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,35 Metre Viikselen Asi Nehri Antak
a'da Evlerin Yıkılmasına Sebep Oldu 

= Lô.stik sandallarla, su 1 Agedabycl 

Başoekil Filo/ 

uluaristana 
nuiltereden 
bir ihtar·! 

ıılıar ordusu Sırbistanda 
""zile alırsa 

Harbe girmiş 
sayılacak 

Bulgar Ba9veklll , 
Bulgar mllletinln daha 
bUyUk fedaklrhklara 

l hazır_ olmasını bildlrdl 

Ankara Radyo raıetesi - Bul· 
tar Başvekili Filof bir nutuk söy. 
leyerek dünyanın ilci senedenberi 

llyük bir ı:nücadeleye ririştiğfoi, 
bu harbin topyekOn bir harp ve 

~•yenin yeni bir dünya kurmak ol

luiunu, yeni nizamı~ milletleri bir. 
ıeştirecejini, bu netıceye varılması 
çio Bulınristanın çok kuvvetli ol
bası icap ettiğini anlatı:nııtır. 

Başvekil, yaşanılan anlarda ik· 
lo :indi zorlukların meydana çıktıiı· 

n, Bulgar milletinin daha büy_ük 
O edakirlıklara hazır olmııııını soz· 

tlarıerine ilave etmiştir. 
nmı1 Bugün Londra Rady~sunun 
. d~ırpça neşriyatında Bulıarıa tana 
10 /İr ihtarda bulunulmuştur. Bu ih
etl ıarda şöyle denilmektedir: 

"Bulgar kıtalannıo Sırbistanda 
~ saa'1man lutalarının yerini tutacaiını 

b~aber almaktayız. Bulgar hültOmeti 
len ~öyle bir bareketile Rusya, logil

ıere Birleşik Amerika ve Yugos 
1 üduıavy~ aleyhine bir harbe girişmiş 

)lacaktır.» 

ye O Londra Radyosu şu iki nokta 
lzerine Je Burgarlaı ın dikkatini 

/ekmektedir: 
i 0~~ ı - Almanya bu ıoretle Bul· 

Da 0 ariıtanı baıbe sokmak, neticede 
llkete sürüklemek istiyor. 

2 - Almnnlu Bulgıırlarla 
ruroılavlor arasına nifak sokmak 
tmelindedir, ------------------- - -
lzmitte feci 

lf 
bir kaza 

rıP' 1 
:..:.__Jllr mUteahhlt l'oros 

ekspresinin altınd• 
Lira parçalandı 

" lzmit 23 ( Husuııi muhabirimiz. 
•• len) - Bugün lımit istasyonunda 
•• eci bir tren kazası olmuştur. Ra· 
•• om isminde bir müteahhit, gardan 
" ıareket etmekte olan Toros ekı· 
" ıresine atlamak istemiş, mnvaze• 

.... k 
" 181 aybederek varonun altına 

~varlanmıştır. Hldise ıörülilp 
'•n dardarulancaya kadar zavallı 

• ak ölallftlr. 

altında kalan· lroylerin 
imdadına gi'flildi 

Hatayda a-ünlerdenberi devam eden şiddetli yai 
morlar sağoak balioi almış , Asi nehrini dün rece 
yarm birdenbire 2,5 metreye yakın bir aeviyeye yük
seltmiş, nehir civarında yeniden birçok köy salar 
altında kalmıştır. Jandarma kıtaları lastik 1&ndallarla 
su ba1&n köylere a-itmekte ve halkı civardaki daha 
yüksek köylere taşımaktadır. Yeniden ıa baskınırıl\ 
uğrayan köyler şoolardır: 

Alt Miran, Üst Miran, Canbulat, Küçük Yuva· 
ca, Büyük V azvaca, Eşrefiye, Marsık. 

Asi nehri Antakyanın bazı mahallelerini de bas-

mış ve 11 evin yıkılmasına sebep olmuştur. Debbağ 
hane sular altında kalmııhr. 

Demirköprü ile Reyhaniye arasında Takınat'ın 
200 metre şarkında ~otaky2 - Reybanlye asfalt şose
sini de ıular kaplamış ve seyrüseferi durdurmuştur. 

Hatay Valisi Şükrü Sökmeosüer, Anta\r.yamn su 
altında kalan çevrelerini dolaşmış, rerekli tedbir· 
lerin alınma11 için emirler vermiştir. 

Şimdiye kadar, insanca kayıp olup olmadığl tesbit 
edilememiştir. 

• • 
BAŞVEKiLiN 

MECLiSE TEKLiFi 
Milli , a ·lf~ 

korunma ~~ 
kanunu 

tadilitı 
Muvakkat bir encü

mende tetkik 
edilecek 

.._ . 

, . .. 

İngilizler tara
fından tekrar 
işgal edildi 

Kahire: 23 (a.a) - Ortaşark 
tebliil:" 

Bir güo evvel Meraa • Bre~ 
ga'nın cenup çevresinde doiuya 

dojru ilerlemiş olan düşman kol· 

ları dün sabah erkenden avcı· 
ların refakatindeki bomba tayya· 

relerinin himayesinde ileri hare• 

ketlerine devam ve Agedabya'yı 

tekrar işgal eylemiştir. Tayyarele· 

rimiz Agedabya'nın cenup batı· 

sında düşman taşıt kollarını bom• 

balamışlar ve mitralyöz ateşine 

tutmuşlardır. 

Berlin : 23 (a.a) - Alman 
tebliği: Agedabya'nın cenubunda 

geri atılan lngili:r. k1tıılarına tay
yarelerimiz ağır kayıplar verdir
miştir.' Malta'daki hava ve deniz 

üsleri gece ve gücdüz bombe· 
lanmıştır. 

Libga' da Capu:zzo kalesinin tekrar lnıilizler tarafından zaptından sonraki hali 

Ankara 23 ( a. a. ) - Büyük 
Millet Meclisi barün Şemseddin 
Günaltayın reisliğinde toplaomııtır. 
Bqvekil doktor Refik Saydam 
Milli Korunma kamuıunnn baz: 
maddelerinin değiştirilmesine ve =·======================================== 
bazı maddelerinin de kanana ek· ~ 99 ee t k l l 
lenmeıine ~aİr kanun liyihHınm om"' ur s o u o an ar muvakkat bır encQmende tetkikini 
t~~lif etmiş ve adliye, bütce, da
bılıye, sıhhat ve içtimai muavenet 

:t~~yi~ai:.:!~i~ek:::!fyi:ı:~::k~ beyanname verecek kat bır encümen teşkili kabul 
edilmiştir. 

Bunda sonra, Manisa Mebusu 
Refik lnce'ni~ eski harflerle yazıl· Ankara 23 (Huıuıi muhabirimizden) - Müesse · 
mı~ kanon, nızamname ve talimat. uler ve meakenlerde normal mevsimlik ihtiyaçların· 
nameler hakkındaki soal takririne dan fazla kömür ıtoku olanların bükOmete mevcut· 
Başvekil tarafından cevap veril· larını beyanname ile bildirmelerine dair bir kararna 

miştitürk Maarif Cemiyeti liseain- - me neşri kararlışmıştır. Beyanname vermeyenler ve· 

de Direktör Vekili bulunduiu sıra
larda resmi kayıd ve defterler üze· 
rinde tahrifat yaptığı iddiasile suç
lu sanılan Tokat Mebusu Ha9ip 
Ab_met A>:toına ile bu cemiyete 
baglı teşkıllerde vultua getirilen 
suiistimaller hakkında yapılan tab . 
kikata göre, cemiyetin eıki reisi 
Urfa mebuıu Refet ÜJgen'ia teşrii 
mesuniyetlerinin "aldırılmasına Baş· 
vekalet tezkeresi okunmuş ve kı· 
bul edilmiştir. 

Mecliıio bugünkü toplantısın· 
da askeri tavinat ve yem kanunu· 
non 4 ve 39· uncu maddelerine bir 
fıkra illvesino dair kanonun ikinci 
mııddesinin detiştirilmeıine ait ka· 
oon layihasının birinci müzakeresi 
yapllmıştır. 

Meclis Pazartesi günü topla-
nacaktır. 

ya mevcutlarını eksik gösterenler hakkında bapiıı 
ceıa11 ve on bin4 Jiraya kadar para cezası hüküm 
olunacak, kömürleri müsadere edilecektir. Doğcu 
beyanname verenlerden ihtiyAçları fnzlası değeri öde· 
nerek alınacaktır. 

Ruslar -
Viyazmayı 

aldılar -
Harkof'un kuşa
tılmak üzere ol
duğu, Orel'in Al
manlar tarafın
dan terkedildiği 
sanılıyor 

Stokholm 23 ( a.ııı ) - Rus kı 
Hlndlstan'da patronlar talarının Viy••••Yı ,uptettiklerioi 

'•••rl tatil edemlyecekler gösteren e111•r•ıer Evardır. Ştmdi 

Borneo adasındaki 
yerli askerler 

Japonlar 
Yeniuine'ye 

çıktllar 
Malezya' da 

lngillz h a t t ı 
yarıldı 

Singapur: 23 (a.a) - Resmi 
teblii': 

Mersing çevresinde dün düş · 
mania temas devam etmiştir. Top· 
çuaouz düşmanı ıiddetle hırpıılıyor. 
ileri k\talanmız Saah çevresinde 
barİ>e tutuşmuştur. Batıda düşma· 

nıo faaliyeti ortmış ve doğuya 

doğru bazı aızıntılar olmuştur. 

Şimsl cephesinde Sukltııpyo.1g 
do!aplarında şiddetli bir muharebe 
olu~or. Düşman dün kıtalarımıza 

karşı pek büyük faaliyet röster
miştir . 

Dün Singapur'a düşmanın av-
cılar refakatında 56 bombardıman 
tayyaresi hücam •etıniştir. Askeri 
binalarda basar vardır. 58 kişi öl· 
müş ve 170 kişi yaralanmıştır. Düş 
manın 6 tayyaresi muhakkak ve 2 
tayyaresi de muhtemel olaralı: dü
şürülmüştür. Bu sabah ıir.gapur'a 

tekrar bücom eden düşman ,tayya 
releri avcılarımız tarafından önlen 
miş ve bunlardan biriıi düşürül
müştür. 

Bııtavya 23 {a.a,) - Resmi 
tebliğ: 

Dün sabah 6 düşman tayyare 
si Belavandel'i .,tekrar bombardı· 
man etmiştir. Hasar ve ölü azdır. 
Saat 13 de ayni yer ikinci taarru· 
za uğnmıştır. Birkaç hanrarla bir 
gemide hasar vardır. Başka tayya
reler de Palembanı tayyare mey• 
daaına taarruz etmişlerdir. 

Ziyan aıdır. Hollanda deniz 
tayyareleri dün Kuşio~'a tekrar 
taarruz ederek nehir arzındaki de• 
miryolluı atete vermişlerdir. 

Çunı·Klni' 23 (a.a.) - Reımi 
Çin teblij'I: , 

Çin Hlodınde\d bir Japon tay 
yare ı;11eydanına muvaffakiyetli bir 
bav• taarruzu yapılmıştır. Çin bom 
ba tsyyareleri Çin Hindi bududla· 
noı aşarak tayyare meydanlarına 
ve askeri hedeflere tonlarla bom· 
ba atmışlardır. Düşman b&1kına 
oğramııtır. Hiç bir mukavemet gö· 
rülmemiftir. Bütün Çin tayyareleri 
dönmüştilr. Orta Çioln birçok çev 
resinde münferit ve mevzii mahi· 
yette çarpışmalar olmuştur. (Uzak 
doiu barblne ait direr telgraflar 
3 üncü aabifemizdedir.) 

l 
Yeni Delhi: 23 [a. a] - Milli Ruslar Borodino'yu reçmlş bulunu 

kor,oom~ ltaounu gerejince HindİI· yorlar. Ahnanlann LRasları durdu büyük bir kuşatma mant>vrasınıa 

J 
tan da lf"'il . rabilmek için vak tile Napolyonon oetlcesi !'.. olup : askerlik tarihinde 

... •rın grev yapmaın vo c, -

patronların işleri tatil etmesi yasak bir rünlük bir zafer mukabilinde pek az benzeri vardlr. Bir çok 
odilmi~tir. Bütün İfçi anlqmazhkları bütün bir .,ordayo kaybettiği bu mahfiller Almanların , Oreli'de bı· 
hakem yolile halledilecek ve pat- mevkide ıoa bir meydan muhare· raktıtıaı ve Hark9f'an da pe" y• 
roolar ltçi almak için bar.ı tartlara beıl vermek iıtemlş olmaları muh kında kqatılmak tehlikesine • .,.., 

~111.aİçİakllİaİrdırİİi .•••••••• ~ • .;========••===İİİİİİ=İİİ=====~-.;t•;•;•;l;dlr~. ;R;all;an~a;.;•;oa;.~z;af;•~ri~9;o;k~~bal;an;d;apna sanıyorlar. 
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1 AslkerDnk bahlsDern 1 

Zırhlının tayya· 
re karşısında aczı 

Uzak Doğu'da Jıpon tayya- mıo1n tabribile batırmak müıkülab 
releri tarafından iki logiliz röz önünde tutularak onu en zayıf 

diritnotunun batırılmuı, tayyarenin yeriodeo yaralamalı: düşüncesi bakim 
zırhlıya karşı korkunç ve amansız olanca, tayyare bomba11, yerini 
bir silah olduiu hakkındaki kana· torpile bırakmak mecburiyetindedir. 
atleri katileştirdi. Gerçi Taraoto işte Sinsapar açıldarında Japoo 
baslunında lnıiliz tayyarelerinin tayyareleri iki İngiliz dritootanu 
ltalyan dritnotlarıoı batırması ve ba silihla batırmışlardır. 

Bi~mark Alman ~~~ :aD~tt:C:tı~~=1=;=-> to~pfdO Müterakki bab 
drıtnotanua tay· t I I k S d riyelerde 

- arrare er arfı ın a- . . 
yare hucumlarana ki f dl d"I k ylrmı senedeberı 
k b 1 zaa ı en te e • ece b.. .. k b' d 'kk ·t 
ur an o maaı gi bl h I I t B t h uyu ır ı a . r a a mıt 1r. u e · 

bı vakalar tayya· ilk k t dbl I le çalışılan, tayya· 
renin dehşetini is· ere arthı e r • ı · reden torpido at· 

nacaıı tUP ••izdir. Fa 
bat etmişti. Fakat kat bu çareler bulunup mak mesele!i son 
ba vakalardan il- zamanda tekem· 
k' d h • tatbik •dllincir• kadar mül ettirilmi•tir. 

IO e ticuma ur torpido tarrarelerl dl. D . t 'I • 

rayan dritootlar I eoız ayyarecı · 
r tnotlara öl Um darbe· 1.•. h d b 

li_mand& hareket- lerl endlrecektlr. ı.r~. la ·~ı~ a . Q 

ıız duruyor, ikin· =- ~~ . sılabın ııtimalı • 
cisinde ise Alman zırhl111 muadili yepyeni bir tabiye temine istinad 
iki lnriliz dritnotile yaptığı ıavaş etmektedir. 

larda baaara ujnmış vo devamlı Düşman Jonanmaaıoa torpido 
takipler neticesinde yorulmuş bulu tayyarelerile bücomda muvaffak 
nuyordu. Halbuki Sina-apurdao J•· olabilmek için evveli donanma 
pon ihracıoa mani olmak için çı• 
itan Prlce of Valce He Repuls drit· yükaek irtifadan bomba tayyarele· 

rile meşa-ul edilmekte ve bu esna · notları havadan gelecek taarruz 
ları bütün kuvvet ve kııdretlerlle da torpido t1tyyareleri bücııma kal· 
def etmeğe müheyya ve icabında 
ıon yolJa seyredecek dnramda bıı· 
lııouyorlardı. Filhakika bıı gemile · 
rin Japon tayyarelerini ıörür rör· 
mez, onların iyi oiı•n almalannı 

~üçlt11tirmek için son yolla ve hi· 
ribirinden açık olarak ıeyretmiş ol· 
duklarını kabul etmek lazımdır. 

Maamafib bıı gemiler, düşman tay 
yarelerini yaklaştırmamak için be. 
berindeki 32 tayyare topunıın · ha· 
vaya ateş saçmasına rağmen, ölüm 
darbelerinden k urtulamamlşlardır. 

A caba Japon tayyareleri bu 
iki modern dritnotu bamba 

ile mi, yoksa torpille mi batırdı
lar? Bugünkü : tayyarelerin taşıya 
bileceği en ağır bomba, dritnotan 
alt alta iki zırh güvertesini dele· 
rek içeride patladıktan sonra tek. 
nenin yan veya alt tarafını parça· 
ladıiı vaki değildir. Nitekim Nnr· 

veç bnrekitında Rodney dritnotu· 
na isabet eden bi' ağır bomba ve 

Sicilya açıklarında llluıtriua tayya 
re remiıioin a-üvertesini delen llç 
aiır bomba, bu a-emileri batıra
mamışbr. 

Halbuki bir dritnotıın batması 
tekneıinde bOyük delikler açılarak 

içerisine killliyetli miktarda ıu ıir 
muinden mllvazeneısinin bozulma. 

sile mümkün olup, cephane ve ka 
zanların infilakı da ayoi akıbeti 
intaç edebilir. 

Teknenin en can alıcı noktası 
olan su kesiminin kalın zırh kuşa\:. 
la çevrilmesinin sebebi yatık mah• 
rekli remi toplarının ıu kesiminde 
büyük yara açmasına mini olmak 
içindir. Kezalik dritnotnn zırh fÜ· 
verteıi mermi ve bombanın dahil· 
deki makine ve kazanlara nofaz 
ederek içeride patlam&1ının önüne 
reçmek mak .. düe ~yapılmış olup 
son ini&atta ve bilh&11a Priooe of 
Valce tipi dritpotlıırda zırh rüver 

teıinin aabn1 kabplaıtırılmııtır. 

dırılmaktadır. Bıınlar uzaktan hava· 

da zikzak uçuşla donanmaya yak· 
!aşırlar ve takriben 1000 metreye 

aokular.ok 30 . 40 metro irtifadan 
torpidolarını denize düşürürler. 

Torpidolar 50 mil süratle he. 
defin üstüne gider ve bir dakika 
dan az bir zamanda hedefe varır· 
lar. Bu müddet zarfında dritnot 
aocak 30 derece kadar dönüş ya· 

pabilir ki, bu dönüşle torpidonıın 
önünden kaçamaz. 

Son zamaada iki t orpil taşıyan 

tayyareler yapılmııtır. Beher torpf· 

donun bimil olduğa 150 kilo ba
rut, dritnotun altında patlıyarak 

mühim tahribat yapar. Modern bir 
dritoolun 3 torpido isabetine ma· 

kavemet edeceji ve ıüratinden an· 
cak beşle bir kaybedeceii beaap· 

lanmalı.tadır. Binaenaleyh batan lo· 
giJiz dritnotlarındao · her birinin en 
az 5 torpil isabeti aldıi'ı tahmin 
olunur. 

H ulisa ; dritnotların torpido 
tayyareleri kar1111ndalri zaafı 

endişe edilecek bir bal almıştır. 

Maamafih bununla zırhlının modaaı 

ıeçip ifliı ettiii iddia edilemez. 

F ennio bu tehlikeye karşı tedbir 

alaeağ'ı ve meseli l'emileri ince 

çelik aj'larla muhafaza altına almak 

gibi çareler arayacaiı ıüpbeıizdir. 

Fakat bu çareler bulunup tatbik 
odiJiaciye kadar torpido tayyare· 
leri dritnotlara ölüm darbeleri in· 
direcektir. 

Hava kuvvetlerinin bu siliha 
malik olması artık bir zaruret ha· 
lioi almıştır. 

• 
11 Polis Romanı 
• - Peki yazanam ? ... 

- Karıoı.a ıerbeıt bırakılacak ... 
rafı derhal röoderecerim. 

- Sözllnllzll tataca;ınızdan 
emin olabilirim ? 

BUGON 

İstiyenleri tele
fonla uyutan 

adam 
Amerikanın Filidelf ya şehrinde 

Hovard Klein admdıı bir 
adam, iıtiyen herkesi derhal uyu
tabllmektedir. Bo adam, uykuaaz· 
laktan şikiyet eden adamı kar• 
şısma alarak: « Göz kapaklarınız 
ağırlaşıyor, yavaş yavaş kapanı· 

yor, işte ayumaia başlıyorsunuz» 
kabilinden ıözlerle ideta ipootiz· 
me etmekte ve uyutmaktadır. 

Klein, bir heyet önünde 14 
kişi üzerinde tecrübe yapmış ve 
hanlardan oo dördünoü de 30 
sayıncıya kadar uyutmuştur. 

Kloin, şimdi telefon vasıtasi
le de istiyenleri uyutmaktadır. BÖ-
oun için uyku oyoyamıyanlar iten· 
diıine sık sık baş vurmaia baş· 
lam14lardır. 

Klein bu ıuretle müracaat eden 
lerden ücret almakta ve mühim para 
kazanmaktadır. • Aşlc uğrun- Bolrariıta'oın 

da eolit Plevne kaza • 
sında Po dem 

, __ lc_a_t_i _l_i_ köyünde 39 ya· 
şmdıı lvan Hlorov admda biri , 
bir kadınla evlenmek için 3 ço· 
cuğuna öldürmü~tür. lvanın ilk 
kamından 9, 11 ve 14 yaşların · 
da 3 çocuğu vardı. lvan son za
manlarda 40 yaıında Stefka llio· 
va admda bir kadını aevmiş, ev· 
lenmek iıtemiştir. Fakat kadm 
çok çocuğa olduğundan, kendi· 
ıiyle evlenemiyeceiini bildirmiştir. 

Bunan üzerine lvan, çocukla· 
rını öldürmoğe karar vermiş, ken· 
dilerini ayın birinci rünü, köyün 
dışındaki baj kulübesine götür· 
müş, burada tabanı;:aıile ateş ede
rek hepsini birer birer yeH ser
miştir. 14 yaşındaki büyük çocu
iu çabuk ölmediiinden bunu ya· 
kalıyarak büyük çalusiylo boğaz· 
lamıştır. \ 

lvan, bu vahşetinden sonra 
köye dönmüş, fakat çok reçme· 
den yakalanmıştır. iptida cinayet· 
lerioi inklr etmiııe de, sonradan 
itiraf otmiştir. • Avrupa bar· 

binin iptidaaın· 
danberi lıviçre 

yarı seferber haldedir. Her taraf. 
tan muhasım devletlerle çevril· 
miş ve nüfe111 az olduj'undan , 
lsviçre, kuvvetli bir ordu vOcuda 
retirmek flzere, &lkerliio elveriş. 
li berkettoo istifade etmeie çalı· 
şılıyor. Bu diişünce ile dişıizler 
do askere alıomııtır. Bunlar, di· 
;er aalcerler gibi yemek yiyeme
diklerinden, bir d~sizltr taburu 
teşkil f'dilmiıtir. Diıi olmıyaalar 
veya pek az d_iıi ~bulunanlar bu 
tabura veriliyorlar. 

İtviçre, bıı taburdakilere çok 

taburu 

çiinemeie muhtaç olmıyan yu· 
muıak gıdalar vermekte , diğer 
taraftan da kendilerine tekma dit 
yaptırmaktadır. 

Haruniye Enstitüsüne 
200 Talebe Allnacak 

- Maarif MUdUrU B. Ekrem GUrsel -
- dUn Harunlyeden dUndU -

V iliyetimizdeld Düziçi Köy Enıtitüıüne alınacak talebeyi ıeçecek 
Komisyona Başkanlık etmek üzere Haraniyeye rideo Maarif 

Müdürü 8. Ekrem Gürael şehrimize dönmüştür. 
Talebe seçim komisyonu, Viliyetimizden 50, Gaziantepten 29, Marq· 

tan 40, Hataydan 41, lçelden 40 olmak ilzcre 200 talebenin kabul edi
lerek çajınlmaaıoa karar vermif, ayrıca 35 tane de yedek namzet tes 
bit etmiştir. 

Viliyetimizden seçilen ve isimleri tebliğ edilen 50 talebe hemen 
çaj'ıralacak ve ~erekeo taahhüt tenetlerini yaptırarak Enatitüye l'idecek· 
lerdir. 

Bu suretle Enstitüde bulunan vilayetimiz talebeıi mevcudu 120 
olacaktır. Bunlardan 50 taneıi iki yıl soora Enstitüden mezon olarak 
vilayetimiz köylerinde vazife alacaklar, bıı ıııretle en az SO köyllmüz 
daha yeniden ilkokula kavuşmuş bulanacaktır. 

Enstitüde reniş niıbette ve her tilrlü ziraat şııboıile ilrili faaliyeti ... 
bulunmakla beraber, ayraca Marangozlıık, Duvarcılık, Demircilik, Doku
macılık, Ayakkabı imalatı, el ve ev işleri sanayii ile atölyeleri mevcut· 
tur. Kız ve Erkek bütün talebeler borada tahsilini ikmal ederken ziraat 
bilgiıile birlikte matlaka bir de sanat öğrenmiş olarak meıan olacaktır . 

Bölge sanat okuluna 
kimler girebilecek 1 

Eski ıanayi mektebi ve balen 
lnkilip ilkokula olan binada kuru· 
lıap faaliyete reçecek olan Bölre 
erkek aanat okulu mlldürünün re· 
lerek vazifesine başllldıimı yaa· 
mııtılc. 

Tayin edilen öiretmenler ve 
atlöye malzemeleri gelir r-elme:ı: 
faaliyete geçecek olan boolcalun ka· 
bul edeceği talebeler ıu şartları 
haiz bulunacaklardır: 

Türk olmak, ı3 yaşından kü· 
çük ve 17 yaşından büyük olma· 
mak, en az beş ıınıflı bir ilkokul
dan diploma almış bulanmak, sıh• 
bati sanat tahsiline elverişli olmak 

Bu şartları haiz olanların ilko 
kul oiploması veya ilkokulların fev · 
kindeki okullarda olı.umoı veya 

okumakta balanmUf iae bu okaJJar· 

dan aldığı tastikname,nüfas tezke· 

reıi, qı rapora ve altı adet vesi· 
kalık fototrafla birlikte okul mü 

d&rnne vererek namaet kaydedil
meıi lizımdır. 

Halen lise ve orta okııllara de· 
V4m etmekte bulanan talebeler bu 

okullardan t&1tikname alarak ill4i· 
iini keameden sanat okulu müdür· 
lüiilne mOracaat ederek namzet 

kaydodilecelder ve ııbbat raporla· 
rını aldıktan aonra ve aaaat melııı:· 
tebi tedrlHta başladıtı zaman bu· 

lunduldarı okullardan tasdikname· 
lerini alacaklardır. . 

Sanat okuluna BelreU talebe· 
ler alıomıyacaktır. 

Bu Pazar Lig Maçlarına 
Devam Edilecek 

Yarın Adana Stadyomanda Be
den Terbiyeai Seyhan Bölr-eıi fut. , 
bol lig maçlarına devam edilecek· 
tir. 

Birinci maç: Milli Menıucat 
G. Kulübü - incirlik Genç1ik fD· 
rubu aruıoda olup Hakemi Nihad 
Calba'dır. 

ikinci maç: Adana G,oçlik k.u 
lübü ile Ceyhan Genç\ik Kulübü 
arasında yapılacaktır. Hakem Ke. 
oan Gftlıün'dür. 

Üçüncü ve sonuncu maç olan 
Malatya menııucat GeDçlik Kulübü ile 
Altıncı Demirspor Gençlik Kulübü 
karşılaşmaıına da büyük ehemmi
yet verilmektedir. Pavan cetvelin· 

de en başta riden Demirspor'ıı 
Malatya Mensucat takip etmokte· 
dir. 

Buıiinlcii maç 
Buriln öj'leden ıoara Adana 

Stadyomıında, reçen hafta tehir 
edilmlı olan Adana Erkek liaesl 

ile Ôğretmea okula arasın damaç var 
dır. Bu maç okullar arası Futbol lig 
maçlarının en mühimidir. 

Bölgemiz Jat6ol lıalcemleri 
Beden Terbiyesi Seyhan Böl

geıi reımi futbol maçlarını böla-e· 
miz diplomalı hakemleri idare et• 
mektedir. Bölgemiz futbol hakem• 
lerioin ehliyetnameleri B ö 1 g e 

• Hariciye Vekileti llttiıat f 
iroıi Umum Mildilrü Bedri Şam .. 
reiıliiinde bir heyet Baaraya ıS 
rilmiştir. Devlet Demiryollan Um~ 
Mlldilrlüjüoden bir deleieain 1 
dahil bıılandaiu bo heyetin tef 
bati bir ay kadar ailrecektır ..... 
yet, Türkiyenin ikinci bir itbd 
kapııı olan Basrada itbal&t etY' 
sının süratle nakli bıııusanda ~ ID 

celemeler yapacaktır. 1D 

• Ô .;, d"•• • - L-dle .ren lflmıze fOre, ııUIP. 

met hem taıarrof, hem de mua..- ye 
lelerde ıaürati temin ve bütün del ta 
let aatınalma iflerioi bir elden id- . 
etmek içio incelemelerde bald r~ 
maktadır. Ba incelemeler bittiktJ: 
ıoora Meclise ba buSDıta yeni ~ b' 
kanıın layibuı teklif edilmeıi kal 1 

vetle muhtemeldir. DHlet aat~ ~ 
alma iılerinin yalnız bir daireJ 
tekıifi ve battı ha iş için taml 1lt 
•ea yeni bir idare kurulması di ye 
şünilltlyor. Ba meyanda ihale kad ye 
ouoda bazı dejişildilder yapıl..- ·~ 
çok muhtemeldir. g 

• Maliye V eklletinde ı..ı ıir 
yette bulanan teknik bir komiayaı z" 
\lcretli memurların tekaütlük, rll al 
zaoiyet, tebdilliava ve hastalık mf 10 

detlerini esaalı bir şekle bağlaml oi 
üzore yeni bir kanun projeai ijıj sal 
rinde incelemeler yapmaktadır. f 
komisyon, diğer momleketlerd• ve 
ücrtetli memur ve müstabdeaılef! · 
tibi olduklara hOlı:ilmleri ayrı af 
incelemiş, tesbit etmif ve bıı hl 
kümlerdea bizim memleketimiz' 
tatbiki kabil olanları aynen kati 
etmiştir. 

T abmin edildij'ioe röre, ii' 
retli memarlaran senelik mezanl, 
leri - maa~lı memurlarda oldal 11 

ribi - bir aıa çıkarılacak ve bl 
talık dolayısile iki ay vuifeıi bl bi 
tına gelemiyen ücretlilerin vazifl · cı 
sine nihayet verilmiyeceii ı• ta 
onler da hastalık devrelerio.I v 
meaınp oldakl.uı dairelerinden ' r~ 
ayyen bir tedavi primi alabilec,- ti~ 
lerdir. re 

Ayrıca maaşlı memıırlarla ., 
ai mualiyetleri ıartlarına yükl.. si 
mit olan bu ücretli Dovlet me•' 
larına, biç olmaua, Devlete baf 
iktiaadt müeaseaelerde oldaiu ; 
bir tekalltlük hakkı da tanınacd 
tar. 

Hazırlanmakta olan kanun il 
yihaaıoıo Mecliıin klf tatilind• b 

ıonrakl içtima devresine yetiıtiff 1~ 
leceii umıılmaktadır. ~~ 

Bqkaalıtına tamamen relmittir. 

Giir~ş Antrenörü 
Nijdege gitti 

Gtlret federaayona taraf ıad" 
Bölgemize gönderilmiş olan faJ 
yet programı mucibince, Böla-e.a 
Güreş Antrenörü her ay civar Böl 
relere de giderek rüretçilere deıl • 
verecektir. Güreı Antrenörü Nec• 
ti Tokbadak dilokü Ankara poatl 
ıiyle Niideye ritmiştir. Cumartel l'i 
ve Pazar günleri Niide rüreıçilı 

CI 
rine dert verecek ve Pazartel Rı 
r-Gnll akşamı şehrimize dönecelı:tft ,. 
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Telı· 

nuıl 

aaade eder misiniz ? 
Biraz durdu. Bazı notlara ba',tı. S"n· 

ra imlaya b~şladı : 
'' Azizim Puaro, 

rakınız. ,. 
Detin bir nefeı aldım. 

- Hemen timdi ıönderecek mİIİni.a? 
Adam tekrar rBldG ve bqmı ..U.du 
- Paaro e1imise r•çirıce telrrafı 

Dritnotun bomba ile batırıl&ma• 
dıjına en baria aiıal Brest 

limoında yakalanan Scbanıbont 
ve Gneizenaa Alman zırblılar;na 
~e aiır bombalar yaidınla. 
rak isabetler temiu edildiii halde 
tahrip edilaaemeaidir. Dritnotun 
bordasına pek yakın noktada pat· 
byao ajır bombanın ıa içinde İn· 
fillkmdao haaıl olan yüuek ta%• 
yikin tekneye huar iru etmeti 
1D&vzuababiı olur1a da dabitt böl· 
me perdelerinio mukav.meti ••ye
ıiade tekne batmaktan muu11 ka. 
lır. Gemi inta aObendiıltrioi dil. 
tllndııren Hıl meaele teknenin alt 
kıımının ••kavemetini arttırmak· 
tır. Gerçi ba .... 1. balge denilen 
ve su kesimi hbaaına tertiplenen 
titintilerle dahili bölmelerin tezyidi 

- Mokaddeıatım &zerine yemin ede· 
rim, Sonra ıiz de buna idrak edersiniz: 

" Numara dördün izi üstünde oldu· 
iomu zannediyorum. Bir Çinli burnu bi
zim eve relip sahte bir teJgraf ~a beni bu
raya kadar ıürüldedi. Faket çok ~nltür 
lci onun biletini çabuk k~f ettim ve elin· 
den yakamı 11yırıp belli etmeden kendi· 
aioi takibe koyuldum. Bu kii'ıdı retiren 
açıkröz renci de Allah yolumun ilstilne 
çıkardı. LOtfen kendisine yarım kuron ve· 

rioiz. Ben cıvi kontrol altında bulundar· 
daiam için boradan ayrılmak !•temi~o · 
ram. Sizi aaat 6 ya kadar beklıyecetım. 
O aaate kadar l'elmor:seoiz içeriye yalnız 
baııma rirmoye çat11acaiım. Bu rüıel 
fırsatı kaçırmak istemiyorum. Çocuk bel· 
ki sizi bulamaz. Fakat şayet onu görür· 
teniz muhakkak onunla beraber bulundu
iam yere ıeliniz ... yalnız relirken bıyık. 
lanaızı bir şeyle örtmenizi rica edece · 
tim. Çünkü evin içinden ıizi rörüp ta. 
nımaları ihtimali vardır. 

bizim haaıısiyetimize ba kadar iyi vakıf 
olmaları beni bayrettn bırakıyordu. Ben· 
de ancalı. ona bıı tarzda bir ınektup ya· 
zabiiirnim. Çinlinin beoi bir tazara dil· 
şürdüiüoB kaydettirmif olmua, kitaplarla 
bıraktıtım işaretin manaııaı ııfara Jndlri
yordu. Puıaro her halde bir taıafa dBtü· 
rülmü~ olduğumu aolayaeak, fak11t aonra 
işin içinden ııyrıla:uş oldoiuına G:aoaat re· 
tirecekti. Adam, za.rııaıı IDeıeleaini do mü· 
kemmol surette halletıni~ti. 

r(Nıderecejim ... 
- Fakat ıöı vermiştiniz ki ... 

d« 

- E.ier ba teşebbfhüaıü.a boıı ri· 

ve bunlardan bir ~ıımına bava tazyiki 
verilmek aaretil~bir deereceye ka
dar mGm'lı:.nn olmaıtur. Şu balete 
dritnotan en zayıf tarafı su keai. 
minin altıdır ve infililc en ıiyade 
burada tabribabnı yapar. Binaen. 
aleyh dritoota sa lllt~ndeld kıı. 

Emelimize Dllil olduktan sonra ona fena 
lık etmekle elimize ııe geçer ? ... 

- Peki ya Paaro ? 
- lılerimizi bitiriociye kadar ona 

hapaedecetiz. Sonra ya\asını bırakacaiız. 
- Buna da ıye .. irı eder miaioiz ? 
- Bir kece yemin ettim artık.. Bu 

da kifjdir ıaoaederim. 
içim hbrltalda. Arkadqımaih-ınet et · 

mek üzere buJUQd•iıuau biliyordpı-. Hem 
de nasıl 7 Bir an tereddüt ettim ... Sonra 
fect manzara göıleriınde canla .. : Ba 
canav•rlar karıma kimbilir ne itkenceler 
yapacak.l•rd, . • 

inleyerek kalemi yakaladım. B•lki illa• 

birane bir .. ile Puaroya vaziyeti biJ. 
dirmek imkanı 'haaıl olurdu .. Bu benim 
biricik ümidim idi. 

Fakat ba DaıidhQ de kıaa ıürdil. Çia· 
li yine aynı iltif etkir ed. ile : 

- Sl1e ••kbıba dikte etmeme mi· 

"'Acele edin". Sizi !ıeklhorum. A.H.,, 
Her yazdıiım kelime beni bir kat da· 

ba ııtıraba rarkedl7ord.. Ba balaltrlD 

Puaro mektı:ıba alanca ancak kalkıp 
derhal yola çıkacak kadar vakit bulacak· 
tı. Eve yaloız bıııma rirmem ihtimalini 
dütünerek bir an evvel l'•lmelc iıteyece 
iine şüphe yoktu. Ç6nk6 her zaman be· 
nim kabiliyetimden ıBpbe ettitlni biHyor· 
dom ... 

Elimden bir ıey relmedifi için Çio· 
linin dillte ettiği mektubu aynen yaad••· 
imzamı attıktan sonra kıtıdı ell•deo ala· 
rak okudu. Ve zarfa koyap adamlarınd.n 
birioe teslim etti. 

Çinli aşak perdeyi kaldınp çıktıktan 
ıonra kartımda ot11ran adam telrraf ki· 
iıdını aldı. Bilahare yudıtıoı bau P· 
terdi : 

" Derhal ( 8e7u k .. • ) ..n.,t Ilı· 

d'9rae, siıe istediklerimizi yaptırmaya mec
bur etmek için, belki " Beyaz kap •• ih. 
tiyacımız olur... . 

Hiddetten Npur• k•lldım : 
- Fakat aiz •• 
- Üzülm.,U.••··· lıler yolanda sicle· 

cek ... Poara eff•İZO reçtiti dakikada ye· 
minimi yerfae getirece;im ... 

- Eier ... 

- Mukaddeaatımın OıtDne yemlo et· 
ti•· BQ itadan da klfidir Hnırım. Arhk 
korkmanıza mahal yok .• Sarada kalanız. 
Hizmetçilerim ihtiyaçlarınızı temin ede· 
celderdir. 

Sonra bir qak, yiyecek ve içeceji 
retirdi. Her ıeyi reddettim. Düşmanları· 
mın eliode ba kadar küçlilmllı olmaktan 
b8y6k bir Azap duyuyordum. 

Biru ıonra Çinli tekrar rörnndD. 
OnllD emriyle dar koridordan ~çirllerek _,,....., ..,._ 
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Şili, formülü 
kabul etti 

Mihver devletlerlyle si 

İngiliz hava nazı
rının izahatı 

24 lkintiklinan Cumartesi 
Türkiye RadyodifQ:you puttalan. 
Türkiye radyoıu, Aukara radyosu 

7,30 Program, ve Memleket 
saat ayarı. 

ktiıat 

Şama 

Yurdu tanıyan 
:ı:~ yazıcı \ 

yası munaaebetlerinl 
keaecek 

Riyo dö ianeyro 23 (a. a.) -
Atsosiyeted Prea'in bildirditine rö· 

re, Arjantin heyetinden bir zat, 

Japonlar 
Yenigine'ye 
Çıktılar 

Uçak meydanlsr1nın 
mUdataasında bUyUk 

isllhat yaplldı 
Londra: 23 [a. al - Avam ka . 

maraıında, tayyare meydaolımn!n 
müdafaası meselesi görüşüldü. Mıs· 
ter Çörçil, hareketlere ait kısım· 

7, 33 Müzik: hafif program P1• 

7,45 Ajans haberleri. 

8,00/ 
8,45 Müzik: Senfonik program 

(Pi.) 
in ser .h . d 

'~· K dimizde yoksnlluö-nnu vebmettijimiz bir me· 
t' H azan 1 Bizde rarip bir ZI nıyet var ır : 

ıtbal en .- - ı ı 
Ulunay ziyeti, mutlaka başka fikirler, batti bqka ulke ere 

eşy • b' d b L ı da mevcut ol· d ı mukayese ederek 0 yoJ.:.sullaıııa acısına ır e q~a arın 
a ' · ·ı· d · " T b•bt h ta olmaz'" Me· lllaıı dolayıaile bir gıpta bls11 1 ave e erız. eş ı e a .kA 
_ t seli : Pek eski zamanda bir mecliste lstanbuluo liiımsızlıi'1oda~ 4• ;~ 

buk - d'. • 1 · d. l d • ım bir ut bılglç yet ediliyordu Avrupayı gorme ırın şım ı ana ır muaal! · 
ün del tavırla: olao tehri Pa· 

'd'"' _ Efendim dedi Avrupanın lijımları en muntazam 'bi delik deşik· 
eo ı • 1. 1 1 k- t bek yuvaları ıı 

b I_, riıtir. Şehrin altı kemer ı mecra ara os 0 • d Ila ıezilecek 
u .. · ·bı d d ··1di Adeta lçınde san a f 'tt•Ltl br. Fakat su yolları fi ar egı r. . t'.. milyonlarca maara ı 

ı ı~ L B ' • b lediyeoin ibtıyar et ııı 8' 
• ı. ıı;adar feniftir. UDUD IÇID e . b• ka anlatayım: lr fÜn 

yenı IJ b• - s· f'lı;' mek ıçin tr va 
1 • ._.... ır kere düşününuz. lZO 1 ır .ver.. 

1 
•eziyorduk. içimizden birisi 

• ıı;u ._ d 1 b · • Parıs lagtm arını • 
t lrudqlarla san a a ınıp 1 D di Buraya litım demeye insan sa b' . __ 1• t - • ., Dostum • ' . 

d • eJ ızı re'"'ıren ercumana • de koku var. Sahanlıklarda bır aar t N . • cek bir manzara, ne 
t _ı u anıyor. e ıgrene z inaan hararetten de "~ikiyet etml· alll' h ibı yaptı,..anı ' ı ... 

aıı d yerde mey aoe tezg ... Amao efendim, ona ne hacet 1,, dedikten ıonra 
e lcaol yecek. " d1:eb~cdüm~n ~aşrapayı lağım ıuyuna daldırdı ve karakulak suyu 

llodahn ı ın •• 
pılm• gibi l.ikır Jikır devirdi ... 

Gırboıocı attığı kıtırın ne te· 
fa.ı ıir yaptıiını anlamak için hepimi· 

misyo zio övünmesine müstait çehresine 
-1ı:, rıi alaycı blr tebeaııümle baktıktan 
lak mi sonra : " Şaşmnyıoız 1 Dedi. Fen· 
ğlaml ni bir takım kimyevi maddeler na· 
si ü~ 111 kokuya izale ediyorsa liiım da 
dır. I en nefis bir kaynak zuya lezzeti 

Üerd• veriyor!,, 
emlet · Ne yalan ıöyliyeyim. Bu ya· 
ı af lanı o zaman mecliste buluoanla

0

rın 
bu b bir çoia yuttular. Tereddüt eden· 
timiz' lor de, Parlste ilk defa elek.trik 
ı kabi hakkında uzun uzadıya tafsilat din· 

leyen Yirmi.ekiz Çelebi Mebmet 
·re, ii' Efendi ribi " nireng- i.freolc ., 
zaniyt dediler, reçtiler. Çünkü yalanın 
oldoj u matah '' ı garpten ıeliyorda. 
ve bi Geçen güıı tanınmış bir edi
eıi b' bimiz bizde muharrirlerin, roman· 
vazifl · cılarıo, ediplerin ana yurdumuzu 
i ıit tanımadtldarından şikayet ediyor 
leriocf ve Tolıtoy'ün " Kazaklar ,, adlı 
Clen ; romanını buna - yukarda bahset· 
·ıec•~ tiiim gibi - bir misal olarak zik. 

pun il 
ilindi 
tiştiıl 

re1liyordu. 
Tolstoy, kendini vakaoın şah· 

ıiyetlerinden Olen'in olarak roma· 
na reçirmiş ve bu aaretle içinde 
yaşadıjı bayatı daha ziyade lnce
lemiye muvaffak olmuş. 

Evveli arkadaşımızın bu endi· 
şesi biç yerinde deiildir. Ben, bü. 
tnn tanınmış romancılarımızın ta
nınmıf eserlerini daima realist &'Ör· 
rüler üzerine kurduklarını iddia 
ederim. Hüseyin Rahminin eıerleri 
bunan için lezzetle okunmuştur. 

~ Halit Ziya Uşaldıgil'in ağır üs-
iftir. b 

lObana rajmen ir çok •erlerin. 
deki varhiın en aailam sebepleri 
yine budur. Bir ••Memleket hik.iye· 

fınd.ı lerl" yazan Refik Halid, ortada da. 
faali rurken bizde muharrirlerimiz yurdu 

ll'elDI ·tanımıyor, demek hakikaten bunan 
r Böl djyenin yurdu tanımadığına bir mi

1. ? 
ıı 

dı: 

rafı 

aal teşkil etmez mi? 
Ben hatti yeni neılin içinde 

de bir çoklarının yurdumuzu pek 
rüzel tanıdıklarına beni inandıra· 
cak kuvvetli eserlerini gördüm. 
Realist yazı, mevzaan içinde ya· 
şamayınca yazılmaz. 

Pariıte kırk sena oturduğu bal· 
de Fransızca bilmeciiii idJia edilen 
retsam Galibe gelince: Beş on se 
ne beraber bulundujum için iyi ta~ 
nmm· bu adam Fransızcayı (Petit 
negr~) dedikleri bir tarzda konuşur· 
da. Meseli!: 

-Kapuyu açtım, içeri girdim. 

Diyeceğine: 
- Ben açtı kapı. Girdi içer· 

de .•• 
Derdi. Bu tarz koı:;uşuş bizim 

gi· llle11alekeltc işitilmemeye ahşılmı~ 
ı:nec- bir lehçe de(ildir. Meseli lmk 
ih- Hne Calataaaraydı hocalık eden 

ne Franaıalar tanıdım ki: 

~e· 

'e 
et· 
tık 

uz. 
tfe . 

ııji 

ırı· 

:an 

ıo. 

ek 

- T ~•bacı! Gel borada. dan 
bqkFa t. llrkbç_- bir kelime bilmezdi. 

•~at ıa oa'-- - . 8. ..,.. rormeyız. ır 

tek ressam Galip Halle 1 • b' 
k&fidlrl.. aç çın ıze 

( T11•'dan ) • Radyonun insan 
tarafı 

a z I n· Geçen rüo radyo· 
da bir kadın sesi 

Hikmet bir Avrupa şehrin 
Perldun den ti uzaklardaki, 

batka lut'alardald kocaaına bitap 

ediyordu. Diyordu ki: 
- Ben ( ... ~) şehrinden ( ..... ) 

ıokajında oturan madam ( ..... ) "" 
Beni işitiyor muıun kocacıiım? .. 
Beni duyayormuıun? .. işte senden 
haber almayalı tıam iki sene üç ay 
oluyor. Çok meraktayız... Ne suret· 

le olursa olsun bize sailık haberi· 
ni bildir ... Çocuklar iyidir. Ben de 

iyiyim •. Hep seni düşünüyoruz. Bi· 
ze mutlaka bir haber yetiıtirl .. Al· 
laha ısmarladık kocacıjım ... 

Yüzünü rörmediiiniz bıı kadı 
nın memleketler aşırı, denizler ve 
kıt'alar ortasından iki senedir ha· 
ber alamadıiı kocaaının kulaiıoa 
illıtirmelc istediği titrek sesi tiiyle
rimi ürpertti. 

Radyoyu kapadım. Ayni akşam 
bir erkek aeıl uzaklardan, memle· 
ketindeki evine, çocuklarına şunla 
rı söylüyordu: 

- Ben ( ..... ) yiml.. ( ..... ) şehrin 
den, ( ..... ) civarındaki kanm ve 
çocuklarım!. Beni işitiyor mııııa· 

naz?.. Sizden uzakta yaşıyorum, 
ıizden ayrayım... Likin ceaaretl. 
Barünlerin hepsi nihayetlenecektir. 
Korkmayıoız ... Bir gün size döne· 

cejim ve eski riizel &'Ünler tekrar 
başlıyacak ... Ceaaret, eesaret .•• Ve 
zafere iman! ... > 

Acaba biçare adam radyonun 
başında kendi kendine mi konuşu-

yor?. Yoksa karı11 onu işitti mi? .. 
Tabii bunu bilmiyorum ... Fakat şa 
yet işitmişse bıı kendiJinden ıene· 
lerce haber alınamıyan ve hasretle 
boklenen insanın yakınları, karısı 
ve çocukları muhaHak ki gözleri 
yaşaracak kadar sevinmişlerdir ... 

Diyarlardan diyarlara, uzak. 
larda yaşayan insanların heberleri. 
ni iliştiren önümdeki kutuya, rad. 
yoya ideta muhabbetle bakıyor· 
dum. 

O düşman memleketler arasın 
da müşterek bir Kızılay rolünü 
oynuyor gibi idi. Bazı şen, eilen· 
cesine düşkün in1aolar olar ... Bir 
çokları keadiıi için: 

- O adam olmaz... Ej-lence. 
den başka bir ıey düşünmüyor! .. 
diye kestirip atarlar. 

Lakin zamanı gelince o eilen· 
ceden başka biç bir fey düşünme. 
yen edam ne iyi kalbli, ne babacan, 
ne fedakar oldaiunu etrafa iıbat 
ediverir .. 

Radyo da böyle... Görünüıte 
şarkıdan, çalrıdan başka bir ıey 
dOşünmeyen arasıra konferanslarla 
ukalihk eden, dünyanın her köşe· 

sinden yalan ve dojru havadiı· 
leri etrafa yayan delibaı farfa· 
racı bir kutu ... Lakin i~te onun 
bile bir insan tarafı, iyilik cephesi 
var ... 

Ben bıı satırları yazarken çok 
uzaklardan bir Hı radyoda ıöyle 
söylüyor: 

- ( ..... ) köyünde doktor (.-.) 
gayet acele olarak (. ... .) seromaa
dan iıtiyor •.• Ellerinde olanlar he. 
llleo yetiştirsinler! .. 

- [Akıam'daa) 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 

Mustafa Aifat 
( Kalekapısında ) 

Mihverle diplomatik münasebetle. 
rin lı:eıilmeai hakkındaki anlaşma 
metninde iki değiıiklik yaptırmaia 
çalışılacağını ifşa etmiştir: 

1- Dördüncü maddenin sonun 
dakl kollektif kelimesinin kaldırıl· 
matı, bana hiç kimsenin qıuhalefet 
etmeyeceil muhtemeldir. 

2- Projenin lspanyolca met
ninde «Japonya, Almanya ve ltal· 
ya ile diplomatik münasebetlerine 
devam edemiyeceklerdir.> ibaresi· 
ni şart sliuile dejiştiraıek. 

Öirenildijine röre bu d~iişik· 
lik, münuebetlerin keailmeaine ta· 
raflı blokun şiddetli mubalifetine 
tebep olacaktır. 

Riyo dö janeyro 23 (a. a.) -
Şill, dört maddelik formülü kabul 
etmiştir. Şimdi Arjantlnin kati ka· 
bolü bekleniyor. 

İspanya 
hükumeti 

Madriddekl Polonya 
elçlllllnln kapatllm•· 

aını istedi 
Londra: 23 (a.a) - İspanya 

hükQmeti, Madriddeki Polonya el
çilijinin kapatılmasıoı istemiş ve 
Poloı;ıya elçisinden pasaportuna 
alarak memleketten ayrılmasını 
rica etmiştir. 

Londradaki Leh mahfillerinde 
öjreniJdiğine göre, lıpanyol hüktl· 
meti buna ıobep olarak elçilik ta· 
rafından verilen pasaportlar mese
lesini ileri sürüyor. Bu mahfiller, 
lıpanyol teşebbüıiinlln kısmen AJ. 
mın tazyikinden, kıımen de Gene
ral Siltoralti ile Stalin arasında 
Rusyada bir Polouya ordusunun 
teşkiline dair 4 llkkinonda imza• 
lanan anlaşma karşısında lspanyol 
hüktlmeti tarafından biatedileo l'Ü· 
vensizlikten ileri l'elditi kanaatin· 
dedirler. 

Romel'in tatbik 
ettiği tabiye 
Kahire 23 ( a.a. ) - Dünkü 

reımi teblijde bildirilmlı oldoja 
üzere, Romel .;ımühim kuvvetlerle 
keııif hareketlerine ririşerek reçen 
sonbaharda Mııır hududunda tat• 
bik ettiji tabiyeye benzer bir ta· 
biye kollanıyor. Sanıldıiına röre 
Romel'in bundaki maksadı şo· 
dıır: 

1 - Mihver kuvvetlerinin İm• 
bası) işini bitirmek için l'iri~tiğimiz 
hazırlıkları alt üst etmek. 

2 - Hazırlıklarımızı yakından 
öirenmek. 

Romel'in ba iki hedeften biri 
üzerinde memnuniyet verici bir ne 
ticeye varmuı pek sanılmaz. 

• 

Malezya' da 

lngiliz hattı 
Yarlldı 

Tokyo 23 ( a. a.) - Domei 
ajansının bildirdiğine röre, Japon 
lar Johor hududunun 50 kilomet
re kadar cenup doju!lunda La
vis'in ötesinde düşman hattını 
yarmışlardır ve şimdi Bakok üze· 
rine yürüyorlar. Muar ırmağının 

cenubunda harekette bulunan Ja· 
pon kuvvetleri Y ong • Peog'in 
20 kilometre kadar batısında İn· 
l'ilizlere darbeler indiriyorlar. 

Melborn 23(a.a.) - Avustral
ya Başvekili Ford şunları söyle• 
miştir: 

"- Yenigineden ıaat 16 dan 
beri biç bir haber alamadık. Ja· 
pon kuvvetlerinin şimdi Raboul'e 
çıkmış olduklarını tahmin etmek 
doiro olur. 

Hava nazırı Greldord Yeni· 
rioe dolaylarındaki Japon deniz 
kuvvetleri arasında 3 uçak gemi· 1 

ıinin de bulunduiunu söylemiştir. 

iaşe ve hariciye nazırları buh
ran dolayııiyle Sidneye gitmek. 
ten vaz geçmiılerdir. 

Arruı i'&ıetesinin yazdıiına 
röre, Japon ana kuvvetlerinin 
Gureniç adasından retirilditi 
zannedilmektedir. 

Tokyo 23 - (a.a.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Japon Radyoıanun Filipin a
dalarındaki muharebeler hakkında 
aldıjı mulQmıta göre, Japon kı• 
taları 8 saat ıüren bir mubare· 
bede Amerikan kuvvetlerini yok 
etmişlerdir. 

Japonlar cenup i•tikametinde 
ilerlemektedir. 

Melborn 23 (a. a.) - Japon· 
lar Salomon adalarına hücum et· 
mişlerdir. 

Çörçil itimat 
kararı alabilecek 

Londra 23 ( a. a. ) - Royter 

ajaamıo siyasi muhabiri yazıyor: 

Çörçil, Birleşik Amerika ziya· 

retl "° umumi durum lıakkında 

beyanatta bulunacağı zaman bir 

itimad takriri verileceti bildiriliyor. 

Mü:ıaker~ler esnasında münakaşa 

eıdUecek mevznlar o kadar önem· 
lidir ki hükOmetin amaçları hakkın· 

da ne lnl'ilterede, ne de yabancı 

mamleketlerde hiç bir şüphe kal· 

maması içiu itimat kararı gerekli 

olacaktır. 

ların srizli bir ce!seıde konoşolaıoıı· 
nı teklif etti. 

Hava nazırı S :nglcr 1940 hazi
ranındanberl İngiliz uçelc meydan• 
farının müdafaasında buyük islibat 

yapıldığını soyledi ve bu hususta 
izahat verdi. 

Bütün bunlara raimen durum· 
dan tamamen memnun olmadığını 
belirten hava nazırı, Britanya'daki 

meydıt.nlardan her hangi birine ya· 
pılacak ilk akının havadan olacağını 
söyledi ve av tayyareleri teşkilleri 
başkomutanının salihiyetlerioe do· 
kunulamıyacajını ilave etti. 

Nazır, uçak meydanlarından bi. 
rine hücum karadan geldiii zaman 

bu meydanın müdafaasının orduya 

bırakılan bölgeye girdiğini ve o 
zaman ınüdafaadım ınesul olan ma· 

kamın kara ordusu komutanlıiı ol. 
dağunu aolattıktıın sonra demiş· 
tir ki: 

« - Biz bo iki tnraflı mesuli. 
yet vaziyetine bir son vermek is . 
tiyoruz. Bunun için ordıı komutan· 
!arından General LnrJet'i hava 
kuvvetlcrile ordu arasında sıkı bir 
işbirliği yapmağa memur edeceğiz.» 

Mojaisk zaferi 
Rusyadaki Alman cep
hesinde artık bir yıkıntı 

beklenebillrmı, 
Stokbolm: 23 (a.a) - Berlin· 

deki lsveç gazeteleri muhabirleri, 
Mojaisk hııreketlerinden Berlinde 
biç bahsedilmediğini yazıyorlar. 
Fakat, sözü geçen muhııbirlerin 
Mojııitk şebrioin ismini zikretmeleri 
keyfiyeti bile Moskova önünde ce· 
reyan eden ciddi hadiselerin her· 
kes tarafından bilindiğini fÖ11te
riyor. 

«Stokholm Tidningan» muha· 
biri aynen şunu yazmaktadır: 

"Almanlar kıtıılarını daha 100· 
200 kilometre geri çekebilecekler 
ve Ruslar bu arada onlarla teması 
temin edemiycceklerdir. Mojaiık'te· 
ki Sovyet zaferinden sonra Rnsya· 
daki Alman cephe!iinde bir yıkıntı 
beklenebilir.» 

Moskova: 23 (a.a) - Tebliğ: 
22 Sonkinun günü kıtalarımız 

batıya doğru ilerlemelerine devam 
ederek bir çok köy ve kasabayı 

geri aldı, Bunlar arnsmda Uvarobo 
şehri vardır. 

21 Sonkanunda 15 Alman uça· 
ğı tahrip edilmiştir. Biz 4 uçak 
kaybettik. 

Moskova: 23 (a.a) - lzvestiya 
gazetesinin bildirdiiine göre, Ka· 
linin'in batısında ehemmiyetli bir 
şehrin yakınlarında şiddetli bir mu· 
barebe cereyan ediyor. 

1 
Moııkovıı: 23 (a.a) - Moskoı:a l 

13,3() Program, ve Memleket 
saat ayarı 

13,33 Müzik: Karışık türküler. 

13,45 Ajans haberleri. 

14,00 Müzik: Karışık prowram 
(Pi.) 

14,50 Müzik: Saz eaerleri ve 
şarkılar 

15,30 Müzik: Riyaseticumhur 
fj\arınonilc orkeatra11 konserinin 

Devlet kooservatu~rı salon
larından naklen neşri. 

18,00 Program, ve Memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzilc: Karışık şark1lar 
18,40 Müıilc: Radyo dans or

kntrastntn «Her Telden» Progra· 

mı. 

19,00 Konuşma (Büyük adam· 

lar) 
19,15 Müz\k: Radyo danı or. 

H Telden:. row kestraıunıo « er 6 ramı. 

nın devamı. 

19,30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri 

19,45 Konuşma (laşe saati) 

19,55 Müzik: Fasıl sazı 

20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik: Fasıl sazı pro2'· 

ramının ikinci kısmı. 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik: Dinleyici istek-

leri. 

21,45 Konu,mıı (Güzel 'fürk· 
çemiz). 

22,00 Müzik : Radyo Salon 
Orkeıtraaı. ( Violonist Necip N · 
kın.) 

1 • Bizet: Karmen ( Fan• 
tezi) 

2 • Fucik: Tuna Efsanesi 
(Vals). 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 

Aians Haberleri; ve Borsalar. 
22,45 Müzik: Rııdyo Salon or· 

kestrası p"ogrıımının devamı. 

3 · Poliakio: «lnitiation des 
petits Tamboura> 

4 • Steele Karo - Bı:ıbe 

5 • Clarke : Gondolcunun 
Aşk şarkısı. 

22,55/ 
23,00 Yarınki Program, vo ka· 

panış. 
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radyo;ıuna göre, Sovyetler Orel, 
Kursk ve Harlcof bölgesinde ller
lenıeğe devam etmi~ler ve bir kaç 
gün içinde 44 köy ve kasabayı 
geri almışlardır. 

• Londrada Günlük Hayat 1 AVRUPA POSTASI 1 ..__ ____ _ı 

Gazette de Lausanne'ın Londra muhabiri 
gönderdiii bir mektupta lnrllterede ve 

bilbasıa Londrada günlük bayatı şöyle tasvir 
ediyor: 

Londra, fevkalide canlıdır. Şehrin en bü. 
yük caddeleri Alman hava hücumlarının izle. 
rini pek az tatıyor. Citede kiliae binaları, yan· 
gıolardan yınmıı olsalar bile davarları, mai· 
rarane yüiıeliyorlar. Caddelerde seyrilaefer , 
sulh zamanlarındakioden daha u canlı ve ba· 
raretli değildir. 

yemez. Bu tabak Y" et veyahut balık olabi· 
lir. Fakat hem balık, hem et, ikisi birden ye. 
nem ez. 

Londrada muhtelif devlet ve halkların üııi· 
formaları biriblrine karışıyor. Londra haricinde, 
talim ve terbiye merkezlerinde, mühimmat ve 
levaıım fabrikalarında muhtelif milletlere men· 
sup işçiler beraberce çalışıyorlar, 

Bütün milletlerin tebaa11, aıkerlik veyahut 
başka bir vazife için hizmete alınmıılar

dır. Bu milletlerin kendilerin• mahıuı ordula• 
rı da vardır. 

Kırmızı renkli otobütler ıeferlerine devam 
ediyorlar. Taksiler boldur. Hasmi otomobiller 
azalmııaa da resmileri artmııtır. 

Sokaklarda loriliz, Dominyon, Hür F ran. 
11z, Habeş, Polonyalı, Hollındalı, Norveçli as. 
kerler ve Amerikalı tayyareciler dolaııyorlar, 
Üniformalı kadınlar da pek çoktur. lnfilizler, 
bava kuvvetlerinden majrur ve müftehir iseler 
de onların asıl medarı rurar ve iftiharları bah. 
riye üniformalımdır. 

L ondrada büyOk küçük .birçok yeni lokan• 
talar açılmııtır. Fakat ba lokantalarda 

evveldon anraje edilmeue boı yer bulmak im· 
kansızdır. Rib. Carltoa, Savoy ribl en büyilk 
otellerde mllftert bir tabaktan fasla J81Uk yl· 

Burü~ l~a:Hter~de. e~nebl işçiler lnriliz işçi· 
lerı J'ıbı aynı ıçtımai haklar ve içtimai 

S!J'Ortal.ara sahiptir, ayni ücreti alıyorlar. Hat• 
ti lngllız amele birliklerine de rirmek hakkını 
haiz bulunuyorlar. 

Bir mıntakada ecnebi iıçiler adetleri fazla 
ise kendilerine mahsaı bir birlik veya cemiyet 
kurabilirler. H o 1 l a n d a, ve Norveç hliİ 
kümetleri, tebaalarının masraflarını keaf~i. 
ödüyorlar. Diier milletlerin masraflarını n 

tere veriyor. . ı rini e • 
lnrilterenln müttefikleri, vazıfe e i nış 

bir ölçüde yapıyorlar. Norveç ticaret filoaanan 
ıon ıia tem sarnıçlı petrol i'emilerile ~üyük bir 
kıymeti haizdir. Belçikalı bahkçılar, lo~iliz ... 
hillerinde çalıııyorlar. Sabık Fransız fıloıunun 
ihmal edilmlyecek bir k11mı, loriliz filosile yan· 
yana harp ediyor. Hür mllletİD lnriliz bava 
bvvetlerlodı filolan vardır, 

Bu ecnebi ordular ara11nda en kalabalık 
olanı, lskoçrada balanan Polonya ordaıudar. 

Bu ordu neftl Polonyada ve Franaada harp 
etmiş olan erlerden müteşekkildir. Bunlar bir

k aceraJardan sonra muhtelif yollardan in· 
ço m 1 . l d' B 1 d k ' • · iltereye ıe mış er ır. un ar an e ıer11ınln aale· 
feri biU Polonyadadırlar. Aileleriııden biçbit 
baı,.r alaauyor • Bııoların bUyük bir kısmı 
d• Ruıyada esir edilmitlerdir. 

Bununla beraber Polonya Baıveldli Gene• 
ral Sikorıkinio Sovyetlerle imzaladığı anlaıma• 
yı tasvip ediyorlar. 

Polonyanın istikbaU endişesinin kendilerini 
Sovyet Rusya ile işbirliğine aevkettijini takdir 
ediyorlar. 

lskoçyada Polonya orduau döğüımek ha· 
ıusunda aabırsızlanıyor. lnrilterenin müdafaası· 
na iştirak eden Polonyalılar, lnl'ilizlerin dosta 
ve İskoçyalıların nevlma talebeai olmuşlardır. 
Polonyalılar lıkoçyaaın tarihi eserlerini tedL:il: 
ederken rörmek eoteruan olmaktaa llili "-· 
ıildlr. 
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~ Haftalardan Beri Beklediğiniz Büyük Gün Geldi 

ALS ARA Y ve TAN 
Fabrika ve BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

Sinemalarında Bu Akşam Şeref Proslramı DEMiR iş 
Dünya Edebiyatının Şaheseri". Dünya Siaemacılıiının Şaheseri, Büyük Edip VIKTOR HÜGO'nun 

( Notrdam de Paris ) nam şahaser romanından iktibas ve Zamanımızın en Kudretli Artisti SAiM YALÇINER 
== CHARLESLAUGHTON == 

Tarahndan Calibi Dikkat Bir Tarzda Yaratılan Bilumum Makineler, Afatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelgesi 
Her nevi makin•lara yedek parça, pik ve kızll dökUm, soğuk 
aıcak demir ı,ıeri, fireze, büyük kUçUk torna ve pllnya ı,ıerl, 
elektrik kaynak iflerinl temlnath olarak yapmağa pek yakında 

Harika Filmi Bu gece Gördüğünüz zaman Takdir ve Hayranlıkdan Bahsedeceksiniz BAŞLIYACAKTIR 

lliveten : Alsarayda lllveten: Tanda ADRES ; ESKi lST ASYON karşısında - Telgraf Adresi ; 

İstifadeli bir kısımhk kültür filmi 

Deniz Altında Canavarlar 

Sonsuz istek ve Görmlyenlerln Seyretme.ini 
Temin Makaadlle Mevsimin en çok Beğenilen Filmi 

KIZIM DUYMASIN 
Tilrkçe Sör:IU - Arabca Şarkılı 

Pek Yakında / •• 
DEANNA DURBİN'in En Güzel Filmi 

::::::::=! Bahar Meleği !== 
DiKKAT: izdihama Meydan Vermemek için Biletlerinizi erken aldırınız. 

Telefon 212 Alsaray Telefon 266 Tan 

1 

Tüm Satınalma ko
misyonu başk. 

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

2 .. Pazarlıkla 20 ton bak 

la alınacakt11. 

3 • Muhammen bede 1 i 
3500 lira ilk teminatı 262 lira 
50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve oartoamesi 
ber gün komisyonda görüle
bilir. 

5 - Pazarlığı 12 - 2 - 942 

perşembe günü saat 14 dedir. 

6 - İsteklilerin belli gün 

ve saatte Ad•na askerlik da. 

iresi b i n a s ı n d a bulunan 

satınalma komisyonuna mü

racaatlan ilin olunur. 

1632 24-29-4·10 

:···· ••••• ···········:······························:~ı .................................................... ~,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.ıııııııııııııııı 
i ASRI SINHAADJ\ İ İ lstanbuldan yeni gelen f f O O K T o R f 
! Suoare Matina 1 i Doktor M 1 Mak f f Apdullah Er erk ı 
: 8,30 BU AKŞAM 2,30 ! ıı • • ı ıı Şehrimizde 6 sene kadar Tümen ve Askeri Hastaha i 
: Ş h 1 S · • d =ı BiRiNCi SINIF • nesi Baştabipliğini yapmıştır. i 
: a eser er erısın en : i Doğum 1!1Ütehassısı ve kadın Operatörü t i Şimdi serbest olarak Pamuk Borsası karşısında 35 No. i 
i Joan Grawford - Robert Young · Franchottone i ı lstanbul Bahkll Hastanesi Dolum i ı lu sokak 44 No. lu muayenehanesinde her gün hutalarmı ı 
: gibi üç büyük artistin yarattıkları... i i ve Kadın Kllnlğl Sabık Şefi i ı kabul eder. 1583 3 - 15 ı 
i ~ li:~llJI u l fUA or1 M : : Her gün hastalarını Kızılay caddesi ( Yeni postahane ı ııııııııııııııııııııııııııııııı~mıııııımıııııııı 
: ll~J [!:\~!111 la. ~ 111.N ! i karşısında ) 32 Nr. Jı muayenehanesinde saat 3 ten ı o • d 
: • sonra kabuı eder. ı rman c, ev1rge mü Urlüğünden : 5 Filmini sunar :

1 
ı Çarşamba ıünleri fakirlere meccanen ıı 

• lll}veten: ı 1511 4 - 5 : : ...................................................... : 
i Cani Doktor i 
• • 
: Bugün gündüz matinada : • • i Cani Doktor - Asrı Bir Adam i 
• • : Pek akında Pek Yakında : • • • • • • : Türkçe sözlü ve ~arJ.:ılı Türk kahramaalığmın temıili : 
: ve M191r filimciliğiııio şııhe~eri : 

• • • i Sı\l!!\ll-JADDIN fEJYUBI : 
! VE [80ll\SlAN 1 
: Filmini 1abırsızlıkla bekleyiniz. 1 
=••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Orman çeviroe müdürlüğünden : 
Karanlıkdere Orman Emvalı S;ıtış 

Mikdarı 
Cinsi beher umum kental bedeli 

Ç»tm enkaz odunu kuruş kuruş 
12 338,28 

kental 
2819 

ilanı 

kilo 
00 

Orman çevirge müdürlüğünden : 
Orman Emvali Satış ilanı 

Miktarı 
Cinsi Hacını Muhammen vahit fiyatı 

M3 0 3 Lira Kuruş 
Kayın kereste 87 000 217 51 
1 - Seyhan vilayetinin Bahçe kazası dahilinde Şimşir 

ormanından (87) M3 Kayın mikdarında kerestelik sataşa 
çıkarılmıştır. 

2 - Satış 26/1/942 günü saat on da Seyhan orman 
dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre küpünün muhammen fiyatı iki lira elli 
kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 
Müd. Seyhan Orman Çe. Müd. ve Bahçe Orman B. Şefli· 
ğin den allınır. 

S - Muvakkat teminat onaltı lira 32 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 -· 10-1-942 gününden itibaret 15 gün müddetle satış 

yapılacaktır. 
8 - müddet bir senedir. 1607 14 20·24-27 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i IRMAK HAMAMI İ • • 1 Şehrimizin en büyük ve temiz hamamı olan IRMAK : 

Akoluk Orman Emvalı Satış ilanı 
Mikdarı 

Cinsi beher kental umum bedel 
çam enkaz odun kuruş lira k. 

12 596,88 

kental 
4974 

kilo 
00 

1 Seyhan Viliyetinin Osmaniye kuası dahilinde hudutları 

şartnamede yazılı akoluk devlet ormanından numaralanmış 

( 4794 ) kental çam enkaz odun ağacının on iki ay içerisinde 

çıkarılmak üzere 9/1/942 tarihinden itibaren 15 giln müddetle 
açık arttımaya konulmuştur. 

2 Arttırma 24/1/942 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

12 de Osmaniye orman bölge şefliği binasında yapılacaktır. 

3 Beher kentalinin muhammen bedeli 12 kuruştur. 
4 Muvakkat teminat 44 lira 77 kuruıtur. 
5 Şartname ve mukavele projeleri orman umum müdürlü 

güftden Seyhan orman çevirge müdürlüğünden ve Osmaniye or 

man bölge şefliğinden alınır. 

6 Sataş umumidir. 

7 Taliplerin ticaret odası yesikalariyle birlikde belli olan 

ilin ve saatte ihale komisyonuna müracaatları, bu vesika köy 

lülerden istenmez. 1612 16 20 21 24 

1 - Seyhan viliyetinin Osmaniye kazası dahilinde hu 
dutları şartnamede yazılı karanlık dere devlet ormanından 
numaralanmış 2819 kental ağacının çam enkaz odun on 
iki ay içerisiode çıkarılmak üzere 9· 1·942 tarihinden itiba 
ren 1 S gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 24·1-942 tarihine müsadif cumartesi günü 
: HAMAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göstermektedir. : • 
S Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları· : 

--BUGUN
MATBAASI saat 12 de Osmaniye orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli on iki kuruştur. 
4 - Muvakkat teminatı 25 lira 37 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Ankara orman 

umum müdürlüğünden Seyhan· orman çcvirğe müdürlüğilnden 
Osmaniye or. bölge şefliğinden alınır. 

6 - Satış umumidir. 

7 - İsteklilerin ticaret odası v~sikalariylc birlikde belli 
olan gün ve saatte ihale komis}onuna müracaatları, bu vesika 

köylülerden istenmez, 1611 16. 18-21-24 

• • : mızın yeniliğini ve gerekse temizlitini görmeleri bu sözü· : 
1 müzü isbata kifidir. Müsteciri 1 
İ 1633 1- 15 Salih Sertkaga i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

• •• •• •• B •• •• •:• •• •• •• •• •• •• l Şubat, 4fdtıgıs,3Aiustos,21kinciteşrin tarihlerinde yapılır. = D KTOR ! r-----1-Ad~t94~~K~.~~IYELE:! Ura 

.. 
- 1500. 

" - 1500 ,, 
- 2500. 

" - '1000. 
" 2500. ., -
,, - 5000. 

ı ı van Lokman 1 ~ :: 1~~ - JOOO. • • • •. Sinir - Kadın - f c, • Hastalıklan ı 1~ :: ~~g 
k ~ 100 

• Her gUn öfileden sonra Hastalarım abu\ etmektedir 1 so :: so 

" 

., 

., 
•• 
" -" 

2000. 
= Cuma - Sah günleri saat 4. 5 arasında parasız bakılır. • ~: ,, ~~ 
• Yeni Adr s : • "------..:.":..._ _____________ ,_, ---J 

• As/alt dörtgol ağzı Elektrik şirketi karşısı No. 265 • 
• 1601 2 -15 = 
=····· ···=················ 

TUrklye it Bankasına para yat1rmakla J•l
nız p•r• blrlktlrml9 ve faiz almı' olmaz, •ynı 
~•mand• t•lllnlzl de dene111lt olur•unuz. 377 

Her Türlü 
Baskı Ve 
··cnt lşleri.ni· 

Kabul Eder 
Bir defa iş 

. 
yaptırırsanız 

memnun kalırsınız. 
imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 
u. N9frlyat Mlldllrl : Avukat 
Rlfat YA VIR00LU 

Ruıldıtı Yer ı ( BUQON) 
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