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Sonklnun Abone ı Yıllılı 14, Altı 

arlıl• 7, arlılı 1215 Kr. 

1 9 4 2 hın .. =.dare ıı. 
Yd 1 2 No. 422 lıararlattırııır. 

P ı yatı (8) K u r u • t u r SiYASi, iKTiSADi, IÇTfMAl,GONDELIK GAZETE 

AskerlikMüddetiniu~atanlfiyihaMeclis, 
Re falı vapuru · · · ·4 

Hlldisesi 
~~-

Büyük Millet~ih~lisinde dÜn 5 ki-
tilik bir encümen se~H~I __ _______ 

._ _ ~MeclW bqila Şemaeddln Günal• 
Ankara: 16 {a.a) Buyük Millet laede Refah vapuru • ' ı·· i d .,_. 1 kd t 1·tlr Bltfaci ce 

tay ın reıs ır n e ııı;ı ce se a e m-. • k Jer okunmuı ve bet kiıl· 
hidisesl hakkında Bqvekiletten per ..:zt:-Bundao sonra inhi1arlar 
ilk bir encümen teşkili için~ HÇi• yapb• .:!tbine, 1941 mali yıhı muva· 

"d" ı- w - 1938 malı yılı b ... 
umum mu ur uwu b BByilk Millet Meclfıi bütcesinde müoa· 
zenei umumiye kanaauoa ~. l'Ölıtereo D cedveline bazı iliveler 
kale icraıına v_e aak:..•:,.baları kabul edilmiıtir. 
yapılmaaıaa dair kaa aa boıinci maddeıine bir fıkranın eklenmesine dair 

k lik kan•• 
A.. er Jiyibuının birinci müzakeresi yapılmıştar. Fıkra ıudur: 

olan kaaao ilib altında bulunan ve bundan ıonra ıilib altına alınacak 
Halen • "dd 1 ' f f erattan tam hizmetlilerin muvazzaflık mu et era ııaı olan mavazza ıt hl 

tefrik edilmeksizin fevkalide halin devamı müddetince 3 ve~ ııa zmet· 
illerin (yedek ıubay yetişecekler hariç) 2 aenedlr. . • . . . • 

İkinci celaede reis encümen intihabının netlceıını bıldırm1ftır. En 
rok rey alanlar ıunlardır: ) F'L S 1 (K ) 
y Recep Peker (Kütahya), Yaaof Kemal (Sinop , ııı;ret ı ay onya, 
Fuat Sirmen (Çorum), Münir Çaiıl (Çorum). 

L. dberg f Rlyo dö Janeyro 1 n konferansı 

ordu hizmetind~ Samner Yeis 

.. 
t ' 

Albag Lindberf 

Mihver siyasi mü
messillerinin Ame 
rika memleketle
rinden atılmaları 
nı istedi 

Ankara radyo l'azete~I -t.T:y 
da hııme ın 

yarecl Lindberw, or 
1 

,. harp 

Ankara radyo wazet .. i- Bre• 
zilyanın merkni Riyo dö janeyro' 
:aa toplanan Amerika1ılıit blrtlj'I 
konferanıı, dünyanın Uriıini üzeri· 
ne çekeo ılyui bir bidlae olmak· 
ta devam ediyor. Urapıray harici 
ye nazın. bGtun Amerika miUetJe
rinla Mihverle ıfyaıi miauebede· 
rlni k•m•I teklifinde bulanm .. tur. 
Ameriita hariciye müıt91an Sam· 
ner Veli, söylediji bir natakta, A· 
merika devletlerinin lıtik1'Uerinl 
kaıandıkla11 rüadenberi bu kadar 
büyük tehlike ile ku4tlqmadıjuıı 

anlatmıt bütün Amerika yarım kü· 
ruinin Mihvere ka111 harbe fİrme 
ıine lüzum olmadıjını, Mihver dev· 
letlerl siyaai müme11illerinin Ame· 
rika memleketlerinden atdmalannın 
kifi bulunduj'ono bildirmiftlr. 

rirmi,tir. Albay, Ruzve tdı~ F kat 
ıiyaaetini tenkit etmektey 1' a 

·· · derhal aı· Japon taarruzu uzenne 
· · "raca· ker'i vazifeye girmek ıçıo mu 

atta bulunmuştur. 

Amerika 
ordusu 

3 milyon 600 bine 
çıkarılıyor 

V . aton 16 (a.a.)- Harbiye 
aşıo. "k 

Stlmson Amen a or 
nazırı Mlıter 3 ' milyon 600 
dnıu mevcudunun kardmai• bat· 
bin ıubay. v~ ere ~: bunun ordu 
ladığ'ıoı bıldırmh . r arttıracıjıoı 
mevcudunu bir mıı 1 

ıöylemittir. )- Harbiye 
Vqinıton 16 (a.a. 

naıırhiınm tebliği: . Kore ldor 
Japon tayyareler• f et· 

d d k. lstihkimlara taarruz -
a aaın a ı iki ini ~u· 
mittir. Bu tayyarelerlııl 1

baaarlar 
1 'bkimlara o an 

§Ürdük. ıtı daki kayıplar 
ve kıtalarımıı araaın taarrus 
h f'ft' Karada düımanın 

a ı ır. b ca devam 
f . i b'"t- hat oyun aalıyet u u~ Filipinli kıta· 
ediyor. Amerıkah ve k -ıtüa ol· 
1 d:ı.. sayıca ço u 
ar ~manın 1 • . tutuyor· • vzi erını maaına rarmen me 

lar. T · ı• 
Londra 16 (a.a.)-. aym~k 

d ha• ın· zeteıi, Maleıyadeki urum 

da diyorki: bü m 
cSinl'apura cepheden cu 

edilm•I mümkündür. Fakat ba pa• 
halıya mal olur. Düımaa buradaki 

mevıil~rimize rellnce ılddetll. b~ 
müdafaa He karıılqacaktır. Şımdı· 

kadar düşmanla kati bir muba· 
yeb ermedik. Sinrapurun bizim 
re e v • • k 

j lar içın ebemmıyeti ço 
ve apon bl 
bü üktür. Burayı korumak için ç 
, Y kirhktan kaçındmıyacaktır,» 

bır feda ( )- Avuıtrlll· 
Kamber• 16 a.a. 

B kıl. AvaıtralyahlarlD Ma· ya qve ı, , , d 
lezya cepheainia b~tı kuımıa 8 

harekete l'eçtijini bıldlr~lştlr. 
Vqlnrtoa 16 (a.a.)- Harbiye 

naıurlıj'ıaın bir tebliiine röre, bir 
Amerikan deolalblı 17000 tonili· 
tol ' bir ..aa 

Konferans ayın 26 aıoa kadar 
ıürecektir. Birletfk Amerika hükO
metinla, diğer Amerika bükOmetle 
ri üzerinde baıkı yapmaktan çeki· 
oir bir vasiyet aldJj'ı &'Örülüyor. 

Hava devi 
A m eri k a 1 ı la 
mÜthiş bir bom

bardıman tayya 
resi y a p t ı 1 a 

Ankara Radyo Gazeteıl -
Amerikalılar «Hava devi» lımlai 
verdikleri yeni bir tayyare yap· 
mıılardır. Bu aj'ır bombardıman 
tayyareıinin ber biri iidbln beywir 
kuvvetinde 4 motörü vardır. Bo. 
ya 52, kanat uzunlaia 61 met. 
redir. AjırJıjı 63 tondur. Bom. 
bardıman tayyareıi olarak kulla· 
nıldıjı takdirde 11 mürettebatı 
balanacakbr. Nakliye tayyareıl 
ıeklinde kullanılıraa 150 er tqıya 
bilecektir. Tayyue Amerikadao 
Avrupaya inmeden rldip relebl. 
lecektir. Tayyarenin bol miktarda 
topu ve mitralyözü vardır. Tec. 
rübelere buıünlerde batlanacakbr. 

Bir Polonya denlzaltı· 
eının muvaffaklyetl 

Londra 16 ( a. a.) - - Bir 
Polonya denlzalt111 ıUibh bir r• 
m.lyi torpillemlf, orta büyüklükte 
bir laf e r•mlıiol de top at91iyle 
batırmııtır. iki defa torpillenen 
bir torpido muhribinin de battıiı 
sanılıyor. Bundan bqka, himaye 

ile aiden iki iaıe remlli de torpil· 
lınmlftir. 

Ankara Radyo wazetesi -
Ruıyada Sovyet baskıaı l'İttik· 

çe artmaktadır. Ruslar ağır kayıp• 
lar veriyorlar. Fakat Almanlara Ja 
ilkbahar taarruzu için hazırlanmak; 
tan alakoymaktadırlar. Almanların 
yaz planları tatbik edilemeditl 
l'ibi kış planları da tatbik edile• 
memiştir. 

Alman kıt hathnın nereıi ol1 
doiu söylenmemiştir. Şimdiye ka· 
dar varılıp varılmadıj'ı da belli 
dej'lldir. Ruaların, Almanlara nefeı 
bile aldırmadıkları muhakkaktır. 

Banan içindir ki Almanya ve 
ftalya, mihverin küçük ortakları 
Romanya, Macariıtan ve Finlindi. 
yadan daha fazla fedakarlık iste• 
miılerdir. 

Macariıtanda ltalya bariciyl 
nazm Kont Ciyanoya kabul içi 
tertip edilen tören, Ribbentro; 
için tertip edilen törenlere benzeı 
ıneitedir. 

Yunaniataodao &'elen bir bal:>or 
de, bazı Balrv kıtalarına Sarbla· 
tanda vazife verlleceii bildirilmlf · 

tir. Mihver, kilçük ortaklarının u• 
keri lutalanoı Avrapadald lfl'al 
kanetlerl yerine ikameye ve kea. 

di kuvvetlerini Rua cepbeaine çek 
meie hazırlanmaktadır. 

Son haberlere nazaran Raı cep 
beabıde h• iki tarafın dorumu ıöy· 
ledir: 

finllndiya cepbeıiade Ruı baı· 
luıı devam ediyor. Buradaki duru· 
ma Sovyetlerin lehinde l'Örmek ka· 
bildir. Almanlar bu cephedeki teh 
likeyi öole1111ek için Finlandiya or· 
duuoa takviye etmek lüzumunu 

Sovyetler 
smolenske 
175 kilometre 

mesafeye 
kadar 

yaklaştl 
Taganrog'ta 
yeni bir Rus 
teşebbüsü 

imanlar ilk b•b•r 
taarruzu için ha· 
z1rlanmaıa lmkln 
bulamıyorlar 

daymQflardır. 

Lenlnrradda her iki taraf mev · 
zil taarruzlarda bulunuyorlar. Ooe 
l'a l'ÖIUe İlmen wölü arasında hiç 

bir Alman kalmamııtır. limen göli· 
le Kalinin araaıodaki cephe kıamın· 
da her ilıi taraf da müdafaa halin 
dedir. 

Kalinin bölwesinde Raalar 
Simolenıke doiru bir ilerleme yap· 
mak iltemiıler, ıehire 175 kilo· 
metre meaafeye kadar yaltlqmıı· 
lardır. 

Harkoftaki Alman kıtaları mu• 
kavemet ediyorlar. Sovyetlerin Ta· 
ganrow bölweainde yeni bir teşeb· 
büıte bulundukları bildiriliyor. 

Kırımda kayde deier bir de· 
iiıiklik olmamııtır. 
Berlin 16 {a.a.) Tebliğ: Doğuda şİ· 

mal ve merkez keıimlerlnde mu· 
harebeler devam ediyor. Burada 
düıman ıüvarilerine kartı hücuma 
geçen bir piyade taburumuz dün 

bir kasabayı ele l'eçirmİf ve 10 

topla bir çok aju makineli, mayin 

atıcı makine ve yüzlerce tank al· 
mıı, 300 den fazla. bolfevik oldiir· 
miiftür. 

Tayyarelerimiz Kerç y~!rlnla· 
rıoda 1500 tonluk bir ~~ ba
tırmıı, bir muhrip de atar ı....... 
oj'ratılmıttır. 

Baıde~izi weçidinde bl' ~az 
kıran bombalarla •i•r lıasara .,,. 
ra tılllUflır. 

Mıkova: 16 [a. a] - SoYyet 
husaaı tebliii : 

Bab cepb81inde kıtalarımız 6 
ili 15 ıoa kin ana kadar d6paandan 

331 top, 50 tank, 155 maynyanataa, 
7 44 mitralyöz, 59 taak kup koy· 

ma tüfeti, 199 otomatik ve 4644 ldi 
tüfek, 1446 otomobil, 175 moto. 
siklet, 1039 biılldet, 558 yünlü ta· 
ııt ve pek çok dij'er harp malıe 
mesi iitinam etmiıtir. 

Danlardan bqka tank ve mo· 
törlü taııtla fabrika ve demiryolu 
levazımı dola 2 tren de ele weçi· 
rilmiıtir. 

Bu müddet içinde Alman za · 
yiatı 14,000 ıobay ve eri weçmittir. 

Hususi müesseselerde 
Çalışanlar ve palı.alılık zammı 

Fevkallde zam llJlhaaı gtirUtUIUrken bazı mebuelar 
bu meeele Uzerlnde HUkOmetten lzahatlatlr.ecekler 

Ankara 16 (a.a.)- Memur ve müstahdemlere 
verilecek f evkalide zam hakkındaki liylha bütçe 

encümeninde tetkik edilmektedir. Encümenin eıaılı 
bir tadil yapmayacaiı anlaıılmaktadır. 

Mileııeıeler baremine tabi müe11eseler memur· 
lannıo tekaüd tevkifatı b ... p edilmeden zammı ala· 
bilmeleri için bir ceryan vardır. Böyle hareket daha 
adil ıayılmaktadır. 

Layiha umumi heyette rörüıülürkeo bazı mebuı· ... ların buıuıi müeueselerde aylık, haftalık, gündelik· 

le çaI.ıanların vaziyetleri hakkında biikGmetin ne dü. 
şüodüğünü sormaları, bu mevzua temu etmel•ri ib· 
timali kuvvetlidir. 

Bundan bqka, mahrukat bedelinin müe11eıeler 
memurlarınada teşmili, 1500 rakımı yerine 1000 ra· 
kımı eıasmm tesbitl lstenilecektlr. 

, 

Alman 
mağlQ 
olursa 

Milli varlığı 
kaybedece .. .•.. ,~ 

ve ceplıegi ... ,. ,..., .. 

birliiinin Balkan nıemleke 
devamh bir ıalha kavuıta.-ı 
dan bıhsetnılt. Yuaniltan v 
fOllavyanın J•Pbiı fedaklrh 
zaferden IODra hakiki kıyme 
ölçülecethM ..... old•iana 
lemiştır. 

Y11r011avya kral., cev 
anlqmanın Doia Avrapa'da 
bir ılyul birlliln kaı'JlllMM ...... 



AHİLİ HABERLER 

•• Eµgun ve garın 
~c'apılacak maçlar 

t 
-.ar arası futbol lia- maçlarının en mühimi olan Adana Erkek 

1 Öğretmen okulu karşılaşması bugün öğleden ıonra saat 14 t-s 
~adyomunda yapılaca1c*t'ır. lkl takımın alacığ'ı netice okullar ara· 
ır11zhkla bekJenmektedir. Maçı, Ehemmiyetinden ötürü , Beden 

1 Müdürünün idare etmesi, okullar arası maçlar1 tertip heyetince 
~rılmıştır. 

bt 
et Yarınki lig maçları 

Tan Sinemasında 
Bu Ak,am 

Büyük seri Filmlerin en heyecanlısı . Dehşet saçan teşkilat her 
sahaesi seyredenleri heyecandan meraktan coşturacak 

Muazzam F ilm 

ÖRÜMCEK ADAM 
36kısım büyük serial filmin hepsi birden 

DIKKA T: Sinema saat tam 8.15 başlar 

P~k Yakında Pek Yakında 

Türkçe Sözlü Büyük Şark Filmi 

• 
1 ASRI SINEtJ]i!\DA j • • • • 
: Suvare BU AK ("f AM Matina : ! 8,30 Y· 2,30 ! 
: Siyah Afrikaoın derinliklerinde ... Balta girmemi4 ormanın : 
: tehlikeleri ve erkeklerinin arzuları arasıod'a ... Bir kadın sov· : 
: gilisine kavu,uyor... Kin ıaikasile biribirine düşman iki erkek : 
: Tehlikeden kuıvetli AŞK : 

i ÇAM SAW~~GODA 1 
: Ba, rollerde: Annsothern - John caroll en canlı, : • • : en ihtiraslı ve orijinal Macera va Aşk Romanı : 

i iLAVETEN AŞK iLANLARI i 
darl'l Bölgemiz gençlik kulüpleri arasında lig maçlarına devam edi· 

b. Maçlara saat l 1.30 da başlanacaktır. 
ardım Bay Nihad Cılba'nın idaresinde Ceyhan - incirlik, Hakem 

A'n Gülrün idaresinde Adana. Malatya Mensucat, Hakem Bay Abdi 
tal idaresinde de Altıncı Demirspor - Milli Mensucat Gençlik 

dır'lig maçları yapılacaktır. 

ı: • 
Zal Oğlu Rüstem · ı e"AŞrili~i8~i·:··Tarzancag~ii;~;·di 1 

.................. ııııiiiii.............................. . . 

eli SAKARYA KIR KOŞUSU Adana Birinci icra dairesinden : 
Gayrimenkul Malların açık artırma ilanı 

ğe Ln atletizm federasyonu proframı mucibin:e Tü~kiyenin her ye· 
a~karya kır koşusu yapılacaktır. Bu koşu bolremızde aaat ıı de Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri H. M. 
ar ,ktır. menkulnn ne olduğu: Beş parça tarlanın se · 13 7850 
lü~ kizde bir hissesi altı hisse itibarile bir hissesi 137 8500 
m ~ 516 liraya mıaka yazm,d Gayrimenkulün buluduğu mevki, mahalle 18 3800 
lea>.~, I ' I I ~ Halil oflu Mehmet isminde si, sokağı numarası: Adananın Kadı köyünde 36 7600 
B biri, Mıska yazmak bahanesile Ha· Takdir olunan kıymet; Beher 919 metre 27 5700 

ı san ojfo Kadirin 516 liruıoı çal bb 23 l d 1jldlmet, anormalzamanlarıo mura aı ira ır. dıj-ı iddia edildiğinden, yakalana · 
hır" güolerdenberi kazançları rak adliyeye verilmiştir. Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat : Adana 2 ncı ıcra 

n.,r nevi mües.1e10 ve fabri- dairesinde 7.2.942 cumartesi günü saat 10 • 12 ye kadar 
ı•lerinden kazançlarının yüz· Dr. fahri kurtuluf birinci ve 17.2.942 salı günü ayni saatta ikinci artırma ya· 

e~;'>eşi nisbetinde bir vergi Doktor Fahri Kurtuloş, 120 pılacaktır. 
1 t e bu husu. lira ücretle Seyhan Sıtma müca· J · ;arar aş ırmış v 1 • şbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 16. 1.942 tari· 

ı3 · · b l maya delesi tabiplig" ine tayin edilmi,tir. 
ı anun proıesı azır a y hinden itibaren 853 numarasile ikinci İcra dairesinin muay-
~tır. Proje pok yakında Bü 1 

:rlet Meclisine aevkedilecek· 1 nn ~ ırr V İM' yen numarasında herkesin görebilmesi için açıidır. handa ya· 
v' _ ..L ..c.ı. .ı~ zıh olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
A Dahiliye Vekaleti, nahiye 77 Sonktinun 1942 853 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 
e ıri için yeni bir kanun li· . CUMARTESi 2 • Arbrmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 

lar hazırlamıştır. Bu lôyihaya YJLıl'42 • A Yıl Gün: 16 KHım 71 yüzde 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
aliıhiye müdürlüklerine getiri· Rumt 1357- Sonkln\Ul 4 mektubu tevdi edilecektir (124). 

ı1.ıanlar ya lise veya orta Hicri 1360- Zllhlcce 29 3 • İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
ye mezunu olacaklardar; ka· irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarım 
u ihanmı da behemehal ka· ı Bu ' hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 

'm ıarttır. Nabiye müdür· .__G_e.....,.c_e_N_ö_b_e_t_ç_i _E_c_z_a_n_e___ den itibaren ıcr gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
ıe kabul edilecekler merkez muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
ı. ,~ tl t •-·ıA t d 6 .. ahs·ın Eczanesi 
[

11•Ye er efa.ı a ın a ay ~ sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
recekleri gibi 2 aylık bir (Y eniotel yanında) hariç kalırlar. 
ıa tibi olacaklardır. 
ı 4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 

yjhiye mlldürlülderinin maaı· el konmaması ve bunlara ihtiyacı şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
liradan başlayayacak ve olan yünün verilmeai Ticaret Ve· 
l k d k 1 J tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. [ u i maaşa a ar yü se e. kil ıince muvafık rörülmüıtür. Bu 

C Nahiye müdürleri ayrıca bc.s~staki kararname yakında neş · 5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ha· 
iif'ltt,,.•J,..; ...ıold '--- :ı : -- ... ,-~1·ıecektı'r. aırıldıktan sonra en çok artıran ihale edilir. Ancak artırma 

t ·-----·. ;.J W.1j4 .... • 1 · - • b b l 
0 cer kuraa da tabi olarak ter· .Masrra ~itmit olan Ticaret ve· bedeli muhammen kıymetin yüzd~ yetmiş eşini u maz veya 

tabak oldııklanoı iıbat ede kileli ltbalit ifleri MüC:lürü Nec satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
:lir. meddin, Vekiletten aldıiı emir nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
t Ankaradan bildirildij'İne üzerine lraka reçmiftir. Müdürün caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artır 
Mantoluk kadın kumaşı do- burada da ithalat i}leri etrafında taahhüdü baki kalmak üzere arlirma on ıün daha temdid 
el tezgihlarıntn yünlerine görüşeceği anlııılmaktadır. ve onuncu gunu aynı saatta yapıfacak artırmada, bedeli sa· 

tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel '--------.. ı o M A N : 43 J Dörtler Kulübü 

=====ÇEViREN: MECDi ENON= 
luaro alnını kırııtırarak : 
1- Hakkınız var, Hastinrı, 
' çarelere ba4 vuralirdi. Fakat 
kna edici şeyler olamazdı 

lr... Sizce bir adamı boş yere 
1.nek akis sırmaz bir 4ey 
numara Dört sizin gibi dii4ün· 

8 r. Ben şimdi onun düşünüş 

l' ı pek iyi kavrayabiliyorum. 
•. ı,un esnada Savaronoff rolünü 
~akta büyük bir zevk daya- 1 
r,.iüphesiz rolünü daha iyi oyoa· 
fJlek için başka oyanlar rörmüş 
" isterdi ... Alnını buruşturup 
ı hakkında muhikemeler yapı• 
luş gibi hareket etmesi berke· 
~likaaını çekmekteydi. F alıiat 
IJnız iki hamle yapabilecek 
r bu oyunda mahir oldotu ve 
daha fazla öirenmek ibtiya· 

Londranm ıisli ve ratultetli rüole 
rioden birinde, Puaro ile beraber, 
ocaj-ın başına oturmuş derin düşün 
celere dalmıştık. Arkadaşımın, dıı· 
dıklarında hafif bir tebe11ümle ba 
na bakmakta olduiuou 2örünce : 

- Düşündüklerinizi öğ-renebil · 

mek için iki metelik verirdim ! di . 
ye kendiıioe takıldım. 

- Ne mi düfünilyordum ? ... 
Yaz ortaıında buraya geldij-iniz 
zaman, yalnız iki ay kalmak üzere 
memleketinize dönmüı oldağ'unazu 
ıöylediiinizi düşünmekteydim. 

Miqkül mevkide kalmıştım : 
- Banu söylemiş miydim sa· 

biden ? Hiç hatırlamıyorum doi· 
rusu 1 

Puaro gülümıemekte devam 
•ttl : 

elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 
6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 

hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiı olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce ahcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Beı parça gayrimenkul yukarıda gösterilen 7-2-942 17-
-2-942 tarihinde ikinci icra memurluğu odasında işbu ilan 
ve göserilenartırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilin olu-
nur. 1617 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

i Satılık i 
!Biçer döğer makinesi! 
ı Rus marka son sistem bir biçer döğer makinası bir ı 
ı çok yedek aksamı ile birlikte satılıktır. ı 
ı Taliplerin lskenderunda Tüccar Ali Güngör, Ada· ıı 

....................................................... 

Adana As. dairesi satınalma komisyonundan 
1- 12· 1·942 tarihinde kapalı zarfla satın alınacağı ev

velce ilin edilen 20 000 kilo Sığır etine talip çtkmadığın· 
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 6000 lira olup ilk teminat 950 
liradır. 

3 - ihalesi 30-1-942 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Evsaf ve şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen günde teklif mektuplarını ihale 

saatından bir saat evveline kadar komisyonda bulundurma
ları ilan olunur. 

1603 14-17-22-29 

Al saray Sinemasında 

1 

BU AKŞAM 
-ı-

Mevsimin En Güzel Süper Filmi 

==!Bir Kış Gecesi I== 
Baş Rolde: PIERRE BLANCHAR 

Fransıca Sözlti ve Şarkılı Büyük Muzikal Film 
• 

-2-

Herkesi alakadar edecek derecede kuvvetli bir mev:ı:ua sahip 
olan Şarkın en büyük ve muhteşem filmi 

1 TUrkçe SözlU ve Arabca Şarkıh 1 

.Kızım · Duymasın 
Baş Rollerde : Bedia Musabnl ve Marl Kulnl Tarafından 

Zevk safa aleminde hayat süren rünahkir kadınların k ızlarının 
namuslarını kurtarmak için Hayatlarım nasıl 

feda ettiklerini gösteren muazzam film 

2.30 da : KRALiÇE KAL01 - KIZIM DUYMASlN 

1 

lskenderun As. satınalma komisyonundan 
1 - Garnizon ihtiyacı için İskenderunda anbara teslim 

ıartile ( 4500) kilo sade yağı toptan veya ayrı, ayrı partiler 
halinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 20-1-942 salı günü saat 15 d e lskenderun· 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 7515 lira olup muvakkat temi· · 
natı 565 liradır. 

4 - isteklilerin tıtyin edilen gün ve saatte kanuni · ve· 
saik ve teminatları ile birlikte komisyona müracaatları ilin 
olunur. 1604 14-17 · 

lskenderun As. satınalma komisyonundan 
1 - Garnizon ihtiyacı için İskenderunda anbara teslim 

şartile (6800) kilo s 1de yağı toptan veya ayn, ayrı partiler 
halinde pazarlıkla satın alınacaktır . 

2 - ihalesi 21-1-942 çarşamba günü saat 15 de ıskenderun 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (11356) lira olup muvakkat temi · 
nah (852) liradır. 

4 - isteklilerin tayin edilen gün ve saatte kanu ı i vesaik 
ve teminatları ile birlikte komisyona müracaatları ilin olunur. 

1605 r 14-17 

lıi~setmedij-i için heyecan duy
) rdu ... Tam rakibinin hamle• 
mukabelede bulunmaıı icabe· 

,ii zaman ölümünü intaç ede· 
tertibatı almıı bulunuyordu ... 

t, Hastinrs, fimdi bizim dostu· 

- Hatırlamaz olur musunuz 
biç ? Peki ama o zamanki taaav• 
vurlarınızı değiftirmenizin sebebi 
DO ? ' 

- Şu Dörtler'inki gibi b lli 
h bir İşe parınaiımızı dola iıktan 
sonra ıi%i yılnı:ı barakabilirmiydim? 
Poaro ba4ıoı ıalladı : 

ı d A · "' . .. t ı na a zrz nacrge muracaa . ı 

ı ı 1597 11 · 1417-2023 ı -----------------,--
ııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııı 

un, haleti ruhiyesinl anlamaia 
ayorum. 
Omuzlarını ıilkti : 

, - Peki, haklı oldujııouza farze. 
m ... Fakat neden boş yere böy· 
tehlikeli bir işe riri4ti ? 
- T eblike mi dediniz ? Ne 
lkeıi ? Yoksa Japp işi hıllede· 

miydi sanıyoraunuz ? Hayır 
tam eier numara Dört nfak bir 
a yapmamış olsaydı biç bir 
likeye maruz kalmış olmaya• 
dı. 

- Hanri bata ? 

Puaro'non fikir hücey~elerini 
~:'ı itibara almamlJlt. 

Dostumun bir çok meıiyet ve 
iJetleri bulondaiunu fakat le· 

pıla h~ bir alil-ası olmadıj'ıoı 
kere aha anlamak imkinını 

dum. 
YJ.!J ... 1~1... - ı,,.,,,, 

- Evet bende öyle düşünmüş· 
tüm. Siz çok sadık bir arkadaşll· 
nız, Haıtiors fakat karanız acaba 
bu hususta ne dütünüyor ? 

- Kendisine tefarruatt.ın b•h· 
aetmedim ama vaziyeti anladığın 

dan eminim ... Ve bir arkada,ımı 
bırakıp yanına dönmemi hiç bir 
zaman benden istemiyeceğ'İne do 
kani bulunuyorum. 

- Evet •. Evet o:ıarı · aamim İ · 
yetinden füpbem yok ... Fakat kork · 
aram bu iş biraz uzayacak ... 

Omilliz bir tarzda başımı 111 
ladım : 

- Evet, altı ay oldu. eledim. 
Ne yapabildin sanki ?... D<>iruıu 
no ıöylememi laterseniz, Paaro, 

Orman cevirge müdürlüğünden: · 
' Orman Em vali Satış İlanı 

Milcdarı 
Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiyatı 

M3 D Lira Kuruş 

Çam kereste 141 000 690 90 
1-Seyhan vilayetinin Bahçe kazası dahiıinde Kurtkulağı 

ormanından 141 M3 Çam miktarında kerestelik sahşa 
çtkarılmıştır. 

2 - Satış 26 1/942 günü saat 15 d e Seyhan orman da· 
iresinde artırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher metre mikibının muhammen fiyatı 4 lira 90 

kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Oıman Umum 
Müdürlüğü Seyhan Orman Ç. Müd. ve Bahçe Orman B. 
Şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat.teminat 51 lira 82 kuruştur. 
6 - 'Satış umumidir. ---

Belediye Reisliğinden: 

(Ekmek karflan dağıtılacak) 
1- 17· 1·942 Cumartesi günü saat 14 den itibaren ekmek 

kartlarmın dağıtılmasına başlanacaktır. 

2 Ad'a yazılı olan kartlar evlere getirilip verileceğinden 
.herkesin nüfus hüviyet cüzdanlarının toplu bir halde bulundu 
rulması ve tevzi guruplarına kolaylık göst~rilmesi sayın hal· 
kımızdan rica olunur. 

3. Kart ile ekmek verilmesinin , tatbikatı~a baılanacağı 
gün ayrıca ilin edilecektir. 

. ' 

Halk evi 
Reisliğinden : 

Belediye sokağındaki kil· 
tüphanemizin bundan sonra 
salıdan başka hergün gecele 

16- 17 1616 
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