hakikat şudur ki, Tıirk milleti, sükiinet t1e intizamı •euer, lıügük· 
/erinin yurd ve"_lıalk için aldılı tedbirleri dırh•l yırine gelirir t.ıe i u 
sprelle hükümılinı de yardım eder. - S . il. 



ilan i 1 a n 
TORK iYE RaJyom ADAM lSIERlİK $UBE- BElEOIYE RiYASETiNDEN: 

ANKARA Radyosu 

Cuma 30.1.1942 SİMDEN: 
7 .30 Program ve memleket sa 1 - 338 dotumlular ve bun· 

larla muameleye tabi (sıhhi du · 
rumlıırı dolayısile ertesi seneye 
terk edilen 337-336 ilahiri do· 
~umlularında ilk ve son yokla· 

at ayan 

7.33 Müzik : Hafif Parçalar 
(Pi) 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müzi1': Senfonik parçalar ınaları 28/1/942 tarihinde baıta

narak l4/21912 akşamına kadar 
devam edecektir . • Bu tarihten 
ıonra relen yerli ve yabancı 338 
değumlu crlt rle muameleye tabi 

(Pi) 
8.15 Evin saati 

8.30/ 
8.45 Müıik : Programının 

kısmı (Pi) 
12.30 Program \'C Memleket 

at Ayarı 
12.33 Mtlzık : Karııılc şarl\ t 

tiltkBler 

ıon 

sa 

ve 

olan erler bakaya tanılarak hak 
larında kanur i muamele yapıla 

cakdır. 

2 - Bu müddet yani yokla· 
ma günleri nıa~ıda yazılı olduğu 

12.45 Ajanı Haberleri veçhile taksim edilmiıtir. Bu mın-
13.00 Müzik : ıarkı ve tür takalara ait mümeasil ve köy mub 

13.30/ 
küler prorramının devamı tarı göıterilen günlerde 338 do· 

14.00 Müzik : Karıfık Program ~umlulan nüfus hüviyet cüzdan· 
(PJ) lan beraber oldu~u halde birlik · 

11.00 Proıram ve Memleket sa de ıubeye gelecektir. Askerlik 
at Ayarı kanununun 25 inci maddesi bu 

18 03 M •. ,_ F 1 h t' hususu sureti katiyede emretmek· . uzı~ : ası eye ı 
tcdir. 338 lilerle beraber fU· 

18.40 Müzik : Filim Parçaları beye gelmek mecburiyetinde olan 
19.00 Konutma : (iktisat ıaatı) muhtar ve mümtasillerden ıeJmi-
19.15 Müıık : Keman Virtüoz yenler hakkınd• tiddttli maamc 

lar' (Pi) le yapılacaktır. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 3 - Merkez nahiyesine bağ'-

Ajans Haberleri 1ı köylerle mahalleler 28/11942 
19.45 Müzik : Klisik Türk mü 

tarihindtn 2-2-942 tarihine ka· 
ıiti programı 

20 15 R d G t · dar, Miıiı nahiyesi 3-2-942 ta-. ı yo aıe eaı 

20.45 Müzik : Muhte!if farkı ve rihinden 6 - 2 - 942 tarihine 
türküler kadar .. Karatıı nalıjycsi 7/2/942 

21.00 Ziraat saati tarihinden 11 - 2 - 942 tari-
2110 Temıil hine kariar ve Tuzla nahiyui 
22.00 MOzik -: Radyo Salon Or 12-2-942 tarihinden 14-.!-942 

kestraaı ( Violonist Necip tarihine 'kadar 338 doğumlu ve 
Alkın ) bunlarla muameleye tabi erleri-

22.30 Memleket Saet Ayarı ajans nin yoklamalarının yapılmatı için 
Haberleri ve Borsalar askerlik meclisine bu erleri geti· 

22.4S Müzik : Radyo Salon or receklerdir. 
kutraaı programının de 4 - 338 d<>tumlu talebeler 
vımt 

22.SSI 
23.00 Yannki Prorram ve Ka

panı~ 

SEYRiM IADOSTRO HA
lllUGllBEH : 

Adananın Karaaoka mahalle
ıi~e mulcim iken ikametglhını 
detiftirip yeni adrclini de mah· 
kemeye bildirmeyen Erzincanh 
Sıtkı aleyhine mahkememize açı. 
lan 942 - 66 esas numaralı da
vanın 23 - 12 - 941 tarihli rlu
ruımasmda mumaileyh teblitata 

ratmen bulunlnadıtından hakkın· 
da ilinen giyap karan tebliğine 

karar verilmiş olup duruıma rü· 
nü olan 10 - 2 - 942 günü ıa· 
at 11 de Seyhan Kadastro mah· 
kemesinde buluamaıı, ıetmediti 
taktirde hakkında duruımanın gı 
yaben yıpalacıtı ilin olunur. 

13860 

• yoklaması için mektep de müda
vim olduklarına dair mektep mü· 
dürlüğünden alacakları vuikıları 
askerlik meclisine getirmeye mcc· 
burdurlar. 

5 - Mahalle ve köylerde 
bulun1n 338 do~umlular ve bun
larla muameleye tabi yabancılar 
da aynen yerliler gibi haklarında 
muamele yapılacak ve bunların da 
yoklamaları yapılması için fube
ye müracaat etmeleri. 

6 - Yoklamaya gelen 338 
doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi erlerin nüfus hüviyet cüz· 
danlara beraberlerinde buluna· 
caktır. 

7 - 338 do§'umlulann ve 
bunlarla muameleye tabi olanlar 
namına davetiye yaıılmıı ve ma
hallelere datıtılmııtır. Bu daveti· 
yede klnyui olmayan 338 do· 
tumlulır varsa bunlar da yokla· 
mılarını yaptırmak Ozerc şubey~ 
behemal müracaat edecekleri ilAn 

olunur . 2 - 3 

1 LAN 
SEYRiM ORMAN ÇE~RGE MOOORLOGOHDEH : 

MBMUI ALINACA& 
Samsun orman mesul muhasibliğinde istihdam edilmek üze· 

re 60 lira ücretli bir kitip alınacaktır. 

Evvelce Devlctıhizmetinde bulunmuş ve memurin kanunu· 
nun dördüncü maddesinde yazılı şeraiti haiz bulunanların isti· 

da ve evrakı müsbiteleriyle birlikte 6 - 2 - 942 gününe 
kldar Seyhan orman çevirge müdürlüğüne müracaatları . 

2-2 13855 

i 1 a n 
AHI BELEDiYE REISliCiKDER : 

Lise mezunu olmak ve askerliğini yapmıs bulunmak su· 
retile müteaddit memur alınacaktır. Bu şartlan haiz olanlann 
Be1edl)te Riyasetine hemen müracaatlarL 1-2 13859 

i 1 a n 
lUllA BflEDİYE RIYASETIHDEH: 

!O ve 31 ikinci Kinun ve 1 Şubat akpmıaa kadar Şubat ek· 
mek kartfarının furunlarda ve sabi yerleriDde defiştirilmesi için 

qfu cüzdanl~nın gönderilmesi ve nufas cütdanı olmayanların 
Qiyet nqfua Miidürlüiünden veıil'a almalan lüımdir. 
Sayın Hallammn malW.uolmak üzere ilin olunur 

Şubat ayına mahsus ekmek kartları 30.31/1/942 ve l/Şubat 
942 günleri furunlarla ekmek satış yerlerinde memurlarımız ta· 
rafından sayın halkımıı.a dağıhlacaktır. 

Gerek furun .ve gerekse satış yerlerinden ekmek alacak O• 

!anlar yukand!l yazıla günlerde aile efradının nufuı hüviyet 
cüzdanlaı ını beraberlerinde getirerek ibraz ve Şubat ayına mah· 
sus kartlannı alma'arı rica olunur • 

Furunlardan maada 
gösterilmiştir : 

sahş 

1 · Milli Mensucat fabrikası kantini 

semtleri 

2 • Ergirler fabrikası önünde Mehmet Gürdoğan 
3 • Doğumevi civarında Yusuf 

aşağıda 

4 • Kurtuluş caddesinde Milli m. fab. yolu karşısında Mesut 
5 • Karaisa1i caddesinde eski fınn yeri (Hüseyin) 
6 • Kalakoğlu fabrikası civarında Şevket 
7 • Kalakoğlu fabrikası civannda Ali 
8 - Asım Ôzbilen fabrikası kantini 
9 • Atatürk caddesinde Ali Uncu 

10 - ismet lrıönü caddesinde Hamza Naci Cantürk 
11 • iş fabrikası civarında Mustafa Kanğal 
12 • Yeni buğday pazarında Mustafa Merkezli 
13 - Kolordu caddesinde Muzaffer Çınar 
14 • Kolordu civarında Hüseyin Köse 
15 · Tcpebağ mahallesinde Sunullah Koçak 

16 · Karş1yakada 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 Haaan 
22 - Hürriyet mahallesi parti ocağı civannda kasap Çilo fınnı 
23 • Yağca mi civarında Hüseyin • 

24 - Taşçı kan sokağında simitçi f brabim Dumludat fınnı 
25 • Saydam caddesinde kanlı Fabrika civann41a Zeki Dalay 
26 - Saydam caddesinde Yusuf Nardalı 
27 • Asker konağı altında Celil Ballı 
28 • Ziradt bankas(arkasında Hasan Ataş 
29 ·Ziraat bankası arkasında Gani Topuzoğlu 
30 · Kalekapısında Caferpaşa camisi karşısında Aziz 
31 • Hacıbayram kuyusunda .. ziz Işık 
32 - Obalar caddesinde Ali Saydam (sebze hali civarı) 

2-2 138S7 

ASIEllt f ABRllAlAR UMUM MODOIOCOIEI : 
150 ton Linters veya telef pamuğu alınacak 

Elinde bu cins pamuklardan olupta satmak istiyenler kifi 
miktarda numunesiyle· .birlikte tekliflerini en kısa bir z1manda 
Askeri Fabrikalar Merkez Satın Alma Komisyonuna vermeleri 
ilan olunur. 27-29-30 13843 

i 1 a n 
SEYHAN ORMAN ~(YIRGE MOOORtOGOMOEN : 

Seyhan orman nıesul muhasibliğinde istihdam edilmek üze
re 20 lira maaşlı b:r mesul muhasip katibi alınacaktır. 

Evvelce Devlet hizmetinde bulunmuş ve memurin kanunu· 
nun dördüncü maddesinde yazılı şeraiti haiz bulnnanlann itlida 
ve evrakı müsbiteleriyle birlikte 6 -- 2 - 942 gününe kadar 
Seyhan orman çevirge müdürlüküne müracaatlan • 2-2 1854 
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D O K T08 

Muza// er Lokman 
Bergtla baıtaıarau •••Jllllll•· 

aellade llaltal eder. 

NEV R OZ IN 
- lltla aınıana paaıeblrldlr 

BeY!ı~~-ıstırap çekmeyiniz 
BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
rıoı ıürıtle izaleye kifidir. Ro
matizma evcaı, ıinir mafsal ve 
adele ıstırapları NE'.VROZIN'Je 

teda"i edilir. Müe11ir Hiç : 
N E V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TERCiH lOlllZ 
Jcahcnda · pnde 3 1c.,. alıııa'1ilir 

fı AsR1 SİNEMAE>Jt\. 
f 1 Suvare s,,,,.,. 

!1

1 

a,-30 Ba Allı•• ı.• 
iki şaheser birden _,_ 

VIWAM :POVILL, MYRNA :J,.OY, JAMES a•YMT fihi 
üt büyük artistin yarattıtı .. 

i • • • 
ı• 
ıi 
•• 
:ıı ı• ıfı 

Kocamın işi çok 
HARUKULADE KOMEDi 

-2-
11< i büyük kahkaha kralltlf"ı 

Stf AN LOREL - OLIVERHARDI 
TÜRKÇE SÔZLÜ 

Zafer Dönüşü 
Plll 'YAKINDA ~Bil YAIUNDA 

SElAHİDDİNİ EYYUBI VE BOZ ARSlAN 
1iirlı~e aözlü oe Türlı muıulıili ıaheHl'ı.. ıala....-i •• ~.--.-.--.-•. -.-.-.-.~.~.-.-.-·~·~•jB•~. Bi~~~~~~· 

·-f:~:~~!:i:::e~~ ~:~~~~:;~- -; 
D OBTOB 

Abdullalı Erberk 
İ Şimdi serbeıt olarak icrayı tababet etmektedir. t Hergün Pamuk Borsası karşısındaki 35 Numaralı so•j 

i 
kakla 44 Numaralı muayenehanesinde hastalarım kaıaul 
eder. 13-15 11792 ·- ....... _ .. .. --.... ------.. -............. 
~ .............................................. "' 
1
1 

Fabrika ve bilumum makine 'ı 
sahiplerinin nazarı dikkatine 

f I· 
i DEMİR iş ı 
ı ı 
l Saim Valç r 1 
ıı ı Bilumum malıinalar , alah züraiye , m• Mrler 
ı . el • ı 
ı tamır at yeaı 1 
ı Her Nevi Makinalıra Yedek Parça , Pak ve Kıı&l cöklm 
ı aotuk sıcak demir ifleri , fıreıe, büyüli kiiçGk torH,:: V• ~ f itleri, clektirik kaynak itlerini te~th elaralL ya,.._ 1 
ı PEK YAKJNDA BAŞLIY ACAKTIR ı· 
t ADllElt'· : 1 
i •ı ııtaıroa Bartı.11••• ı 
! Telgraf Adresi : Adana Demir lı fi 
: ................................................. .. 

1 

• 
T. iş Bankası 
&lfP taıarral lleııJllUI 

1941 lllraml,. ,. ••• 
KEŞ/DELER : 2 ŞMNt, 4 Mayıa, 3 Ajıı•lo•, 

2 llrincitepin tarilaler.iıHN yapda 

1842 llgndJelarl ' 
-

1 Adet 2000 Lirahk - 2,000 Lira 
3 •• 1000 " 

..... S,000 ,, 
2 

" 750 .. . 1,500 - .. 
3 .. soo .. - t,SOO •• 

10 .. 2'° .. =- 2,500 " 
40 .. 100 n &: 4,000 •• 
50 " 50 .. -= 2,SOO ., 

200 •• 2S " = 5,000 •• 
200 " lt " = 2,000 .. 

' 
. 

Tl rklye ı, Banka .. na para yabrmakl• J • lnm 
p•r • blrlatlrml• ve .. iz alnuf olmaz, •Jnf"' 
zamanda talllnlzl de deneml• a luraunus 

Alleae we 111• 
prtıan 

S••llfl ... 1400 Kr. 
I Aglıfı • • • 125 • 

ltantar için ld• N J • 
mUr• c••t etmelldlr 

'1"'ÜHKSôlj0 
30NDe:& oill ll! • ADANA j f 

SaJai,, ve Bapnahıırrlrl 
f ERIO CELAL aon11 -
Ulfland lffır.. llllM!'• 

llACID GOÇLO 

I; 

w 

'" 


