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Novyork 4 (a.a.)-Türkiyenin Vqinıton 
büyük elçisi Münür Ertegün, Birloşik dev• 
letleriıı yeni ·Ankara büyük elçisi şerefine 
v.rilen bir öile ziyafetinde öylediii nu
tukta, Ştryıı Ji4rd'm tayinini büyük bir 
memourıiyelle karşılamış vo lleudisinin bn. 
tün ıelefleriııo karsı Türkler tarafından 
röıterilı:taiş olan y\iksek itibarı belirtmiştir. 
~ -......... ,J 

Dü artideki 
Umumi oplantı 

-.~-~~------ ,. _________ ,~ _..,.,_____,, ~-....,...,..,.,. 

Parti MUfettl9imlz a. Hallt Onaran Milli Ko· 
ruam k nunu etrafında Parti mensuplar1na 
dU,en önemll vazifeleri izah etti 
,... __ .__......... ~ ~ __.... 

Dün ıaat 15 da Parti binasında umumi bir toplantı olmuştur. Bo 
toplantıya Ocaklar, Nahiyeler, Kaza vilayet ldıue heyetleri azalara di 
'letli bulunuyorlardı. Toplantıya riyaset eden Parti Müfetti~imiz B~y Ha~ 
1, . kkiUlerıne ya ıd Onaran evveli ıenoel sekreterlik tarafından Partı te!•. k ma ayıra · 
Pılan tamimi okuduktan sonra Milli Korunma anunu k nu ıkı ıs 

rak dem~tir ki : 

Mısır' da 
kabine 
buhranı 

Mısır kabinesini 
lnglltere ile l9birllğine 

tar ftar olmayan 

Nahas Paşa mı 
kuracak? 

Kahire 4 (a.a.) . - Kral Fa· 
ruk, yeni kabinenin kurulması için 
danışmalara başlamış n dün Veft 
P•rtüıioln Uderi Nah&1 paşayı ka • 

Luf etmi,tir. Bu mlllllkat büyük 

ıtl&\ı.a uyanılırmıştır. 
ÇDnkQ Veft pıarfüi şimdiye 

kaJar bir birlik kabioe»ino girmek 
iıtememiştl. Voh partisi parlimen

lo dağılırsıt yeni seçimde büyük 
bir ekseriyet elde edeceği kanaa• 
lındadır. Nabaı paşanın diğer si· 

yaıi şeflerle işbirliği mi yapacağı, 
yoksa kendi partisinden mi bir 
kabine kurmak isteyeceği henüz 
bilinmiyor. Kabineyi kurması muh· 
temel ıörülenlerin başında Nah11 
paşa relmoktedir. 

Ankara: 4 (Radyo gazetesi) -
Kral Farolı: Nahas Paşa ile temııı· 
lara rlrmiştir. Nahu Paşa, Veft 
PlrtİIİno. meoıuptur ve yeni seçim 
yapılmasına taraftardır. 

loriltere ile işbirliiine taraftar 
oloıayan böyle bir partinin iş ba· 
ııoa reçmeıi, Mısırın dış siyaseti 
bakımından tehlikeli bir buhran 
doiarabilir. Mihver mahfilleri bu 
vaziyetten memnnndur. ltalyanlar 

kral Faruiu okşnyacak radyo neş. 
riyah yapmaktaaırlar. 

Kahire : 4 (a.a) - Kral Fa. 

ruk parti şeflerile danışmalarını 

bltirmiıtir. Kral yann bütün eski 

Başvokillerle görüşecektir. Kral:~~ 
bir birlik kabine1i kurmak iıtedıgı 
sanılıyor. 

Mihverle münasebet
lerini kesen Amerika 

hUkümetleri 
Berlin 4 (a.a.) - Diplomatik 

Koreıpondanı rautesi, Cenup A· 
merika memleketlerinin Mihverle 

münaaebetlerini kesmeıi hakkında 
diyorld: 

« Bu memleketleri böyle bir 

harekete aevk eden imli kendileri
ne yapılan ıiyaıt ve maddi yardım 
vaadidir. Bo devletler birleşik A· 
11lerikanııı iıtejine uyarak Mihvere 
karı• va:dyet almakla mesuliyet 

yQkleomiıl•rdır, Almanya ve ltal1a 

bu memleketlerde\tl tabularına na· 

•ti muı1aıele edildiiini ve menfa· 
•tıerlne riayet edilip edilttıedijjni 
tOnQ ıelioce ırayacaldar~ır, ı. 

Romll 4 (aıı.)- Br.ezıly•, Uru· 
lııvay, Paraıuvay, Bolı;y•~ Eıcv ... 
to.. p bu" k.Ometlerı Rıyo koıı. r ve eru 

1 ferao11 kararına oyarak A manya, 
it 'l mOnll!ebet· •lya ve Japonya ı e 
lerini kosmoil kararlıttırmııt~r. Bu 
~"'•r knvvot niıbetlorine tesır et· 
ltalyeceii için nazarl mahiyetle ka· 
1•caktır. 

Ar}antln ve ~Şnı, Üçlü pakt 
dtvletlerilı müna11betlerinl keımı· 
'-ittir. 

Bunun b;rinci k11mı milli bir 
, lik ve büUinlilk içeriıiode hariçten 

istiklal ve bütünlüğümüze karşı 

' 

voltu bulabilecek herbanri bir te · 
cavüze karşı bütün kuvvetimizle 
karşı koymaktır. 

Bu vazifeyi ıörmek üzere de 
kendi ev15tlarımızdan ayırdıiımız 
mühim bir kısmı hududlarımızı bek· 
lemektedirler. 

Brı mevzuu kısa bir cQmle ile 
çerçe,,eledikten ıoora asıl bogüo 
bizlere düşen ikinci mevzuumuza 
geçiyoro.o. 

Hepiniz biliyorsunu:ıki 1939 da 
başlamış olan buhran bir A,,rup:ı 
buhranı olmaktan fçıkarak bugün 
bir dünya buhram şeklini almış 
bulunuyor. 

Şüphesiz ki bu dünya buhranı· 
nırı dışında kalabilenler birkaç mil· 
lete inhiaar etmektec.lir. Bo mil• 
l11tlerin içinJe Je iftiharla ıöyleye• 
Lilirlzki; erı müreffeh olarak ya4;ı· 
yan ve en a:ı ııkıntıh vaziyette o· 
lanı Türk milletidir. Fakat şurası· 
oı da tebaruz. ettirmek iıterim ki bu 
dünya vaziyeti devam ettikçe, düo· 
ya piyasaları kapah kaldıkça ileri· 

de bugünkünden daha f aZla ııkıntı 
çekmemiz her an göz önünde tu · 
tulmalıdır. işte bu sebepledir ki ile· 
ride basıl olması muhtemel bütün va• 
ziyetleri göz önünde bulunduran 
hükOmetimiz son zamanlarda milli 
korunma kanununda bazı deiiş1k· 
likler yapmak lüzumunu hissetmiştir. 

Ve bugün bu kanun yürürlüğe 
girmiş bulunmaktad1r. Ve şuııu da 
bir kere daba tekrar etmek iste· 
rim ki tamimden do anlaşıldığı 

veçhile bu kanonun huk.Omete 
vermiş olduiu salibiyetlere göre 
Valiler her istediii evde araıtır
malar yaptırabilecelderi l'ibi un ve 
bali'ur gibi maddeleri müs:ıdere 
edebilecekler ve bu maddeleri 
evlerhıde ıa k 1 a m ı ş o 1 a n 1 • r 
hakkında da kanuni • takibatta 

bnlunabilecoklerdir. Esa1en buıün 
sizleri boraya davetten mak!ladım 
da bu hoınau bir kere dalıa ıizle· 
re hatırlatmaktan ibarettir. Ben 
Adanalıların vatan sıoverlilı:te ne 
yüktek bir duyiuya 11hip olduk· 
!arını çok yakından biliyorum. On. 
farın bölünmez Türle ülkesi için 
her şeyi yapacaklarından eminim. 

Benim buraJa uıl izalı etmek. 
isteJiiim nokta şudur: B.,u..; Lir 
çok vatandaşlarımız henliz bu ita. 
nuoJan haberdar olamamışlar ve 
yahut da kanonun kastetdiii ma
nayı anlayamamış olabilirler. Onun 
için ıiz:den ricam şudur: 

Sizler bugün partimizin faal 
kademesinde yer almı~ bulunuyor · 
sunuz. Bo buıuıta ocak binaları· 
nızda bu hoıusu anlatacak olursa· 
oız memlekete ve memleketinize 
büyük bir hizmette bulunmuş olur 

sonuı. 

Şunu da arzedeyim ki . ben 
ıahsen Türk iocaldarının bılerek 
memlelcetlerine zararlı olabilecek 
bir şey yapabilecejine kani defillm. 

Parti · müfettiş1mizln bu sözle· 
ri alkışlar arasında nib .. yete ermiş 
bundan ıonra serbest bir münalca· 
fa başlamıştır. 

Sorulan bazı suallere içtimada 
hııır bulunan Belediye reisi soru
lan euallere cevap verdikten sonra 
demiştir ki: ıuruını memnuniyetle 
kaydetmok iıterim ki iki gün~en 
beri bir çok vatandaşlar evlerınde 
un olduiurtu söyleyerek bir beyan· 
name ile müracaat ettikleri ribi 
ellerindeki Şubat kartlarıııı da iade 
etmekt"dir. Ve bir kaç fÜn içinde 
bu ~aroket~ıı. büyük bir yekOna 
ballı olacarı, ümidindeyim. Ve bu 
sayede epeyce ıtok un bulanacak
tır ki ba da ileride vukııbuiabile· 
cek bor hanıl kötü bir 2amanda 

Cenubi 
italya'da 
örfi idare 

Roma : 4 {a.•) _ Musolini 

1 1 ·ı · tleriode ta yanın cenup vı aye 
örfi idare ilin etmiştir. C b. 

( ) _ enu ı 

Londra : 4 a.a · 

1 d .. r idare kararı, Faşızme 
talya a or ı - l k 

hd temayülleri on eme ve 
aley ar 1 k b. 
l .11 e tarafından yapı aca ır nl'• er 
istila teşebbüsüne karşı uyanık 
bulunmak maksatlarından doi· 
muştur. 

\ 

Maliye Vekileti 
1942 Bütçe projesi 
hazırlıklarına başladı 

• V kileti 1942 bütçe projesi hazırtılç,ı Ankara: 4 [Hususı muhabirimizden) - Maliye e f • l · 
15 

•rına başlamıştır. 
V ekiletler kendi masraf projelerini hazırlamaktadırlar. Varidat ve ~asra da proıel~rı t kd'Şubat'ta Vel(iller 
heyetine .verilecektir. Hükumet, projelere soo şeklini vererek Mart aşm mlec ı~e ~ d ·~ edecektir 

Y .. · büt . • d Ela varidatın tevzini için bazı varidat mevzu arı uzerın e tetL'Ll • 
1 ... nı çe proıesın e masra ,,.ı,,. er yapı • 

maktadır. 

Hab~ş 
. orduau 
lngilizler tarafın

dan techiz 
ediliyor 

so·vyet I 

kıtal arı 
Smolensk'e 

1 
Libga' tla tahrip edilmiş ı 

bir mihfler tankı 

ingilizler 
Derne'den 
çekildiler 
............. ~ ........ llJl!lll ...... 

General Ohinlek 
yeni bir cephe 

kurdu 

Japonlar 
· Singapur' a 

hücuma 
hazırlanıyor 

Loıldra 4 (a.a.)- İngiliz-H4• 
beş anlaşması 31 sonkirıunda Adı. 
sababa'da imzalanmıştır. Anlaşma 
iki yıl içindir. Brltanya birinci yıl 
içln bir milyon, ikincide yarım mil• 
yon lnfiliz lirası verecektir. Habe· 
şiatanda lngillz müşavirleri bulana· 
cak ve kölelik kaldırılacaktır. Ha· 
bo, ordusu ltalyanlardan alınan ·~· 
lihlarla techiz edilecektir. Habqll· 
tına lnriliz hakimleri ıönderilecek, 
yabam·ılar iıterse bu walıkemeye 
ıidecoktir. 

Siyam 
Japonya ile Çinin 
arasını bulmağa 
çalışacak 

yürüyor 
Harkof'un dış 
maha"llelerinde 
-------~--

muh ar ebeler 
~-........... ----..,........~-

cereyan ediyor 
Berfin 4 [ a, a ] - A5keri 

kaynaklardan bildirildiiioe röre. 
2 şubatta Korsk'un şimal dof1l1Un 
da bir tabur kararl'i.hı elimize 
g-eçml.ş, 5 subay ile komiser Maka 
rof esir edilmiştir. 

Londra 4 (a.a.) - Ruslar, no· 
resi olduin açıj-a vurulmayan bir 
ıehlr daha aldıklarını bildirmiş
lerdır. Bunun Viyazma olma11 muh. 
melJir. Moıko\la cephotinde ilerle· 
yen Rus kuvvetleri yeniJen bir 
çok yerleri kurtarmıştır. Mühiru 
Ruı kuvHtleri Smolonık Lölre· 
ıtiııJeki lıatlara JoJirn ilerliyor. 811 

lıareketi iyi talim ıcörmüş ilıtiyal· 
lar yapıyor. . 

Ruslar LeninıraJ bölıreıındo 
Ladoga ve limen gölünü birbirine ı 
bailayan Volkof nehrini reçmiştir. 

Cenupta Harkofun dış ma· 
halleferinde muharebeler oluyor. 

Moskova 4 (a. a.) - Dün ıe 
coki Sovyet tebliiit 

3 Şubat günü kıtalarımız cep· 
henin bir çok yerinde taarruz mu· 
harebelerine devam etmiştir. Düş• 
man muharebeye yeni ihtiyatlar 
sokmuştur. Bazı kesimlerde düş
man kıtaları karşı taarruza a-eç. 
miştir. Bu karıı taarruzlar Alman. 

1 . büyük kayıplar verdirilerek ara . 
püıkürtülmüştür. Kıtalarımız yenı· 
den ilerlemiştir. 

2 Şubatta hava:muharebeletin-

de 5 ve yerde 16 Alman tayya~e· 
si tahrip edildi. Biz 6 tayyore kay· 
bottik. 3 Şubatta Moıkova yakınla· 
rında 9 Alman tayyaresi dOşürdük. 
2 Şubatta tayynelerimiz iki tank, 
asker taşıyan 145 kamyon, cepha· 
ne taşıyan 180 araba ve on ikl 
topla 7 varon tahrip etti. 2 tabur 
kadar düşman askerini öldürdü ve 
dafıttı. 

memleketin ekmek ihtiyacını kar· 
şılayacaktıt. 

Diyerek ıöıleritı& nihayet 
•trmlttlr. 

Amiral Darlan, Rom
mel ordulanna Tunus 
yoluyla malz11me gön• 
derilme sine m11'Uaf akat , 
etmiş 

Ankara: 4 (Radyo gazeteııi ]
lnıilfzler Deroe şehrinide bırakmış 
!ardır. Bonaola beraber logiliz çeki· 
lişi de durmuştur. lngiliz radyosu· 
na göre, General Olbinlek,D eroe 

. nin doiuıundao başlamak üzere 
Musus bölresine k•dar bir cephe 
kurmuş bulunmaktadır. 

Musuı'ta her iki tara( lank 
birliklerinin büyük bir meydan mu• 
harebesine giri,mek üzere oldukları 
bildirilmektedir. 

Ankara: ~ (Radyo gaıelesi)

Amiral Darları, Mısırda bulıııııuı 
Alman kıt'alzırına Tunus yolile nı ıı l· 

zemeı röndcsrilrııeıine muvafakıat 
etmiştir. logiliz radyoıunon ~ll lıu
berinden sonra, BerlinJe yarı resmi 
bir kaynaktan şu tolrraf verilmiştir: 

Selihiyetli mahfillere göre, re· 
neral Rommelin Franıı.r. arazisi yo· 
Jile takviye ve malzeme aldığı hak· 
kında lngiJiz haberler servisi tara· 
fından yapılan şayia, Şimali Afrika . 
da Britanya orduıunun yediği dar. 
heleri mazur göstermek için yapıl· 
mış blr teşebbüstür. 

Norveçte sulkastler 
Stokholm 4 {a. a.) - Norveç 

ajansı pazar günü Oılodaki farlar· 
dan ikisinde, viliyetlerden relen 
murahhH heyetlerinin hareketi 11• 

r~ı~nda iki suikasd yapıldıiını bil· 
dırıyor. 

-~ 

ticaret Odası seç ml 
Veklletce tasvip olundu 

Ticaret ve sanayı odası mecli 
ıi azilıldarına seçilen Abidin Ra· 
mazanoğlu, Ahmet Cevdet Çamur· 
dan, Ahmet Nedim Kozacıoj-lu, 
Abdullah Gülek, Aziz Köıeoğlu, 
Gani Girici, Haııan Atıl, lbrahiaı 
Barduroj-lu, lsa Candan, Mohıııııt 
Ôzerfin, Ra~it Ener ve Süleyman 
ÔzMdil'in intihapları Ticaret Vek8· 
letince muvafık ıcörl\lmtlştllr. 

Ada, 36 saat-
ten beri Japon 
topları tarafın· 
-........ -----................ ~---
dan dövülüyor -------

Arıkarıı 4 (Radyo l'azetesi) -
Singapur adası 36 soatteoberi Ja
pon topları tarafıııdao dövülmekte, 
Japon hava knvvetlerioin mütema· 
di hücomlarma uiramaktadır. 

Tokyo 4 (a .a.)- Domei ajan
sının öğ'rontJitfne göre, Singapura 
umnıni hücum pek yakındır. Bunun 
için Japon askeri makamlarının tav· 
siyesi üzerine Johor· Baro halkı şeh
ri boşaltarak emin bir bölgeye ta· 
şınıyor. 

Londra 4 la.a] - Siorapor'Ja 
f ırtıııadan evvelki durrunluio an. 
rlıran bir ü k O n e t v u r d ı r , 
Japonlar ellerindeki bütnn kara 
hava ve Jeeiz kuvvetlerini kulla: 
naralc büyüle bir hücuma reçecelc
lerdir. Bu üsııüıı mukadderahnt ta. 
yiıı edecek büyük meydan muba· 
rebasi yakındır. 

Singapur'un müdafaası mese· 
lesi, geniş ölçüde kullanılacak av 
tayyarelerine bailıdır. Sinrapar'a 
en yakın Sumatra ise de bu Gssün 
Siogapur gökl~rini !korumak için 
gereken harp tayyarelerini topla. 
mağa yetmiyeceği söyleniyor. 

Ankara 4 (R~dyo razetesi) -
Çinliler Japonlara karşı büyük bir 
taarruz hazırlamaktadırlar. Diğer 
taraftım haber verildiiioe ıöre, 
müttefikler, Birmanya yolunan ka· 
panmaıı tehlikeıini düşünerek, Çine 
yardım için yeni bir yol tesisine 
çalışmak tadır lar. 

Japonya, Çinle anlaşma teşeb. 
büslerine devam ediyor. Siyamın 
bu anlaşmada mutavaHıt rol oy· 
nayacıiı Siyam başvekilinin şu 
sözlerinden anlaşılıyor: 

" Çan • Kay • Şeke Japonların 
emellerini anlatmak bir haysiyet 
meselesi oldu. Çan • Kay Şekle na. 
sıl temasa reçoceiimi dilşüaüyo· 
rum • ., • 

Alman Maliye N•z1rı 
beyanatta bulundu 
Berlin 4 (a.a.) - Maliye Nazı• 

rı, Almanyanın harp masraflarını 
karşılama larıının, Almanyan1n 
Mali yıkılmasına dayanl\ll düşman 
ümitlerini boşa çıkardıiını ıöyle· 
miş1 iktisadi teşkilatlandırma uye. 
sinde harbe rereken tahıisat nıul. 
lerinin Jeiiştirilmesine lüıom kal· 
madığın1 bildirerek demiştir kh 

'' - Almanya harp lçla rere. 
kon parayı nerede buldo ise ora• 
dan aldı. Vergi rellrleribin arttırıl. 
ması ve satın alma kudretinin azal. 
tılması sistemin baılıca va1ıtalarııı. 
dan biridir. M.,raflarıo yütde ol. 
liıi de kredilerle karşılabmıştır. 

933 de 46 rnflyar tutan ırılllt 
relir 1941 de 110 milyara çıkmış-
tır.,. 

- ... ::=. - - --
Resmi beyanname . ' 

Fiat mürakabe komısyonu 
reisliğinden : 

1 K k Jlanıııak hakkı ancak unu olmayıp da fu. 
- arke sa~d alrnak itiyadında bulunanlarındır. 

rundan Ek!11d az .-eya çok unu olanlardan ayrıca katn«! al• 2 b 1 vı:n1:r varsa bunları derhal heltdiyyee iade ve 
tnış tuuun"urıu gösteren bir beyannameyi vilayete tevdi edc-mevcu 
ceklerdir. .5 . 

3 .. Beyannameler en •.o~ • 2 ". 942 pe~§embc günü 
akşamı saat 17 ye kadar vılayete teslım edilmış olmahdır. 

4 - Yukarıda gösterilen tarihe kadar beyannamesini ver· 
meyen ve her hangi bir surette tıezdinde un tutan ve ayni 
zamanda kart alan vatandaşların evleri aranacak ve unları 
müsadere edilmekle beraber haklarında en ağır ceza ~·~bik 
edilecektir. 1660 3-4-S Seyhan Vah11 

, 
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DAHİLİ HABERLER 

Hususi mahkemeler 
nerelerde kurulacak 

BUGON 

Tan Sinemasında 
Bu Ak,am iki Film Blrd•n 

-1-
En Meşhur Fransız Komedi Artistleri ile Birlikte 

Ankara : 4 (Hususi muhabiri
mizden) - Milli korunma !J.anuoon. 
da yapılan tadillere ve eklere dair 

kanun neşredildi ve mer'iyete kondu. 
Adliye Vekileti, bu kanunla hü· 
kOmete verilen selibiyete dayana· 
rak bu kanunun hükümlerine firen 

suçlara müteallik davalara bakmak 
üzere nerelerde hoıuıj.. mahke~e· ı 
ler karmak icap ettiiini tetkıke 
başladı. Bu mahkemeler kurulun

caya kadar her merkezde bir mah. 
kemenin yalnız ba davalara bak
ması kararlııtı. 

~..__ZİN_C~İR_L~EM_E~A__,;;Ş_K_~ 
Fraasızca Sözlü ve Şarluh 

-2-
Şarkın En Nefis Kahramanlık Ve Aşk Efsanesi 

Türkçe Sözlü ve Türkçe Şarkılı 

-1 Zaloğlu Rüstem ı-
Dalaman çlftllllne gön· 
derllecek mahkOmlar 

Ankara 4 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Dalaman çiftliiinde 
mahkomlar için yapılaıakta olan 
pavyonun inşası şubat sonunda ta· 
mamlanacaktır. Buraya gönderile· 
cek 400 mabkOm teabit edildi. lle 
ride, röoderilecek mabkOm adedi 
arttırılacaktır. 

Ankarada bir cinayet 
Ankara 4 ( Haıosi muhabiri 

mizden ) - Çankırı caddesinde 
Şölen birabaoeıiode Cafer isimli 
biri, kadın yüzünden, şoför Düz. 
celi Ahmedi bıçakla öldürdü. 

Kahraman erlerimiz için 
kı,llk hediye 

Ankara : 4 (a.a) - Kahraman 
erlerimize kıtlık hediye baj'ışı her 
tarafta devam ediyor. Balıkeıirde 
3000, Çankırıda 2164 lira toplan
mıştır. Çankırı halkı ayrıca 1762 
parça muhtelif yiyecek eşya ver· 
miştlr. 

• ilk ve orta tahsil çağında. 
ki bazı talebenin nişanlılık namı 

altanda yüzük taşıdıkları, oişaohla· 
rı ile birlikte i'ezdikleri anlaşılmış 

ve mahzurla görülen talebenin bu 
hareketlerine nihayet verilmesi mü· 
nasip rörülmüştür. 

Maarif Vekiletl Müdürler en· 
cümeni, ıoa toplaatısında ha mu
eleyi müzakere etmiı ve bundan 
ıonra talrıbenin talebelik sıfatını. 

taşıdıkları müddetçe aişan yüzüiü 
takmalarmın ve niıanlıları ile bir
likte gezmelerinin yasak edilmesine 
karar vermiıtir. Bu karar, bngün
lerde alakadarlara tebliğ edilecektir. 

içilmeyen k•hvenln de 
parasını almıtlar 
Dün gazetemize relen yakinen 

tanıdıiımız bir okuyucumuz, Tan 
gazinosııoda karıılaştıfı rarip bir 
hadiıeyi haber verdi. Buna röre, 
Tan ruino•n müdürlüjü, okuya· 
camuzdao içki ve meyve bedelile 

birlikte, içilmeyen kahvenin de üc· 
retioi alma;a kalkışmış ve almışhr. 

Okuyucumuz, ıüpheaiz pek 
garip olan ba harekete itiraz et
miş, nihayet orada bulunan - nu· 
marası bizde mahfıız - poliı me· 
morunun müdahalesini iıte"'iştir. 
Fakat memur, asayişi temin vazi· 
fosile mükellef bulunduj'u, bo işin 
kendiıini alikadar etmeyecoj'i re· 
vabını vermiştir. 

ilgili makaaılarııı dlkhtiui 
çekeriz. 

[ a~:. - Nöbetçi Eczane] 

Yeni eczane 
( Belediye yanıoda ) 

• Milli korunma kaounonda 
bazı deiişiklilder yapılması hakkın. 

daki liyibanın Büyük Millet Mecli· 

si tarafından kahulü üzerine tatbi· 
katta sürat ve kolaylık temini ba· 

kımından alakadar Vekiletlerce ha-

zırlıklara başlanmıştır. iaşe müste

şarhğı da kanunun tatbikatı etra

fında t91kilita direktifler hazırla· 

maktadır. Bilba11a vurrunculara kar· 

şı amansız bir mücadele açılmak

tadır. Diier taraftan viliyetlerdeki 

iaıe teşekkülleri de imkin niıbe

tinde renişletilmektedir. Bunlar va 

llliklerle işbirliji halinde çalışmak
la beraber dojTodan doğruya vlli 
yetlere değil Ticaret V ekileti iaşe 
müıteşarlıiına bailı olacaklardtr. 

A o M AN~ 53 Dörtler Kulübü 
======ÇEViREN: MEC"bl ENO.-

he dllıündüiünü biliyorsunuz. Si
zin zekinı:t hakkında faz.la müba· 
laia yapılmıı ve benim idrak ka
biliyetim ııf ıra indirilmiıı. Bunlarıu 
bize ne f ayda11 olabilecej'İni keı· 

tiremiyorum doiraıu ... 

tİOl'lw. Dört mühim clüşmao, Numa· 
ra Bir'ie lıenü:r: lema1a g-irememiş 

holunuyoru:r:. Yalnız hareket tar:ı
larından hak\ı:ında bir .,eyler öi· 
ronmek kabil oldu : Çok ince ve 
tam bir şarklı zekiıı"' Bugüne ka

dar karşılaıtıiımız bütün ıuikad 
ve cinayetler hep onun kafaımdan 
çıkmıştır. Numara iki ile Üç Nu. 
maraoın içtimai mevkileri o kadar 
yüksek ki burüolük bizim her tür
lü tehditlerimizden masun kalmak 
imkanını buluyorlar ... Fakat bui'ün 
onları her tehlikeden mason bulun 

duraa nokta onlann aynı zamanda 
zayıf taraftarını teşkil etmektedir: 
Çünkü çok fazla tanınmış olduk· 

Bagüu 2.30 da ZALOÔLU RÜSTEM - DOKTOR SlKLOPS 

Pek Y•kınd•: 
Olimpiyatlar Şampiyona ( Herınan Brlkı ) Tarafmdan 

Tarzan Kuvvetler Kralı 
ff eloraf mühabere bilgisi olan ilk mektep 

mezunu memur allnacak) 
P.T.T. Umumi Müdürlüğüırıden: 

1 • idaremiz münballerine hk mektep mezunu ve telgraf 
muhabere bilgiaine vakıf olmak Uzere alınacak maaşlı vaya 
ücretli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 • Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif ede~ 
ceği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 • Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun 
hükmüne göre (10) lira ınıaş veya 50 lira ücret verilecektir. 

4 • i darc d ahHinden müsabakaya iştirak edecek hat ba
kıcı, Baş müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel 
ıdareyc intisap etmiı olmaları şarttır. 

5 • idare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle 
balen idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat 

bakıcı ve ınüvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dör

düncü nıaddeıindeki şartlara haiz olmaları ve devlet hizme

tine ilk defa alınacakların 30 yaşını geçmemiş olmaları li· 
zımdır. 

6 - Halen idarede müıtahdem olanlardan müsabakaya 

girmek isteyenler 25 Şubat 942 Çarşamba günü akşamına 
kadar yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek İs• 
tiyenler de yine mezkur tarih akşamına le.adar dilekçe ve 
'evrakı müsbitelerile birlikte imtihanın icra edileceği P.T.T. 
Merkez Müdürlüklerine mliracaat edeceklerdir. 

7 • Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez Müdürlüklerind• 

mubabereden 26 şubat 942 perşembe günü saat 10 da ve 
Umumi bilgilerden 27 fUhat 942 Cuma . günll ıaa 10 da 
yapılacakbr. 1620 18 23 27 1 5 10 15 20 

Alsa ray Sinemasında 
Bu Akşam 

Birbirinden Güzel lki Film Birden 
-ı-

Ankara, lstanbul, hmir gibi Büyük Şehirlerde Haftalarca Oynamış 
ullln Bu .senenin en büyiik rağ-betini gören büyllk film 

liiiiiıllııiilill ___ i __ s ___ A ___ B __ E ___ L __ .... tf#iiii1 
Baş Rolde:(Arab:ıcının Km Dunyaşka) filminde Büyük bir muvalfakiyel 

Kazanan büyük Yıldız Hllde Krehl 'ın Almanca sfü~lii ~alıe!ieri 

Bir aşkın muamm.ısı muzik holler oynak Şarkılar filmi. iki sevgi 
ara<ıında ç:ırpış:ın hir kadın. Gönülleri lıeyec:ınla titretecuk 

Bir mevıu zengia mizansenli bir süper filmi 
-2-

===J Hudut Kahramanı F 
Kt'n Maynard'ın Yarattıiı Serrüzett Filmi 

Bugün 2.30 da BAHAR MELEÔI - IZABEL 

Pelc Yakında 1 •• 

Venedik Zindanlarında 

- Anlamıyor moıunuz Hat· 
tinıs ? Onlarm kanaatince bizim 
zayıf noktalarımızın neler oldaio· 
nu bilerek herhani'i bir taarruz· 
larına karşı iyi hazırlanmak imki· 
nını bulabileceiiz. Me1eli bundan 
ıonra herhanri bir harekete teşeb· 
büı etmeden evvel biraz düşünme· 
niz ve kafa yormanız icabettiğioi 
öğrenmiş bulunuyoruz ... Ve nihayet 
kml ıaçlı ve tehlike içinde bulu• 
nan bir kadına raıtreldiiiniz za
man kendiılne yaklqmamanız ica
bettiiiai do anlıyoruz. Bo notlar 
arasında benim bazı h111aılarda 
f ula atılıan oldaium ve taçları 
kırmızıya yakın veya aarı renkte 
kadınların ıibirioo kolayca kapıla· 
bUecoiim yazılı idi. 

Jarındao bilyük bir tazyikle hareket ·~~~~~~~~U~r~~~ç~~~~~~~·z~l~U~~~U~r~D~~~~~·~r~lh~l~~~ll~~~~~~~~ 
etmek mecburiyetinde bulunuyor-

Puaro'ou mahakomesioi biraz 
mlna1tz buldum ve ıözlerloia altın
da kalmak isteıaedim : · 

- Ya ıiz hep keadioizi be· 
t•amekten vazıeçmiyec:ek misiniz? 
dedlm. 

Baaı noktalarda yanılaııı ol• 
doklarına 1'1pho yok... Fakat ba 
bl:ıtim için daha iyf. Sıraıı felince 
hatalarını anlarlar. Şimdi biz bir 
şeyler Öfronmiı oldujıımoz için 
ayajımıaı deak alacatız. Fakat bu 
bildiklerimiz klfi detil çok ıeylor 
öjreoınemiz lbım, 

- Artık düımaıu•uın hakkı 
_ Haafİ hususta ? 
Poaro, salona rir~r rır .. z, 

benim dal1tın bir hareketle maaa
ya f ırlatbiıaı kibrit kotuıunu doğ. 
roltop kanepeye oturdu ve mahut 
çiddi odasını talunarak •Öze baş. 

Jadı : 
- Biz dört düımaııla mtlca• 

dele .ı.ek mtcburlyttind•yiz.HH· 

lar. Şebekenia Dördüncü numara· 
ıına geılince". 

Borada Puaro'auo sesi deiiş· 
ti. Ve o adamdan bahtettij'i za. 
manwdaki tonu boldu : 

- Numara iki ile Numara Oç 
tiddetli insanlar olduklar• için mu· 
vaffak oluyorlar demif tim. Numua 

Dört ise biç kimH tarafından ta· 
nınınaıauı için her uman yaka11 · 

ıu llJlfllıaia muvaffak oluyor ... 
Kimdir bıa •dam ? Meçhul... Yü 
:ıOniln şekli n111ldır ? Meçhul .. 

Hatti her ikimiz de onu tekrar 
rördüj'ümlh: zaman tanıyacaiımu:ı 
katiyetlo iddia edeıneyiz ... 

Her defaımda blribirlnden çok 
doi'işik. kılıklarda karşımı:ıa çık· 
mış olan ba adaınlıt b!Ş defa kar 
şılaşmış olraamıza rağoıerı kendisi 
ni taınyamıyacatımı başımı talla. 
yarak teyit ettim. lriyarı tıı.oarlıaoe 
ırardlyanı, boğazıoa kadar pardo. 
süıüoü iliklemiş olarak Parlıto oda. 
mıza giren adam, uşak Ceynı11 Sa· 
rı yasemin iıinde sakin tavırlı dok· 
tor ve nihayet doktor Savaroooff ... 

- DeN ... Hr-

Haruniye Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

Mıktarı Kiloın Teminatı 
Ciaıi Kilo Kuruş L i r a -Bulgur 3000-3500 27 71 
Kuru faaolya 2000-2500 25,S ~~ 
Nohut 1250-1500 22,5 
Pirinç 3000-3500 33 87 
Saboo 500- 700 70 37 
Gaz yağı 800 - 1000 23,35 18 
Eoıtitü ihtiyacı için yukarıda cinı ve fiyatları yuılı erzak alını• 

caktır. Talip olanların temlnat!.rm: Bahçe Maliyeıiae yatırarak ihale 
J_lloü olan 12 - 2 --- 1942 Perşembe rünü ıaat on Hkizde Eaıtitü 
Komiıyonaoa mliracaatları. 28 - 1 - 5 - 9 1646 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden : 
Osmaniye memleket hastahanesine yeniden yapılaeak 468 

lira 44 kuruş muhammen l>edelli gasilhaoe ile 605 lira 83 
kuruı, 1'edelli Hamam ve bu hHtanenin 347 lira b~delli ta· 
miratı açık eksiltmeye konmuştur. 

Açık eksiltme 16·2-942 pazartesi güoü saat 10 da vila

yet encümeninde yapılacaktır. isteklilerin mezkur gün ve saatte 

0/0 7,5 muvakkat teminat paralarile birlikte encümen dai

resine gelmeleri ve keşiflerinin vilayet sıhhat müdürlüiün· 

den ıörmeleri. 31 - S - 10 - 15 1655 

- Birle,ik devıeı· .. bi •• r 'ı-eb-ıp yokta. • ealdlr Ba arza, . dil ı ~~~~~.=_:_ _____________ _____ .. 
~ _ : •• -ot--n· .,.. tıch11 • .:.. 

1•••······-·-

S Şubat 1942 

S11J1are 
8,30 

ASRI Sl~JifMADA 
BU AKŞAM Matina 

2,30 
iki Türkçe film birden Senenin en büyük alk ve kahramanlık 

şahost1ri Türkçe sözlü ve TOrk muılklli 

Y eoi şarkılar: Münir Nureddin ve Müzeyyen Sonar 
Görülmemiı bir mavaffalüyetle devam ediyor 

IHlveten 

Arsenlüpenin dönüşü 
Gayet esrarengiz meraklı polis filmi 

Yapılmayacak müsabaka imtihanı 
5.12 ve 10.12.942 tarihli gündelik gazetelerle ilin edi· 

len Devlet Demiryollara hesabına Avrupada tahsil görmek 

üzere alınacak talebelerl': mahsus 14. 1 .942 taribind~ yapıla· 
cağı bıldirilmiş olan imtihandan sarfınazar edilmiştir. 

1674 5 - 7 

-----------------------------------------------------8 eden Terbiyesi Seyhan Bölgesi Futbol 
Hakem Komitesi BaskanlıQından : 

Böll'emiz ehliyetli futbol hakemlerini çoialtma~ için Şubat/1942 ayı 
içinde bir karı açılacaktır. Futbol hakem komitesi talimatoameıloio onoa. 
ca maddesine röre aranan ıartlar şunlardır: 

Madde: 10 - Ebliyetnameli futbol hakeıai olabilmek için şu vasıf. 
ları haiz olmak ıartbr: 

A - Sni şöhret sahibi olmamak 
t 

B - Yaşı 20 den aıaiı olmamak, 

C - En az orta tahsil i'Örmüş Ôlmak ve ayrıca Qlalşet medarı bu· 
)anmak, 

D - Hakemlik yapmaia mani ve bilbusa &'Ö21erinde hiç bir irıza 
bu)unmımak, 

E - Hakem kurtuodao geçerek, şifahi, tahriri vo ameli imtihanı 
kazanmış olmak, 

F - Mevılmlnde idmanlı balanmak, 

G - Hakemlik otoritesine ve manevi vasıflarına sahip olmak. 
isteklilerin 15· Şubat- 1942 rüaü akşamına kadar Beden Terbiyesi 

S.,yban Bölreaine yazı il müracaat ederek kayıtlarım yaptırmaları ilin 
olunur. 1673 

ı······ .. ············· ................................ : 
1 IAMAK HAMAMI : 
İ Ş~İırimizin en büylik ve temiz hamamı olan IRMAK 1 
İ HAM~MI .nıü!te.ri.lerin~ icap eden kolaylığı göstermektedir. , 

i Muşterılerımızın bır defa gelmeleri, gerek takuuları• 
mızın yenilitini ve gerekse temizlitini görmeleri bu söıil· 
mUzü isbata kAfidir. ' MUsteclrl 1 

i 1633 1-1 S Salih Sertlcaga İ ..................................................... 

TUrk hava kurumu Adana şubesinden : 
Deri satışı 

(1000) kadıır kurban derisi, şubatın 20 nci cuma gllnü 

saat 16 da satılacaktır. isteklilerin o saatta şubt-mize gelme· 
leri. 1672 S - 10 

Bor sulh hukuk 1 Adana askeri satın -
mahkemesinden = • alma komisyonu ri -

Bor kazasının Saltuk mahalle. 1 t' d 
sinden olup 29· 10- 941 tarihinde yase ın en: 
ölümü vuko balan zurra ve tüccar• 
dan Ômer oila Rızımn vereseaio- 1 • Açık eksiltme ile 2800 
den kızı Nevriye tarafından ıulh kilo sade yağı alınacaktır. 
mahkemesine yapılan ınüracaat Ü· 2 • Muhammen bedeli 4172 
zerine milteveffanın terekesine el lira ilk teminata 312 lira 90 
konularak defteri tanzim olundu· 
iundaa medeni kanonun 561 inci kuruştur. 
mıddoıiae tevfikan mllt•veffaoın 4 E.vsaf ve şartnamesi her 
alacaklıla;ı ile borçlar1D10 tarihi gün komisyonda görülebilir. 
iliodao itibaren bir ay zarfında 4 • Pazarlığı 7.2.942 cq. 
ıalb hukuk haklmli;ine m'lıracaatla martesi günü saat 11 dedir. 
alacak veborçlarını kayıt ettirme-
dikleri takdirde ayoı kaounuq 569 S isteklilerin belli giln ve 
ur:u madd .. i hllkmünco miraıcıaı ve saatte Adana askerlik dairesi 
nede terekeyi izafeten takip ede. binasındaki komisyonumuza 
miyeceklerl davet makamma kaim mu··racaatları ı'lin olunur. 
olmak üzre ihtaren illn olunur. 

1975 1623 20 25.30.5 

lrI' ll. I< V t Mj 
. 5 Şııbtit 1942 

PERŞEMBE 
YIJ.ıt942 - A Yı 2 Gilıı: !t. Kuıw 90 
Rumi l3S7. SooklDUll :13 
Hicri 1361· Muharrem 18 

imtiyaz Sahibi ı Cult ORAL 
u. Netrfyat MUdllrll : AvulLat 
Rlfat YA VBRQÖLU 
Baaaldıtı Yır ı ( BU<10N) 
Maüaaaaı - A.iaaı 

--------
Memur alınacaktır 

Belediye 
Riyasetinden : 

Aıkerlii'ini yapmış olmılL ve 
memurin kanunundaki vaııfları lı:ı • 
iz bulunmak şartıyle müteaddit 
ınemur alınacaktır. Talip olanların 
Belediye riyaıetiae hemen mOra• 
caatları ilin olaaar. 

1610 4.S 
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