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B a, mu ha rrl ri: Cavit ORAL 

ÇAR AMBA 

4 
ŞUBAT 

iDARE YEl'tf ı Yenl 
lataıyon caddnl • Adana 
Telefon 138 - Poata f( . 48 -Abon• ı Yıllılı 14, Allı 

a:rlıll 7, a:rlılı 126 Kt. 

1 9 4 2 hin ,.=.dar• il• 

r 
lstanbul'da Zelzele 

lstanbu1 3 (a.a.)- Kandilli rlllatha· 
nesi dün 11at 19,04 de merkezi lstan• 
baldan 1080 kilometre uzakta ol:m ştd
detıj bir zelzele kaydetmiştir. Yal 1 2 No.437 kararlattırılır. 

P ı y a t ı (5) K u r u • t u r SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAf ,GÜNDELiK GAZETE 

Ziraat Vekaletine 500 Bin Lira Verildi 
~· J İSTİHSAL i HAMLESİ 

• .. 
Kral Faruk bir 

Londra: 3 (a.a}-ıı ---.., nıiş, Kral Faruk, 

~aıetelerin .Ka- M 1s1 r kendisine sorul· 
hıre mahııbırle · madan bu şekilde 
rine röre, Mısır 
kabinesi kral Fa· 
rakla nazırları ara· 

sandaki ihtilaftan 
dolayı istifa et• 
miştir. Sırrı pa§a 
kabin inin iatt· 

k 1 hareket edildi • r a 1 n 1 ği i çin Nazırın 

kızdıran 
çekilmeıini iato-
mi~tir. Bunun Üze· 

d I• s rine Başveldl Hü· 
seyin Sırra pa~a, 

fası Londrada iyi 
karşılanmamıştır • 

Hariciye nazırı, ona kaı>inesinin isti • 
fasını vermi~tir. 

Sırrı paşanın Mı. 
sır. lngiliz müna. 

Sormadan, V İŞİ İle Kral Faruk, 

münasebetleri Kesmiş iyan reisi Meh· 
___ __.met Halil beyiyenl ----sebetlerindeki hizmetleri Londra· 

da takdır ediliyordu. Kral Faruk 
yeni bOkOmetin teşkiline ayan reisi 
Mehmet f-lalil beyi memur etmiştir. 

Ankara 3 ( Radyo ruetosi ) 
- Mısır kabine inin istifası sebe. 
bi şudur: M111r Hariciye Nazırı 
Vişi ile ıiyasi münasebetleri kes. 

Ruslar 
Harkof'u 
tehdit 
ediyor 

T aganrog bölgesinde - .... _.. ... ~ 
m u h a r e b e l e r çok 

...........__.4 .. -- --
şiddetlendi 

Bükreş 3 ( a. n. ) - Müttefik 
kuvvetler Kerç berzahını zorlamış 
ve kilometrelerce ilerleyerek Kerçe 
Melitopol demiryola üzerinde Vili 

n diılovoka'yı ele geçirmiştir. Son 
haberlere göre Kerç yarımadası
nın ceoubundaki Baydar mevkii 

1 Alman • Romen kıtalara tarafından 
H reri alınmıştır. 

• .. Moakova 3 (a. a.) - Dün re· 
ill ceki Sovyet tebliti: 
1 h 2 Şubat günü kıtalarımu: cep· 
il benin bir çok kesimlerinde taarruz 
il h ar~lt•Uerine devam etmiştir. C~p· 
• ~nınk •ahtelif kesimlerinde Hitler· 
• cb erhüar4ı 

1
bncumlar yapmışlarsa da 

• 
a cam arın h , k I 

tür. Dllşman lece~sı pü• ürt~ müş-
• hızat ve bılhaua 

ln11nca büyük ltaYl 1 • • 
• Kıt•larımız bir ita: a:..vermıştır. 
• h · • ~"o evvel Teodozya şc rını terlı: l . . 
• Al • mıştır. 1 şubatla l 1 man tayyııreai d -
• türülmOştür. Biz Oç tayyare lı:a ": = ">ettik. Harp gemilerimiz Bare~t 
• 'eniunJe 8000 tonltık 3 Jüşman 

• • ıkliye remisi bntırmıştır. 
Ankara: 3 [Radyo raıctesi] -

ıaanrog bölgesinde muharebeler 

\ ~ddetleomiıtir. Harkof'an ce· 
•tısında bir cep hasıl olmtı1-

~•rkof • cenaptan tehdit edilir 
llraaaa rlrısa!ftır. 

•rı 

.. 
U• 

kabineyi lcurmaia memur etmiş, 

fakat henüz kabinenin karulduiuna 

dair bir luıber gelmemiştir. 

Hüseyin ıSırrı paşa, 14 son 

teşrin 1940 tarilıinde lsmail Sabri 

paşanın vefatı iizerine kabirıeyi 

toais etmişti. 

~ Romel kıtaları 
ilerliyor 

l..ondrıı : 3 (a.ı) - Royter 
ajansının Libyadaki hususi muha· 
biri bildiriyor : 

Her ne kadar Rommel, Cebeli• 
Akdar çevresinde kuvvetli bir su· 
rette ilerliyorsa da burada henüz 
bir meydan muharebeıl veril· 
memiştir. Roınmel, bizi yakından 
takip ederse El • Areyla •da bizi 
durdordaiu zamanki doruma ken· 
disinin düşmeıi muhtemeldir. Biz 
o zaman anlamı~tık ki bizzat aeçi· 
len mevzilerde müdafaaıa.ın büyük 
faydaları vardır. 

Dördüncü Hind tümeni inti. 
zamla çekiliyor. Ve Cebel - Akdar. 
dan reçen b~lıca noktalarda ardcı
muharobeleri veriyor. 

Londra : (a.a) - Selibiyetli 
mahfiller askeri duruma l'Özden 
geçirerek diyor ki : 

Mihver devletleri Libya'da 
muvaffakıyetler elde etmiş ve Rom· 
mel'in lu\'aları Barce'oin 27 mil 
dojusuna kadar ilerlemiştir. 

Deyli T elrraf razeteıioin mu· 
barriri, Almnoların Britanyalılardan 
aldıkları petrolla daha ileri ridip 
ridemeyeceklerini ve Britanyalı· 

ların süratle takviye kuvvetleri 
retirip retiremeyeceklerini araş. 
tarıyor. 

uÜnÜn en Hyılmağa deior 
askf\rt hadisesi Sovyet·Alman cep. 
lıesinJe oluyor • Timoçtnko'nun 
Ukraynadaki muvaffaluyetleri de. 
Vatıı ediyor. 

Japo"v•nın tevkellde 
bUtçeal 

Tokyo: 3 (a. al - Japonyaoıo 
normal ve fevk.ilde bütçesi 8 mil· 
yar 698 milyon yen olarak kabııl 
edilmlf tlı. 

-
Mihvere göre \ 

Hindistan' da 

ayaklanmalar 

başlamış 
lngillz krell Singa ... 
pur garnizonuna 
selim ve aevglle· 
rlnl yolladı 

Ankara 3 (radyo gazetesi) -
Siogapura kartı Japon taarruza 
baılamak iiıeredir. lnriliz kralı 
Sinrapurdaki garnizona ııellm ve 
sevgılerini yollamış, relecek limli· 
han rüoleri için iyi dileklerde bu· 
lnnmuştur, logiliz radyosu da, Sin· 
rapur garnizonunu ve balkı teşvik 
yollu konferanslar vermittir. Sinra· 
poruo düşmesi, lnrilterenin askeri 
darumuııa ve Uzak do&"ada lagiliz 
Perestij'ine endirilmiş çok ağır bir 
darbe olacaktır. 

Malezyada lngiltercnin himaye· 
sinde bulunan memleketlerin Japon 
işgaline reçişinl istismar eden Mih· 
ver kayoaldarı, Hindistanda bazı 
hareketlerin başladıjını bildirmiş· 
lerdir. Hindistan prenslerinin, va· 
ziyeti derin bir alika ile takip et· 
mekte olduklarıoa şüphe yoktur. 

Vaşington 3 (a.ı.) - Harbiye 
nazırlıjının tebliği: 

Cenup batı Pasifikte Uçan ka• 
lo tipindeki Amerikan ağu bomba 
tayyıırclerind o ür kep ~ilk 
teıkiller düıınan remilerine ve tay
yare meydanlarına kar~ı bir çok 
hava akun yapmıılardır. Bomba 
tayyarelerimiz Malezyadakl Japon 
tayyare meydanlarına hücum etmiş· 
tir. 

Japon remilerine ve Borneo 
adasında bir limana hocam eden 
4 bomba tayyaremizl önlemeie ça· 
hıao dilşman tayyar.elerlodeo 9 u 
dOıürülmüştür. 1 bomba tayyare• 
miz kayıptır. 

V aşinrton 3 (LL)- Hollanda 
hariciye nazırı, Kordel Hal' le gö • 
rüştükten ıonra, müttefiklerin Pa· 
sifikteki İf birliiinden memnun ol
duiuou söylemiı, Amarikan filoıu
oun Japon adal&rına yaptıiı akıa· 
dan bahisle demiştirki: 

c- Bir t•arraı harekcü tasar 
lıyoroz.» 

Tokyo 3 (a.a.)- Marşal adala· 
rına yapılan Amerikan deniz ve 
hava taarruzuna dair çıkaa tebliie 
röre, ba adalardaki bazı askeri 
hedefler hasar" uiramıştır. 

Domei ajaıısınm verdiii tafıi
litta, muharebelerin oldoiu yer 
açıklatılmadıiı ribi, hanri adadaki 
askeri hedeflerin hasara airadıjı 
da bildirilmiyor. 

Tokyo 3 (a.a.)- Brezilya, Bo· 
livya ve Ekvatör bükOmetleriaia, 
dlplomntill: münasebetlerin kesilme
sine dair notaları Tokyoya relmiş. 
tir. Japon bükOmeti bu üç Cenap 
Amerikalı devletin mümessillerine 
elçilik binalarUe diğer resmi ika· 
met yerlerinden dlfarı çıkmama· 
larını teblij' eta0i4tir. 

Hoaolala 3 (a.a,)- Amiral Ri· 
mitz'in bildirdiiine a-öre, Pasifik 
donanmasının bnton kuvvetleri ha· 
reket halindedir. Amerika, barp 
düşman topraklarının kapılarına 
fÖtürmek için büyük rayretler röı· 
teriyor. Hadiseler müttefik harp 
stratejisi içinde Paıifik kavvetlerl• 
nin ne kadar ehemmiyetli olduiu· 
nu rösternıiştir. Bu harpte Pasifi· 
iin ıeniş sahalarında her rün her 
rece başarılacak işimiz olacaktır. 
Ba çevrelerde bilhas1a düşmanı 
hırpalayarak dışır.ıdakl emniyetimi· 
:z:e daha teıirli bir ıurette yardım 
edeceiiz, 

Tokyo: 3 [a. a] - Boroeo ada· 
ıı tamamen Japonların elindedir. 
Bu ada 781000 kilometre kare bü. 
yüklüiünde ve 2 milyon 700 bin 
nUfaılodur. Adanın 1 milyon 800 
bin nllfuılok 536000 klloaattre ka. 

Yeni 'Ziraat makineleriyle ha.~at yapılırken 

Muhtaç çiftçiye ucuz iiraat ölet 
ve v a s ı t a 1 a r ı d a ğ ı t ı I a c a k 

Ankara 3 ( Radyo razetesi) - Yarın çiftçilerimizi ilj'ilendiren yeni bir Koordinasyon kararı çıkacaktır. 
Bu kararla, muhlaç çiftçiye ucuz ziraat ilet ve vasıtalar1 temin edilecektir. Bo iş için Ziraat Vekaletine 

500 bin lira tahsis olunmuştur. Bu para ile sapan ve saire ribi Aletler yapılarak ucuz fiyatlarla çiftçiye 
verilecektir. Diğer taraftan, i~ ileriledikce d.hn fazla para tahsis olunacajı haber alıonııştır. 

Yunp.nistan.. 
tehlikededir 

lavlçrelller "Yunan 
gemilerin• memle-

Refah hadisesinde 
2 vekil masum I 

ketin lateslnl temin - Saffet Ar1kan ve Cevdet Kerim -
fıra atı verllmell,, 1--- lncedayı'nın hareketlerl t•hkl-
dlyorlar - kati mucip görUlmedl -

Bern: 3 [a. a] - Yunanistan ltb· Ankara: 3 (a.a) - Büyük Millet Meclisinin dünkii toplantısında 
likededir. Bu memlekel açhktan Refah vapuru hadisesinin tetkikine ve aliikalı eski vekiller hakkında 
dehşetli bir fellket içindedir. Son mazbata tanzimine memur beş kişilik komisyonun noktai nazarları dinlen· 
haberlere ıöre, Atina çevresinde miı ve bir çok hatiplerin rörüı ve düşünüşleri belirtilmlı, aznn müza· 
her fl'Ün açlıktan 300 • 500 ihtiyar kereler olmuştur. 
ve çocuk ölüyor. Neticede komisyon reisi Recep Pekerin kaoaatına uyularak Saffet 

Tanınmış lsviçre şahsiyetleri ta· Arıkan ve Cevdet Kerim lncedayının hareketlerinin tahkikatı mucip 
rafından Yunanistan lehine neşre· bir keyfiyette bolunmadığ'ı ve her ikisinin de masum görüldüğü hakkın· 
dilen bir hitabede bilhassa denili· dalci takrir reye konulmuş ve alkışlarla kabul olunmuştur. 
yor ki : 

c Misom Yunan ahalisine yardı· 

mın ve yüzlerce Yunan ç.;(:uj'untı 

müthi~ bir ölümden kurtarmama 
tek çaresi abloka ve karıı abloka· 
yı kaldırarak henüz vakit varken 
Yunan a-emilerine memleketin iaşe• 
sini temin etmek fır11tını vermek· 
tir, Harp eden ilci taraf arasıoda 
bu i~io süatle halli için milletler 
araıı Kızıl Haç vasıta olabilir.» 

Londrada açllacak 
halkevlmlz 

Londra 3 ( a.a. ) - Lon· 

dra halkevi 19şubat günü Türkiye 

bü.yük elçisi tarafından açılacak· 
tır. Halk Partisi umumi kitibi ev 

~in rüzel eşya seçmiş , ve eşyalar 
retmiştir. Halkevi Türkiye clçlliğl. 
ne yakın bir yerde ve rüıel bir 
binaya yerleıiyor. 
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DAHİLİ HABERLER 

Milli Korunma 
Kanunu 

BUGON 
.... 

R o M A N : 52 ] Dörtler Kulübü 
======ÇEViREN: MECDi ENON=::m 

Bışıau ötetaraf a çevirdim. ! 
Poaro bir elile omozuma vurdu. 
Tekrar konuştujıı zaman, Hlinio 
abeuride, o vakte kadar biç işite. 
memiş olduium bir ton vardı • 

kendilerini bir Çinlinin anfaiO et. 
miş oldutunu, fakat onun hoıusi 
hayabna dair biç bir şey bilmedik· 
lerini söylediler. 

l • 
- Biliyorum ki sizi kucakla 

mak istesem veya samimi heyeca
nımı belli et.em hoş l'Örmeısiniz, 
Hıstinrı. Bunun için size karşı 
tam bir loa-iliz aibi davranaca
iım ve yalnız şanları ıöyliyeco;im 
Bagünktı maceramızın en büyük 
şerefi ıize racidir. Sizin gibi bir 
doıta malik olan bir insan hakik
aten bahtiyardır ... 

Ertesi fün, hafif bir baş ağrı· 
ıından mida, Poaro'nun faz bom· 
ba11nın tesirinden hemen tamaıaile 
kurtulmuş bulunuyordum. Beraber
ce Çinlilerin mahallesine giderek 
bapıedilmiş oldofıım evin her ta. 
rafmı araştırdık. Bura11 bir yeraltı 
k.oridorile biribirine merbut iki ha
rap binadan ibaretti. Ost katlarla 
zemin katı bot olup yalnız pancar· 
ları bDluoao C&aaız pencereleri 
ihtiva ediyordu. Fakat o meş'um 
dakikaları reçirdiilm odaya ririn· 
co vaziyet deiişti. ipekli kumaşlar· 
la ört&lü sedirler, kıymetli halılar 
yerli yerinde duruyordu. 

Yapllan dejifiklikler ve _-__ 
ilaveler nelerdir? 

-- -
M illi korunma kanonunun bazı maddelerinin deiiştirilmesine ve 

yeniden bazı maddeler eklenme•lne dair kanun JiyıhHının Bü· 
yük Millet Meclisinde kabul oluodoğo malılmdur. Yeni kanuna a-öre, 
hükOmot, 1an'at ve ticaret erbabıoıo ticaret maksadile yapacakları ıtok· 
ları meoetmekten ba~ka, tacir olırtayanların da her hanri bir maddeyi 
ticaret maksadile ıtok yapmalannı menedebilecektir. Ayrıca, ticaret 
makıadı olmaksızın şabsi ihtiyaç fevkindeki biriktirmeler de ya11ktır. 

Kınanan 29 uncu maddesine, 
ithal ve ihraç maddeleriyle dahil
de istihsal ve iltihlik olanan mad· 
delere prim vermek ve bu mad· 
deleri prime tabi tutmak 1&lihi· 
yetinin hükOmete verilmeıine dair 
yeni bir hüküm konulmuştur. 

HükOmet, .... ı. ihtiyaç mad
deleriyle lükı maddeler veya ikin· 
ci derecede ibtiyaç maddeleri ara. 
ıında icabında tanzim edici Hbş• 
lara imkan vermek i'ibi mucip ae
beplerle buna lüıum rörmüştür. 

Diier taraftan, halk ve milli 
müdafaa ihtiyaçlarını temine matuf 
bilumam ticari ve sınai muamele
leri ifa etmek ve hükQmet tara
fından bo kanundaki salihiyetler 
dıireıinde verilecek diier işleri 
rörmek üzere icra Vekilleri Heye
ti karariyle hükmi şahsiyeti haiz 
müe11eıeler ihdas olunabilecektir. 
icra Vekilleri Heyeti, lü:ıum göre· 
ceii herhangi bir daire veya mü. 

eueseyi, bütçe ve teşkilatına mü· 
tedair mer'i hükümler mahfuz kal· 
malt üzere, tamamen veya kısmen 
berbaoa-i bir Vekilet veya daire 
emrine vermeie aalibiyetlidir. Bü· 
tün daire ve müe11eaeler bu ka· 
nonao tatbikatına dair karar ve 
tebliileri derh11l tatbik ve icra et
mekle mükelleftirler. Tatbikatta 

uturu a-örülen memur ve müstah
demleri, Belediye Reialerini, Baı
wekil lnzibeti cezelardan berhanri 
biriyle, tertip fÖıetmeksizin, ceza

landırabilecektir. inzibati cezalara 
itiraz edilemez ve dava açılamaz. 

HükOmet an fabrikalarına, de· 
;trmenlere ve diier sanayi ve ma· 
adin müe11eseleırine el koyarak iş· 

letebilecektir. Bu takdirde mal sa• 
hiplerine münaaip tazminat verile. 
cektir. 

Kanun ihtikar mevıuunda da 
mOhim hOkOmleri ihtiva etmekte
dir. Bu cümleden olarak, muhik 
sebep olmakamn bir malı fazla fi. 
yatla ıatmak veya aabşa arıetmek, 
ıatmamak, kaçırmak veya sakla. 
mık, muvazaa yoluyla elden çıkar· 
malt, zincirleme satış yapmak, fi. 
yatları yükseltmek mıkaadiyle pro• 
paranda yapmak yasaktır. 

• Jandarma mensuplarını ve• 
rilecok zamlar hakkında Dabilf;e 
V ekiletince iki kanun projesi ha· 
zulanmıştır. Bunlardan biri Jandarma 
ıabar ve redildi erbaşlarla tem· 
didli erata verilecek zamlar hak· 
kında, diğeri iae jandarma a-edikli 
erbaş okulunda tahsilde bulunan 
erata zaruri masraf karşılı;. ola
rak verilecek ücretler hakkındadır: 

Proi•Y• röre, jandarmada VI• 

ıife rören subaylardan hizmet aıiid
detleri 3 ili 5 yıl olanlara 15, 
bet ili on yıl olanlara 20, on ili on 
beş yıl olanlara 25, on beş ili yir
mi bef yıl olanlara 40 lira zam ya
pılacaktır. 

Gedikliler için de h~m•t müd· 
detleri için zamlar teıpit edilmiı· 
tir. 

Jandarmadaki ıabay ve aıkeri 
ınemarlar, deniz ıobayları h.kkanda 
kabul edilen azami bekleme mGd· 
detinİn IODUnd& Qıtüo ıiciJ aldıkları 
takdirde terfi .edebileceklerdir. 

• Mersin Belediye encüJlle• 
ni koyan etine 60, k~i etine 40, 
ııtır etine 30, manda etine 25 ku· 
rıq ve kömOre de 8 kuruj ııarlı 
koymqtur. 

Çalışma saat ve 1rünlerine ri. 
ayet etmiyenler, etiket ve fiyat Jiı. 
tHi koymak mecburiyetine uymı. 
yanlar, 25 liradan 300 liraya ka
dar ağır para cezasına ve teker· 
rürü halinde 50 liradan 600 liraya 
kadar aiar para cezaıiyle beraber 
bir haftadan üç aya kadar hapis 
cezasiyle tecziye olunacaklardır. 

Sanayi ve maadin müe11esele· 
ri hakkında hük.Qmetçe iıtenilen 

malOmatı vermiyeolerle ihraç ••· 
tışlarının şekli ve şartları hakkın· 

da hüicılmetin kararlarına uymıyan· 
lara 50 liradan 500 liraya kadar 
ve tekerrürü halinde 100 liradan 
1000 liraya k11dar ağır para ceza. 
siyle beralier 15 ründeo 3 aya ka
dar hapis ceza11 verUecek.tir. 

Sanayi ve maadin müesıetole· 
ri mamullerinin iıtihsal ve müba-
yaa edilmesi kararını riayet etmi· 
yenler, el konulan hayvanları tes· 
limden imtina eden veya aaklıyao· 
lar haklunda 250 liradan 10.000 
liraya kadar aiır para cezan bük· 
molunıcaktır. 

Hümotçe yapılan murakabeye 
mümıneat edenlere de 1000 lira· 
dan 10.000 liraya kadar aiır para 
cezaaı verilecektir. Stok yapmak 

memnuniyetine riayet etmeyenler 
hakkında 500 liradan 2500 liraya 
kadar aiır para cezası, tekerrürü 
h&linde 1000 u ... dao aıafi olma-

• 
mak üzere ıj'lr pıra cezatiyle bir· 
likte bir teneden üç teneye kadar 

hapis cezaıı; ihtikir fiilinden her· 

hınri birini işliyenlerlo işlemiye 

teıebbüı edenler hakkında 1000 
liradan 10.000 liraya kadar aiır 

para eezaıiylo birlikte üç seneden 
oo seneye kadar a;ır hapiı cezası 
hükmolunacaktır. 

Kanunun 67 inci maddesine 
röre iae, Adliye vekilllti lllzam 
rörülen yerlerde bu k.ananan hü· 
kümlerioe giren ıuçlara ait diva· 
ları rörmek üzere hlkimler kanu
nunun her 11nıf veya derece1indo· 
ki hikimlerden müteıekkil olmak 

· üzere toplu ver• tek hikimli mah 
kemeler kuabileceklir. 

harp aanayiiode kullanılan işçiler, 

orman korama erleri, jandarmalar, 

emniyet memurları, itfaiye müıtab· 
demini, orman korama memurları, 

rümrük muhafaza memurları, mo 
törlü ve yelkenli merakibde bede· 

nen çalışanlar, mahalle Ye im bek
çileri, temizlik illeri amelesi, şoför· 
lor ve muavinleri, hamallar, poıta 

ve telrrıf hat çavuşları, balıkçılar, 
yükleme ve boşaltma işçileri, odun 

depolarında balta ile odun yaran

lar, uzak sahillere işliyen yelkenli· 
ler mürettahatı, bOro müstahdemi· 
ni baric demiryolu monıubini, zi-

raat işçileri, demir kaynakçı ve 
toraacıları, maranrozlar ye aiaç 
aanayil işçileri. 

xıv ÜNCÜ KISIM 
Saçları oksijenli kadın 

Puaro'nun, Çinlilerin tahassun· 
a-ihmda yaptıiı araştırmaların 
verdiji neticeler canımı 11ktı. Jap: 
p'ın adamları, Puaronuo öttürdü· 
iü düdük seıi üzerine koşup a-ol· 
dikleri zaman, koridorda dört 
Çinlinin bayflD yattıldarını fÖr· 
müşler fakat beni ölümle tehdit 
eden adamı onlınn içinde bola
mam~lardı. Puaro'yu çaiırmak için 
kapın1n eşiiine çıktığım zaman 
onun odanın içinde kalmış oldu· 
fonu hatırladım. Herhalde, »Onra· 
dan meydanı çıkarılan riıli yollar. 
dan birini takip ederek oradan kaç. 
mııtı. 

Elimize reçen dört adamdan 
Dörtler hakkında hiç bir ,ey öt· 
reomete muvaffak olamadık. Li 
Çaog Y eo adım hiç işitmemiş ol
duldarıoı muntazaman ifade ettiJor. 
o evin hizmetlerini rörmek için 

japp'ın ve adamlarının yardı· 

miyle inceden inceye hor tarafı 
araıtırdık. Ben Dörtlere ait bir 
çok mühim vesikalar ele a-eçiro· 
coiimizi umuyordum ... Halbuki biç 
bir şeıy bulamadık. Elimize reçen 
yerine veıika, Çinlinin, bana yaz. 
dırdığı mektuptan evvel a-öze at· 
mıı olduio notları ihtiva eden U. 
iıddı. Bu kiiıtta her ikimizin ka· 
rakteri teşrih edilmekte ve zayıf 

taraflarımız lebellOr ettirilmelttey· 
di. Puaro bu veıikayı ele j'eçlr. 
diğine çok memnun olda. Halbuki 
ben birçok noktalarında isabebiz· 
tik wörmil, oldutam için fazla lu
ymel verllemiyeceğini düşilnmüt· 

tüm. Evimize dönerken de bu fik· 
rimi arkadaşıma izhar ettim : 

-lle1H11'11 fHll'-

AlsaraySinemasında 
Bu Aktam 

Birbirinden Güzel İki Film Birden 
-1-

Ankara, lııtanbul, lzmir gibi Büyük Şehirlerde Haftalarca Oynamış 
oJan Bu senenin en büyük rağbetini gören büyük film 

~ 2 !- 4 ........... i llİııİılİılS_A ____ B_E_L~~n 
Baş Rolde:(Arabacının Kızı Dunyaşka) filminde Büyük bir muvaffakiyet 

Kazanan büyük Yıldız Hllde Krahl 'm Almanca sözlü şaheseri 

Bir aşkın muamması muzik holler oynak Şarkılar filmi. iki sevgi 
arasında çarpışan bir kadın. Gönülleri heyecanla titretecak 

Bir mevzu zengin mizansenli bir süper filmi 
-2-

==I Hudut Kahramanı F 
Ken Maynırd'ın Y arattıiı Serıüzeft Filmi 

Barnn 2.30 da BAHAR MELECI - IZABEL 

Pelc Yakında 1 •• 

Venedik Zindanlarında 
TUrkçe &azlU BUyUk Tarihi Film 

...................................................... : 
1 ERMAK HAMAMI İ 
! Şehrimizin en büyük ve temiz hamamı olan IRMAK İ 
! HAMAMI müşterilerine icap eden kolayhğı göstermektedir. ! 
: Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları· İ 
İ mızın yeniliğini ve gerekse temizlitini görmeleri bu sÖ'dl· i 
: milzü isbata kifidir. MUateclrl 
: 1633 1-15 Salih Serlkaga • : ..................................................... : r ........ i;;;.;;~.~~-;. .. ;;;;:;;n ...... -, 
İ Dokt~~c!"!1~1!· Mak~ 1 
1 Doğum mütehassısı ve kadın Operatörü 

lst•nbul Ballkll Hastaneal Dolum 
ı ve K•dın Kllnlll Sabık ••fi 
ı Her gün hastalarını Kızılay caddesi ( Yeni postahane i karşısında ) 32 Nr. lı muayenehanesinde saat 3 ten i 
ı ıonra kabul eder· 
ı Çarflll"ba günleri /akirlere meccan11n 
ı 1s11 · 4 - s ...................................................... : 

JTAK ·v t.MI 
4 Şahat 1942 

ÇARŞAMBA 

YJLıt942 - A Yı 2 Gün: 'S Ka•ıuı 89 
Rumi 1SS7- Sooklnun 2ı 
Hl~1 1J61. Muharrem 17 

Memur alınacaktır 
Belediye 

Riyasetinden : 

• lı kanunu harıciodo kalıp 
a;ar iti• yapanlara da ründe 750 
vam ekmek •erilecektir. 750 a-ram 
bk ekmek alabilecek olanlar şun· 
tardır: 

ı,ı.; (Çif• tıkmış), erbql.r, 

• lstanbul elektrik lmütehas· 
ııalarile Ankaradaki Devlet teşkili. 
tıoa. bulanan elektrik miltebatsıı· 
lan lktiaad Vekileti mibteıanoın 
riya1eti altında toplanmığa baıla· 
nııtlardar. ToplHtıda memleketin 

elektrik iıtihı•l ve iıtihlikinin ·ha
kiki ihtiyaçlara uyrun bir maksada 
röre pliolqtmı ..... ıoa çalııılmıkta 
dır. Bu komiıyoo ha:ıırl•makta ol· 
duta raporl~rı pek yaluod• Koor· 
dinaıyon heyetine gönderilecektir. 
Koordinaayoo heyetinin tedkik ve 
taıvibinden ıonra mernleketia elek
trik istihsali lıakkıoJa alınacak bir 
takım yeni tedbirler beklenebiJir. 

• Şehrimiz Belediye narh ko. 
miıyonu diln toplanmıı ve 60 ku. 
rota olan koya o etine 1 O karq 
ıam yapm11tır. 

La::. Nöbetçi Eczane 

Halk eczanesi 

Aıkerliiini yapmış olmak ve 

memurin kanunundaki vuıfları ha

iz bulunmak ıarhylo müteaddit 

f 
memur alınacıaktır. Talip olanların 
Belediye riyatoline hemen müra· 

caatları ilin olunur. 

( Tarııı• kep11ında ) 1670 4.5 

tınan vcı ....... -- - • • devlet· 1 bir yarı naııae •··---
ceatdir. Bu arza, Bırle,ık h' dil bir Hb•p yokta. » 

... \all• ıörmilf YI tıc iZ • ---------------····· 
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Tan Sinemasında 
Bu Ak,am illi Film Birden 

-1-
E.n Meşhur Franıız Komedi Artistleri ile Birlikte 

~-z_tN_C_İR_LE_M_E_A~Ş_K _.~ 
Fran11zcı Sözlü ve Şarkıh 

-2-
Şarkın En Nefis Kahramanlık Ve Aşk Efsanui 

Türkçe Sözlü ve Türkçe' Şarkılı 

~ Zaloğlu RDstem r-
Bu1rüu 2.30 d• ZALOÔLU RÜSTEM - DOKTOR SIKLOPS 

Pek Yakında: 
Olimpiyatlar S.111piyonu ( Horman Briki ) Tarafından 

Tarian Küvvetler Kralı 
Adana Belediye Riyasetinden: 
Seferi itfaiye ekipleri için gerekli 
1 - Seferi itfaiye ekipleri için 

ve malzemesi satan alınacaktır. 

malzeme alınacak: 
beş edet el tulumbası 

2 - Satın ·alınacak olan beş adet el tulumbası ve mal
zemesinin mubanırnea bedeli (4947) lira (SO) kuruş olup mu
vakkat teminatı (371) lira (6) kuruştur. 

3 - ihalesi 24/2/942 aaı. ğünil saat on beşte Adana Be
lediye dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden evvel ıartnameyi görmek ve 
muvakkat teminatlannı yatırmak üzere Adana Belediye it
faiye amirliğine ve ihale gllnü muayyen saatta Belediye en
cümeninde mllracaatlan Han olunur. 

4-10-14-20 1669 

Sawıre 
8,30 

ASRI SINIMADA 

BU AKŞAM Matina 
2,30 

iki Türkçe film birden Senenin en büyük aşk ve kahramanlık 
' ııheseri Türkçe sözlü ve TGrk moıikili 

Yeni şarkılar: Münir Nureddin ve Mü.zeyyen Senar 
Görülmemiş bir muvaffakiyetlo devam ediyor 

ilaveten 
İki kahkaha kralları 

Stan Lorel • • • • • • • • Oliver Hardi 
eo son ve en rülünçlü komediıi 

Zafer dönüşü 
Baıün ıündib matinada: Jki Türkçe film birden 

1 • SelAhiddini Eyyubi - 2 - Zafer dönUşU 

Açık tefekkür 
Y eienim Seher Şent~t'un üç 

ıenedenberi çekmekte olduiu has. 
talığına apandisit teşbiıi koyan 
kıymetli doktorlarımızdan B. Üs· 
man Hayri ile atkeri doktor Dahi 
liye müthısaı B. Emin Ulvi Süler 
meharetle ameliyat yapan uk.,.i 
haıtahano Baş tabibimiz B. Fehmi 
lnsel'e ayni zamanda bu ameliyatta 
ve Modrm haatabanelerini bizden 
esira-em•.1•n ve memleketiınize de 
büyük yardımları olan MiUi men· 
ıucat fabrika11 sahipleri ile b11tane 
hemfirelerine açık ttışekkürlerimJ 
bildinaenize kıyınetli ruetenizin 
deliletini 1ayiılırımı. rica ederim. 

Adanı ıaat kule 
Muvakkidi 

V ebbl Ôzokcu 
1668 

Fiyat murakabe ko
misyonü reisliQinden 

1 - Mart ayından itibaren 
nilfus ltezkereıi olmıyınlara biç 
bir bahane ile ekmek karnesi ve-
rilmiyecektlr. · 

2 - Tezkeresi olmayan vatan• 
dışlar için nüfuı lJıiroıinde ıreoiş 
bir büro açılmıştır. f lerk•• bu 
ay içinde buradan texkereıloi ıla. 
bilir. 

1667 4 6 8 10 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Netrlyat MGdGrll : Avulııat 

Rlf•t YAVEROiıLU , 

Baaıldıfı Yer ı ( BUGON) 
MatbaHı - Ada .. 

Adana askeri satınaı 
ma koıİlisyonu riya
setinden: 

1 - 20 ton bakla için ya 
pılan ilanlar neticesinde ta
lip çıkmamıfhr. 

2 - Pazarlıkla 20 ton bak 
la alınacaktır. 

3 • Muhammen be deli 
3500 lira ilk teminatı 262 lira 
50 kuruştur. 

4 - E vaaf ve şartnamesi 
her gün komisyonda görüle-
bilir. . 

S - Pazarhtı 12 - 2 - 942 
perşembe günü saat 14 dedir. 

6 - isteklilerin belli gün 
ve saatte Adana askerlik da· 
ireai b i n a s ı n d • bulunan 
satmalma komisyonuna mü
racaatları ilin olunur. 

1632 24-29-4-10 

Beled.iye Riyaset inden 
1 - Mart ayına ait ekmek 

kartları şubat ayı kartlariylo Je· 
i(iştirileceğ'iodeu bunların yazılı 

orta kısımlarının dikkatle muhal•· 
:ıa edilmoıi. 

2 - Mart ayı karneleri nüfu5 
hüviyet cilzdanlariyle verileceilıı . 
den nüfus ~tezkeresi olmıyanlar111 
ıimdiden teşebbüı ederek hüviyet 
cüzdanları almaları sayın halkın 
mılılmu olmak üzere ilin ol11nur. 

1671 

top 
Vetl 
lid 
pıt. 

rak 

rak, 
dan 

kaJ 
iıte 

to 

bir 
tınd 

krı 
riya 

rak 

biti 

Baı 
bir 
san 

Mi 
ler 

hart 
ne , . 
Ya&4 

ileri 
kuş 

Y0k1 
ba , 

•ti ı 
ltle 
n.. 

tuv 
tör . .... 
lı.ı . 
leri; 
~I 
'-ly 
1-ea 


