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valileri burün Venedik aarayıncla Maeo 
Maiain yaa1Dda bir topl11ah yapacaklardır. 
Buı kapaklar, ltalyada iç dura•an D&· 

aiklitlne İfaret etmektedirl•r. 

-

Türk - Alman Eski Silih Arkadaşlığı 
ALMAN aaYDK ELÇiSi Romanyada 
PAPEN1IN BEYANATI 0 

«Şanlı Türk ordusunun mümessil- 15 000 kisi 
ferini selô.mlamakfa bahtiyarız. » !~!~!f.~1~!~!i 

Ankara 28 (a.a) - Pek uki 
2&11aanlardanberi Türk orduıana 
hizauıt etmiş olan Alman veya 
Pıuıya sobaylarınrn rtsimlerini ıruh 
tevi otan tarihi müze bugün A'· 
lllarıya büyük elçisi Fon Papeo ta
rafı~dan merasimle açılmış ve bu 
veııle ile L• L b I • 
t .. °'' •a a resmı yapılmı1· 
ır. Torende Tilrk ordusu namına 

reneral H&ı 8 K . 
L n ılkıı ıle genel 
KU•maydan H'l • 
nannna da ı aı~ Alman orda1a 
dnıanda hı-"laa•ıı harpte Türk or-

ııaıaet •hai . 
mahsasada Beri' d f ve auretı 

an en r•I•' b 1 nan r•neral G11r . t• ,_ lf D Uı 
'I ıra111. eyl • bunlardan '---ka __ l •aaq ve 

.._. ' -r .. a Fooder 

H it 1 er' in 
n ut k u 
ümitsizlik 

il ade ediyor 
Kordel Hal'in 
beyanatı 
l n glllz ve Amerikan 

l•zatelerlne göre 
Hltler, harbin bu 
yaz bitmeyecel}I· 

nl itiraf etti 
Ankara 28 (Radyo razeteıi)

Dünya baaın ve radyolan b ..ıı. 
d H, 1 ,, •aun 

e ıt er ın nutkuna tefair ile meş 
l'.al olmaktadır. Ba nutulc, harbe 
aıt lıer olay ribi iki türlü tefsire 
tibi tatalmaşlur. 

Mihver radyoları ve razetele. 
riyle Mihver nnfuza altındaki rad. 
yol~r ve baııo, aatlı.u Almanya 
lehıne tehir •tmifler, Anrlo Sak 
ıon radyoları ve ba11oı ise bu au . 
tokta Alınaoyanın hezlınete dojra 
yürlldüiüoün b' d 1·1· • lf"-...1• ır e 1 ını stzmiıs -r. 

. ~itler, ltalyadaki fqist idare 
nın auralıaaaı d 
dili b 0 an çok aaınimi bir 
Bo;evi:h~ttlhkden sonra, baaun 

91•y darı ha L t' !iL!-• 
lefkil ettlj'al " reae ın l&Ull 

ler hal 1 a aoyleaİlti. Bu ıö.:ı 
t.t yan arı çok lllemnan etmiftir. 

a.r or~::r l'aıeteleri, Hitlv'in Ma· 
l-ı b-•! t~ baklunda ıöylediii söz 

wur ıyorlar. 
8 alt'arca Di 

ğu c~"-alndek~eı razeteai, do. 
f ecaatla"'" Httl kıı ıef erlerinin 
meditinl, bQJ6\ -~ halktan rizle 
man aıkerlerinln ,: ratmeıa Al. 
Alman orclaıoıulll CS..yandıtını, 
ve zafere emniyetle:::• İltilı:.bale 
Alman ınilı.tinln ve B.J';lecetini, 

tinin ba zaferden tüphı •t 9r -We. 
Balgarlıtanıu bir öl&aı k ~1tlni, 
ile Almanya'ya batb :.~~ h.tı 
yazmaktadır. hıaa 

Amerika Hariciye Nazırı K 
d l . or. 

• Htl, Hitlerin nutkunun fünit 
~litini ifade &ltiiini , gueteci· 

~~:t. Yaptıiı bir demeçte ıöyle. 
.. ır. 

le • IH
11
l'ili2 ve Amerikan ra.:ıete

"• ltlwin clu 
' ramaa •inlatını 

Ankarada, Türk ordusuna hizmet et
mit olan Alman subaylarının resimle· 
rini m u h t e v i b i r s e r g i açlldı. 

Goltz'aa silah arkadaşlanndan I'• 
neral Perto Demirhan ve pneral 

Rafet, eski müdafaa vekili Saffet 

Arakan, Türk bas•n birlii'i reisi, 
matbuat ve ajıoı umum müdürleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Almao Bilyük Elçisinin, her sene 

oldujır gibi bu sene de Fon der 

Goltz.'uo hatırasını ihya için top · 
lanıldı;ını, ıanlı Türk ordusunun 

mümenillerioi burııda selamlamak 

ıerefioe nailiyetiodeo dolayı bahti· 

yar ve kalblerinin aynı zamanda 

mionet dolu balundutun11 ve bu 
vesiledea bil ;s ıifado her iki mUlotia 

şefle.ai lnöoü ve Hillerio önünde 
iğildiğini bildiren güzel bir bita· 

besi dinleailmiı ve buna Türk or· 
dasu adına Gen~ral Hütnü KıUtıı 
tarafmdan, Mareşal Fon der Goltz'an 

Bir Amerikan H11rp Gemisi 

ikinci vatan edindiii ba memleket 
orduıancla aldıtı her vazifeyi öz 

vazifesiyle eıit tuttuia ve nurlu, 
att-ıli meaaiıiyle her ufhuanda 

teıskil edecek hir bajlılık ve feda· 
lcarlılda çahıtığı tebarüı ettirilerek 

hatırası övülmüş ve misafir Gene. 
ral Gur muhabbet ve saygı ile se· 
limlanmııtır. 

Bandau sonra Alman ataştmİ· 
literi taraf mdan çok büyük bir 

dikkat ve itina ile toplanıp hazır· 

laomııs bulanan kıymetli resimler 

hakkında izahat verilmiı ve dlvet
lil er izaz olunmqtar. 

Tezıalıta 

Çok mikdarda un ve 
buğday geli·yor 

Bugünden itibaren halk, gündelik ekmek istih
kakını 300 gram olarak almakta deva"! edecek 

lışe müıtef&· , - &OO I 
,. e. şnkrn ·sök Seyhan vilAyetl emrine on arpa 
me~·~•rle birlikte a y r 1 1 d 1 v • g ö n d e r i 1 d 1 

arpa ayr1lm11 ve 
rönderlllDİftir. Bu 
nan 300 toa. Ada 

v•limız B. Faik 

Üıt&nUn, viliyetimizin iı .. ve .;.laıal daru•a üzerin· 
de tetkiklerde b•lundaklarını yaz•ııtak. Yepalan tel· 
~ikler neticesinde, viliyetin ekmekUk bağday ihtl· 
yaçları teabit edilmit ve bir projram hazırlanmııtır. 

naya, 200 tonu Cey· 

h;na ve 100 t~nu Oımaniyere verilecektir. 
Bu itibarla. ı•hrimizde bir ekmek sıkaotısı mev· 

Bu cümleden olarak bir iki riln içinde ıehrlmi
ze bol miktarda an ve baiday relecektir. 1500 ça
val ve ayraca b'r vagon un lskenduruodan, bir va-

zabahiı dejildir. BogUnden itibaren halk, rOodelik 
ekmek iıtihkaklarmı 300 rram olarak almakta de · 
vam edeceklerdir. 

g.>n baiday da SarayöoiJndeo yola çıkarılmıttır. 
Diier taraftan Seyhan viliyeti emrine 600 ton 

Pazar rilnü bııhyan mayıs ve haziran ekmek 
kartları dıtıtımma düo de devam tsdilmiıtir. Tevzi 
at nisanın 30anca füntı akpmı bitmiı bulanacaktır. 

Alman halkına anlatmak iıtediiini JI Garp cepheelnde =J 
belirterek, bir noktaya diklcab çe- .. ___ -

kiyorlar: 1 H t ları 
Hitler, gelecek kıt daha ihti aV8 88rfUZ 

ı~th. hareket edilece~in! söyl'!miı, · fİddetlendi 
... rbııı bu yaz mevaımınde bıtaıi· 
Yecetioi itiraf etmiıtlr. Londra: 28 [a. a.] - Bir ha · 

H' V!i teblii'i: Düıman dün rece ta• 
aet11ae •.tlerin ozon bir barpt•n bah · arruzlarını doğa l aiilt••' de bir 
•nkııt:'•d '\lmanlarda büyilk hayal şehrin Gzerinde toplamıştır. Alıoad 

A oprmaıtur. ilk haberlere göre, basar çok bil· 
aıany ~drlo • Sıkaoa ra:ı.eteleri, Al yüktflr ve çok ölil vardır. Y aarıo· 
1 aablrt•d "'b amaaını beki •ror evrınm aı lar çıkm11tır. 

J•ponlard:•ktedirler. Loodra: 28 [a.a.] - H1Va Na-
bir yanlu feı..;..z_ntlrat,ak etrafında zarlığıoan teblij'İ: 

., Dila açık bir handa bl,Gk 

bomba uçakları Kolonya'da ve 
Rea eyaletinde baıka hedÔfltre 
hücum yapmıştır, Hedefler kolayca 
mü,ahede edilmiş ve bü'Ok )&D• 

rınlar çıkmıştır. 
Baıka bir teşekkOI de, Tron i· 

haym'da Alman deaiz IUıOoe M 
cuın etmiıtir. 

Dönkerk dokl.nyla dOımaa if. 
rali altındaki araslde balaoao ha· 
va .......,. da bombalaomat ,.. 
dllflld ıalanna maynler abl..,111'· 
Bltla hareketlerde 17 11çai't•1z 
•-1 dön .. mlftir • 

ko arasında glzll 
bir anlatma 

yapılmıt ........ ..._ ... 
Loadra 28 (a.a) - Romanya-

1 Mareşal Antonesko \ _......___ __ 
Dumlupınar vapuru 

Pireye v•rdı 
Atina 28 (a.ı.) - Tllrk Duınlu. 

pınar vaparu lıtanbaldao muhtelif 
yiyecekte yflklil olarak Pireve r•I · 
miştir. Bunlar halk matfaklarıoda 

pişirilecek ve Yunaohlara eater· 
nasvonal Kunlhaç tarafından daiı· 
tılacalrtır. 

Japonya 
taarruz 
bekliyor 

Japon başveki
li diyor ki: 

Aoglo -Saksonlar 
-~ 

· intikam almak i. 
çin bazı hareket
lere Jirişecekler· 
dir; hazır _..,... ~--------

bu 1 una l ı mi 
Ankara 28 (Radyo l'•Hteıi)

Japoolar, Tokyo,a bombıbyaa A· 
merilı.an tayyarelerloln Ru•yaya in 
meıini, Amerikamn Raıra He Ja 
pooyuın uaımı açmak maksadına 
atfediyorlar. 

Ruıya bir mücld•ttenberi Tok· 
yodald biiyük elçiaini reri çek•it· 
ti. S ·yasl mllnaaebatleriai bir mas 
lahatrllzarla idare elmektedir. J•· 
ponlar şimdi bunu, kendileri hak 
kında doıtane olmıyan bir hıreket 
ıaymaktadırlar. 

Bazı kaynaklara göre, Japonya 
Ruıraya karşı lıaHkete reçmek 
niyeti adedir. 

Amiral Toyo, ıöylediii bir na 
takta; Ruıyaya karıı Japon politi· 
ka11n1 izam etmiıtir. Japon başve · 
kil&, Anrlo-Sakaonlann intikam 
almak için bazı hareketlere girişe· 
ceıderini ıöylemiı, Japon aailletini 
hazırlıklı baluamaja davıet etmiş, 
b~o! ıon. ol~yların da teyit ettiği. 
nı soylemıştar. 

Baıvekll " ıon olaylar ., sö&ile 
Tokyonun bombardımanını iml et· 
mek ·istediii anlaıılmaktadu. A• ... 
tralyadakl Amerikan faall1etl, Tok· 
yoda kaygı ile takip eclilaektedlr· 

Son günlere kadar Japaa t::· 
didi altında bulanan A.,..aral1 • 

kart• taar· 
lar1 yakında Jıpoay•J• al kıt· 
ruz ı ririfllecei'iai, A••:..: l'el 
U1Dın bir taarı'llZ ~•-...lır, Kale· 
di. · · iddiaya bıtla••ı-'" 

l'•DI ali. .. taarrGHD baı· 
doayanm iti 
laaj'lcı ,.,.ı.ak~ar. 

881 .. ,.ı• futltol t•mpl· 
ro•• Meraln• gidlror 

ı May11ta Mersinde yapılacak 
ı.ıbol rrup birincilitine iıtirlk •t· 
•ek here bölıemiz fatbol şampi · 
yona Milli monıacat reoçlik kalll· 
bil cama günO Meraiat hareket 
edecektir. 

1 

dan Loodraya gelen haberlere röre, 

Romaoya'da 150000 den fazla k.imıe 

tevkif edllmlı ve tecrit kamplarına 

fÖnderilmiltir • 125000 Y abıdi 
Anto:ıeıko yüzünden can v ........ tlr, 

Bildirildiiinll/I göre, Hıtler'le 

Aotoneıko arumcla rizU bir aıılq· 

ma yapılmııtar. Ba anlııma maci 

bince bütllo Karadeai& aahili Ro• 

maoya'ya verilectıktir. 

cephealnde 

Almanlar 
Dalgalar halinde 

hOcuma 
başladı 

1 O beton sığınak 
tahrip edildi 

Bir lıa/ta ipnde 221 Alma 
açofı dllıllr llldll 

Berlia 28 (a a) - Alman bq 
koaıutanhtının bildirditine r&r•. 

Alman hava kuvvetleri dan fark 
cepheıinin merkez kesiminde dBf. 

mıoın beton ııiınaklarıoa ve top• 
ça mevzalarına birbirini kovalıyaa 

baltalar halinde hücumlar yap•ıt
tır. 10 beton ııiınak ve bir to 

.. t h. p 
mev211 a r&p o unınqtur. 

Ctophenin daha herileriade 32 
Sovyet kamyonu tahrip edilınlı, bir 
ç~k başka kamyon da ciddi buara 
urratılınııtar. Demiryollar1 üzerinde 
21 tren ve blr çok lokomotif tab· 
rip edilmiı veya ciddi ha1ara at• 
ratılmııtır, 

Bertin 28 (a.a) - Al•ea teb
liii: Şırk cephesinin merkez H 

timal keıimlerinde hareketlerim 
mahalli muvaffakiyetlerilı aellc .... 
miştir. Mahtelıf k•i.lerde d ..... 
nın oldakca topl• lalcaaialıl ıa-.. 
dilir derecede urplar nrdlrilenk 
püıkürtiJlmllftllr. Bir aoktada 13 
dütman taalu talarlp ohuım .. tw. 
Savaı açaklan•J& •Gadlla Leaia· 
gradda •• ,A&ak deni&i kıyılannda 
diifmaa ,. • .uer1ai bombala.iftar. 
şımal budeai.ıi cephealnde Wr 
Afmaa hava alanına hilcum edea 
s Sovyet b~mba uçaiı tahrip 
llittir· Bundan bqka Harrik• ti
pinde 3 av uça;ı da dOtflrlllmflttlr. 

Moıkova 28 (a.a} - Sovyet 
teblifioe ektir : 25 nisandı aoaa 
erea hafta içinde Almanlar 'm 
açık kaybıtıniılerdir. Ayni •il 
zarfında Ruılar 78 uçak kaybet• 
mİltir. 

Krips izahat verdi 
Ank&ra 28 ((Radyo raıeteai) 

Stafor Krips, avam kamaruııada• 
seyabab Ye yaptıiı mllzakerelet 
baltkındt izahat vermfftir. Naar: 
Hind stanın müdafas11 b• 
Hintlilerin lorilterep -•alık 
randıldarn11 MS)'lemifllr• 

HiaclWa.....,.~ ,..,.......,.. 
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Havacılık 

iNFiLAK 
·aoMBASI 1 

Ne suretle tahribat yapar? 
Bu harbin hava hü
cumları bazı hakikat
leri ortaya çıkardı 

O (dokça uzun zamandanberi Tecrübeler şunu fl'Östermiştlr0 

Alman tayyarelerinin ciddi ki, bir bombamn patlama noktasın• 
tehditleri kar~mnda kalmış olan dan ötelere doğru devrilmesi lazım· 
logilterede, bir takını salahiyetli gelen bir bioa, bomba binanın için· 
laboratuvarlarda hava tehlikesine de patlamış aibl, dardıp yıkılmak· 
karşı kornnmıı mev:ınn iılenmekte tadır. 
dir. Halkın en ucuz vaııtalarla Korunma bakımından çok mü 
handan relen tehlikeye karı• ko. him olan bo bolaılardan b~ıkaca 
layca cıoıoı ve y AZAN lnriltereye yapılan 

~:~·t~ç~~~::ab~~ e. Hazım Ergökmen ~:~~:~:~~~·i;., 
tın yaptıgı feda· '] bir nokta, inıan• 
kirlıia halk da ayni nnlayışla ce· 1 lar üzerinde infilak tazyikinden ay· 
vap vermekte ve tecrübelerden rı olarak, pencere camlarının da 
elde edilen neticelerden faydalan• çok bOyilk zararlara sebep oldaiu 
mak busosaoda var kuvvetiyle ça. dur. 
lıımıktadır. Binalardan kopup etrafa daiı· 

Tayyare bombasınıa esrarenriı lan parçalardan ioıanların uğradık· 
bir biçimde kendiıini rötteren te· ları zararbr, pencerelerin kırılıp 
sirinin hakkiyle anlaıılmasındaki çok bü,alt ıüratle ve hava ceryan· 
rüçlüklere rağmen borün lnrilte ıoa uyarak: her tarafa daiılao cam 
rede bir çok yeni ıeylerin öğre- parçalarının meydana retirdildorio· 
nild•ğıoi ıöylemek mümkilndür . den daha fazla deiildir. Camlar 
Yani şa aoda görün•n o dar .ki daha çok zararlara sebep olmaktı· 
Alman tayyarecilıği, 1940 yılında dır. 
elde ettiği neticeleri attık daha 
büyü" kuvvetler kollaoıa dahi, bir 
daha ele reçirememek ribi bir da 
roma düıınüflilr. Bunlar, az öoce 
kıs.ca ltaret •tt·ğıaıiz cArqtırma 

liboratııvaıları» nın çalışmaları mah· 
salüdllr. 

8 arada, lıpanya iç harbinde, 
bir çok taraf sız memle· 

ketlerin mQtehas .. ularının yaptıklara 
tetlriıderi hatırlatmayı da faydalı 
fÖ ü Uz. 0 harp olurken rerek 
hu Q n .. tçiler, gerek milliyetçi de· 
nen Franlı.ocular da bamevzo ilze· 
riode çalıımaktan reri kalmıımıı· 
lardı. Ve tarafm:lar kadar mah3rİp· 
lerin de elde ettikleri kanaat kısaca 
fO olmaıta: 

Düne kadar c.mlann parça. 
hnmaıına karıı. camların 

üzerine köıeleme ve yanlam11ıoa 

kiltıtlar yapıtbrılmaıınıo korunmak 
bakımından kili re!eceti Sıtnılmak. 
ta illi. Olaylar, bu tedbirin yetmi• 
yecejini aalataaıttır. 

lngilia liboratavarlarında yapı 
lan tecr6beler, ba ciddi tehlikeye 

k•rtı huıuıi bir tertipte meydana 

getirilen bir Selofanıa camlara ya• 
pıtbrılmasıodaki fay3ayı iıbat et· 
mittir. 

Bu Selofanın terkibi ve husu. 
siyeti nedir bilmiyoruz. 

Fakat barün için, yani lnsiliz.

lerln baJdutu hoıuıi Selofan öire· 

nilinciye kadar, hava tehlikesinin 
ilin edildi;i, yani alırm verlldiii 

1 - Tayyarenin attıiı infililı:: 
bombasmı dardıırmak içio ııtıoılan 
yerin tavanına beton, 11k1ştırılm1ş 
toprak veya çıkıl olarak deiişik anlarda pencerelerio açılarak teı· 
ııldılı.ta malzeme münasip tarzda bit edilmesi liz.ımreleceiini söyle-
birbirinio Qzerine yerletlirilirH memiz mümkündür. Pencereler a-
bulardan, tam betondan yapılmıı larm lıareti verildiii zaman açıl 
bir tavan ribl f.ydalaomak müm· mala ve ba halinde sağlamca teıbit 
knodür. AçıkçHı bir betoo, bir olıınmalıdır. 

döiillınüı ııkı toprak yahut çakıl, 
tekrar beton ve tcıprak yahut ça- Poligona ra lbet 
kıl tabakaları yerlottirilmek ıars- tik 
tiyle elde edilecek bir kaholıj'ı git çe •rtıı or 
aıaiı yakan tam betondan yapıl Bedeo Terbiyetl açık polironu 
mıı bir tavan olarak he1&plamak halk tarafından bllyüll bir raibet 
caizdir. ıörmektedir. Atıı sporuna pek 

2- lnfillk bombası patlac!ıiı hevesli olan Adaoalalar, her gün 
uman mevdana releo müthiş hava poliıono doldurmakta, harp ve 
ceryaoı evvela ltııa bir an devam poliron ıiliblariyle atıılar yap· 
eden çok şiddetli bir tazyik vüca maktadır. 
da r - tarmelr.te, b11Dun arkasından • 

Bedava 
kalorifer 

A
vrupanın en şimalinde, şimdi 
iogiliz ve Amerikan a1ker0 

teri tarafınd4n iıral edilen lılan· 
da adasında birçok sıcak su kay 
nakları vardır. 

Bo sulardan bir kıımından, 
evlerde yapılan kaloriferler de Is 
tifade ediyordu. Şimdi adanıo 
merkezi olan R)kyavik şehrini 

kilmilon bu sıcak sularla mtmak 
için tertibat alınmıı, büyük bir 
merkezi mtma deposu kurulmuş. 
tur. 

Buradan tabii sıcak sular bo 
rularla evlere gönderilerek bü· 
tüo binalar ısıtılacaktır. Böylellk· 
le sedede 40 bin ton kömür ta 
1arrof edilecek ve ısıtma pek az 
masrafa malolacaktır. 

• 
Mendilin 4 
iincii senesi -------

Şimdi zenl'in, 
f aldr herkesin 
cebinde hiç ol 

maua bir tane bulanan mendil 
400 sene evveline \tadar malam 
değildi. 

Ellerini yıkayanlar bunu ha· 
vada kuruturlar, ıümkürmek 11· 
zım relince yere ıUmkürürler 
di. Mendilin halk ara1ında yayıl· 
masına kraliçe Jozefin ıebebol 
muıtur. 

Kraliçe, dişleri çok fena ol· 
duiuodan, gülerken veya aizını 
açarken lıörünmemesi i ç i n 
kenarları dantelli bir ipek bezle 
kaparmaı Runu gören dlier SA· 

ray kadınları da kıraliçeyi taklid 
etmlflerdir. 

Bundan sonra diier kadınlar 
ve erkekler de birer mendil te 
darl k etmiıler, bu auretle mendil 
bütiln d&nyaya yayılm,ştır. 

Temrlz mahkemeal bir 
mahkOmlr•t kararını 

bozdu 
Şekerci ve bakkal Cumali Bü 

yükdeniz, 33 çuval prince beyan· 
name vermediji ve bu hareketi 

milli korunma kanuoana aykırı ol
doio lddl11iyle adliyeye verilmiı 

ve ceu görmllıt&. Soçlanıın ava

ka ta 8. Said, verilen cezaoın ye• 

rinde olmadıfını ileri ıilrerek ka· 

rarı temyiz otmiı, yapılan itirazı 

haklı gören temyiz mahkemeıi, 

mabkamiyet kararını bozmqtor. 

Cumali Büyilkdeniz tabliye oluoa· 
l'ak ve "mahakemuine yeniden ba· 
kılacaktır. 

Gezici biçki • dikit 
kursu 

Kadı köyünde faaliyette bolu· 

nan ve 33 mezun veren köy kadın· 

ları rezici biçki-dikiş kursu incir 
lik köyüne nakil edilmiıtir. Bu köy· 
de de yeniden talebe uydederek 
muvaffakiyetli meıaiıine devam e 
decektir. 

~ 

DAHİLİ HABERLER 

C. H. P. Meclis urupu toplandı 

1 FiKiRLE~ 
"Ah doktorum!,, 

- Batvekll, Anıt• kabir h•kkınd• -
ne,rolunan JUrl r•porun• d•lr - takrire cevap verdi -

Ankara 28 (a.a.)- Cumhuriyet halk partisi meclit l'raba umumi he· 
yeti burün saat 15 de reis vekili Trabzon mebuıa Hasan Sair.anın reiı· 
liğinde toplandı. CeJseoin açılmaıını ve reçen toplantıya ait zabıt hü 
lisasının okunmasını müteakip ruznameye geçilwek,Konya mobuııı dok· 
tor Osman Şevki Ul11daiın Ebedi Şef Atatürk için yapılacak olan anıt 
-kabir hakkında oeşrolaoan jüri raporuna dair takririoe Baıvekil dok· 
tor Rtfik Saydam tarafıodao verilen cevap umumi heyetin miittefikan 
tasvibile karşılandı. 

Ruzoamenln diier maddelerini teşkil eden,Mınisa mebuıu Refik la. 
cenin askerliğe müteallik kanun layibalarınıo askeri ş<lradan reçlrllip 
g •çirilmediffoe dair olan takririne milli müdafaa vekili, ıKayMri meba· 
ao Suad Hayri OrrüblG'oün vapur inıaatımız.ı temin edecek çal11ma ve 
proğrama dair talr.ririne de münakalat vekUi tarafından verilen ceup. 
larla bu mevzular üzerinde söz alao hatiplerin mütaliaları dinlendikten 
sonra saat 17 de toplantıya ıon verildi. 

Köy okullan ve enstitüleri teşki
latlandırma kanun projesi 

Ankara 28 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Köy okullarını ve ens 
titülerioi totkllitlandırma kdun 
proje1i muvakkat encümende tet· 
kik edilmektedir. Ba tetkiklerin 
önümüzdeki ay içinde ikmal edile 
rek projenin Meclisi umuıni heye· 
tine ıooolacrğı ümit olunmaktadır. 

Proje esaslarına röre, köyler· 
de reami, mecburi. paruız ilk öi· 
renim okulları ve kunlar; eiit· 
menli köy okulları, öiretmenll köy 
okulları, öiretmenli ve eiitmenli 
köy okulları , panslyoola ve palllİ· 
yonlOz böJge köy okollari, köy 
mektep kursları olmak üzere baı· 

hca altı kısma aırılmöktadır. 
Projenin ilk maddeleri bu okul· 

lara tayin edilecek eğitmenlerle 
ötretmtnlerln ve reaici bqötret· 
menlerin kimlerden ve ne ıarotlo 
tayin edileceii, körlerde kurula
cak okulların ne suretle kurala· 
cağı, bunların teftiş ve m!irakabe · 
ainin ne suretle vakabalacaiı bak· 
kıodalur. 

Köy eiitmeD ve öiretmoolo· 
rinin b44lıca ıalihlyetleri projede 
ıo suretle bildirilmektedir: 

Kanun nizamını, talimnam••• 
emirle verilen her tGrlO iflerl yap 
mak; köy okul binasının ••bahçe· 
ıinin yapılııında ve kuraluıuada 
çalqmak, okula tahılı odilea ara· 
siyi ürlloün olabilecek ıokilde it· 
temek, boz bırakm•mak: köy oku
luna köylülere de faydalı olabile
cek ıekildo ifletmek; köy okul ta 
lebeıinin eklın ve öj>retimle ilgW 
her türlü tedbirleri almak; talebe· 
nin srthk durumlarını tebdid edi· 
. el vaboları önlemeie ve riderme· 
t• çalıımak. 

Bundan ıonra projede, talebe. 
aia okullara ae ıuetle devam ede 
ceii hakkındaki hiikümler gelmek· 
tedir. 

Köy okullarının çalışma zaman
ları eşitmen ve öiretmenle böl&'• 
r~zlci öğretmen veya gezici bq 
öiaetmen, ilk ötreti• mtlfettifi 
tarafından köylOlerio iş durumları· 
na, mevıimlerin ve köylerin huıa· 
ıiyetlerioe göre teıbit edilecektir. 

Her yıl eylQl ayının sonooa 
ıonuna kadar 16 yaıını bitirmemiş 
olan,veya ilk okula bitirdikten ıon· 
ra, daha yüksek · okullara devam 
etmiyonlorden 16 yqını tamamla
mq baluunlu ilk okaUara •e meı
lek kanlarına devama mecbur ola· 
cal&.lardır. 

Okula devaın etmiyecek dere· 
cede basta olan çocaiun veliıi 
kerfiyeti rününde Etitmene bildir
mek mecburiyetinde olacak, baıta· 

lığına kanaat retirilon cocak, hu· 
ta olduia rnnleri için devamsız 

zayılmıyacak ve hakkında takibat 
yapılmıyacaktır. 

Buna raimeo çocuk h•men o 

kula gönderilmezte, çocuk velisi, 

devam odllmlyen horrün ve her 
çocuk için ayrı ayrı olmak üzere 

150 karuı h ... bilo cvaalandırıla· 
caktar. 

Bir hafta ~arfmda bu karara 
itlraı edllebilecektfr. Devamsızlık 

birbiri arkaaaoa veya aralıklı olarak 

bir ders yılı içinde 30 rüoü geçti· 
ii taktirde talebenin velisi 2S rün· 
den 6 .,. kadar hapİI ceza11na 

çarpılacakter. Ba cezalar tecil edil· 
miyecektfr. 

Talebenin kitap, defter, kalem 
gibi ders aletleriyle çapa, kürek, 
kazma ~bi it vutalarını çocukla
rın velileri temla edecek, bunları 

tem la od~miyocek derecede fakir 
ailelerin çocuklarının en mühim 
deni ve it vaııtaları köy bütçele· 
rioden ayrılacak tahsisatla karşıla· 
nacaktır • 

Okul iaıaatında; bu köyde 
ikamet •tmekte olan • köylülerle 
bayatını bradan kazanan köylGler 
senede 20 ınntl geçmemek İWrtile 
bedan l111aatta ça111mai• mecbur 
olacaklar, çalıımıyanlar ve bu işten 
lcaçınaalar hakkında kanuni takibat 
yapılacaktır. 

Proiedo baadaa bqka, enstitü 
ler bakluadaki hükümlerle ba okul 
larm ae ıaretlo idare odllecekleri· 
ne dalr miltofonlk maddeler vardır. 

Daha dl' 
bir çocoi11-' 

Dr. A•slm a:ozun bait1 
Adasal parak duydt' 

iumaz ba acı vaveyla canı y•°" 
bassu bir hutaaın istimdat f"' 
yadı deii.ldir. 

Yazan 

Tanrıma bol l'Ünetli ilkbah' 
günlerinden birinde fani dün~ 
mızın erken ve maltadder ecP' 

ile terkedip uhrevi ileme kar&f" 
meslektaıımızın cesedini omu,)' 
yarak hastahane yokuıondan 11" 
iı iniyoruz. Halkevinin ayni bt 
zünlii ahenkle Chopenin cenatl 
marşını çalarken biz yaşayanlaıd' 
ilahi bir vect içinde ahret d8' 
yaımın muammah dehli.zlerlod' 
birer yolcu haşyeti ile ıendelit' 
ve bütün beşeri rünahlarımızı ~ 
kaıorlaram121 unutarak ailadl"' 
ihtiyacını doyuyoruz. Göz çok' 
ları bol yaşla taşkın oJan ka~ 
lann kapısını çevreledikleri 
evin önündeyiz. Kuvvetli, i',.J. 
askerlerin elleri astündoki t~ 
l>ir kapı eıiiinde son bir 4' 

aydın dünyamızı bir aile ya" 
içinden bir lihza görmek isti~ 
mqcuına aiarlaıır gibi olda· , 

rubani t••at• ve tavaf lah-' 
içinde tabuttaki cesedin rub., 
bitap eden yürükler koparıcı ~ 
feryad ve eniole hepimiz ç~ 
laşarak mendilimizi 11lalr. ıö -
mize g'Ötürilyoraz; Ve ba ail• 1" 
yadı şo anda bazio bir "l 
mevceıi gibi ruhumuza aksetr" 
tedir: 

"Ahi Doktoram!,, Mok,JI_ 
bir hayat macera11oın yine 1 
kadder tecellisi olan bu basil 
tlha burada bitmektedir. 

Çağların fikir inkiıaffarı ~ 
ııada akidesi çöıülemiyen 1 
ve hayat muamasıoı f elseff 
ilim kitaplaf'na btrakıyoralll- ıJ. 

Daha dün çocaiumuzao /> 
n yanarak doyduiumuz · '' J 
Doktorum! ,, acı vavey1a11 ' 
yanan elemdide bir bastanıJI 

timdadı feryada deiildir; ttl! 
Ba feryad bir kadıoıo "t 

harı ebediyen terkederken J. 
kocasına laik bolunduiu en rJ 
mi ve munis bir hitaptır. _J. 
dini meraıimle ebedi dan~ 
aturladıiımız mihnetzede el ı1 
ruo tabutunda başka -~ 
horhaari bqka bir intan ~; 
balaoıaydı maztırip eşi n• (1 
Avnkatıml,, ve ne de «Ahi .J 
retmenlml» diyecek ve 111~ 
kak her dul kalan kadının J 
bile (Kocacıtımt) diye feryıt I 
cek idi. Ve yine eminim ki 
l'ÖmdüiümtJz doktorun an,..J 
bu hazin cenaze sahnesinin r'. 
di bulan1aydı ana tee11ııril•J1. 
paracığı feryat yine "Abl 
tor!,, vaveylaıından ibaret 

( Devamı UçUncUde ) ~ 

Beden Terblr••I l•t'll 
h•r•tl toplentı., 

Beden Terbiyeıi Seyb" 
geai ittiıare Heyeti bar~ 
17 do bölre bina1ında •top ~ 
ı 942 mali yıla bütçesi ile -~ 
mevzular üzerinde :konaı~ 

· zı N Dl KLAR 
da bır d•preıyon (Sabatmoıferik) il r----------------• 
baıale l'elcnektedir. T •h"' Ro 23 I 

Biraz karışık olan ba ifadeyi arJ ) man : 
ıu biçimde izah etmek kabildir. Bir ·===========::;:============================::;:===== binanın üzerinde evvela iter.ek yık. Arkasıoda. iıe siyah tlir aaaotoN ğızdı. - - Seruza'nın yanına elçi olarak 1'idl0 

ÇEViRiN: Semih Uygur~ 
disine bu yılgıdan bir at tedarik et~ 
kormqtu. Elinde kemerıd t tam - aaıblP" ınak tesirini ıösteren infilik, kı•a vardı. 1 

b htiyar puaıağıyla o tarafı iıaret yoraz • diye bajırdı. 
bir an ıonra binayı, uoki omba Omode bir türlü kıyafetini deiittir· ederek iideta rapta ile - Kimia adına roliyornan? 
biaanıo içinde pıtlamıı ılbi dağı· mek lateaaemifti. Üzerindeki papas elbise• - Efendim - dedi, Bakınız Ete yıl· _ lsa namına! 
tıp parçalamak ribi bir vaziyet ılrıden dolayı matrurdu. Bu elbise ~üş · gmna geldik! 
Yaratır. Bina, ilk önce bombanın rlklere bile h" t h' . . . J S .1• . İhtiyar bir ıürücü I .. rme 1911nı verıyoruu. oora ı avo ettı: 
patladıjı yerden ötelere dojra sa- htiyar •Jatıoa bir çizme Lalıtatdı• - Bu yılfl'm::! .sürücüleri evveli ada· 

. 
- Berelner oau tanımıyor diye ce· 

vurulmak teıiri altıtıda ikeu. bina· ;ıodan dol.ay~ çok •liteesslrdi. Mecburen mın botazıoa oku aaplarlar. Sonra ne em· 
nın içiddekl blva dııarıya fırlamak çarık giymııtı rediyrsun diye ıorarlar. 
zoriyle etrafıodaki davarları daha Bere sahilinde Ümode atmın dizgini- Beıenyö efsanesine röre rll2rir Al · 
bllyük bir ıiddetlo yarıp parçalar ni çekti. Yoldaşını silk6te davet etti. lıhıo aygarı volkan sahillerinde kısrağı 
•• bu itilme ve dai·lma teıirleri Biraz ileriden ıen kahkahalar ve dalra· aşmış bu yılgı da o kt1raktan tilremif. 
yani tazyik ve depre;yon, ıiddet· lınaıı suyıın blfırbıı işidiliyordo. B•t alta Onan için bu yılgı Beıeoyö'lerin göz be· 
leri rittlkçe azalmak Gzere moka· kişioio umskta yıkandıiı görünüyordu. beii idi, 
bil dalralar halinde biribirinl takip Tunç renginde olan bn adamların göğüı. Bu hallsüddem atlann süratleri, da· 

eder. lerl ılıkin karınlara bir tazı karnı gibi yanıldıkları ve zelıiları üzerine bir sürü 1 ıpaoya harbinde öfrenllmlt çöktJkttJ. ZllmriidO siyah ıaçlarından Be· halk tllrkilleri vardı. 
ofan ba iki mllhim hakikat ıeayö oldaldara belli idi. Bekçi k&pekler hemen kokuların1 ala• 

lnriltere llzwinde yapılan bir ıtirü Karıı ıahlle grçmek içio biyilk bir ra havlamaya bqladılat. On on beş ıii . 
bombardımanlar ciddi aıırette ted· kaviı çevirmei• mecbur oldular. UzaktaD rücü atlarını yolcalara doira• azeogiledl 
kik edildikten ve laboratavarlar yeıeren or1D41nı gördükleri z.amao sazlık. ve bir ok atımı •••feye l'elince durarak: 
bu mevzau liyikiyle iıledikten 10n tan dııarı çıktılar. kendilorindeo bet alh - Kimıloiı? Ne iıtiyorRoaz? Diye 
ra artık kati ıurelle kabul edilmiı yilz adım ötede çayırda bir yılrı rörüoÜ· Macarca sordular. 

vap vereli. 
Kötü bir Waaetçi bile ,.bancıların 

•fendi•ioe dll uatma"m lltemez. 

Omode bu llfa çok içerledi. Sürilcü. 
&erden birisi kendi•ino nerden reldlfini 
sordoia zaman 

- Benim glbl ef oodilerln her 11ğırt· 
maçla konuşmata teaeuil etmediği bir 
yerdeo diye· cevap verdL 

Sllrücüler banlarıo ıllihııı olma11ndan 

aynı ıamaoda büyük hanımlarının iımlni 

vermiş bolaaaıalarındao dolayı birkaç da· 

kika müıavere ettikten ıoqra çekilip 
gittifer. 

Omodo, Marton'a 

araaanda fırsat kollamıştı. Fakat mur•~ 
eremeden yAkalandı. Yakalandı • J. 
bizim ukadaş sade kıhramart dejil -;J 

zamanda çok da teki idi. Kır ıdaml,,....: 

sakatlara birıey yapmatlıklarını p~ 
bilirdi. Kendlaioe deli süsü verdi. , 

den aktama kadar çayırda takla att" 
ıaretle ıiirücülerin elindeo kartaldı~ 

Omocle arkadaıının adını ıö,l J' 
Fakat adı geçen doıtonuo kendi 
bqkaaı olmadıiıoa ıüphe yoktu. ~ 

Yılgıd•n epeyce uzaklaştıkları f 
arkalanndan dolu dizrin bir athoırı 
ditini gördül•r. 

Omode . -' 
- Aksi herifler sataımadan du,. 

lar diye homurdandı. ,,I,_ 
Biraz ıonra r•nç atlı ar kal•' ",Jtl 

yetlıtl. Kendi halinde &'İden ba yolC 

~_J~amuıaı:.....~~~~~~~~~!__Y~0~rd~a~· ~B~·~11&J!ll.lllı...&uaıı;&....111&aıY11L11U1L...IJıc...~~~..J..1Je0ıııa...uu-A11UL1JLAJU "•• -~-- - Arlı dHlardan birİIİ • d.dl. Ken·"------ - a......v.,.-
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" Ah doktorum 1 
• Baftarafa Udaclde· 

caldı. Halbuki bir milhendisln, bir 
•emara11, bir terzlala. bir tiftçlnla 
a ıan cO;taml• diye feryad eder. 

'' kimini, mektepte direktör çocuk· 

Hitlerin nutku 
YAZAN 
•cmeddln 
SADAK 

Reicbıtar Mec· 
liıini toplayan 
Almanya Devlet 
Reiıi Hitler diln 

bir nutok söyledi. Bir ıaat ıllr•n 
ba ıöylev, baı tarafuıda aju ve 
ıllkOnetli, aoa k11tmlanod• sinirli 
ve heyecanlı idi. 

Seıin yüksek •• kavrayıcı a
hearini, mebaılana sıkıık tiddetll 
alk•ılara k .. ıyorda. 

Radyoda dinleyip hülisaıını al 
dıiımaı bu natkan tam metal eli 
mize ıel•edlkçe derin bir çöıel-

. meye l'lriımek· doiru olamaz. Bu· 
riın için mümkün olan şey, söyle· 
whı ana çizgileıioe bakarak topla 
bir fikir edinmiye çal14roaktar. 

Almanya Devlet Reiıinla Re· 
ichıtar Meclisini toplantıJ• pfu'• 
ması ve bu aralık cephedeki itleri 
ni bırakarak nutuk söylemek için 
Berline relmeıl her halde önemli 
bir lüzuma dayanmalıdır. 

Her uman da az çok böyle 

ol•taı. Hitler natoklarıoı ya belli 

h4flı bir olaydan öoce, ehemm'yet 
li haberler bildirır.ek içio, yahut 

tarihi bldi1elerden sonra yaptıkla· 
rıaı11 hesabın vermek için ıöylemiş 
tir. 

Halbuki Filhrerio bu ıon not· 
taada, ilk balr.ıtta, böyle bir top· 

Dta Ve IÖSle İ • Ll' " cek bir • rbalyı gere. ı gostere· 
'taret mak rüçtür. 

Nutkun be• t 1 . 
ı .. ara ı HDpa,.tor· 
u\lann 71\ıhıını anlatan b. t 'h 
fılMf .. ldir. Etki tarlbtea ~e:'~ 
lan Hitler, Britanya i .. paratorl•· 

i~~~uo yıAkılacaiına inanıyor. loıri 
rı ız ve merik.a politikaaını, Y• 
hudi ve kapitalist rejimlerini, de
moluaai yalanını - kaç yıldır her 

zamanki gibi rene yerin dibine ba 
tiran Hitler, lnriliz Baıvelı.ilinin 
ceıaret verici diye a:ılattıiı ali 

metlerle alay ettikten ümitle baki · 
katin kendi tarafına oldaiunu sÖy· 
ledtkteo IOnra Rl11ya harbinin ve 

r~eo kıfın ıorlaklarını Napoleon 
.. ı •inde e n f a z l ~ 25 de
rece ıoiuk oldağu halde reçen 

kıı buı k11imlerde sopiao 52 
d~ecıye kadu dGttütünU, fakat 
•gır rene böyle tabiat felaketleri 
oluna Almanyanın tecrtıbe ve lef 
killtile bana önleyeceiini ıöylemek 
ıaretile, hır':>in gelecek ht dahi 
devamından artık korkmamak re
rektliioi anlatmak iıtiyor. 

Hitlerin ba outkanda harbe 
yahat ıalha ilrlli yeni düşünce yok
tu. 

lafiltereye vaktile yaphğı ba. 
"' teklifltrinl bir daha hatırlatan 
FGlırer, tekliflerin kabal edilmemif 
olm11ından baınn her lnrilbin ay· 
rı ıytı piı .. n oldaia fikrind-...ıı• 
F L ~~ 
hat artık bu harbin ancak in. 

rilterenio yıkılmaıile bitecethıe 
inanıyor. 

Hitler, harbin ridifi hakkında 
da yeni bir haber vermi1or. Ras· 
ya harbinin cRuya devi parça par 

ça olancaya kadar• dewaa edece 
ilni. geçen k11 ıGrea çarp11malar• 

dan kimin kaıandıtını yakında her 
k .. ıo röreceğiai söylüyor, lngilizlerin 

IOn fllnlerde yaphiı şiddetli bava 
akıolaraoa mnkıbele edildiii ıamu 
CbarchUin eskı-·1 'b' -•--- .. fi 1 !llMUJ .... nı 
one ılı ily<\r. 

da H~rb veya dış politika hakkın 
t y:O bir fi)' öjntmeyea bu 
~ " • b.,keıin Jtni haberler ve 
d Ok bldiaeler beklediği bir saman 

• niçia söylellmiıtir? 

iç ~11~ tandır iri Hitler, sadece 
ı. t_ :ıka I•~~ rntaüttilr. Böy. 

dare .::: 
111~ ...... " ribi bjr i

ve Hit!eti. ahun . ileri ıürilmeıi, 
ben izin ....... «liarbıa bqındanberi ........ ~ 
kimleri tenkit •ı » dea..ı, hi. 
Hleler karııaıo:.ı....a baıı iç me· 
teri yor. "-dat1111 röı· 

Baodan bqka, 
1aldırıııo baılanrıcıo~' Yeni 
saliyetlerinln kendinde ~ -.. 
ve Alman milletinin b• ıtıaı 

' ••er ol 
mak, yabat olmamıak• diveıuade 
büyük r•yret ve fedakirhklara "•t· 
lanmaaı liıımreldijinl hahrlatmak 
ba fedakirlıklaıı kullanacığı ı1ra: 
da b•rllnküadıo daha fent, sala 
hlyetler almak İlt•mlftlr. 

-Alrtaa•da•-

Apartıman 
YAZAN 
8.FELEK 

Ba bir ufnr 
ıa:ı. ıeydlr. Kim ..,e bayn da 

1 

taleb edebilec•ğ'i anlatıyor. 
Ş• laalcle, aptrh .. nlarda ra· 

hat aP1amıyoruz, ltol bava, rG· 
Def, aef•• alamıyoruz. Bari mektub 

lar•n ııhhat korucaaano hep «Dok 

torl• diye çafırrr. Ea t•kilperell 
ve centilmen intan dahi ekaeriya 

hıyahnı kurtarmıı olan bazik ta· 
bibioe kadir1in11lık daytolarım 
«Doktor!• hitabile izhar eder. Ta

bip hanri mecliıte olursa olıan 
hiç bir etiket tqımadıtı halde 

TGrldye Radyocllflryo• DOı11ıtall• 

Tlrkl1e radyoıa, A.akara ita 

yoktur. 
lcad edildi edileli ne sahibioe 

ne kir:ıc111aa rahat yüz& l'öater
mif tir. Bilmiyorum ama l'aliba ... 
ki abıab evlerimbba ala1n• İlf • 
ramıı. liıaetleme olma.t bir blaad~r. 

Görülllror ki bizler flW •u•· 
takil evlerde duj.... ~~~r 
için •partı... bir he.,.,..---11'· 
Güoqi az, bav••• k•t, r~rlltüıü 
bol, plılij'i. mikroba t .. en limen 

bir f!Ydlrab. bir maka• çıkıp ba 
,..c a •1t. 

iti medml kanaa. sıhh~~-ve ı ~?-
t btlktauada• taDzlm -mez mı 

.. Şimdi, bizim birbirimizi rahat 
aı• ..... ız, mal uhibinln kiracıya 
kiracıom mal ıahib ne musallat ol· 
matı yetmiyorıDUf fİbi bir de 
mektab kaybolmık moteleti orta 
ya çıktı. 

Geçenlerde •aruf maharrlr ve 
prof eıörlerden bir doatam bana 
bir mektııb yazarak, melctablarını 
poııtacılar1n otarJaiıı apartımaom 

ıokalc kap11ından içeri ahverdik· 
inini ve bu yD:ıden bir çoğonon 
kayboldajunu yazıyordu. Ben iıim 
ciıim vermeden baou bir hafta şa 
kaımda ortaya attım. Böyle neşri· 
yata karşı pek ha11as davranan 
Poıta ldareıiuden birkaç gilo son
ra milfettiş reldi. Madde tayla et· 
memi istedi. Mahalle ve apartımao 
tayin eltim. Fakat rerek o .zatın 
ifadesinden, rerekse ıonradao ba 
bahae dair Poıt4 Umam müdür· 
lllillndeo rel•o cevabdan öğren 
dim ki; müveızUer mektuplan SS· 

biplwine vermek için llat kata tık· 
.. ta mecbar dej-.Uerdlr. Kapıcıya 
teılim kifiymif. Bo da poıta mü 
vezzUerine aid talimatnamenin ıu 
&f•iıya yazdıtım maddesinin lca 
bıym11: 

«Macide: 9 - Milraaeüt eıba· 
bına veya balana tayin e:lec:ekle· 
ri zevata ika..tslblaraa1a kaptaın• 
da tevıl ohanar, 

Aput .... •• otel lsaptedara, 
allkaclar tarafından aksi talep O· 

)anmadıkça veya medballerde mek 
tab katalan baranmeclakta mir•· 
Hl&b ldlyeyl aluıe ..... telakki 
olmav.• 

Alt tarafmda da Jalau l*h
hDtl6 HJa eksik p..Ua mllraıellha 
llıt katlara rötilrüleceif yaaıh. 

Ba madde mli•ezıUer bakı· 
mandan rahat birşey. Llkin poıta· 
aıa selimeti bıkımıadan' öyle de. 
til. Bir kere ilk bata otel kapıcı· 
sile aparbman kapıcı11aı bir tat· 
maktır. 

Ç6okü her aparbmanda kapıcı 
yllktur. Sonra aparhman kapıc111 

daima orada baluomıyabilir. Daha 
IOnraıı, mllveıziltr kapıcıyı arayıp 

b•lmurorlar, mektupları kapıdan 
atıveri1orlar. Bunan yilzJerce mİta• 
U var. Her l'BD de bu bahH dair 
•ektablar alıyorum. 

BUmiyoram Potta idaresi di
yecek ki; 

. - Nı Japalıım efendimi Her 
aparh•ınıo üıt katına kadar çık· 
maya imkan var mı? 

Evveli devlet posta qioi ilıtü 
ne almııbr. MeHab ıablbi yerin 
dibinde veya minareala tepesinde 
olsa ona b,Jap mektabu kendisine 
vermep mecbarclar. Bu bir. lkia· 
ciai hır apırbman kab bir ev de 
melr.tlr. 

Eter bu katlar •Jrı ayrı evler 
o 1 ı a J d ı , her birini kapı ka 
pl dolaı•p mektubları tevzi lium 
gelmiy•cek miydi? Mllvezıi ayr1 ev 

lerde ufki olarak katedec•ği mı· 
ıafeyi, apartımınlarda amadi ola• 
rak katedecektir. Kaldı ki; birçok 

apartı•anlarda a1&nsör de vardır. 
Mektab kataaa kofm&k keyfiyetine 
ı•llnce; balkı böyle bir 19ye icbar 
edemiyecetlmiz ribi aparbmanlara 
kapıcı tayinine de zorhyamayız. 

Ortada bir olay var: Bilha11& 
ıehrin aparbmaaları temtleriode 
bir takım mektuplar 1ahiplerioe 
••rmıyor, kaybolayor. Bundan şi
klıet çoktar. Ba şikiyetlere kartı 
bir talimatname maddesi röstermek 
~fi dejildir. Kaldıki o madde 
~ «allkadar tuafıedaa aksi taleb 
~i~ıkfa•: kaydile mektub sa 
k '~0• ••lttabaaa kapıcıya delil, 

endt1ine tewdi etlllllni postadan 

la"•IS'I doğra dllrllıt alalım. Bana 
Potta lduemiıln himmetinden bek 
....... 

- Cumhuriyetten 

Doktor her yerde, hastahane 
il• kablaeaiode olduiu kadar rol. 
da ve evinde ismini d•iil, daima 
meılefini ima eden kelimeyi dinltı· 
meğe mabkOmdur. 

7,30 Prorram •• Me 
taat ayara. 

7,33 Mil tik: Radyo Sıloa 
kutra11. (Violoniıt Necip AtklD 

1 - Lanner: V alı; • 
Bahar, Gül, 

bülbül 

Kasada kaymakam hükQmet 
tabibini, alayda komutan tabar he· 

edebiyatından dalıa ziyade movaf 
fak oldatuna şüphe etmiyorum. 
MoaJlim Nacioin bir •bahar» taı
viri demek olan cltoz11» ıuııdalti: 

mesleki hllviyetini 1aklıyamaz; çGn 

kü karısı deiilse kard .. i, kardeşi 
defilse aaası, aoaıı dej'ilae doıto 

2 • Pororelow : Ru 
kası; 

3 • Hartmau: Ent-
7, 45 Ajanı haberleri. 
8,00 Mnı.ik: Radyo Salon 

YAzAN Her mevliaaio 
kendine mahıaı 
bir rüa.Uiii ol 

daia halde, aedenae bahar, m•v· 
ıimlerin en ietiyazlıııdı.r Bilhas11 
divan edebiy•bnda bahara verilen 
mevki hiçbir bir mevılme nasip 
olmamııtır. 

veya battala~ındaa biri (Doktor!) 

ilovaoile hitap etmektedir. traıı prorramının devamı. 

4 - Ro11ini: Semlramil 
pera11 U verUlr6; 

Ulunaır 

Baki, bazkHidelerde ktşı teş 
bib olarak knlLuımııtsr; dlier ıalrler 
de vakit v a k i t yazdan balı· 
aederler, fakat u .. amiyetle rnı 
mevsimi divan edebiyatında pek 
az yer tatmqtar. 

Taazlmattm aoora birine cilk» 
ötekin cıoo» k.Umul Hlve edden 
babann ikincisi «hazan• adını al
mııtı. 

So hazin mesime dobra dobra 
demek için, memleketin koca 

Zlnalarao e7leı:ais oibide, 
Tethil-i-rıdi, için zemine 
Pillandaki tir -i- ıilkkerine 
Fitrat anı eylemiı fitide 

beyitlerindeki yapmacık liıao naııl 
o bahar levhaımı oldnru l'ibi gö. 
çertecek kadar tabiilikten uzaksa, 
edebi mektebin yerine geçenlerinı 

Bahar olıon, bahar olsun da 
röalilm 

Biraz def -i- melil ebin 
diyordum 

Yabot 
Akar t•tıl çatı o ıa 
Ki bajlara redoedir 
Meler b14ında bir kozu 
Bu bir gilzel terlnedir 

şiirleri de o zaman bile uno.tulmıya 
mabk6m «ar nov» denilen ilılObun 

. zevkıiz hatlarım hı. tırlatarı ıah•i· 
yehiı bir tasvirdeıı ibarettir. 

Doktora anuanın ve babasının 

koymaf oldah öz ismiyle hitap 

eden daha ziyade yine kendi meı

lektaşıdır. Ooon haricinde olarak 

hdti aydın düovasıoı terkederken 

dahi tabatanda cAhl Doktorum!• 

feryadını dinlemek ve bunu meza· 

nna kadar götllrmek 11tırar1ndadır. 

Ba hitabı ruba o kadar işlemiıtir 

ki rapor veya reçeteden rayri bir 

yazı, bir mektep imzaladıiı zaman 

(Doktor) lalt. üavanıoı b1rakama· 

maktad1r. Bu tablatin bir zaıureti 

dir. c;üokil lnıan daima doktoran 
bulnndutu ve doktor ltmini duy

d•ia yerde daba fada bir emni 

5 • Mahr: Akordiyoola 
ka. 

.s.ıs -
8,30 Evin saati. 
12,30 Prorram ve 

ıaal •F•n. 
12,33 Milıik: Şarkı 

ler. 
12,45 Aianı haberleri. 
13,00 Milzik: Şarkı ve tllrkil 

programının devamı. 

13,15 -
13,30 Konuşma (Çocuk 

.. kurama adına). 
18,00 Prol'ram ve ... 

IUl ayarı. 
18,03 Müzik: Radyo daaa 

keıtraıı. 
18,4S Ziraat Takvimi. 

yetle yaı yabilir. 

=== 
18 5S Konuşma (Dıı po 

hadiıeleri) . 
19,10 Radyo Çocuk klGbQ, 

bir inkılip reçirmesi lazım geldi. 

Satılık patoz 
19,30 Memleket ıaat ayan 

Ajanı Haberleri. 
t 9,4S Serbest 5 dakika 

Şark, bebarı çok: sewer. Banuo 
sebebi •gül ve bülbübün şırk ka 
rakterlnde uyron bir rol oynama
masında aramak lizun relir. Bahar, 
gill, bülbül! 

Ba üç mevzu kadar hırpalan· · 
mıf ne vardU'? Şarkta bunlara te
renolm etmemiş şair hemen be 
men yoktur eskilerde ber tene 
edebiyat bimilerine bahariye teı 
bihli bir kaıide ıanmak bir re· 
çim kapı11 olmqta. Fazoli, diva
nına: 

Bugün edeb1yattaki bahar tas· 
virlerinio üslObu tabiilii'e yaklaştı 
ğı için, o lehvalarda 11mimiyetl 
daha kavvetll bu'ayoraz. Halk şairi 
baharı daha tekell6fıllz terenailm 
ediyor ve onua rahlara bllkmetme 
ıi, o 1&delik dekorana bürDnmilı 
olmaıından ileri re'iyor. 

Amerikan Oliver saman topla 
aaaval'&rlll bir patoı Hhhkbr. Al 
malr. istfyenlerln qarlClald adrese 
mllracaatları. 

19.50 M6zilt: Fasıl heyeti. 
20,lS Radyo raıeteti. 
20,45 Müıilt: Bir Halk tllrk 

öireniyöroz - Haftanın tllrkll 
21 00 Konaıma (Sıtlık 
21,15 Mnıik: Şarkı we Ti 

Şiirl•rine en ıade ve en canlı 
istikameti vermaioi bilen pir. ba 
mevzaan birinden bahıederken, 

ıöyle IÖyler: 

s .. t hleai clvanada bakkal 
Abdalkadir Uıla. ler. 

2 l,4S MGzik : Riyatetica 
Bandosu. (Şefr lbHn Küat•·) 

Hava ariiı -1- l'Ülzire olda 
çehre küt& diye bqlar ve o m•ı· 
har rlll katiCl11i, en kavwetli .. .,. 
lerioden biridir. 

Farkı var mı benden ıeydi 

bülblllilo? 
ITA.K'VtMI 

l • Basaet Silver: mart· 
2 • C. Ziehren Viyana 
lerı (Valı); 

Ben de meftunoyum bir gonca 29 Nisan 1942 3 - Leo. Dıılib81 c Le 
l' a Dit • (U "ertürll). Nefioin ı gilllin ÇARŞ~MBA 

Eadi n•i111 - i - oev bahar, 
·Açıldı ıüller ıobbdem 

Tutamam ılrını dertli rönülün YIL•l'42. AYı 4G6a: 119 Kaaım 173 4 • Paal Pierne:. Eıki 
du11 ve «BacchanalP • 
5 Brano Dörinr: Hla 

lçimde kimuıiz bir öksüz ağ 
lar. 

Rumi lSSS· Nlaan 16 

Apın ltbla de &"6ollmDı 
Slkı meded1 ıan clm-ı- cem 

Hicri 1161· Rebllllbu 15 

beyltlerile bqlryaa bahariJ•Iİ en 
J»&rSak kasidelerinden biiiae beılan 
rıç olmqhlr. 

Bahar. rlll ~e blllbül taıYlrle
riade cUwaQ edeWyatnua. tendmat 

V • asırlard ınberi hırpalanan 
mevaalar a11aa bir üılOba ve 
kuvvetli bir sadelip dayınıru, 

ııı okl baron yaıılm11 kadar bahar 
koka10rf 

( Taa'claa ) 

1 a~:. Nöbetçi Eczane 
lstlkemet eczenesl 

( HükOmet yapmda ) 

ren adı 

1 
22,30 Memleket Sut A 

Ajans Haberleri ve Bortalar. 
22,45 -
22,SO Y annki 

upaaı~ 

lı ._ _D_E_N_lz_c_IL_IK_.I ingiliz Donanması Japonlardan intikam 

alabllecek mi ? 

Ba barpde lnrlliı donanma11 en acı kayıbı· 
oı Siorapar üullne yakın Maleııya ıala· 

larmda werdi. Aua f ılooaa en kunetli anıar· 
larıodaa R•pnlte ile Prince of Valeı dritoot 
kravazörleri Japon torpido tayyareleri tar11f1D· 
dan Uıak Do;a hubialnin ilk rünlerinde ba 
tıraldı. . . 

Halt& filo komutanı viHmiral Phılııpp To-
maı olmak Ocere lnrilia babriyeıinin kıymetli 
elemaolaıındao bir luımı boğ'olda. Ba matlObl· 
yet lngilterede biiyük tee11ilrü mllcip olda. 

ÇG~kll Uzak Dojııoua deniz cepheılnl mü· 
dafu t'dea kuvvet ini bir düımao darbesile 
ortadan kalkmış, bikimiyet tamamen Japonla•ın 
eline geçmftli. Singapar deniz üstüniln aokata 
ba acıyı bir kat daha arttırdı. 

ıofilizler Cava talarıoda ikinci bir maihl· 
biyel• daha upadılar. Karıılqtıkları J•· 

pon filoıooua topları ebeler aiır kravazörlerile 
Pertb ve Hobart hafıf kravazörleriol batırdı. 
Artık loriliı donanmaımm diitmandao intikam 
alması bekleniyordu. 

Fakat intikam alacaiı yerde loriliı filo1a 
Hint ıularında ilçilDCÜ bir Japon darbesine da· 
ha maraı kaldı. Bu ıef er de Donetahlre ile 
Coroval afır kruvazörlerini ve H•rmH tayya· 
yare remlıini kaybetti. Ba ıaretle loriliı donan· 
.... adan •ecma ton•jı 118 bin ton tatan mü· 
bim bir birlik ek.Udi. Ba ton•jıo yeriae kon. 
ma11 aırari iki Hneye mlitevalrkıfbr. 

Donanmaıın1 Atlaotii'• ve Akdeniıe ayır-
mıı olan lnriltere Uıak Dotadaki zayiatını te 
lafı etmek için Hint Okyaoaıuoa da kuvvet te· 
ıiı etmek mecbarlyetiode kaldı. Geçenlerde 
Ümit Buroaod•D reçtiti ajanlar tarafından bil· 
dirilen iki dritoot, bir ta11are remitl, dört a
tar kruvazör ve bir mahf!P filotilli11odan mO
rekkep lnıiliz filosu Hind11tan sularında vİN• 
mlral Somer Ville'in kamaodaaına rlrmif olsa 
ıerektir. Japonlardan intikam almak ümidi bu 
filodadır. Acaba b• ftmit tahakkuk edecek el? 

Bana incelemeden evvel derhal IÖJ .... 11-
"iı ki; Hindistan salanna röaderllen fdo 
I UerdlD 

hakikat• ajaalann haber ••dlti ~-L·-
-1.1 ue....,ıa• mlrekkep ile bilhalN tanar• .-

dan Japon filonadan zayıftır. Ôyle tahmin o 
lanar lr.i lnrilider Hindiıtaoa yolladıkları filo· 
ya blltltizam uyıf röıtermiılerdir. 

Zira Beol'ale körfezinde hareklt yapan üç 
dritoot, bet tayyare gemiıi .ve mliteaddit kro· 
vazörlerden m6rekkep Japon filosaouo kartı11 
na l"gilizleria buna muadil veya daha llıtüo 
kuvvetle çıkmak iıtiyeceHeri 16pbesizdir. 

Banan böyle oldatano Ak.denizde loriliz, 
ltalyan filolarının ıon karşılqm11ıada lnriliz· 
ler taraf1Ddan dritn•t ıınıf ıodao remi rörlll· 
memlt olma11 rö•teriyor. Maltaya yardım kav. 
veti ve malzeme götüren mllbim bir kafileye 
ltalyan filoıanao taarruz edecetini bile bUe 
yalnıı kranzörlerdea müre~kep bir himaye 
kavveti verihniftir. 

Ba kafileoin yanında tayyare remisi de 
yokta. Ba hale röre Şarki Akdeoiıdeki 2-3 
lnriliz dretoota •e muhtemelen bir tayyare re· 
milinin çekllmif oldata neticuioe varabukta. 
dw • 

Şarki Akdeniı filoıaaa l9fkil ettikleri ıannedi. 
&en V ar1pite, KoHa Elizabetb ve V aliant drit· 

notlanaoa vatana celbedllerek ana vatan filosundan 
35.000 toolok Kinr George ile Dake of Y ork ve 
32.000 tonluk Renovo dritoot kravaz.örlerinio 
ve llluetriouı, Victorioas, Fariooı tayyare ge· 
milerinio Hiodlstan1 rönderilmiş olmatı çok 
muhtemeldir. Ba takdirde üç dritaot ve iif 
tayyare rem isinden mürekkt p olan amiral Sa 
mer Ville'in kamanda11ndaki Hıodiltaa filota J•• 
ponların bu denize ayırabilecekleri filo 11• boJ 
ölçüşecek bir kuvvet arzed11r. da nl 

Filhakika Japoalarıo karada v• ı;ı•• oku 
doru ribi deniıde de larili~~.-: •• :=ca ta· 
mal'rı loriliz dOD&D ... ıcıa old.,.adaa Nel10n 
DIDmlf ıarur11na k.,..a~ta bir ı.tıkam almak 
abfadmın Japoalardaa ~. ılph• edilemez. 
bıralıl• fıraat kolledı 1 bi 'ht" l S 

~ ar• ı ıma ey· f t
1
er daHind~:_ Ltr~ filoıa ltimlerini ya· 
ln ta,_--- clrltn t k " • 

karıda Mrbi•- !'k ~ ravazohr,
0 

u
1
ç tay 

__ ı..ı ile 4-.1 ravuor ve mu r1p erden 
1are ,..- . R 
alltepkldl ile Siorapar veya anronda üıl .. 
oerek s-rate kö,fulne ve Seylina ıokalacak 

J •pon fi101aaa derhal karşılamak Oıere 
ket edecek ve onunla temat ıemio ederek 
tikma savqma ririıecelı.tir. 

Hatti ba fılonan şimdiden Benrale k 
ıiade diltman lı.avvetioi aramakta oldutana 
hilkmedebiliriz. 

Zira Birmaoyada harbeden J•pon or 
nan ıol cenahını denizden yapılma11 ıararl 
Uyatla takviye için Jıpon donaoma11nın 
rale körfezioin fark uhilleriode balaa .... 
timalioe mebni filolar arasında çarpıımın 
mıntıkada vukuu beklenebilir. Bundan 
Seylio adasına ıokalmak Japon fılota lçia 
likeli olabilir. 

Böy•· bir ka,..lq ... da ta11••, 
havalanacak torpido tanareJeriaiıa 

rol oyoıyacatı tabüdir. Ba •llalik ban 
oı yine kendi ciuiadea ıUlbla yaaJ AY 

relerile karşıla••" icabeder· Her ne 
filolar1o maharelM,. tatattaklan, nokta 

t f • 11 pLıa I•• o taraf m Us tanlı ara an uuune • 
• ed k hall• filona• matlOp ve 1 

mın ere .,..a,.tte fazWaıar İM de 
mek ':'1a:. .,.koa mahtemel bir harpte 
tan •• ," ~k donanma ve r•rek tayyare 
~i t~~.. hemen hemen maadll bir k 
.. ımı•- . f ..Uk 0ı.catıodan banda aıliblarra ki a 
..,.de penoaelin harp talim ve terbiyell 
laca telitlnl röıterecektir. 

Ba itibari• deniz. topçohıtundald y 
.. har.tin• olduia kadar tayyareden t 
atmak hünerine de hakkile riiveoilen lo 
bahriyelilerinin düşmana tesirli isabetler 
edeceklerini kabul etmek IAzımdll'. Hat 
ponlara her ıaman mailüp olmak ıilletiae 
lanmaktansa ölilmü tercih ederek ıa 
pilotların torpldolar1 ve bombalarllı 
dfifman remilerine çarpmak ıaretile loıllll 
riyesinin şerefini knrtumak iıtiyecekı.I 
edilebilir •• 

Her halde lbıiliı deniscu.rlDJa 
cekleri müsait fınab .. ..,...,,aGl"911" 
besledikleri 1nt1k .. w..w .....,. 
kanetle hlu.ol•abilfr. 
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iLAN 
Belediye Riyasetinden: 

Kumaşı Belediye tarafından temin edilmek ve dikiş ve 
malzemeleri müteabbıdine ait olmak şartiyle; Belediye 
Zabıta memurları için {32) takım yazlık elbise yaptırıla
caktır. 

BUGON. 

Suvare 
Saat tam 9 
~Bu akşam~ 

29 Nisan 1942 

Suvare 
Saattam9 
Bu akşam Elbiselerin muhammen dikiş bedeli, beheri (17) lira he· 

sabile (544) lira ve muvakkat teminat akçası (39) lira(70) 
kuruştur. 
Şartnamesi Y ~zı İşleri Kalemindedir. Arzu edenler her 
zaman müracaatla görebilirler. 

Sinema tarihinin asla eşini görmediği bir güzellik., Yüksek san'at ... llihi kudret kaynağı 

LOURENCE OLIVIER - JOAN FONTAINE'in bütün kudretleriyle yarattıkları 

ihalesi 12/Mayıs 942 gününe müsadif sah gihıil saat on · 
beşte Belediye Encfimeninde yapılacaktar. . 
Taliplerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminat ak· 
çalarile birlikte Belediye Encümenine miiracaatları ilin 

R•E•B•E•K•A 
olunur. 1923 25. 29. 

Bütün diloyada şöhret tufanları yaratmış, romanı milyonlarca basılmış ve ınemleketimizde ilk defa sayın Bayan 
Rezzan Emin Yalman tarafından Türkçeye çevrilmiş modern dünyanın en büyük ve en edebi şaheseri 

iLAN 
Görülmemiş \bir muyaffakiyetle devam ediyor 

iLAVETEN: FRANCHOT TONE - ANN SOTHEAN'ln ya,attıkları 
Yüksek Yarış ve lslih encümeni namına 3 ve 10 Mayıs 

42 Pazar günleri at koşulan icra olunacağı ve biriaci haftamn 
yıt muamelesinin 30 Nisan akşamına, ikinci haftanın kayıt 
uamelesinin 7 Mayıs akşamına kadar devam edeceti ilin 

Kocam Güzeller Peşinde 
Son Derece N••'•ll ve Ellencell Komedi 

1913 29 ..__ 1 
Bugün gündüz matinada : REBEKA - ZORLA TA YY ARECI 

Bilaistisna BUtDn Seyredenleri ağlatan ve 
Alsarag ve TAN Sinemalarında · 

Bu Mevsimin En Büyük Muvaffakiyeti Olarak Emsalsız Bir Rağbetle Gösterilmekte Olan Türkçe Sözlü ve 
Şarkılı Acıkh rılmlerin En Güzeli 

• • ZEHIALI ÇiÇEK 

Şaheserlerin Şaheseri Şehrin Her Semtinden Koşup Gelen Yüzlerce Halkın Sonsuz Alika ve Rağbeti Karşısında 
Birkaç Gün Daha Temdit Etmek Mecburiyeti Hasıl Olmuştur. 

Atlatan Bir Mevzu - ibret Alınacak Sahneler - Zavallı Bir Gencin Hazin Hayatı . . . Başından Nihayetine Kadar 
Seyirciyi Heyecana vr Teessüre Düşüren Müstesna Bir Film 

Alsaray'da: ilaveten 
Bir yenilik olmak ilzere bilyük artiıt CONRAD 

VEIDT'in yarattığı meraklı ve heyecanlı casusluk filmi 

Londra uyumuyor 

l TAN'da: ilaveten 
Macera filmlerinin en güzeli - iki saat daimi he· 

yecan kaynağı . 

Caniler Yatağı 
ALSARA Y'da : Bugün 2,30 da nmumi iıtek lizerine iki Tilrkçe film birden : 1. Kadın kalbi, 2. Zehirli çiçek. 

TAN' da : Bugün 2,30 da iki film 1. Sillhşorlar yarışlarda. 2. Zehirli çiçek 

Pek Yakında.. Pek Yakında ••• 
BüyUk ve Şahane Ylldız ZARAA LEANDR 

KADIN SEViNCE şaheserinde 
İLAN 

, el P.T.T. MUdürlUğünden: 
1- Mcrain'de Yeniköy yanında Tathsu çam ormanından 

silerek Mersin istasyonunda teslim edilmek şartile ( 6 ) 
etrf'lıl« ( BOO) adet { 7) metrelik ( 1100) adet { 8) metre· 

( 1485) adet ve (9) metrelik (200) adet ki cem'an (4285) 
et çualı çam telgraf direği,- kapalı zarf usulile yapılan 
iltme neticesinde teklif edılcn bedelin mutedil bulunmuı yü· 
den -pazarlığa konulmuştur . 
2- Beher adedine (10) lira tahmin edilen direklerin mu· 

kkat teminatı, (3213) lira (75) kuruştur. 
3- Pazarlık 5/5/94l salı günll saat {10) da Mersin' de P.T.T 
dürlüğü odasında yapılacaktır. 
4- isteklilerin ticaret odası vcsikaıı ve muvakkat temi· 

t makbuzu veya banka me~tubu ile yukarda yazıla gün ve . 
tta komisyona müracaat etmeleri. 
5- Bu işe ait şartname Menin' de.Adana' da ve Ankara' da 
.T. müdürlüklerinde verilir. 1914 19.24-29-3 

ersin Liman 
Şirketinden =. 

Liman Şirketine imtihanla deniz puantörü ve makıne res
ı ahnacaktfr. 
Ressam, sanat mektebinden iyi derece mezunu olması ve 
ntörlerin de orta tahsili bitirmiı olmaları ve askerlik hiz-
tlerini ifa eylemiş 25-35 yaı arasında bulunmaları 
tır. 

Bu gibi şartları haiz olanların lazım gelen vesaiki birdi· 
çeye batlayarak 14.5. 942 Perşembe günU 12 ye kadar 
et Uınuın M~dürlütnne müracaatları ilan olunur. 
lmtihan 14.5 942 Perşembe günü öilcdcn sonra saat 14 
icra edilecektir. 1927 26·29·1·3 

Orman Çevlrge Müdürlüğünden : 

Ginıi 

Çam ankazı 

Mikdarı 

Ster 
9589 

Kilo 
00 

Muhammen valıit fiyata 
Lira Kuruş 

1150 68 • 
1 - S 'yban viliyetinin Karaisılı kazası dahilinde Körküo kapuııu 

ormanından 9589 kental mikdarında odun tatışa çıkarılmıştır. 
• 2 - Sabş 11·5-1942 günü saat 15 de Seyhan Or. Müd. dairesinde 
arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher Keotalırıın muhammen fiyatı lira 12 kuruştur. 
4 - Şutoaaıe ve mukavelename projeleri orman umum Müd., Sey 

han Ot. Çe. Müdürlüj'ü ve Kııraisah Orman 8. Şefliii 1erlerdeo alınır. 
5 - Muvakkat teminat 86 lira 30 kuruıtur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Taliblerin ihale rünü olan 11·5·942 günü saat 15 de teminat 

makbuzu ve ticaret o:iası vesikalariyle birlikte Seyhan orman çevirıre 

müdürlüğü tatış komisyonunda hu.ır bulunmaları. {Ticaret odası veıika
ıı köylülerden iıtenmez) 

8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 
9 - Orman 24·4-942 gününden itibaren 15 gün müddetle satışa 

çıkarılmıştır. 
t O - Bilumum muarif müıteriye aittir, 
11 - Orman bedeli üç taksitte ödenecektir. 

25 29·5·10 1925 

ADANALI DOKTOR 
• 

Zekeriya özveren 
Adres : Kuruköprü Trahom Dispan
seri Kar,ısında Hane No. 21 

laıtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Ba11ldığt yer : BUGÜN Matbaası 

U. N~şriy.t Müdürü : Avukat Rifat 

YAVEROOLU 

Adana Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Sicilli ticaretin 45 numarumda kayıtlı Pamuk it Limited 
Şirketinin 11 Nisan 1942 tarihli Ortaklar Heyeti Umumiye• 
si kararile Şirket statüıünüa değiftirilen 23 üncü maddesi 
ve ilive olunan 29 ve 30 uncu maddeleri Ticaret Kanununun 
29 uncu maddesine tevfikan tescil ve •fağıya 
ilin olunur. 

çıkarılarak 

Yeni Şekli 
Madde :23- Tescil ve ilin tari
hinden itibaren baılayıp 1942 
ıeneıi haziranında hitam bu
lacak olan şirketin müddeti 
şeriklerin muvafakati ile bir 
sene daha yani 1943 senesi 
haziranı gayesine kadar tem
dil edilmiştir. 

Bu müddetin hitamından 
evvel feriklerin miltefikan mu
vafakatlarile şirketin feshine 
karar verilebilir. 

Şirket müddetinin hita· 
mandan üç ay evvel şerikler 
tarafından şirketin ademi de
vamana karar verilmedikçe şir
ket iki seııe daha faaliyetine 
devam edecektir. 

Madde : 29· Şirket Ticaret 
Veklleti tarafından her talep 
vakJ oldukça muamelitı hak
kında ·malumat vermete mec
burdur. 

Madde : 30- Şirket serma· 
yeıine tesisten sonra iıtirik 
edecek olan ecnebilerin bu 
iştiraklerini kabul etmezden 
evvel Ticaret Vekiletinden 
müıaade iıtibsal etmeğe mec-
burdur. 1934 

Eski Şekli : 
Madde : . 23· Tescil ve ilin ta
rihinden itibaren başlıyan şir
ketin müddeti şeriklerin mu• 
vafakatile 1942 senesi Hazi" 
ranı gayesine kadar temdit 
edilmıştir. 

Bu müddetin hitamından 
evvel Şeriklerin müttefikan 
muvafakatları ile ,irketin feı· 
hine karar verilebilir. 

Şirket müddetinin hita· 
mandan üç ay evvel ıerilder ta· 
rafmdan şirketin ademi deva· 
mına karar verilmedikçe şir
ket iki •ene daha faaliyetine 
devam edecektir. 

T. iŞ BANKASI 
KüçUk tasarruf hesaplan 

1942 iKRAMiYE PLANI 
Kl!,IDELl!Rı 

l $ııİHıt, 4Al11gı•,3Alruto•,2//cincitepin tarllılerinde g11pılır. 
1942 iKRAMiYELERi ---. 

1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 .. 1000 ., - 3000. " 
2 .. 750 .. - 1500. .. 

3 " 500 " - 1500 " 
10 ,, 250 " - 2500. " 
40 n 100 " - 4000. ., 
50 " 50 il 2500. .. 

200 ,, • 25 ,, - 5000. ,, 
~ » W " ~ n 

TUrklye I• B•nk•••n• P•r• r•ttrm•kla r•I· 
nız ..-r• lllrlldlrml9 ve f•lz •lm19 olmaz, •rn• 
••m••cl• l•lllnlzl de den .... ıe oluraunuz. S7., --

Satıhk orak Ma
kinesi yedek 

parçaları 
Büyilk bir parti makornik 

ve dring orak makinaları ye· 
dekleri toptan ıatılakbr. İste
yenlerin apğtdaki adreıe mü· 
racaatları : 

Posta kutusu 69 lskende. 
run 1931 29-1-3-5 

Satllık Bağ 

Yılanlı mezraında Turıu

cu Diyap tahtasında 1 S dö· 
nüm iki binah bir bağ satılık-

tır. Almak isteyenlerin Halle 

Eczanesi yanında Berber Ce-
mal Seyhan' a müracaatlari. 

1932 29.30-1-3-4 


