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d ... Londra 6 (a.a.) Moıkovadan öirenil· 
ıııne i'Öre Sırp çetelerinin topçusu hor 

ıeco ••haha kadar BelgraJı bombala· 
maktadır G t 1 l , 

k 
• ece ço e er şe ıre kadar gı· 

rere Alıı:ıau d · l .1 . l evrıye erı • muharebe 
edıyor ar. y 1 lıan ••rtları ldaı• ııe 
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~~~~!!!!!!~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::~------__,J 
azla ekmek kartı alabilmek için 

Bir kadın yalcincık • 
tan intihara kalkıştı! 
--

Ekmek kartı hırsızlığına mani olunmak 
Emniyet Müdürlüğü tertibat 

.. 
uz ere -
aldı -

Şehrimizde, kart usaliyle ekmek satışları işiyle 
llirqmak üzere bir teokilit vücude retlrilmiıtir. Ba 
l .. \dlitın bürosu Beden Terbiyesi Bölge binasında 
olacaktır. 

Ôğrendiilmize göre, ıon günlerde fırlP öole~inde 
vakaa gelmekte olan ekmek karta hırsıshi•0• onle· 
ınek üzere Emniyet Müdilrl6iDnde tertibat alınmış, 
ıivil memurlardan bir kı•m• bu işle tavzif ed' miştir. 

çirmi~tir. 
Bu iş bittikteo ıonra ~ CMPen evden çıkmıı en 

yakın polis kuakoluna koşmuş ve heyecan içerisin. 
d.e. kar111oın intihara teşebbi:i! ettirioi haber vermiş· 
tır. Zabıta memurları derhal valı:a yerine gelmişler 
ve kendini asmak üzere olan kadını kurtarmışlardırll 

Hıçkıra hıçkıra ailamakta olan kadın, kendini 
niçin öldürmek istediğini polislere şöyle anlatmıştır: 

Direr tarafta~, bazı vata~<hı.şların fazla ekmek 
kartı almak için hale ve sahtekarlık yoluna saptıkla· 
rı görülmektedir. Ölülerin nüfus hüviyet cüzdanlarına 
röıtererek kart alanlardan sonra şimdi de bir kad1n 
kocaılyle elbirliii ederek garip bir komedya oyna· 

ıru,br. Hidlıe şudur : 
Aju işçi karta alan bir karı koca, kendilerine 

ve üç çocuklarına verilen ekmeğe kana:ıt etmemiş. 
ler, aralarmda bir plan taaarlaoıışlardır. Koca, ta
vana ip bailamıı ve bu ipin ucunu ilmek yaparıık 
bir iskemle üzerine çıkardığı karısının boynuna ıe· 

« - Ekmek kartlarımızı fırın önünq çaldırdım. 

Açlıktan her fÜn birer parça ölmektense hemen· 
cecik ölüvermek istedim ... Ne yazıltki yetiştiniz ve 
\tnrtardınızl» 

Kadının telaşlı koonşuşon<la bir yapmacık sezen 
zabıta memurları, işi kurcalamışlar. Bu, onların şüp
helerini bir az daha arttırmış, evde yaptıkları araş· 
t•rmada çahndığınJan bahsedilen ekmek kartları 
bulunmuş ve karı kocanın, daha fazla ekmek alabil
mek için böyle bir intıhar komedyası oynakdıkları an

laşılmıştır. 

Mısır par
ıamentosu 
dağıtılacak 

Yenl Batvekil Na· 
hH Patanın lngl· 
llz elçleine mUhim 
bir mektubu 

Londra 6 (a. a.) - Kral Fa· 
ruion hükOmeti karma vazifesini 
Nanaa paşaya vermesi Londrada 
iyi karşılanmıştır. Kralın bu kararı 
IDUletln umumi hislerini ıöz önün· 
de tuttutunu röıterir. Çünkü Veft 
partisinin çok taraftarı vardır. Na. 
haı paıa iıtikrarh bir bülı:Omet 
kurmak vo devamlı iı rörebilmek 
için en iyi Jahsiyettir. kendisi lngi· 
llz • Mısır muahedesinin en mühim 
lmili olmuştur. 

Kahire 6 (a.a) - Nahas pafa 
şu demeçte bolunmuıtar: 

«- Parlamento daiıtılacaktır. 
Biz memleketi diktatörlükle deiil, 
ıerbeat bir ıorette seçilmiş bir 
P•rlimento vatılaıilo idare ede· 
ceiiz. » 

Naha1 paıa, lnriliı. • Mısır mu· 
alaedesi hükümlerine, iki memleko· 
tin ıaenfaatiııe uygun bir surette 
ve sadakatle riayet edeeeiini mil 
lete temin eylemi,tir. 

Kahire 6 (a.ıı) - lri'ilterenin 
M111r büyük elçisi, yeni Mısır Baı· 
vekili Nahat paşanın yolladığı bir 
mektuba cevap olarak, lni'ilİZ si· 
yaaetinin, Mısıran dahili itlerine 
lıı:araımadan lngiltere • Mısır mua
hed .. i bOkümlerinin tatbiki için 
müstakil ve müttefik bir devlet 
sıfatile M11ır ile samimi işblrlii'i 

prenaibine dayandıj'ıoı temin et· 

miştlr. 
Nahaı pqa büyük eliiye röo· 

derdiji mektupta, kabineyi kur· 
mayı ne loıiltero • Mısır muahede· 
ıinin, ne de Mısırın bilkümran ve 

mlbtaldl devlet 11fabnın, lngilte 

reye Mı11rsn dabilt işlerine karıı· 
aıaııoa •1-.de edemeyoceii esası 
nıorlnden kabul ettijini bildirmlıtir. 

Şeker Pancarı 
fi atları 

Ankara 6 (Radyo O.aeteıi) -
Yarın şeker pancarı fiatları hak. 
kında bir kararname neşrolunacaıt. 
hr. Bu kararname ile pancar fiat
lan kiloda 100 para, 110 para ve 

3 ltarqa çıkarılmaktadır. 
Toprak mabıalleri flatlarındakl 

)llkıeli4le müvaıı olarak arttırılan 
Pancar fiatlarıoıo, pancar müıtab· 
~~ l~io faydalı olacajı ŞÜp· 

Amık gölünün 
seviges i çok yükseldi 

Göl etrafındaki ekllml9 tar----
lalar su altlnda kalarak 

mahvoldu 
Antalı.ya : 5 ( Huıaai ) - Hemen bir aydanberi ara v ed 

ian şiddetli yaimurlar ve kar ylizünden kabaran nebfr ıaler~I eAn yak· -r " arı e mı 
fct unun MYİJeSİ ÜKtelmİş Ye fÖIÜıı ~tr.afıodaki b{itüıı tarlaları IU 

basmııtır. Suların istila ettii'i ekilmiş tarlurdaki mezruata artık k 
olmuş gözile bakılmaktadır. Otuz yıldanberi rörülmemiJ bir ıekiı:0 
vukaa gelen bu seylip Amık çiftçisi için hakiH bir afet halini almış · 
tır. Evvelld gün Şabvaro çiftliğide salar alt10da kalarak köy halkana 
dün. Belediye tarafından 1500 ekmek yollanmııtır. Antakya ile Rey· 
banıye arasındaki ıoaeoin üzerinden akan sel ıularınm yükseldlii 60 
santimi bolmuş olduiundan otomobiller ridip relomomektedirler. 

Seylip çevrelerinde zamanında alınan tedbirler sayesinde can itayı· 
hı yoktur. Mal kayıbı da pek azdır. Kızılay, soylipzedelere elemek rön
dermeie devam etrnelıı:tedir. Bu suların çekilmesi için birkaç ay bekle
mek lazımdır. Bu itibarla sular altmda kalan eldnlere artık yok olmuş 
rözilo bakmak lizımdtr. 

Bir ifşa! 
Ottava 6 ( a. a.) - Hüyük 

Britanyaoın Kanada kuvvotl~ri 
Başkumandanı General Mak Nar
ton buradan geçerken verdiği de· 
mede , müttefik kuvvetler şef
lerinin lng-iltere adalarından Av· 
rupa kıtasma a1ker çıkarmak için 
bir plan haıırlamı' olduklarını 
bildirmiştir. 

En küçük ayrıntılarına ka
dar incoleamiş olan bu plan der
hal tatbik edilecektir. 

Karadeniz ve Marmara 
mıntakalaranda tutun 

ply••••• 
Ankara 6 (~.a.) - Ticarat Ve· 

kiletinden tebliğ edilmiştir: 
Karadeniz ve Marmara mınta· 

k~larsnın bazı merkezlerinde tütün 
pıyaealars açılmadıtı halde müba. 
yaat ; yapılmakta olduiu haber 
alınmaktadır. Halbuki her iki mıo
takanın tütün piyasaları Ticaret 
Vekileti tarafından teıbit edilecek 
tarihlerde açılacak ve müstahsilin 
menfaatlarını koruyacak surette 
tanzim olunacaktır. Ba tarih tubit 
ve ilin edllmek üzeredir. Piyua. 
nın Ticaret Vekileti tarafmdan 
açılmasından evvel tütününü elin· 
den çıkarmaması müstahsile men· 
faah bakımından tavsiye edilir. 

HUr ltelranlatın 
beyannamesi 

Sao Paolo: 6 [a. a] - Hüt 
İtalyanlar tarafından neşredilen bit 
beyannamede, ltalya'yı Alman İJ· 
~~lbıden ve Faşistlikten ktırtarmak 
ıçın ellerindeki bütün imklnlara 
b~vurmak •urtttiyle Bilyilk Britan
ya ya ve Amerika Birleıik dev
letlerine yardım etmeleri bütilo 
lt•lyaoları tı Viİyo ediliyor. 

Amerika'da 
casusluk 
Amerikan aslından 
8 Alman mahke

meye verildi 
Milli Müdafaayı ilgi· 
/egen vesikaların kop· 
yaları alınmış "" Al· 
manga' ga yollanmış 

V aşioaton: 6 [a. a) - Aralarında 
caeus Kurd Friılrik ve Ludvir 
ile Amerika'nın batı kıyılarında bir 
çok müdafaa merkezlerini ve ordu 
müeaseıelerini rezon Madmazel 
Luıi Bohmel de bulunan Alman 
aslından 8 Amerikalı, caauıluk sn· 
çuyl• Nevyork Federal mahkeme· 
sine verilmiştir. 

Suçlularda Milli Müdafaayı il· 
rileyen fotoi'l'lf ve vesika kopya· 
lars balanmaıtur. Vesikalan mad· 
mazel Lusi Madrid'do Manuel adın· 
d b"' a srıne göndermiş ve oradan da 
Alman Gestapo fafi Himler'e yol· 
lanmııtır. 

Fransızlar s bUrUk 
deniz tayyaresi 

yaptllar 
Tuloz 6 ( a. a.) - Yakında ' 

bQyilk deniz tayyaresi suya indirile· 
cektir. 70 er tonluk olan bıı tayya· 
relerde her biri 1500 beyiir kuvvtl· 
tinde 6 motör buhioacaktır. Tay· 
yarf'lcr 40 yolcu ile Atlantiki bir 
yerde durmadan 20 saatta aşabi· 

lecektir. Ayrıca 60 yolcıı taşıya• 
bilecek 120 tonluk tayyarelerin 
yapılması tasarlanıyor. Bu tayyare· 
niu yolcuları yanlarıoa 100 kilo 
bağa) alabileceklerdir. 

Tayyaroain ıilrati aaata orta· 
lama 320 kilometre olacaktır, 

1 HarkoJ'tan bir görünüş 1 

Kursk ve Harkof'ta 
A · ı m an -
müdafaas1ı 
yarıldı 

Bir Rus birliği Al
ınan hatlarının ar
kasına düştü 

Londra 6 (a.a.) - Kuibişe{ 
r4dyoıuoa röre, Sovyet kıtalan 
Kursk ve Harkof'ta Alman müdafa 
alarmı yarmışlardır. 

Moııkova 6 (a.a.)- Cenup ba 
tı cephesinde Harkof ve Kurak 
da kızılordu kıtaları ilerlemekte 
devam ediyor. Perşembe sabahı 
lıı:mlorÖ'd birliklerinden biri Alman 
mevzileri arasında zaif bir nokta 
keıfetml~ ve bu kesimdeki dOıman 
birlii'ini yok ederek. Alman hatları· 
nın arkasına dü4müştür. Bu cephe· 
de Sovyet bava kuvvetleri insanca 
ağır kayıplar verdirmektedir. 

Moskova 6 ( uı ) - Cenup 
batı cepheıinde Harkof ve Kurak· 
ta kızıl ordu kıtaları ilerlemekle 
devam ediyor. Perşembe sabahı 
kızıl ordu birlikltrinden biri Al· 
man mevzileri arsıında zayif bir 
nokta lı:eıfetmiş ve bu kesimdeki 
düşman birliiini yok ederek Al· 
man hatlarının arkasana düımüştür. 
Bu ctphede Sovyet hava kuvvet· 
leri düımana ağır darbeler indir· 
mekte, malzeme ve insanca ağır 

kayıplar verdirmektedir. 
Berlin 6 [ a. a 1 - Bolşevik· 

ler iyi havadan faydalanarı&k bom· 
ba ve av tayyare teşkillerini ileri 
sürmüşlerdir. Bu düıman tayyare · 
(erinden 35 i lıııv~ muharebelerin· 
Je ve 'J. si karşı koy:na topları ta• 
rafırıdaıı ve 1 :i Ü yerde tahrip 
edilmiıtir. 

Berlin 6 (a.a.) - 3 şubat re· 
ceıi Alman piyadeleri Sovyc:t cep· 
hesinin deniz kesiminde bir yerde 
beti kız olmak üzere 17 talebe ve 
3 sinema figüranından mürekkep 
bir bolıevik kundakçı frupo yaka· 
lam ıştır. 

Londra 6 ( a. a. ) - Royter 
bildiriyor: 

lngiliz.Sovyet tred-Uayonları 
komitesi, işgal edilen memleketler
deki işçilere bir mesaj neşretmiı· 
lir. Alman harp kabinesinin balta
lanmasını isteyen bu mesajda de· 
niliyor kit 

« Sizi Hitlerizmin boyondaro. 
!undan kurtarmak için müttefik 
kuvvetlerin yardımınıza relec .. _ egı 

~~n yhaklaşıyor. Hitler Almanyası 
ıçın er rün daha az ıilib 
a· 

1
• yapın. 

.,ıze zu um edenler için yapmak 
zorunda kaldığıoıt silahları kolla
nı~amayacak bir hale ıokun. Do· 
ınıryollarını bozun ve nakliyatı 
durduran. Nazi ve faıiıt orduları· 
nıo hezimeti yakındır.» 

Berlin 6 ( a.a. ) - Yarı res 
mt bir kaynaktan bildiriliyor: 
Alman hariciye nazırlıiı Sovyet 
Rasyada bulunan Alman harp esir 
lerioln akıbeti hakkında heoilır hiç 
bir maltımat ahnmadıtını bildir-
mittir. 

~S~io:g:a:p:u~r~:-6::----:-----------=::::::.::.:.~----~ .................. 
[ I

• • ı t Tolc)C) ___ _ 
a. a] - Tebliğ: ng 1 ere ,,) _ Bit J6 (a, 

Topçumuz Jo. bava llıatı~pdon 
hor· Bahru çev- sı•y ' l · ~ en am 1 Dom• aı•-.1 
reııindeki düşınan bildirildijfne tı~a 
kıtalarını dövü- • d C)re 

1 S t • ı A Japon or uı""· • 
yor. o Üş m an 1 a ki " aralık hava akın· bailı aça ar S 

larile kıtalarımıza e d ece k ~abatta Slorapat. 
daki Kolan hava 

bomba ve mitral· a· hD 
yözle hücum elti. ırmanya'ya çok mik- meydanın• cam 

d 
ederek uçuş alanı 

1 düıman tayya- arda ç· k t 1 . . d ın J a arı Ol tahrip etaılf• 
resı üşürüldü; go .. nderı·ı· tir. Ayrıca orta 
üçü haııara ııtra· ıyor 
tıldı. .---- büyüklilkte 5 uçak 

Japonlar, bir deniz muha- la meydanın Ö· 

Tokyo: 6 la. a). rebesinde Hollanda Hin- nemli teaiıleri de 
Harpten önce in· d 
giliı kuvvetleri istanı donanmasını tema- tahrip edilmiıtir· 
Singapur'un doiu men tahrip e t tik l e r i n i 4 Hariken açajı• 
ucunda ve cenu. bildiriyorlar nın mnbarebey• 
b ___ __. tutuşmadan kıç• 

unda bü-iktirilmişti. Sonradan ada- tıiı rörülmü,tür. 
nto şimal kısmı da tahkim edilmiş· 
tir. Adadaki kuvvetler 4 - 5 tü. . Kambera 6 (a.a.)- Malezya· 
ıaendeo ibarettir. dakı Avustralya imparatorluk kıta• 

Loodra 6 (•.•) - TaymİI g.&· larıoın büyük çokluiunan Sin a ar 
ad '-ild··· 1 P zeteıi, Birmanyanın müdafaa11 baş· asına çe.. 'fi resmen bildlriff.; 

laklı yazııında diyorki: yor. 
«- Birmanyaya çok miktarda Tok~o 6 (a.a.)- Resmi teblii: 

Çin kıtaları geliyor. Banlar yalmz Denız tayyarelerimiz C d • 
B

. . . d b. H ava e 
ırmanya topraklarının müdafauı nazın e ır ollanda kravazörilnil 

için ıelmiyor. İleride bu kıtaların batırmıJ ve bir dir· erinı' b i 
S 

aıara a • 
iyamı ietili etmeleri mubtemoldir. ralmııtır. Bir Amerikan ._ - ü 

ı 
. ..ruvazor 

ogiliz ve Çin kıtalarının yakın· ıle bir Hollanda kruvazörQ d t h· 
da Siyama riden demiryolu hattına rip edildi. Bo muharebede He il• 
ve Bir manya hududundan 66 mil da Hindistanı donanması h 

0 
an· 

uzaktaki Şilormay'a hücum etme- tamamilo tahrip edilmiıtir. emen 
lori bekleniyor.» 

Rnaa 6 ( ) O Tokyo 6 (a.a) - ·Japon h ·~ •on a. a. - ün sa· k 1 . d ava 
bab erkenden Ranrııo'da tehlike ovvet orı ün öj-leden sonra Ma· 
işateti verilmiıtir. l~ka boiazmda Sumatra adası üzo· 

Doğu mahalleaine ve nehrin batı rındo :onjog Balay açıklarında 
~ıyılarına bombalar atılmıştır. Pek ku~vetlı himaye altında fiden bir 
az kimse zarar rörmüştür. Maddi kafıleden 10000 tonilitola'- bı'r 
hasar yoktur. Biraz sonra ikinci .. 
d f 

vapuru bahrmıı, 6000 toailitolu'-
e a vorilee tehlike !Şarotindo biç .. 

bir haClise olmamı•tır. başka bir vapurda yanrın ç k ... b' ı •rmıı 
Rangun (a.a) 6 - Resmen bil- ve üçer ın lonilito!uk iki v 

h 
• apuru 

di.rildii'ine göre, Japon devriyeleri da asara orratınıştır. Dü 
b k k 1 d S 1 

.
1 

. . . . şman ıe-
ırço no ta ar an a oan nehrini mı erının Jıddotlı ate•ine • . 1 d. v ra~men 

gtçmış er ır. uçaklarımız kayıp vermemiştir. , 

Rommel tesebbUsü 
elinde tutuyor 

Loodra 6 ( a.a. ) - Londra. 
n~n selihiyetli mahfillerine göre 
Lıbyada Rommol hali teşebb- ij 
mohafau eder görünmekte olm~k· 
la beraber bugün ör· leden 
k. d b ~ ıonra-

ı urum ala az çok müpbe d' 
ık . f ın ır. 

ı tara çok büyük bir d . 
f ı . t' .. evrıye 
aa ıy~ ı gostermi•tir B" -ı k ... ' uyua. ov· 

vetler henüz rmuhareb i . 
mişlerdir. eye r rışme· 

Kahire 6 (a a ) o-
rada durum d - . · • . - un ka-
raber b k egışınemış olmakla be· 

muvaffakr;eurvb~:tler~miz bil~··~· 
lerdir M bt l'f gun geçırmıı· 

_ • u e ı noktalarda düıman 
Aknak~le h~tları boyunca Cebel· 

d~r da duıman nakliye kolları· 
na hucum edilmiştir. Bir çok t•· 
şıtlar yakılmış, tahrip edllmlf, dOt· 
mana pek bOyük insan kayıpları 
verdirilmiştir. 

Do~~z mücadelesi 
. lkıncıkinun ayı içinde Ad 

da 28 C h ana· 
53 8 'h ey anda 89. Oımaniyede 

' . a çede 68, Fekede 71, Saim 
beylıde 40, Koza.nda 220, Kadirli· 
de ~~:· dve Karaıaalıda76 ki cem· 
an omuz öldürulmilJtür. 

•••l'faw 
Vatikan radroa.,nuıt 
lapanyolca n•trlyatı 

Londra 6 ( a. a.) - Vatikan 
radyosunun ispanyaya hitaben, 1.
panycı)ca yaptıiı netrlyatta Nazi· 
lerin dinlerJ kaldırmak hıtsu•tındaki 
kararlarını iıbat eden "Allah ve 
Halk,, adındaki Alınan kitabından 
parçalar okuıııııuştur. Okunan par· 
çalar, araıı'!da ŞU ıöıler vardır. 

'. ~bodı .~lmanyaya inandıfı• 
ıoı•• ıJan ettıruniz zaman d' 1 . ın er 
cfevrıne !On verdik. Ba inanı red 
~en bir kimse \ıtkarsa o bir müc 
rım ve bir haindir. Ararıuzda 0 ~ 
yer ,Yokto.r. Biz ancak allabııı btt 
eınrınl bilıyornzı 

Hor tey Alınanya için 1,, 

Vilayet makamından: 
1 _ Un için beyanname verenlerin çokluğuna ve ke· 

nar mabaJJelerde~i bir kısım ~atandaşların haber almamaları 
millibaıaaına bınaen 5.2.942 taribinde biten b . b .. d h d' eyanname 
müddetı cı gun a a tem ıt olunmuştur. 

2 - Kat'i olan bu tarihe kadar bütün t d 1 
b 

va an aş ar 
mevcut olan un ve uğday miktarlarını bildirmeie davet 
olunurlar. 1681 6·7·8-10 



• 

DAHİLİ-· HABERLER 

•• 
ISUliUN 

ROMAN: 54 1 Dörtler Kulübü 
.___----~ ÇEViREN: MECDi EN0----

J layır Lnolardao lıiçbiri üteki· 
uo benziyecı İnianlar deiildi. .. 

Ümitıiz l,ir eJ& ile : 
- Evet, dedim. Fiıyonomiıi 

hal.kantla hiç de kat'i bir fikriırıi:z 
yok. 

1 
- Maale11f hayır 1. 
- Bir adamalı hi işte meha· 

roti olabileceif aloıoda yazıhJır 
<lenildiiini biliyor mnıunuz ? 

- Onun aloında muhakkak 
bir cani olduiu yazılıdır. 

7 Şubat 1942 

ASRI ·sınıtAADJ\ 
Su::z;~ BU AKŞAM f.j{,ina 

iki büyük taheser birden 
ALiCE FA YE •.•••..•.• RICHARD GREEN 

Kaput bezlerinin 
tip ve vasıf farı 

- Bezlerin ırnel ve lslAhınde kul- - ı 
lenden apre miktara bez ağarhAı- · · 

Puaro rülümsedi : 
- Rica ederim bu kadar 

ümitıizlii• kapılmayınız... Bir iki 
huıuıiyetini biliyoruz. 

- Evet ... Ve tebdili kıyafet 
hakkında da mahir bir üıtatw. 

- Bu da aynı şeydir nihayet .• 

taraf mdan harikalı bir kudretle yaratılan burünkü medeniye· 
tin kuruluıundaki müthit fedakirhklar, medeniyet ug" 

randa büyük kahramanlıklar, aşk, macera şaheseri 

medeniyet kOpriisO - nın yUzde onunu geçmlyecek -
Ankara: 6 [Hususi muhabirmil den] - Kaput bezlerinin tip ve va• 

sıfları hakkındaki nizamnamenin bazı maddelerinin deiiştirilmesine ve bu 
nizamnameye bir madde ilivesine dair n i z a m n a m e Vekiller 
h e y e t i n c e tasdik edildi. Bo deiişikliğe röre, bezlerin imal ve isli· 
hında kullanılan apre miltdarı bez sıkletinin yüzde onunu tecavüz etmİ· 
yecek, izami rutubet yüzde 8 ôlacaktır. Bilumum top uıuolokları 36 
metre, bir metre azami üç parçadan mürekkep o\abilecektir. Vezinde 
değişiklik olmaaıak şartiyfe ütiisüz malların eninde bir santim, ütülü mal
larda 2 santim tolerans, metre morabbaı sıkletinde de yüzde 5 noksan 
tolerans kabul edilecektir. 

Nizamnameye aşağıdaki maddo ilave edilmiştir : 
c Tayin edilen evaafın dOnunda çıkan imalat fiyat itibarile bir aşarı 

tip olarak satılacaktır. Bu tip topun üzerine işaret olunur. » 
Karar 15 gün sonra yürürlüğe rirecektir. 

Çiçek balıçeleri
ne sebze ekilecek 

Ankara: 6 [Hususi muhabirimizden] - Çiçek bAhçelerinin seb"e bah
çesine çevrilmesi fikri yurdda bü1ük alaka uyandırmıştır. Ankara'da pek 
çok ınünevver kadın ve erkek, çiçek babçelerioi sebze bahçeai haline 
koyaıağ-ea hazırlanmaktadırlar. Ziraat VeUleti, Gazi çiftlijfode, Ziraa· 
Enstitüsünde ıebze tohumu ve fide bazırlamaktAdır. Bunlar halka daiıtı• 
lacaktır. Ayrıca, bu ribilerin teknik bilri edinmeleri için türlü vasıtalara 
Laı varnlacaktır. 

Gümrük resimlerindeki 
hadler değişmiyecek 
--

Yeni gUmrük tarife kanunu ili· 
ylhaaı etrafında inhisarlar Yeki· 

linin beyanatı 

--
Ankara : 6 - ( Hasuıi muhabirimizden ) Gümrük ve inhi· 

sarlar vekili, Meclise verilen gümrük tarife kanunu liyıhası etrafında 
beyanatta bulunarak ezcümle demiştir ki : 

« Yeni Jnyıha, mer'i tarifedeki resim hadlerini olduğu gibi muhafaza 
etmiştir. Milli iktisadiyatımızın Cumhu~iy~t .devrindeki relişi~i verri. oi~· 
betleri üzerinde zaman zaman bazı derışıklıkler yapılmaaını ıcap ettırmış 
ve bu değişiklikler de yapılmıştır. Zirai ve sanai faaliyetlerimizin ne de. 
receye kadar himaye edilmeıi lazım geldiii bakımandan tarifemizin resim 
hadleri üzerinde yeni baştan bir inceleme yapılması düşünülebilir. An· 
ca~ bugünkü dünya durumu böyle bir incelemeye ve aabit kararlar 
almaia müsaid bolunmamaktadır. İşte bundan dolayı liyıha mevcut verri 
hadlerinde bir değişiklik yapmamıştır. » 

Gecen Ay Kanarada 
4708 Hayvan Kesildi 

lkincildinun ayı içinde Vila
yetteld veteriner faaliyeti şudur : 

l -Ceyhan kazasının Şükriye, 
<aramezar, Burhan, Haliliye, Ta· 
arlı, Belveren köylerile Osmaniy., 
azasının Hemite, E.ndel, Aptal 
ınarı, Sakarcalık, Selimiye, Or
aniye köyleri sığırlarında şap hail· 
llığı çıkmış ve ıslanan fenni tetl 
irlerle mahallerinde önleıımeğe 

ıhşılmıştır. 
2 - Belediye hududu dahi· 

nde 321 hayvan ınoaycne edilmiş 

11 bir baş at irııalı örülerek öldü· 

ılmüştur. 
3 - Şüpheli görülen üç kö· 

sk müşahede altına alınmış ve 

ısırılanlar haatahaneye sevkedil 
miştir. Bunların kodu~ olmadıiı 

anlaşılmıştır. 
4 - Kanarada 4047 koyun, 

256 keçi, 200 öküz, 68 manda, 88 
inek ve 49 dana kHilmiştir. 

5 - Mohtelif iç memleketlere 
çıkarıları 40 at, 1 katır, 61 Jana, 
3~4 üküı, 11 malak, 600 koyun, 
82 keçi ile 3958 kilo koyun derisi, 
365 kilo yapaiı, 436 kilo kazıntı, 
300 kilo baiırsak ve 778 kilo boy· 
ouzon muayeneleri yapılmışhr. 

6 - Hariçten şehrimize reti 
rilen 54 at, 2 tay, 190 öküz, 1 
inek, 34 manda, 21410koyun~ve 226 
kozonun muayeneleri yapılmışltr. 

Memur alınacak 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

ı - idaremizde münhal maaşlı ve ücrıtli memuriyetlere Orta mek · 
> mezunları müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müaabakada muvaffak olanların idartınin teklif edeceii yerde 
muriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanar-un hükmüne 
re ı~ lira asli maaı veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - lıteklilerin 788 sayılı memurin kanonunun 4 lincü maddesin· 
:i şartları haiz ve Devlet meaıuriyetin• ilk defa ıireceklerin 30 ya· 
reçaıemit olmaları llzımdı~. . ( 
5 - Müsaba"-aya rirmek ntı1enler 18/ Şubat/ 942 çaroamba a-llnü 

anıına kadar dilekçe ve evrakı aıliıbitelerilo ltirlikte imtihanın icra 
acai'• Mlldllrlüiüaıllze müracaat elDMılidirler. 
6 - Milsabaka d& 1912{942 Perşembe rüoii saat 10 da yapılacaktır. 

1676 7-9 

ıpılmayacak müsabaka imtihanı 
5. 12 ve 10.12.942 tarihli gündelik gazetelerle ilin edi· 
Devlet Demiryolları hesabına Avrupada tahsil görmek 

re alınacak talebelere mahsus 14.1.942 tarihinde yapıla· 
t bildirilmiş olan imtihandan aarfmazar edilmiıtir. 

1674 5 --1 

- Hangi hususi1etleri11i ? 
- Ortaboylo, tabii renkli ve 

sarışın olması ihtimali olan bir 
adam oldnianu biliyoruz. Eğer şiş 
mtn ve eımer bir adam olmuş ol· 
saydı iri kemikli ve sarışın doktor 
kıyafetine &'irmesioe imkan yokta. 
Ceyms veya Savaroooff aibi uzun 
boyla görünmek için bo1dan bir 
kaç santim kazanması rüç bir ıey 
deiildi. Sonra kısa ve çekme bir 
bumu olduğunu da ilave edebili. 
riz. Çünkü makyajla bir burnu bü. 
yültmek veya kalınlııtırmak ka· 
bildir. Fakat kalıo bir burun ko· 
layca küçültülüp incetilmez. Sonra 
herhalde yaşı da otuzbeşten fazla 
olamu ... Görüyonanuz ya hakkın· 
da bir çok şeyler biliyoruz : Nn· 
mara Dört, otoz otuz beş yaşların· 
da, orta boylu, tabii renkli, çok 
iyi makyaj yapma11nı bilen ve nİ · 

hayet ancak bir kaç dişi bulunan 
bir ad3mdır. 

- Nedeu? 
- Kafanızı yorunııa Has • 

tinrs 1 Timarhaoe gardiyanının bir· 
kaç dişi ekıik ve km\c, dlterleri 
de kararmı.ş değil miydi ? Halbu· 
ki Pari!lte inci ~ibi dişleri nrdı. 

Doktor Kuentin'in dişleri iae iri 
ve çıkıktı. Savaroooff'uıı ise kö. 
pek d~l~ri gayet ozuodu ... Bir in 
:ııanıu yüzünii dişler kadar hiç bir 
şey dej-iştire111e7. ... Şimdi hanrl ne· 
ticeye "armalc iateuiğ-imi aoladınıı 
mı ? 

- Y ook ... Hastinrs... Tiyatro 
aleminde sizin bu ıözlerinizi hiç 
te hoş karşılamadar doğratu... O 
adamın, bir zamanlar aktörlük et
miş olabileceii hiç aklınıza gel 
medi mi ? 

- Aktörlük mü ? 
- Elbette ya 1 Bir aktörün 

bütün meziyetlerine malik... Hem 

öyle bir aktör ki temsil ettiii şah

siyeti tamamile yqamak kudret ve 

meharetine 1ahip ... 
- Demek şimdi onun tiyatro 

ilemiyle olan münasebetlerini araı· 
tırarak hakiki şahsı hakkanda bir 

kaoaata varmak istiyorsunuz ? 
- Sürati intikalinizin hayranı· 

yım, Haatinrs 1 
- Erer bunu daha evvel dü· 

ıünmüş olsaydınız, hem burnne 

kadar bu kadar vakit kaybetme· 

miı olur hem Je beni daha evvel 
takdire imkio bulmuı olurdanu:t ... 

- Hayır doıtum .• Bu işi bun• 
dan evvel baıaramazdılt... Birkaç 

aydanberi ajaolarım bu hosaıta 

araştırmalar y3p1yorlar. Bunlardan 
biri Jozef Hanndır. Hatarladınız 
mı ? ŞimJi onlar baııa, otuz otuz 

beı yaılarıodıt, orta boylu, ıııııfın· 
da oldukça malıir ve son üç sene 

içinde tiyatrodan ayrılmış buluoaa 
aktörleri11 listesicai çıkarmış bulu· 
noyorlar. 

- - DllDllırtl ,,.,._ 

Dikkat: Bu film; bilha1aa öiretmen ve talebelere tavıiyo olunur. 

senenin en büyük qk ve kahramanlık şabeaeri 
Türkçe ıözlü - Türk muıiklli 

Selahiddini Eyyubi . . . . . . . . . Boz Aslan 
Y eai şarkılar: Müoir Nureddin ve Müzeyyen Senar 

Bııgün ıündüz matinada: 

Selahiddini Eyyubi ve Boz Aslan 
Arsenlüpenin dönütü 

DiKKAT: Program 8,30 da Medeniyet köprüJü 
filmile başlar 

Çifçi Birliğinden:lCaiplik ve haciz karan 
Adana Çifçi Birliiinin yıllık 

konansi 10 Şubat 942 tarihinde 
öiledeo sonra saat 14,30 da Bele. 
diye karş111nda Adana Kulilbü bü
yük salononda toplanaca;ından aza 
mızın meıkOr rlin ve saatte top· 
lantıya relmeleri ehemmiyetle ilin 
olunur. 

Ruzname: 
1: - idare Heyeti yıllık çalış· 

ma raporunun oku.nmaaı •lconrrenio 
tasvibine ır:ı olunması, 

2: - He1ap ıııüfettiıinin rapa 
runoo okunması konrrenln taıvibi
rıe arz oluomuı, 

3: - Blltçe ve birlik bina 
proielinia konrreye arı odilwHi, 

4: - Dilekler, 

Top. A. l. TB. erlerinden olup 
müteaddit saçlardan zanlı Kiliıin 

tekke maballeıioden 327 do. Ah. 

met o;. Ôkkiı kıtaaından firar 

ederek bo l'Ün• kadar yapılın a. 
ra1tırmalarda ele reçmediii sabit 

oldujıındau ve maıounnn Sarlre· 
ye firar ettiii tahkikat safhası ile 
anlışıldıiıodıo bu durumda her 

hanri bir Türk Hkeri mahkemeıi. 
ne celbi mümkün olmadıjında Aı. 
M. U. K. oun 212. nci maddesi re· 
reiioce raiplljioe ve k&DUDUD 216. 
ncı maddesi bükilmlerioe röre Je 
Türldyedeki emvaline haci:.: kou. 
maaına karar verdim. 

....................................................... • • 1 IRMAK HAMAMI İ 
5: - Seçim, 
6: - Büyüklerimize sayrı tel 

vaflarının çekilmesi, 1677 7-8 

Aı. Ad. Haklııa 
Rafet TQ:ıılln 

Tanı. Ad. Amiri 
Ttl'• 

Şlllı:rll l'.anadh 
1682 7-10 

: Şehrimizin en büyilk ve temiz hamamı olan IRMAK 1 
! HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. 1 
: ·Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları· ı· 
İ mızın yeniliğini ve gerekse temizliiini görmeleri bu söz&-

..................................................... 
lstanbuldan yeni gelen 

: müzü isbata klfidir. " MUateclrl 1 ı 
! 1633 1 -1 S Salih Sertkaga •ı ı 

Doktor M. I. Mak 
BiRiNCi SINIF 1 ...................................................... i 

Zayi tahadetnama 
Doğum mütehassısı ve kadın Operatörü ı 

latanbul Ballkll Haatanesl Dolum ı 

7 Şubat 1942 
CUMARTESi 

YIL•1M2 - A Yı 2 Cün: 58 Kuım 92 
Ruaa1 1557. Soııklnun 25 
Hlcrt 1561· Muharrem 20 

Adana asliye 2. hUkUk 1 

Mahkemesinden : 
Adananın Nacaran oıahallesio· 

de Birinci Orta Okul yanında 87 
- 89 No.lo evde Fatma km. Saf. 
fel Vekili Avııkat Dehri Gülteki. 
nin ayni yerde muiim Alı'llel oğlu 
E.over aleylıiııe uçtığı ihtar Java· 
ıınıo yapılmakta olan duruşmaaın 
da: müddeaaleyh Enver namına çı · 

karılan dav~tiye rösteriltn adres· 
te olmadıi'ı ve mahalli ikameti 
meçhul bulunduiu şerhile bili teb· 
lii iade edildiiinden ilanen dave 
tiye tebliiine ve duruşmanın 5/3/ 
942 perşembe ıaat dokuza taliki· 
ne karar vtrilmekle tebliğ yerine 
kaim olmak üzere keyfiyet ilin olıı 

nur. 1678 

Açık teşekkür 
5 Senedenberi müzmio bir mi· 

de hastabiından mustarip buluna· 
yordum. Bu hastalığımı maharet 
ve muvaffakiyetle ameliyat yapa 
rak beni rünlük hayatın ısbrapla 
rındao kurtaran kıymetli doktor 
operatör Hasan Sadi Sözütek'e ale 
nen teşekldirü bir borç bilirim. 

Mehmet Ak Tarsus Karadi· 
ken köyünden 1679 

927 - 928 yılanda Uşak Or 
ta Mektebinden aldıiım ıabadet· 
n"meyi zayi ettim. Y eniıini alaca. 
ğ'ımdan eıkiıioio hükmQ olmadıiı 
lllo olunur. 

ve Kadın Kllnlll Sabık · ••ti ı 
Her gün butalarını Kızılay caddesi ( Yeni po.ıtahane 
karşısında ) 32 Nr. la muayenehanesinde aaat 3 ten 

Hacı Hıdır MahallHiodeo 
Halit oj.Ju 39 No. Faik 

ıonra kabul eder. 
Çarıam6a ıiinleri f alcirlere meccanen 

1571 4 - s 
Eralp 1683 ...................................................... 

BU AK,AM 

ALSARAY ve TAN sinemalarında 
Kanallarında Engizisyon devrinin en korkunç cinayetleri işlenen .. Dehlizlerinde esrar clolu binhir 

vak'a gizlenen .. ZindanlannJa Aşk Tarilıinin en büyük romanları yaşanan 

~ ,ıınumm•11ı .. mı•ı•ı•ıınııuuwıu-•ıın111111mnın11111uııııııuııııı•m11~ 

: ı Venedik Zindanlarında 
~ L..wııı1111111•--·-·--

Aşkı .. lhtt7amı .. Esrarı .. Heyecanile Kalplerı Titreten .. Bütün Gönülleri Fetheden Senenin 
ilk Süper T U r k ç e Filmidir : 

Filme lllveten: ALSARA YDA Filme ilaveten : TANDA 
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Melvyn Douglas - Joan Blondel 
Tarafından Neşe ve Kahkaha Dolu 

Esrarenriz Memleketlerin Harikası. Balta girmemiş 
Ormanın Cehennemi Muaitinde Binlerce Vahşi 

Güzel Kızlar Parise 
Fransızca Sözlü ve Şarkılı 

Baıiln giindii~ 
lzabel - Venedlk zlndanlartnda 

Pek Yakında 
Türk Saıile Özenilen... Türk 

Arslanlar Timsahlar arasında 

Tarzen Kuvvetler Krall 
Büyük Serrüzeşt ve Macera ıilmi 

2,30 da 
T•rz•n - Hudut kahr•manı 
Pek Yakında 

Musukiıile Güzelleşen 

YAYLA .DiLBERi 

GENERAL ELECTRIC 
RADYOLARI 

l[a'!:• Nöbetçi Eczuej 

Ali Nasibi 
( y arcami yaoıada ) 

Yüksek evsafta bütün teknik incelikleri haiz akümülatör ve 
cereyanlı olarak çalışan her iki tertibatı havi yeni model GENERAL 
ELECTRIC radyoları gelmiştir. Sayın müşterilerimizin nazarı dikka· 
tini celbederiz. 
ADRES: GENERAL ELl!CTAIC AJona atenlalıiı Aı/alt~aıld•ıl• Bıırdurollıı 1·15 1653 
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