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P ı y • t ı (8) K u r u • t u r ~ SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE 

Perapalas suikasdı 
ve -Alman ajanları 
Hô.disede Alman ajanlarının 1 

mesuligeti sabit olmuş değildir 
Ankara 1?. (a.a.)- Anadolu ajınıının öjrendiiioe ıröre, Tanca hadisesi hakkında Taymis gazetesinde çr 

karalt muhtelif aianslar tarafından neşredilen ve Sofya fo,;liz elçisinin şahsına karşı 19taobulda Alman ajanla· 
rı tarafından yapılmış bir cinayet teşebbüıünd~n babıeden haber üzerine, Perapalas suikaıdı esnasında yapı· 
lan tahkikatta Alman ajanlarının mesaliyetioia •abit olap olmadığı haklunda sorulan bir suale, selibiyetli Türk 

makamları c hayır 1 » cevabını vermişlerdir. . . . . 
Not: T4nca hadisesi geçen cum wünll olıaaıtar. lngılız dıplomatık çantalarının bulunduğu taklide bir infl· 

lik vakua gelmiş, takıi civarınılaki 14 kişi ölm~f·. 36. kişi yaralanmıştır. infilakı müteakip nümayişler yapılmış· 
tır. lnrilizler hadisenin Mibnr teşYlkile yapıldıgı ıddıasmdadır. Anadolu ajansının bahsettiği Taymiıin telgrafı 

şadu:~llyük Britany• ile fıpanya arasındaki münasebetleri vabimleştirmiye azmetmiş olan Alman ajanları faali· 
yete koyularak ahıkın oldukl~rı bir sistemi yeoilemişlerdir. Hatırlardadırki, Alman ajanları lnrilterenin eski 
Sofya Etçf91nf de lttanbulda ık.en öldürmiye çalışmışlardır. Yine hatırlardadır ki, Madritteki lngiliz Büyük El· 
çiliii öoilnde geçen haziranda düşmanlık nümayişleri hazırlamışlardır. 

Hidiae, lspaoya makamları nezdiode şiddetle protesto edilmiştir. » 

----·------~--------------...... Tetrlf masunluju 
kaldırılan 

Urfa Mebusu 
tevkif edildi 

Emnigeti suiistimal suçlu. 
larının mu ha kem esine 

Anlcara'da başlandı 
Ankara ( Husa'li ) - Türk 

Maarif Cemiyetinin Ankaradaki 
Yenişehir kolejinde yapıldıiı id. 
dia edilen bazı yolsuzluklar sebe. 
bivle .ouhakemelerine lüzum arö 
rülen ve bir milddet önce tepli 
maaunluiu kaldırılmış bulunan c• 
miyet eski reisi Urfa Mebusu B. 
Refet ulgenle, kollej etki muha
sebecisi B. Zeki Ülgen haklarında, 

ceza muhakemeleri usulü kanonunun 
104üncü maddeıine uyularak dün tev 
kif müzekkereleri kesilmiş ve iten· 

dilerl Ankara umumi hapishane· 
sine rönderilmişlerdir. 

Emniyeti sayiıtimal ve reımi 
evrakta bozuntu yapmak aaçların· 
dan takip olunan eski reiı ve mu· 
basebecinio duruşmalarına Anka· 
ra üçüncü asliye ceza mahkeme 
ıinde başlanacaktır. Duruşmalar, 
mevkufen yapılacaktır. 

----------------------==========================================:::::::====================== 
Gazet dö Lozan'ın 

bir yazısı 

Türkiye 
Hudutlarına tecavüz 

edildiği takdirde 

harbe 
girecektir 

Tü1kige'de, sulhu mu· 
haf aza golundalci gag· 
retlerinden dologı lıer· 
lceı hülciimete min 
nettardır. 

Lozan 12 (a.a) - Gazel dö 
Lana cTlrki)e'de» b.tlılclı ya 
zısıoda diyor ki : 

«Türkiye bitaraf kalmak az. 
mincledir. lol"iltere ve Fraon ile 
muayyen bazı hallerde yardımlaş 
mayı tauauaun eden bir muahede 
imzaladığı gibi Almanya ile de 
1941 de toprak bütünlüğüne ria· 
yet ve iyi bir dostluk ihtiva eden 
bir pakt imzalamıştır. Ankara hü· 
ktlmeti Türk hudutlarına tecavüz 
edildiii takdirde harbe ıirecei'ini 
açıkça söylemiıtir. Modern silah 
lara ve kuvvetli bir orduya malik 
oldu(u için korkacak bir tarafı 
olmadı(ına herkesi inandırmıştır. 

Sunanla beraber sık ıtk Türkiye· 
den babMderek, durama hakkında 
çeıitli mGtalialar yürüt6liiyor. 

Mohariplerin Türkiyeyi her 
tara.ftan çevirmeıi, Akdeniz ve 
Karadeniade vapur i.şleyememeai 
ve uınami harp şaı tlaranın tesiri 
dolayısile Türkiye'de eltooomik 
daram zorlaşmıştır. Dış ticaretin 
gittikçe rerilemesi rünlü~ a-elirini 
azalttıiı ribi bir çok f abrıkalar da 
ham madde bıılunmayışından dur
muıtur. Bu haller bilhat1a <>rta 
11nıflara darlıia ıokmuştur. Bıı· 
nuola berabw hükOmete karşı 
biç bir ıikiyet yükselmemiştir. 
Teraiae olarak amumi intiba hü
kQmetia memlekete karşı vazife
sini tamamile yaptıiı merkezin• 
dedir. Sulhu muhafaza yolundaki 
rayretleriocleo dolayı herkes hü· 
lı.Qmete minnettardır. Fakat milli 
topraklaran her ne pıha11na oluraa 
olıun koronmaaı ve her türlü mü· 
dahaleye karşı koymak huıosanda 
milletle hüktlmet mot•bıktır. Bu 
sebeple arar askeri şartlara ve 
ıilihlanmıı bir vaziyette bekle· 
meie şiklyet etmeksizin katlanı• 
hyor. » 

Gaaete, yazııını şöyle bitiriyor: 
«Tnrkiye Cumhuriyeti 20 yıl 

anc. bqlanan .. ere devam ediyor.» 

Alllarika ile Visi 
ara!~~.~~- ~~zakereler 
ka Hariciye mllst91:,.~·~- Ameri· 
tir ki! .ı. demif · 

«Vişi hOktlmetile yapılan 
z.akereler clddl mahiyettedir. k:: 
natulan m11eleler Amerika birle4lk 

devletlerini bilhassa ılikalaodırı. 
yor. Şimdilik bunları mlloakaıa et· 
.. \ let•iyoram.» 

8/R TEZGAHTA ÇALIŞMALAR 

Bir Ayda 114 79· 
domuz öldürüldü 

Yabani domuzlarla savaşta köylümüzün 
çok büyük yardımı oluyor 

Ankara - Zirai ilretimin arttırılması yolunda geniş lldımlar at•lır· 
ken bir yandan da zararlı hayvanları yoketmek bakımından zirai mil· 
cadele te~li:illeri çalışmalarına hız vermiştir. Mevsimin uyiun g~çmesin. 
den istifade olunarıo.k hemen her viliyette yaban domuzlariyle sürekli 
mücadele yapılmaktadır. Son bir ay içinde öldürülen yaban domuzu sa· 
yısı 11479 a bulmuştur. Faaliyet en fazla, mücadelenin yapılmakta ol• 
dap 54 vilayetten fzmir, Antalya, M"rdin, Barsa, Maraf, Hatay bölıre• 
terinde rörülmüştür. Girdlii ve a-ezdlii yerlerde çok büyük ziyan ya· 
pao yabani tlomuzlarla savaıta köylilmllzün çok büyük yardımı olmak· 
tadır. 

Bundan baıka, mevacdu pek çok olan tarla fareleri de yardan 12 
vilayetinde reniş alanlarda rörnlmüş, vilayetlere önceden yapılan tebllt
ler ve vaktinde aldırılan tedbirler ıayuinde zarara meydan verilmemif· 
tir. Son yıl içinde 12 vilayette ceman 165.686 hektar fareli arazi teıbit 
edilmiş ve bunun 73,806 hektarı tamamen temizlenmiş. 81,880 bekta• 
rıoda da kesafet epeyce asaltılmıttır. 

Son günlerde hir çok yerlerin karla örtülü olması yüzünden savaş mavakka 
ten durmuştu. Havalar düzeldii'inden mücadeleye tekrar ririşilmiştir. En 
fazla fareli arazi bulunan viliyetlerimiz lçel, Konya, Seyhan, Kara, Kas· 
tamoni ve Amasyadır. 

Avustralya' da 
Yeni kuvvetler si
lah altına allnıyor 

Kambera 12 (a.a) - Harbiye 
Nazarı Fora, 35 ile 45 yaş arasın· 
daki bekarlarla 18 ili 35 yaı ara
ıındaid e.lilerin ~ilah altına alına
caklarını ~• banlar için bilyük·mik 
ıarda ıillh ve techizat yapılmakta 
olduğuna bildirmiıtir. 

Vaşington 12 (a.a) - Harbiye 
Nazırhiının tebliii : 

Filipinlerde Bataan yarımada· 
tındaki şiddetli muharebeler ve 
dilşman hava faaliyeti biasedilir 
derecede azalmıştır. Fakat dilşma· 
Dın aldıiı takviyeler yakında tek 
r.,. toplu bir hilcum yapacafını 
röıterlyor. 

Cevit naaüode 6 dUıman uçaiı 
diltilrdQk, Bir tayyarı kapettik, 

Yersiz Bir 
hatır/atış 1 
Ankara 12 ( Radyo razetesi) 

Macari!ltanda bir Nazi rejimi· 

nin kurulması muhtemeldir. Bir 

Macar gazetesi - Türklerle Ma. 

carlar arasında yapılan eıki savaş· 

lardan da yersiz olarak bahsettik. 
ten ıonra - demiştir ki: 

« Şimdi Macaristan için tarihi 
ıaat çalmak üzeredir. Macar mille. 

ti bu defa da medeniyetini, kültü. 
rünü tehdit eden Bolşeviımle ••. 
vaş zaruretindedir. » 

Bulgaristanda da Nazi rejimi· 
nin korolmaıına dair bir temayül 
sezilmektedir. Bir razete, meml~ 

kette otoriter reiim kuralmaıaaı 
ilıri ıllrmıktedir. 

Urdurma bir haber 

TDrk-Rus 
Hududunda 

ı Çarpışma 

yoktur 
Moskova 12 (a.a.)- Tas ajan•" 

ıı bildiriyor: 
Hıvas-Ofi ajansı Bordo'dan 

verdiii bir haberdeı Türk • Sovyet 
budadunda bir bidiae olduianu bil· 
dlrlDİftir. Bu habere röre, Batum· 
da bulunan müteaddid Sovyet ta· 
baro millteci olarak Türit toprak. 
larına sözde reçmei,. teıebbils et· 
miıler, ölenler olmuş ve ryarah 30Ö 
kadar Sovyet askeri Türk toprak• 
larıoa geçaıiştir. 

Havaı • Ofi ajansının Sofya. 
dan aldığı bu haberin, ancak ismi 
Fransız olan ajanı tarafından efen
di!eri Alman faıiıtlerinin emrile vo 
tahrik makıadile baıtan başa ay• 
durulmuş kaba ve bocerikıiz b. 
yalan olduğunu Tas ajansı be an•: 
me:ı.undur. y 

Anadolu ajansının notu-Aoa· 
dolu ajansı da selibiyetli mah. 
fillerde yaptığı tahkikat üıeri· 
ne, Türk-Sovyet badadanda 
hiç bir bidiae reçmemiş oldu· 
juno bildirir. 

Macarlatanda adam it•· 
••n• 200 gram ek .... k 

Zilrib 12 (•.a) - Bact.p.P· 
den bildirildijfoe wöre, Macariıtan 
da iündelik ekmek tayını barlln· 
dın itlbareo adam bqına 250 rram· 
dan 200 ırama indirilmlftlr. 

FARE 
Mücadelesi 

- Vali dün civar tarlalarda mü- -
cadele şekilleri ve neticeleri 

- . ha~kında tetkikler yaptı -
Dün Vah B. Faık Ostnn. yananda Ziraat ve M- d 1 _ 

Ç"f . s· r-- d b' Ü ·ı ld uca • e mlldurlerl 
.ı t~ı fır ırın en dırım mk~sUıı . o ata.halde civardaki hububat tarlala 

a-ıtmıı, are mllca e e şe ı era ve neticele . hakkınd lıl 1 
moıhn. Zehirli yemlerin muhtelif l•kill . rıl e Hna. a tet ' erde ba 

· • erıy e v ....... a razh fişekl 
yapılan ba mücadelelerden çok ıyı ll•ticeler abndıi• rö ül -

Çiftçilerimizin milzaheretiyle, tarlfata d . . d m; müıtur. 
edildiii takdirde, esaıen mücadele ıey .. indaıresıol e ol cadeleye de 
t b b e aza ınış ara fare ife 
amameo önüne reçilebileceii ve u nbat mahaalümüıiln fare 

randan kurtalacafı anlaşılmıthr. ur 

Londra r•dvosuna 
ı öre 

Singapur'd• 
ingiliz 1 

durumu 
dDzelmiş 

Japonlar son muka-1 
vemeti kırmak için 
şiddetli temizleme 

hareketine geçtiler 
Tokyo 12 (a.a) - Ôileden 

ıonra nrşredilen Japon tebli(i ; 
Japon kuvvetleri, tayyarelerin 

de yardımile, barüo şafakla bera~ 
ber Sinrapor su hazin11i yakınında 
beliren düıman mukavemetini kır· 
mak için ıiddetli temizleme hare
ketine reçmiıtir. Dün düşman meV• 
zilerinin çok derinlerine riren di
ğer kuvvetlerimiz adanın obemmi
yetli iıtıhlLimları üzerinde kat'i 
bikimiyet temin etmişlerdir. 

Londrı: lı. [!. ı] - Sjga• 
pur1un düştütüne dair olan Mihver 
iddiaları mevıimaizdir. Almanların 
Rasya'da yaptıiı gibi Japonlar da 
hadiselerden daha evvel davran· 
mak iıteıaiı obalar l"•rektir. Şa da 
muhakkaktır ki Sinrapur'a beldiyen 
akibetten kurtarmak imkinıızdır. 
Ba akibet Japonların Malezya'ya. 
takviye kıtalar• getirmelerine eowel 
olmak için yapılan te.şebbüs akim 
kaldıiı, yani Prenı of Velı ve Re• 
palı zırhlılarının battı(• riln belir· 
miıti. Bununla beraber Siogapur'un 
zaptı Japonlara çok pahalıya mal 
olacaktır. 

Bazı miltebu11ılara röre Sin
wapur diifer dnımez yeni bir ma· 
harebe bqhyacaktır. Bu mahare· 
beye lehimize b.zı fartlarlarla baş· 
lamak General Veyvel'ia röstere. 
cafi tetebb6• derecesine barlıdır. 
Hind Okyanmanun mildafaası da 
loriliz ve Amerikan Amirallik dai· 
r•leriain alacakları kararlara bai· 
lıdır. 

Sinıapur: 12 [a. a) - Diln ak· 
şamkl rumi teblii: 

Batıdan relen dOşawı hare· 
keti ıehlr iıtikametlnde rece ıid· 
detle devam etmiftir. Düımanıo 
ileri hareketi tanklar ve önemli 
sayıda bomba ve av açıklan tAr&• 
fıadaD deıtoldeoiyor. Batı bölresi· 
ni tutan kıtalarımız reri çekilmek 
zorunda: kalmıtbr. Batı ve timal 
batı kesimlerinde ıiddetli muhare. 
beler devam ediyor. Adanın doru 
kısmında diifman faaliyeti hafif ol
muştur. 

Londra: 12 l•· a] - Dün Lond
ra'da Sinrapue durumunun vablll· 
leımediii ve battı bazı lNlli 111.
röre düzelmeie yllz tattaP bildi· 
rilmiftir. Bununla bereMr Jıır«"'• 
Siorapur mahalle&erinio b9ll h•da· 
duna kadar nlfas .... ..-ı iddia 

ed• 1 L dra',. •elen baber-
ıyor ar. on . 

ler mildaftlerin. b&SI lıtıkamel· 
lerde kartı blC99i yaptıklarını ve 
b bilca.,.Jarda bazı muvaff aki· 
y:tler P_,.ddıJını bildiriyor. Şeb-
. L-111111da topıak kuanmak 

na -iP. yapılan bu kartı bncamların 
..... elverişli bir aarette reliımok· 
t• oldaiu anlaııhyor. 

MUhendl• Tod'un 
cenaze töreni 
Berlin 12 (a.ı)-Nuır Tod•110 

cenaze töreni borUo yapılmıı ve 
Filbrer Bqvekilet blauaada aö7· 

Rus 
hazırllğ 
Voı.. .1 ._.1 

70 
aerı flrlllflfl 

• 80 tüm 
talim g·· ·· 
Ankara: 12 [Ra~ru Y 

Mare.şal Badiyeai 
0 

razete 
Volra nehri reril~e Vor 

ka vvetler buırlam•kı.:1:.:~ 
r& en yeni Rua ~ 11 ""etı ..! • 

1 . • ... 
tümendir. kı ay ıonra ci 

L b" Gn yeniden büyü~ . ar ..,.._ta 
mesi bekleoebılır. 

Moıkova: 12 (a. a] -
tebliji: 

10 Şubatta tayyare 
tank, 20 top, 9 zııbh 
uker ve malzeme yük.ili 
yon, mühimmat yilklü 60 v 
15 uçaktAvar topa tahrip • 
ve 3 piyade taburuna dajıhi 
dır • . Merkez copbuinde çekllı 
olan bir dil.Jman birlijinİD 
kaleıi kesilerek bir çok tu 
kamyon •e yiyecek yüklll 1 
ion ve çolL mühim miktuü 
mabeu• -ele 1eçirllmlltlr. 

Berlia 12 ( a.a ) -
tebliii: 

Doiuda dil.Jmaııın bir ç 
ni taarruzları pilıkürtillaalft 
netz'de müttefik kavvetleri 
tin mukavemetine raimen d 
nı ötelere ıürmilflerdir. Ce 
merkez keıiminde çevrilen 
a-rupunun çenberi fiddetli 
belerden sonra daha ziyade 
tırılmıştır. 

Moıkova 12 (a.a) _ 
cepheıinden gelen bir 
şöyle deniliyor : 

Almanlar mevzilerini il 
ra kadar tatmak için eli 
g~leni yapıyorlar. Sovyet 
duşmanın şiddetli makav 
kararak müstahkem mn 

rip . ediyor ve sayısı rittik 
şehır ve köyleri kurtararak 
meje devam ediyor. Son 
içinde bo cephede yeni 
kazanalmııtır. 

Moakova 12 ( a.a ) _ 
batı cephesinde kıtalanua 
li çarpıpıalar veriyor. 

mevzilerini tatmak içio 
ri büyük rayretlere ra 
larımız tiddetli sokak 
dan ıoara müteaddid 
etmiftir. 

Moıkova 12 (a.a.) -
ceki Sovyet tebliii: 

11 1011 Ununda kıtal 
ra• mabarebelerine dev 
•• dDımanın karıı bO 
pDıknrterek 1 yeniden ile 
10 tubatta 12 Alman aça 
edilmiftir. Biz 8 uçak ka 
11 pbatta Mo.kova.yak 
man açafı cftltUrillmilftlrı 

iki taratın tay 
kayıpları 

Londra 12 (a.a.)- Ha 
rı Sinrler'ln, harbin bqm 
aeneıi ıonona kadar Al 
ve Britanya han kayıs
da Avam kamarasına v 
ye röre, Britanyahların 
tayyaredir. Mibverinkl 
Alman ve 2119 u ltaı,.. 
n&ere 8559 dar. 

lediti natakta bOtOll 
tinin derin matemia• 

oba"'tar. 



-- -·---~~ ..... . 

Şehirde Bina 
azımına başlanıyor 
---

Komisyonlar sene nihayetinden 
evvel işlerlnl bitirecekler 

--. . 
=\.trendiğimize göre bugün şehrimizde unıomi binn yazımma baş· 
V lanacaktır. Adana 6 mıntnka "e 3 cüzütam olarak teJbit edil· 
ı. 1 2 3 4 numaralı tahrir komisyonları bugün, 5, 6 numaralı ko· 

• ' 1 

.ı0olarda yarın vazifeye başlayacaklardır, Yazım işi için memleketi 
yi tanıyan kimseler ıeçiJmıştir. komisyonlar.o sene nihayetinden 
- işlerini bitirecekleri kuvvetle umuluyor. 

1ar gUnü yapll cak 
'i m çlar 
: g maçlarına pazar günü de· 
1dilecek, Milli mensucat· De· 
lor gençlik kulüpleri karşı. 
~tır. Bo maçta bölge Şam. 

t taayyün edecektir. 

joi gün Öğretmen oknlu Er 
~·esi fodbol takımları ııraııo 

maç yııpılacaktır. 

;ne pazar günü yapılmak 

. ; bir < Bölge birinciliği kır 
ı ~ tertip edilnıi;lir. Bu ya 
yaolıır 2500, küçükler 4 

l büyükler 7500 metre koşa· 
~ ır. Koşularda knnnırnlar 
~. birinciliklerine iştiriik ede· 

t :ir. 

B. c ıaı s ıt . 
1 • n ıntıbuın, hemşehrimi:ı B. 
ı 1 ait Siren şehrimize gelmiş 

" ' şımızn hoş geldin deriz. 

, ~ ut bir evlenme 
ı l ·ı tô,. B. Nari Has'ın ye 

t fa Sayganla Milli men· 
o öğretmenlerinden Sa· 

)'yhn'oın nikiıh törenleri 

' 
'iyede dostları arasında 

tr. 

tarafın da mesut olmasını 

dpilem. 
) 

<yannameslz Un 
1 ~ai oğlu Şemsettirı'in evinde 

r 1ne harici 189 kilo un bu· 
°'ıdan hakkında kanuni mu· 
ır pılmıştır. 
1 

Çuval ve kanaviçeler 
hakkında bir karar 

Ankara - Ticaret VeldlJii'i, 
yurdumuzun çuval ihtiyacını ve çu
val teminindeki müşkülleri göz ö· 
nüne alarak yeni bir karar ittihaz 
etmiştir. 20 şubatta tatbikına reçi· 
lecek olan bu karara iÖre çaval 
ve kanaviçelerin iadesi şartile le· 
minata bağlanarak yurt dışına çı• 
karılması uınlü kaldırılmıştır. Ba 
tarihten ıonra çuval ve kanaviçe· 
lerin dışardan getirtilmiş olması 
suretiyle ambalaj olarak kullanılma· 
sına müsaade edilecektir. 

Beden .. Terbiyesi MUkel
lefleri ve Subaylar 

Beden Terbiyesi Mükellefle. 
rinin Subaylara selam vermek mec
buriyetinde oldu'darı alakadarlara 
teblii edilmiştir. 

Ta,çıkanda kadın bıçak
hyanlar mahkOm oldu 

Genel ev patronlarından Sazanı 
ve ayni evde balaoao Şııziye ve Fa 
niyi bıçalclıımaktan ıoçlo Köşker Ni 
yazi ile Terzi Remzinin mevkuf en 
görülmekte olan muhakemeleri dün 
bitirilmiştir. Suçlıırı sabit görüldü· 
güoden Niyazi:ıin bir ay 16 fÜn 
hapsine, yaşının küçük olmasından 
yarısının indirilmesine, Remzinin de 
2 ay 10 gün hapsine yaşıom kü· 
çüklüğü dolayıaile yarısının indiril· 
mesine karar verilmiştir. 

Mahkumiyet müddetini doldur 
muş oJan Rem:z:i serbest bırakıl
mıştır. 

~ İ!----------------------------------------·-------
tilecek ve cürüm işleyenlerin kün· : :JJJ./iJ'hJJJ[/Jl]J yeleri tafsilAtı ile ve resimlerile 

, 7 birlikte uklanacaktır. • • c{ l Bu kanonun meriyetinden ev· 
, k - Alman ticaret mu· velki mücrimlerin siciJJerini tutma· 

~ 1n tatbikntırıı lesbit etmek, mn zorluin karşısında Vekilet , 
i ~ın ve muğlak bir mesele o· daha ziyade yeniden cürilm işli· 
"ı yn ve Türk mallarının aabit yeolerin sicilleri ile meşrul olacak· 
0 f iesini bir hal şekline bağ tır • 

11n alakadar Vekiiletler <le Makabiline şamil olmıya~ak o. 
d 1hın mürekkep bir le om is· lan bu kanon, sicil do•yalarının 

(ekllette çalışmnlarma de· alf ebetilc bir e11sa daynnmasını 
\ :ııektedir. Bu çalışmaların temin etmektedir. 

2
: [j :ıa~an biteceği mıılOm • Aakııradan bildirildiiioe fÖ· 

1 re, bu ders yılında imtihıınlara bir 
a f'ıldiğine göre hususi ş · müddet erken başlanarak mekteplerin 
u devlet müesse elerinin Al 

erken tatil edilmesi mevzun tetkik 
ş uıipariş ettıkleri iliiç me· 

d edilmektedir. Talebelerin tatil ayla· 1 ireviye, makioe ve makine 
1 rında kendilerine ayni zamanda bir· 0 •te yedek pıırçnlıınndan 

nevi eğlence, meşrale ve ameli bir 
re >ı 1300 ton kadar ithalat 
• ders olacak şekilde bazı kolay ekim 
,, 11 Bulgaristana reldiği ve 

işlerinde yardımcı olarak çalıştırıl
r 1 umemleketimize girecej'i 

malan cibeti de derpiş edilmekte· 
•;Hadır. 

~ dir. 
ııııderun limanına ve diğer 

ı~ 'Qınlarımmı son günlerde • Şubatın 17 sinde Londrada 
l 1<»aratorloğo memleketle bir halkevimiz açılacaktır. 

Ççok ithalnt ve bilhaıısa Ôjnndiiimizo göre bu halk-
, eşyMı gelmiştir. evine Ankaradao bir Türle reisin ta· 

n taraf tıın logiJiz im para- yini kararlaştırılmıı ve bn husuıta 
ı fiıemlcketlerinin Türkiye· Nusret Köymen'e bu vazifeyi kabul 

ııyaah da artmaktısdır. edip etmiyeceii ıorolmuştar. Nnı· 
ae mıntakasından son haf· ret köymen kabul edeceğini bildir· 
oda 20 milyon liraya ya· miştir. Kendiıinin bu ay ıonuna 
jltın alınmıştır. Bunların kadar vazifeıi başına hareket ede· 
iızeytinynğ ve tütün de ceği umulmaktadır. 

fdır. • Ticaret Vekileti Teşkilat• 
0 re Vekaleti, adli ıicille • landırma Umaİn Müdürü B. Avni 
(csı için hazırlıklarını ikmal Sakman lzmire fİtmiştir. Umum 
liredir. Hasırlanan yenili· mJdür lzmirde kurulacak yeni bazı 
1 ete giret girme.z mahke· ticari teşltiller etrafında incelt'lme· 
P'rindcld kadrolar geoiıle· ler yapacaktır. 
r •• ~!!!!!e!!!!!!!!!!!!'!"!"!~~~~~----~,....~~~!!!!'!!!!'--......., ...... 

J Mürakabe Komisyonu 
:iı Reisliğinden : 
0~: 3/269 aayılı karar aynen şndar; 
"stanbul Belediye hudutları içinde bulunanlnr nıil!leına olmak 
>~um yevmi ve mevkut ıazete ve mecmua ahipleri bo kararın 
bteaklp beyannıımelerl bulundukları yt:rin en büyDk mülkiye 

tevdi edeceklerdir. 
iıl tabı adedi 
:ı,cud kiiıt ıtokları 
t~ hesabile gazete ve mecmuanın kiğıt ihtiyacı 
c ' k 0h. . ek ıtok on ve gere ı tıyacın cına, nevi ebadı 
8!,bu karar neşri tarihinden itibaren meridir. 
1 'iliiyetinlz dahilinde bo kararın aliikalılııra ailr'atle tebliii ile 

anameletin bir en e\ivel toplanarak mohteviyatlarının telle 
5l bildirilmesi ve ayni umanda beyannamelerin de iÖnderil-
v 1702 
t 

Floul Morro lıay lperver bir 
hal takmarak. : 

- Fazla gösterişli değildi. 
Boyu ne büyük, ne küçüktü- Fa· 
kat sailam yapılıydı. Şık fiylnirdi. 
Gözleri maiye kaçan rri reoktey· 
di. Sarışın denilebilirdi ... Fakat ar
tistlikte büyük bir kabiliyet fÖS· 
termekteydi. Ben şimdiye kadar o 
ayarda bir artiıt görmedim. Eğer 
meslekdaşları kendisini kııkanma• 

mış olsalardı muhakkak ki burün 
çok meşhur bir şahsiyet olacalch ... 
Ah, siz artistlerin biribirlerini ne 
kadar luskandıklannı bilmezsiniz .•. 
lvi hatırlarım, bir i'ÜD Mançes · 
ter' de ... 

Ve başladıiı ozon hikayeyi 
mümkün oldoi'o kadar sabır röı· 

tororek dinledik. Nihayet Pnaro 
mahirane bir müdahale ile mevzuu 
değiştirdi: 

- Şa kadınların ne kadar 
kuvvetli görüşleri vardır ! dedi. 
Her şeyi g-örürler. Bir erkeiin rö · 
remiyeceği en küçilk huıuıiyetleri 
bile görebilirler. işte bunun için· 
dir ki ıizin Klod Darrel hakkında 
söyliyebileceğlniz her şeyin bizce 
ehemmiyeti vardır. Bir defa bir 
kadının on iki erkek arasında bi · 

ı tirirdi ... O i&delini bildliim için her 
nerede ve ne vaziyette olur a ol· 
son ona tanıyacafımdan eminim ... 

- Gördünüz ya ?... Peki ıiz 
kendisine bu fena adetinden hiç 
bahsetmediniz miydi ? 

- Hayır Bay Puaro ..• Erkek· 
leri siz benden iyi bilirsiniz 1 .. 
Ufak tefek knsorlarmın yüzlerine 
vorolmasını biç hoş görmezler ... 
Kendisine buna dair hiç bir sey 
ıöylemedim ... Fakat onun bu hali· 
ne çok defalar içimden güldüm ... 
Klod bu adetinin farkında bile de· 
ğildi. 

Puaro sakin bir tavırla bqı. 

nı salladı. Fakat bardaiı aldıiı 
vakit elinin titrediiinin farkına 

vardım : 
- Bir insanı tanımanın dlier 

bir yolu da el yazısına bakmaktır ... 
Her halde Bay Darrel'in mektupla· 
rıodan bazılarını saklamış11nızdır. 

Flossi Darrol müteesaifaoe ba· 
şını salladı : 

- Hayır •.. Hiç mektup yazma· 
ıını sevmezdi. Hayatında hiç bir 
defa bana bir tok 1atır bile yaz· 
madı. 

- Ço~. yazık doirnsn .•. 

·--Tan- Sin-eiiiasında 
iki Film Birden 
- ı -

Maak•li on ikilil•t Kahramanı BILL ELLIOT lıırafından yarııtıl u 

TEKSAS KANUNU 
-2-

Amerika Polis Teşkilatının en güzel filmi 

ÖLÜM SAATi 
Heyecan ve macera d"ln bin bir sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA 

Bay Tekin Ölümler Diyarında 

iLAN 
• 

Adana Ziraat Mücadele istasyonu 
Müdürlüğünden: 

1 - 60 lira ücretli bir katip alınacaktır. 
2 - lıteklilerio memurin kanunundaki şartları haiz olmatı liıımdır. 
3 - Dil bilenler ve çabuk daktilo yazanlar tercih edilecektir. 
4 - Müracaatlar 20.2.942 gününe kadar lcabal edilecektir. 
5 - 21.2.942 cumartesi rünü Hat 10 da müessesede müsabaka 

imtiha111 açılacaktır. 1689 10 • 13 . 17 

- Evet ... Fakat biliyor muıo. 
risioi teşhis ettiğini gözlerimle rör nuz ? ... Bende bir fotoğfaf ı var .•. 
düm- Hem de nasıl, bilir misiniz? l,ini%e yarıtyabllir mi ? 

SafJare 
8,30 

ASRll SINlEMADA 

BU AKŞAM 
Lana Turney - Ri.chard Carlsen'io yarattıkları 

Matina 
2,30 

Asabi olduğa veya lıeyecaolandıiı Puaro heyecanından az kalaın 
vakit bnrnono kaşımak &detinde yerinden ııçrayacaktı. Floui sözü 

, ..... -S-AHTE YILD-Iz-ı 
oldpnu bildiği için 1... Her lıalde ne devamla : 

Milzikten nteş... Neşeden kudret... Aşktan ilham 
alan eşsiz şaheser 

bir erkek böyle bit şeye muvaffak - Fakat eski bir resimdir ... 
olamazdı 1 

- Doiro ıöylüyorsunuz f Ben Hiç olmazsa sekiz senelik vardır ... 
de sizin fikriniz8eyim. Ve biz h. - Ça ne fait rein f Ziyanı 

lliveten : Umumi arzu ve istek üzerine Türkçe 
sözlü - Türk musikili dınların çok müdekkik olduğumuza yok •.. Eıki veya renri uçmuş olsa 

da işimize yarayabilir.Oh .... Yarab· ·seıahift ini Eyyubf •••••••• Boz Aslan kaniim. Meseli şimdi pekala hatır. 
hyorum ki Klod ıofrada iken dai. bim ... Ne iyi tesadüf... Acaba o 

resmi tetkik etmemize mü1aade '- 1 M" • N dd. M" S ma ekmek parçalar1 ile oynamayı şarıı.ı ar: unır ure ın ve uzeyyeo enar 

adet ediomişti. Eline aldıiı parça · I• edebilecek misiniz bayan ? ' •ı LAN 
yı, ufalar, ufalar, kırıntı haline ge. -D1100Mı OllP-

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.ııııııııııııııııı 
i Do K T o R i C. H. P. Seyhan vilayet idare 
f Apdullah Erberk I heyeti reisliğinden : 
t Şehrimizde 6 sene kadar Tümen ve Askeri Hastaha ı Parti binası inşaatından artan 've halen Parti deposunda i nesi Baştabipliğini yapmıştır. · ı mevcut bulunan demir .desteresi, boş çimento torbası, mer
: Şimdi serbest olarak Pamuk Borsası karşısında 35 No. J mer kırığı, kalay, kapı sürgüsü, pencere ispanyoleti, hurda 
ı lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün hastalarını ı demir, hurda tütya parçaları, eski kullanılmış çivi ve saire· 
ı kabul eder. 1583 . 3 - 15 ı nin 19 Şubat Perşembe günü saat on beşte parti binasında 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı komisyonu marifetile satılacağı ilin olunur. 

Adana askeri satınalma . ••••••••••••• •••••~••• .. •• 
1 • 255600 kilo .~~~İ~i!i~~~c.~~~kanlığından. : f ADAN ALI D_.OKTOR j 
2 - Muhammen bedeli 3834 lira ilk teminatı 287 lira ss ı Zekeri ya OZVEREN i 

kuruştur. i 
y•pt1~~.i;·:~:~~1}!2:.~(~~~~~~~:.~~~ ~?~:!;:~: } !~~!~la~.:. K!~~ü!e h~~ r~!a~~!~e H~!!~~ ~~!! İ 
müracaatlara illn olunur. 1663 3 8-13-18 ı Cumartesi - Pazartesi ve Çarşamba ı :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• İ günü saat 3 - 5 c kadar parasız f 
: IRMAK HAMAMI İ ı ADRES: KuruköprU Trahom Dispanseri ı : • ı kartısında. 1701 1 - 15 ı 
: Şehrimizin en büyük ve temiz hamamı olan IRMAK İ .......................... . 
: HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. : A. d A k ı·kl •LAN ! Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları· i ana S er 1 1 
İ :;;~ i.~~~i!i~~~;;,~.,.k •• temizliğini :~:~:~.;.· •Ö•ll· I şubesinden: Bor Belediye Reis-
• 1633 1 15 S • Adanada mevcut olup gerek I' .. • d 
•. - alih Sertkaga • 1010 en ı • şubemizde kayıtlı ve rerekae başka 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

ınbelorde kayıtlı bulunupta şube Bor belediyesine ait 4000 Ura Tabela - Kristal 
Lastik mühür 

1 

~ 
ADRES: Doğruluk fabrikası 

civarı No. 59 
Ta,radan da slparı, 

lar kabul olunur 

Telgraf: P9t1K6$ Atelyeıi 

1 0~:. Nöbetçi Eczane] 
Yeni eczane 

( B 'ediye yanında ) 

13 Şahat 
CUMA 

1942 

YJLıt942 • A Yt 2 Gün: 44 KHım 98 
Rumi 13S7- Sooklnun 31 
Hicri 1361. Muharrem 26 

imtiyaz Sahibi ı Cult ORAL 
u. Netriyat Müdllrll ı A..-ukat 
Rlfat YA VERO~LU 
Buıldıtı Yer ı (BUGÜN) 
Matbaaaı - AdaH 

miz mmtakaıında olan bilumum muhammen bedelli 320 tazyikli 1861 
yedek subay ve Askeri memurla· 
rın yoklamaaına 16/2/942 pazartesi numaralı elektrik istihsal eden kö · 
rünü başlanıp kısa bir umanda mür "'e odunla müteharrik 66 bey. 
bitirilmesi vekalet buyrukları ileti- l'İr kuvvetindeki lokomobilin satışı 
zaaıodan olmakla yoklamaya relen için tayin ve ilin edilen gilode sü· 
subayların hüviyet cüıdanları, As. rülen pey haddi layık fÖrülemedi. 
vesikaları ve işinde ibtisau olan 
ınbayların da ihtisas vesikalarile i'inden bir hafta müddetle uzatıl. 
müracaatları. mış olduğunda~ taliplerin yüzde 

2 - Her hangi bir sebeple yedi buçuk teminııtı muvaltkatele· 
yok.lamaya gelemeyenler olursa hak. riyle 16/2/942 p1zartesi fÜnÜ saat 
farında kanuni muamele yapılac•ğı on dörtte belediyeye müracaatları 
ilin olunur. 1-2 i'in olunur. 1698 

BU AKŞAM 

ALSARA Y SiNEMASINDA 
Dünya dedan ve ovsanelerine karışan Batıl itikadlar ülkelerinin sihirli bir aşkın' feryadını sonsuz bir 

sevırinin istırabıoı çıldırtan bir hasretin acı nahmelerini terennüm eden 

~cı __ ım!lms_i_h i_r_ı i _Y_u_z_u_k_ ---~-~---~ 
'l'ürk saıı ile Ö:teoilen Türk musulcisile g-üzelleşen. En güzel Türle şarkılariyla ıUıleııorı bir şark filmi 

FiLME lLAVETEN: 
Mev11lınln ıaheat-rl eu ıııüeaslr ve eo kuvvt-111 ıık r .. ıı•• 111 

Ebedi Melodi 
Mo:ıartıo, Uethovenl• n•A"melerlnden lhtlıam alan DUyUk Aşk Ronıanı 

GELECEK PROGRAM 
E<iebiyat dünyasının en büyük zafeı i olan (MANTRAP) iıimli kitaptan filme alınan baştan başa renkli 

VA I~ Ş 1 AŞ t< 
Baş Rolde : R A Y M 1 L L A N D - A K 1 M T A M I R O F 


