
6 

s 
s 
' ' s 
s s 
s 
s 
s 
s 
1 s 
s ,, 

ŞUBAT 

1942 

ADANA • Abidin 
Poşo Caddesi 

Telefon : 315 OZ Kuruluş Tarihi : ı Kanunusani 1924 

Onseklzlncl Yll - Sayı : 5242 
• I__ Sayısı her yerde 5 Kuru• ___________ ; ____________ .;.... __ ~ GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

-.........;:::_ --
Halkevleri Y ıldönümü 

bugün kutlanacak 
YDRDDA VE ADANADA 

d~ Bugün Halkevlerimizin kuruluşunun onuncu 
h Otıüm yılıdır. Bu münasebetle bugün yurdumuzun 
er kö~esinde tören yapılacaktır • Şehrimizde yapı-

~~cak törene, hazırlanan proğrama göre Halkevi 
ınası önünde başlanacak v e davetliler , izciler , 

sporcular, talebeler, kurumlar ve Halkevliler tören 
Yerinde hazır bulunacaklardır . 

YAPILACAK T6RENLER 
Genel Sekreteri Erzurum Mebusu Dr.Bay Fikri Tü· 
zer tarafından verilecek nutuk radyo vasılasile din· 
lendikten sonra Evimiz reisi Doktor izzet Bilger bir 

konuşma yapacaktır. Bundan sonra Atatürk anılma 
çelenk konulacak, saat 17 den itibaren Halkevin· 
den:hoparlörlerle neşriyat yapılacaktır. 

Evimizin Halkevlilere Halkevinde gece verdigi 
Balo çok neseli ve güzel geçmiştir . Saat I 5 de (Ankara Halkevinden C. H. P. 

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

[ U zak şarkta 1 ' 

Singapurda 
SükOn var! 
Yanı Japoa 
hl camları 

Çinliler dün 
Şing- Mayei 

zaptetti 
de . ~rıkara : 21 ( a. a. )- Cava 

nııınde Lombok buğaıırıda Ja· 
P0 nlar iki Hollanda gemisini ba 
tırdıklarını iddia ediyor. 

Vaşington : 21 ( a. a . ) -
~nıeri1'an tebliği : 18 Şubatta 

., .. 

Sovyet cephesi ı 

Kızılordu 
- Kuru l uş -

bayramı 
Basların yeni 
zalerıerlnl 
ogfln ilin 
edecekleri 
sanılıyor 

Ankara : 21 (R. G.) - Ge
len haberlere göre Leningrad cep-

ılu A . ._ h aıcrı"an vapuru astara u~-
tarnıştır. Faht bu vapurlar bat. 

d' fe?ll Sovyet cepheainde ileri harekattan lbir intibal 

:
1
• d~ğildir. Şiliktelci lngiliı ve 
merıkan kuvvetleri harekete ge

Çerek mürettebattan hepsini kur
tarmıştır. Bazı hafıf yaralılar var
dır. 

Tok}o : 21 ( a. a. ) - Sin· 
i 8_PUrda normal hayat avdet et
i'Ştir. Tahliye ıartlarına göre , 
dngiliz belediye reisi vazifesine 

evam edecektir . 

1 
Londra : 21 ( a. a. )- Hol-

anda hükumeti Japonların Timora 

~~~a~ına ait bir tebliğ neıret· 
1
. ıştır. Bunda , Japonların • lngi
ııterin buradan çıkarılması için 
~.clindiğini ve sonra burayı tah · 
'.Ye edeceklerini söyledikleri işa
~~ edilmekte ve evvelce mütte
tı lerin burada aldıkları askeri 
t~<ibitlerin ne kadar haldı ve ye· 
l~de olduğu kaydedilmektedir . 

' ltlorıa muharebe kesilmiştir . 

'" Rangon : 21 ( a. a . )- Japon
•a t ~sk i Birmanya _ Devlct saray-

rını bombardıman etmişlerdir. 
v k'Sidney : 21 ( a. a. ) - Baş. 
k e ıl Körting umumi seferberlik 
rı an11nunun tatbiki için yeni ka
rtı~nlar neşredileceğinden bahset
l 1ttir. Avustralyada herkes ma-
•nı hu·k· · kt" um et emrıne verece ır . 

D Kambera : 21 ( a. a . ) -
b &biliye nazırı bu hafta iki defa 
_ &\ıa alunına uğrayan Darvinde 
Otfi ida " I ~ d " ld ·~· . b "ld" Q:ı' re ı an e ı ıgını ı ır· 

ışt;r . 

lil Londra : 21 ( a . a . )- Çin· 
ltı~t Şing • Mayei almıştır. Siyam 
ra:ları tam bir mağlubiyete uğ 
ed '· Bilin nehri boyunca devam 
ak en savaşlar sonunda Japon 

ını durduruldu. 

lan:angung : 21 ( a . a. ) Tay· 
1-1" Baıkumandanlığının tebliği : 
k ınd kıtaları teçhizatiyle Tayland 
h uvvetıcrine teslim olmak üzere 

b~dd~ı.lu geçmek üzere olduğu 
ı ırıtıyor . 

l·I' t Tokyu : 21 (a .a.) - Birçok 

t 
ın lutaları silahlariyle beraber 

eslim ı le \ıetl . 0 ~a tadırlar. Japon kuv· 
f crı Sıngapurda 73.000 den 
llzla cıir fllmışlardır. 

Tevziat Ofisi 
Fiat mürakabe bürolan iaşe 

müdürlükleri kadrosuna giriyor 
Ankara : n (Türksözü muha 

birinden) - iaşe müsteşarlığı, vi· 
!ayetlerdeki Fiat Mürakabe teşkil· 
leriyle iaşe müdürlüklerinin ayrı 
ayrı idare edilmeleri dolayısiyle 

bazı müşküllere tesadüs edildiğini 

görmüştür. Alakadarların kuvvetle 
tahmin ettiği ne göre, vilayetlerde· 
ki Fiat Mürakabe büroları lağve 

dilecektir. Bunlar, iaşe müdürlük· 
teri kad rosu içinde yer alacaklar· 
dır. DiA-er taraftan iaşe müsteşar· 
lığı merkez teşkilatının da geniş· 
letilmesi için ted kiklere devam e· 
dilmektedir. Tahmin edildiğine gö· 
re, bu müsteşarlık memleketin ih· 
tiyaçlarına tam cevap verecek bir 
faaliyet programı ve yeniden tan
zim edilecek bir kadro ile çalış

malarına devam edecektir. 
Ticaret V ekaleli, iaşe teşkila · 

tında bazı diğişiklikler yapmakta
dır. Ticaret ve Petrol Ofislerinde n 
başka bir de Dağıtma Ofisi kuru· 
Lacağını evvelce yazmıştık. Hüku-

metçe kurulması karar altına alın· 
mış olan Dağıtma Ofisi hazırlık· 
ları etrafındaki çalışmalar hayli 
ilerlomiştir. 

ihtiyaç mad delerini halkın a · 
yağına kad ar götürmek ve bu 
maddelerin tesbit ve dağıtılması 

işleriyle vazifelendirilecek olan Da
ğıtma Ofisinin halk için faydası 
büyük olacaktır. ihtiyaç maddele-

rinin tedarik ve istihlaki işlerinde 

karşı laşılan müşkülat bu işin teş · 

kilatlandırılmamış olmasından ileri 

g-elmektedir ki bu zorluk Dağıl· 
ma Ofisinin faaliyete geçmesi ile 
ortadan kalkmış olacaktır. 

Amerikanın 

tayyare imalatı 
Vaşington : 21 (a.a .) - A

merika hükumeti 1943 de 60,000 

tayyare yapacaktır. 

Mart ekmek kartla
rı bugün dağıtılıyor 

Mart agz ekmek karnelerinin daAıtılmasına bugün saat dokuzdan 

itibaren başlanacaktır. 
Karne dalıtımı Belediye memurları tarafından bütün fırınlardan 

yapılacak, vatandaşlar ancak nüfus hüviyet cüzdanlarigle Şubat ayı 
karnelerinin dip koçanlarını göstermek suretiyle karne alabileceklerdir. 

Nüfus hüviyet cüzdanı olmıyanlar karne alamryacaklardır. Marta
yı karnelerinde numara bulunacatından herkes kendi karnesiyle ekmek 
alabilecek ve istiyenler haftanın bir iÜnÜ ekmek yerine un tedarik ede· 
bileceklerdir. Mart ayına ait karnelerin en geç 28 şubata kadar alın-
mış r:;/ma•ı lazımdır. 

heıtinde Almanlar :büyük zayiat 
vermiştir. Önümüzdeki Pazartesi 
günü Kızılordunun kuruluş yıl dö· 
nümüdür. O gün yeni muvaffaki
yetlerin ilan edileceği sanılıyor. 

Almanlar i6e yeni zaferler el
de edildiğini söylüyorlar. 

Moskova : 21 ( a. a. )- Hit· 
ler , Kııılordunun ileri yürüyü
şünü durdurmak için şimdi • yaı. 
taarruzuna haıırladığı tankları da 
ileri sürmüştür. Fakat bu hücum
lar muvaffak -olamamakta ve geri 
sürülmektedir . 23 Alman tankı 
tahrip edilmiştir . Don havzasında 
Almanların hatlardan çıkarılma
sına yavaş fakat mülemadi olarak 
devam edilmektedir. 

Helsinki : 21 ( a. a. ) - Ka
relide kuvvetlerimiz düımanın bir 
çok mevzilerini tahrip etmiştir . 

Franıada cereyan 
eden mabakeme 

Ankara: 21 ( R. G. )- Gam
lı':n Ryon mahkemesinde sorguya 
çekildiğinde hiç bir şey söyliye
miyeceğini beyan etmiştir . Da
ladye de bu muhakemenin Alman 
tazyiki altında açıldığını anlatmış 
ve < Ben mesuliyeti kabul eder
sem Almanya mesuliyetten kur· 
tulmuş olacaktır •ı demiştir. 

İngiliz kabinesindeki 
son değişiklik 

Ankara : 21 ( R. G. ) - ln
giliz kabinesinde yapılan deği
şiklik bütün dünyayı alakadar 
etmektedir. Amerikalılar bu de
ğışikliği çok iyi karşıladı . Ame · 
rikada Çörç il çok iyi tesir uyan
dırmış bir şahsiyettir . Ve şimdi 
Amerikalılar Çörçili tutmaktadır. 

Şimal Franıanın 

üstünde uçu, lar 
Londra : 21 ( a. a. )- Tay· 

}'&relerimiz Manş ve Şimal Fransa 
üstünde uçu~lar yaparak iki fab
rikııyı bonıbalıunıştıı . 

:" " " " """" " """""""""""""""": 

ı ~ M ı · V k ·ı · : ! a ıge e ı ı i 
ı • lı ı i ıza at verecek i : . 
ı • 
i YENİ BÜTÇEMiZ İ 
ı ı 
ı Ankara : 21 (Türksözii Muhabirinden) - 1942 ı 
ı Bütçesinin meclise takdimi münaaebetiyle Maliye Ve· S i kili Fuat Ağralı ay sonunda matbuata umumi efkarı ı 
ı tenvir edecek beyanatta bulunacakhr. i 
ı Vekil, yeni projenin ana çizgilerini ve muvazeneyi ı 
: temin için bulunan kaynakları izah edecektir. : 

:""""" .. """" .. """" " " " "" .. " " " ": 

Mersin ve lskenderun 
limanlan demiryolları 
idaremize bağlanacak 

Ankara : 2~ (Türkııöıü muha
birinden ) - Ticaret, Münakalat, 
Nafia, Gümıük ve inhisarlar Ve· 
kfüetleri arasındaki işbirliği neti
cesi olarak nakliye işl<!rimiz ve 
bilhassa cenup limanlarımızdaki 
yükleme ve boşaltma işlerimiz 
gittikçe daha muntazam ve ,n 
retli bir h1le getirilmfktedir. Bu 
inkişaf son zamanlarda , lskende· 

run limjlnında mühim mikya.sta 
artmıştır. Bir kaç ay evvel lsken
derunda:günde ancak 700 tonu 
bulan nmum yükleme işleri son 
günlerde 2000 tona varmıştır. 

Halen İskenderun limanında 
ecnebi memleketlerden gelen va
purlardan boşaltılan t-şyanın mik· 
tarı ayda J0,000 tonu bulmakta· 
dır . Bu limanda yapılmakta olan 

ve çok yakında bitece~i umulan 
eski rıhtıma ilave edilecek f cnni 
tesisat bittiğ"i ıaman, boşaltmıı 

miktarı ayda 30 bin tonu bula· 

caktır. lskenderun ve Mersin li
manlarının bazı müşküllerin iza
lesi maksadile Deniz yolları i<la • 

resinden alınarak Demiryolları 

Umum Müdürlüğüne ba~lanma&ı 

çok muhtemel görülmektedir. 
Son günlerde cenup limanla· 

rımıza ecrıeb'i memleketlerden 
mühim milctarria ithalat efyHı 
gelmekte ve bunlar iatihUik mın
takalarına sevkedilrnektedir. Mü· 
nakal§.t VekAleti nakliyatta her 
türlü sürat ve kolaylı~ı temin 
eden esaslı tedbirler almı~tır. 

Harp okulu gençleri 
dün and içtiler 

Ankara : 21 (a.a.) - Bugün 
Ankanıya gelen harp okulu genç 
!eri Atatürk anıt ve muvakkat 
kabrine çelenkler koymuştur ve 
abide etrafında toplanarak and 
içmişlerdir. 

Şilide sivil 
müdafaa tertibatı 
Vaşıngton : 21 (a. a.)- Har· 

bin genişlemesi ihtimaline binaen 
Şilide bir sivil müdafaa planı ha· 

zırlanmıştır. Bu proje yakında 
meclise sevk edilecektir. 

• 
BALKEVLERİMİZ • • 

Bugün güzel ve unuialmaz günlerimizden birisini daha yaşa • 
yoruz : Sa.lJılarz 604 rakamına ulaşan Halkevi ve Halk.odalarımızın 
onuncu kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Halkevlerinin kuruluşundaki 
yüksek düşüncenin krymet ve ehemmiyetini günler ve seneler geçtikçe 
daha iyi anlıyor , bundaki isabeti bugün daha çok takdir ediyoruz. On 
senedenberi Halkevlerinin halkımızın kültür bakımından ilerleyi -
şinde oynadı~ı rol hiç bir zaman küçiik görülmiyen bir derecededir. 

Biz çok çetin ve pahalı bir islik/al mücadelesi gapt~k . Senelerce 
bin bir yoksulluk ve f edakiirlıkla hür bir millet için en mukaddes şey 
olan istiklalimizi kazandıktan sonra içinde bulundutumuz inkıliihın 
gösterditi .lJeni davô.lar , .veni ufuklara dotru ayni enerji ile yürümek 
lazımdı . Bir kere harap olan yurdu imar etmek ve bu arada binbir 
sebeplerle herşeyden geri bırakılmış , düşünme hiirr(getinden , etrafı 
görme ve ferden yükselme haklarından mahrum edilmiş Türk mil· 
/etini aydınlatıp yeni terakki ve inkılap yolunda koşturmak şarltı • 

f stiklô.llerimizi kazanma yolıınu gösteren, karanlık günlerde bize ışık 
tutan büyüklerimiz on sene evvel " Türkocaklart .. nı kaldırarak 
tam bir kültür ocalı vazifesini görecek " Halkevleri ,, ni kurmakla 
hizi daha. çok ileriye götürecek geni bir yolu açmış oldular . · 

Şimdi Halkevleri ve Halk Odaları bulunan her yurd köşesinde ka 
dın erkek , genç ihtiyar hepimiz bu hayırlı çatının altında müşterek 
bir gaye için birleşiyor, konuşuyor ve faydalanıyoruz. Halkevi tarafın
dan verilen bir temsili törmek, bir konseri dinlemek veya diler fırsat
larından fay dalanmak için bir vatandaşın ailesiyle, çoculiyle el ele ve. 
rerek bu yuvalara girip çı~maları zevklerin en büyülü detil midir ? 
Ta. . . . en uzak köglerimıze kadar doktorile, disçisile, ilaç ve hediye· 
/erile giderek grup grup dolaşan Halkev lerinin /eragatkiir ve gönüllü 
münevverlerini candan alkışlamak milli bir borçtur B-ı- b l . u un ıı ça ış-
malar hiçbir maddi menfaat umularak yapılmıgor . Bir k-11- k ,~ 

H k 1 
. . . 'd .1 . b . u ur O.lJna0 t 

olan al ev erımızın ı arecı erı u ocata girip çık.an vatandaşlarımı· 
zın ilerleme ve y~kselme bakımından fayda/anmalarını fördükçe haklı 
olarak elbette sevınç duyacaklcırdır . 

Dünya vaziyeti ne olursa olsun halkı her t - lü • • 'l -k l . . , ur manası e rJU se t-
m_e. ~olunda ~1~ sanıye bile tereddüd etmeden çalışmak Halkevlerimizin 
bırıcık gayesıdır · Onuncu yıldönümünde ~ b' l t d k ,x . . . yuz ın erce va an aşa uca.ını 

açan Halkevlerrmızın sayısı gelecek nzld" - ·· d d h t k z 
l 

'k b ::1 onumun e a a ar aca ve yı _ 
ar geçir ·çe u k-lt.. ı u ur yuva arının içi yükse/met' susamış valancloş/orl• 

dolup ta~acakıır • - S. CI. 



Adapazarından 
tolıum geligor 

1 ----
tohumlar yola çıkarlldı 

Yurd içinde bir tedkik gezi· 

:

•••• .. ••••••• sine çıkan ve bu arada Adanaya 

H[Mf[RI" I f geleceği de sanılan Ziraat Veki · 
f V ı limız B. Muhlıı Erkmcn'in ıld gün 
f • 1 Adapazarında tedkilderde bulun· 

Bahçende, t.rl•nd• f duktan sonra lımite geçtiklerini 
akecelln yiyecek m h· f verdığimiz telgraf haberleri ara-

• f sında okurlarımıza bildirmiştik. 
aUllerl için yer hazlrl•· t Ôğrcndiğimiı.e göre Vekilimir. A 
dın mı ? Bu v•zlfenl t dapaıarında yaptıkları bu tedkik· 
unutm•I t ter sırasında yazlık ekim için A-

f t dana çiftçisinin tohumluk mıaır 
f ............ f ihtiyacını da ıöıönüne alarak 

Futbol maçları 
Son lrarıılaımal•r 
6aıan . yapılacalr 

Adana lir maçlarının son 
kartılqmaları bugün ıchir stad · 
yemunda yapılacaktır. Saat 13 
de yapılacak olan Mılli Mensucat· 
Ceyhan maçını B. Abdi Atamer, 
Deminpor - Adana ıençlik ma 
çını da Tetmen Hayri Derici~lu 
Hlare edecektir. 

Mıllt Mensucat takımının fam 
piyon olması için timdilik hiçbir 
mahıur y.lıtur. Fakat ne de ol 
u netice Gzerinde ıimdiden kati 
'-ir fikir yilrtltmek dotru olamaz. 
Gençlcrimiı.e muvaffakiyetlcr di· 
leriı. . 

Adapazanndan Adana için 75 
ton tohumluk mısır tedarik ettik · 
teri anlııılmııtır. 

Bu 75 ton tohumluk mısır 

toprak mahsülleri ofisi Adana 
memurluQ'u vaaıtaaiyle Adana çif · 
çilerine datıtılmak üz.ere hemen 
yola çıkarılmıttır. Diter tohum· 

luldann da batka yerlerden bu
ıünlerde gönderileceti duyulmuı· 

tur . Tohumluk patates temini 
için de önemle çalıfılmaktadır. 

Amerikadaki 
zafer azmi 

Vatingtoıt : 21 (a. a .) - İs · 
tihıal itleri reiıi Velıon beyanat· 
ta bulunarak : "Corf Vatingto
nun hatıra11nı, zafer yolunda ça· 
lıtmak suretiyle en iyi tekilde ta
ziı. edebılirıı.,. demiftır. 

ı Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 
Y ıldınm telgraflarına tercih edilmek snretilt! keşide ve 

teslimi lizımgelen telgrafların son zamanlarda çoğalmış bu
lunmasından yıldırım telgraflarının ve bunların teslim ihbar· 
lannıd istenilen süratle her tarafa ulaştmlmasına imkan kalma· 
mışhr. Bu sebeple yıldırım telgraflarının teslimi ihbarsız olarak 
yalmz doğru işliyen merkezler arasında yazılıp alınması zaru
reti hasıl olmuştur. Adana merkezinin hangi merkezlerle tes
limi ihbarsız yıldırım telgrafı kabul ve teati ettiği aşağ-ıda gös
terilmiştir: 

(Konya, Ankara, lstanbul, Mersin, Maraş, Antep, Kozan, 
Osmaniye, Dörtyol, lskenderun, Antakya, Tarsus, Karaisa1ı, 
Pozar.lı. Ulukışla, Niğde.) 

Sayın Halkımıza ilan olun•r. 13929 

ilan 
BELEDİYE REISLIGiHDEM: 

Daimi ekmek Bürosunda münhal 2!0, 170, 140 lira aylık 
ücretli vazifelere memur alınacakdır. 

788 sayılı memurin kanununda yazılı vasıflan haiz ve 3656, 
3659 sayılı kanun hükümlerine tevfikan bu dereceler ücretini 
almak hakkına sahip bulunan taliplerin tahsillerini ve hizmet 

müddetlerini bildirir vesikalarını bir dilekçeye raptederek en 
geç 251 Şubat 942 Çarfanba günü akşamına kadar Reisliki· 
mize miracaat etmeleri. 21-22 13920 

ı"""""""""""""""""" .... """""ı 

1 Merakll Bayanlara Müjde!.. 1 
J lzmirin tanınmıt terzilerinden Makbule Nil sayın müş-1 
ı terilerine atelyesini açmışbr. Her çeşit dikiş kabul eder. ı 
ı Erkek gömlekleri de itin' ile dikilir. Siparişler vaktinde ı 
ı verilir. ı 
ı Adres : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu ı 
ı karıısanda Göz Dispanseri sokatında Terzi ı 1 6-7 Malı6ale Nil 13899 J 
"" .... """""""""""""" .... "" .... "" 

Ziraat dersi 
-·~ 

ADANA SULH HUKUK MAH- CEYHAN SULH HUIUI 
KEMESi SATJS MUMURLU- MlHIEMESI SlTIS ME-

ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica

beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satıf bede• 
linin paylaşmasından hariç kahrlır. 

Her m•lıte6in bahç .. intle 
• 6ir lıuım ta,,/a .e6ze 

hhçea halin• wetirilec•lı 
Maarif Veklleti , ilk ve or

taokullarsn proA"ramlarına konula
cak ziraat derıino aıt müfredat 
pretraaaını hazırlamış ve alaka
darl•ra bildirmiştır. Müfredat P· 
rotramına göre ı.iraat dersleri , 
naaarl ve umumi malümat, Tür· 
luyede ıirat faaliyet , ziraat alet· 
leri ve umumi ziraat kıaımlarından 
ibaret olacaktır. 

Her mektep bahçesinde mu 
ayyen bir kısım umumi ziraat 
tlerıleri içiA sebıe bahçeli ve 
tarla haline ıetirilecrktir. 

arı•lllr 
Şehrimizde muhtelif yerlerde 

dün de aramalar yapılın ıtır. 
Bu arada bakkal Mehmet otlu 

Hakla Onlügenç beyanname harici 
180 kilo pirinci dükklnından 

tehir chıma naklederken yakalan· 
mıfbr. Suç üstü yakalanan Hakkı 
Onlürenç bu pirinçlerin Yuıuf 
Aktüt'e aid oldüpnu iddia etmiş· 
tir. Hakkında kanuni muamele 

fıp11mııtar . 

Kaçak eşya 
Yaeuf otlu bakkal Ah Dat· 

halD eviade din bubultat arama-
11 yaptbrken, aran.&ao eeyler ) e· 
rin• ıümrik kaç-tı menaucat çık
•lfbr. 15 Parça olan bu afimrük 
ka.;atı mensucat misadere edile
relt hakkında tutalan evrakla bir
likte Adliyeye 't11lim edilmittir. 
Saçla Ali Dath bu etyanm bes
lem .. t Naciye'nin olduQıınu ileri 
t1Atıme'k\9d11. 

GUNDll : MILUGUHDlH : 
Gayri m•nlrul malların aplı 
artırma ildnı madde: 126 Paıanebi DJahallesinden Hacı 

Ali Duran ile Ya~eamii hatibi 
Mehmet Haı.ım ve Gaıiantepte 

kebapç ı oğullarından Mehmet Ra 
ıf, kızları Atiye, Saniye Ergani 
bakır madeninde Az.ı. Filditi ka · 
rısı Ayıe. Oıeyir Fılditi karısı 
Asiye, Malatyada Hanefi Tatla 
l"msı Fatma. Adanada Kapahçar• 
fıda Attar Gaziantepli Mehmet 
Hanefi kanii Hatice , Lutfi otlu 
Mehmet Hüsni Eren, Ramazan 
zade vakfına izafctlF Vakıflar 
müdürlüğü Gaı.iantcptc tüccar 
Ali Vehbinin mutasarrıf oldukları 
Adanada Ulucami mahallesin<le 
klin tapunun 49 pafta, 140 adı, 
25 parıel numarasında kayıtlı 20 
metre murabbaı mesahai sathiye
ıınde Ramazan zade vakfından 
sekiz yüı lira muhammen kıymet 
te bir bab dilkUn şüyuun iıaleıi 
ıuretile ve açık artırma ile sa· 
tılmaaına kırar verilmiıtir. 

lık ihale tarihi Adana Bele
diye mezat salonunda 17/Martl 
942 sah rfintl ıaat 9 da bllfJ'· 
yarak 12 de hitam bulacaktır. 
Muhammen kıymetınin Yo 75 ini 
bulmadıtı takdirde en çok artıra
nın taahbüdO baki kalmak ıartile 
on gün dahı temdit edilerek 
27/Mart 942 cuma ~nii ayni sa 
atlerde kati ihalesi icra edılece· 
ğinden talip olanlarm yüzde ye· 
di buçuk pey akçalan ile birlik e 
Adana B~lediye mezat salonunda 
hazır bulunmaları ve f aı.la izahat 
almak iıtey.enlerin hukuk mahke· 
meleri batkilabetine mflracaat 
etmeleri lbamu ilin olunur. 
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D. ffo. 941·545 
No: 10 Mevki: Büyük kınm 

mahallesi, Tarihi : Haziran 928 
aroın 400 arsa, Hududu : Şarkan 
tariki im, Garben Abdusettar ar 
sası, Şimalen Şevki hissesine isa
bet eden arsa, Cenuben tariki im, 
ve Şevki hissesine düşen arsa ile 
çevrili. 

Ceyhanın Böyük Kırım ma
hallesinde mukim iken ölen Ada
nalı bakkal Bekir Didenin varis· 
leri tarafından açılan şuyuun izale
sine dair olan davanın neticesin
de katiyet kesp eden ilime müs· 
teniden işbu arsa üzerinde inşa 
edilmiş tahtani ve favkani dört 
odalı ma muştemitat bir bab hane 
ve arsanm temama -4000- lira 
Muhammen kıymetli olup bu su· 
retle satışa çık arılan iıbu gayri 
menkulun arttırmasının ilk açık gü
nü 14/2/942 tarihinden itibaren 
başlamak üzere Birinci Arthrma 
günü 23/3/942 Pazarertesi günil 
saat - 9 - dan -11- c kadar 
devam edeceti, ikinci Arttmnası 
için 2/4 942 Perşembe günü saat 
9- dan -11- e kadar devam 
edeceği ve Satış yerinin de Cey
han Sulh Hukuk Mahkemesi salo 
nunda yapdacatı. 

1 - işbu gayrimenkulün art· 
brma prtnameıi 19/2/942 tarihinden 
itibaren 941/545 numara ile 
icra Dairesinin muayyen nu· 
maruında herkesin ıörebilmeai 
için 94 U54S dosya numaruiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - ArbnDJya ittirik için yu-
karda yuıla kıymetin ' , 7,S ni!lbe
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektaıbu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakblarla 
diter alakadarlann ve irtifak bak
la sahiplerinin rayri menkul üze· 
nndeki haklarını busuiyle faiz ve 
m&tVafa cWr olan iddialannı ifbu 

4- Gösterilen fiinde artmnah 
ya iştirlk edeni.er arbrma artnaş
mesini okumuş ve lüzumlu malü
mat alm1ş ve bunları temamen ka· 
bul etmif ad •o itibar olunurlar. 

.S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batnldıktan 
sonra ea çok artırana ihale edilir. 
Ancak arbrma bedeli muhaaunea• 
kıymetin yüzde 75 tini bulmaz ve 
ya sahş istiyenin alacatına rüchanı 
olan diter alacakblar bulunupta 
bedel bunların o pyri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu· 
undan fazla ya çıkıuzsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli sabş iatiyenin alacatına rüc· 

hani olan diter alacakhlann o 
gayri menkulile temin edilmif a

lacaklan mecmuundan fazlaya çık· 

mak şartiyle, en çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
meıse ihale yapllmaz. Ve sabf ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı ver 

mezse ihale karan feıholunarak 

kendisinden evvel en yüksek tek· 

lifle bulunan kimse arzetmiı oldu

ğu bedelle almata razı olursa ona 

razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

men 10 gün müddetle artırmaya 

çakanlap en çok artırana ihale 

edilir. lkt ihale ..aruıDdaki fark ve 
reçen gOnler için yüacle bqdea 
hesap olunacak faiz ve diter za· 
rarlar aynca hiikme Uc:et ka•ak• 

11zın memuriyetimizce abcKlan tah 

sil olunur. Madde (133) 

Yakanda pterilen 9-3-~2 
tarihinde Ceyhan S. H. Mah· 
kemesi odasında itba illa ve 

göaterilell artırma prtnamesi dai· 
resinden aablacatı ilin olaner. 
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~RI SINEMAJ?~ 

1 
8,30 •• Allı•• 8.~ ' 

Büyük, zengin ve muhteşem porogram 
iki büyük şaheser birden _,_ 

Dünyanın iki büyük facia . artisti. V ARNER BAxTER • ı BRUCE KABOT Sinema aleminde bir harika yarattılar. f 
TÜRKÇE SÖZLÜ f 

•Ormanlar Hakimi i 
Bil yük ve yüksek bir a1k1n romanı. . Heyecan ve maceralar· 

la dolu nefiı bir mevzu. 
-2-

Büyülı artüt BENJ A MiNE GIGLI nin i6tltJ6•rtlea 

Saadet Düşmanı 
llihi bir muzik... Hi11i ve müessir bir mevıu .. , Kalpleri 

bıı:yacan saran nefis bir aık macerası. 

••ı•• gladl• ••tlllau: 
KIOllLAR ARASINDA-$lRLl$ll PANAMADA 

·····~ . 
İLAN 

Mart 942 ayına aid Ekmek kartlarının 
Sureti tevzii hakkında 

ADANA BElEOIYE RiYASETiNDEN : 
1 - Mart 942 ayına ait B. ve Ç. markalı ekmek kart· 

lannın levziine 22/2/'.>42 pazar gününden itibaren başlanacak 
ve 28 Şubat/942 Cumartesi günü akşamına kadar devam ede
cektir • 

2 - Kartlar yukanda yazılı günler zarfında saat 9 dan 
19 a kadar dağıblacalctır. 

3 - Kart tevziab tehrimizde mevcut 19 furunda me· 
murlanmız tarafından yapdacaktır. 

4 - Mart 942 ayına ait ekmek karbnın alınabilmesi için 
Şubat 942 ayı kartlannın dip koçanlarının teslimi ve nüfus hü· 
viyet cüzdanlarının gösterilerek damgalatbrılması mecburidir. 

5 - Mart 942 ayma ait kardann en eeç 28'Şabai/942 
Cumartesi günü akşamı saat 19 a kadar alınması İcab eyledi· 

ğinden bu zamana kadar ve bundan sonra her hangi bir aebe~ 
le kartlannı almamış olanlann Belediyemizde müteıelddl Dai· 
mi büroya müracaat etmeleri lizımdır. 

6 - Atar işçi kartlannın tevziatiyle miinhuiren Daimi 
Büro iftigal edecektir. 

7 - Adana Merkez kazası haricinden gelecek ( ekmek 
karb olmıyan) misafirlere ait üç günlük mukakkat kartlar; 
Bona karşısında 5eYl'.iisefe, ve Kalekapuıundaki Belediye 
zabıta karakollannda bulunan muvakkat Bürolarda verile· 
cektir . 

8 - Bundan senra kartların iyi bir tekilde muhafaza 
edilmesini sayın Halkımıza ehemmiyetle tavsiye ve ilin ede· 
riz. 21 - 22 - 24 13919 ------

Telgral •a11a11ın ltDglll ola ~ .. ~, 
......... ualdlaeü 

P. T. T. Umum MüdürlüOünden : 
1 - idaremiz münballerine ilk mektep mezunu ve telrraf 

muhabere bilgisine vakıf olmak üzere alınacak maatlı veya ÜC· 

retli memurlar için müsabaka imtihanı yapdecaktır. 
2 - Müsabakada muvaffak olanlann idarenin teklif edece

ği yerlerde memurtyet kabul etmeleri şartbr. 
3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun 

hükmüne göre (10) lira maaf veya 50 lira ücret verilecektir. 
4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat ba· 

kıcı, baş müvezzi, balacı ve müvezzilerin 30 yafUldan 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
sindeki şartlan haiz olmaları ve Devlet hizmetine ilk defa alı
nacaklann 30 yaşuu geçmemit ol malan lizamdar. 

6 - Halen idared., müitahdem olanlardan müsabakaya 
girmek isteyenler 25/Şubat/942 Çartamba günü alcfamma k .. 
dar yalamz b1r dilekçe ile ve idare haricinden girmek iSteyen
ler de yine meakGr tarih alcşaımna kadar dilekçe ve evrakı mü
biteleriyle birlikte imtihanın icra edileceti P. T. T. Merkes M&
dürlülderine müracaat edeceklerdir. 

7 - MisaMb Viliyet P. T. T. Merlez M&cllrUikleriade. 
mubabereden 26/Şubat/942 Pei'fembe günü 1Ut 10 da ve l:Jana
mi bilgilerden 27/Şubat/942 Cuma günü saat 10 da yap.ı.cak· 
tir. 21-26-29-3-12-17-22 15829 


