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Suik&1t dans111ın geçe-n celsesiııdeıı bir görünüş: Heyeti hakime, Samiin, gazeteciler ve nıa7nunlardan bir kaçı. 

Bomba Davası 
aaglnlll dara,manın çok 
eiltereııa oıacatı ılylealyor 

MOSKOVA'DAN GELEN AVUKATIN DA 
BU CELSEDE KONUŞMASI MUHTEMEL 

Mihverin 
hayal sukutu 

mt1ar111 aatll• 
wı tılaltlerı 

M ~at.ıra: 28 (R•dYD Gazeteel)
* llten dünya radyoları ve mat· 

.,..,..ı bupn de Hitlerin nut"u 
İle metıul olmuıtur . Tabii bir 
lu11m r•dyo ve matbuat bunu 
b .. lta türli , diter bir kısan da 
Yine bqlca tirli tef ıir ctmiıtir • 
t.te.ell demokrHi taraftarları bu 
tııtku Mihverin feci vaıiyetini 
'-latan bir demeç olırık kabul 
"9.ektedir. Mıhver matbuatı ise 
tıaıamile bunun aksine tefıirde 
'-urunmıktıdır . 

Hitler ıon nutkunda uun bir 
h.rpten bıhaetmiftir. Bu vaziyet 
~in Mihver devletlerinde ha· 
Y•I 1Ukutu uyandırmıftır . 

Tablıt•a Pi•• flrMelller 
Atina : 28 ( a. a. ) - Türk 

Dumlupınar vapuru Pireye rel
llliftir • Vapurun içinde bir çok 
Yiyecek efyHı vardır . ..... , ..... 

•llZl•J•• 1 

Hitler · Antonesko 
gizli Jnlaşması 

Londra : 28 ( ı. a. ) - Ro· 
lllanyada binlerce kiti tevkif edil· 
lhiftir. Yüı binlerce Yahudi de 
Öldiriilaaüıtür. Hitlerin Antoneslı:o 
ile ıi:ıli bir anlatma yaptığı da 
IÖylcnmektedir. Buna iÖre • Ka
'•deniıde ıcnif bir sahil Roman. 
Yaya verilecektir . 

le &lmı•ra•daa 
s lsaçu bir 

...... aıaerau 
Bera : 28 (A. A.) - Alman· 

helan kaçmış olan Fransız Gene· 
tali Jiro lıviçrey~ relmiştir. 

l•llltırırı , 
llawa oıaıara 
B'erlin : 78 (A. A.) - Alman 

tayymleri Cenup loıiltcreye bü
)ilk hava hOcumları yapmışlardır. 
'-'uakıer ve tesirleri şiddetli ol· 
llluttur. --
ii ====== 

•••· aapea 
mallanlteıı 
•lllr•ıum? 

~araı 28 (ll•dya Gazet•O
~in kaynaklarından ıelen haber· 
leJel töre, Japonlar Sovyet Ruı 
)aya kartı harekete ııeçmelt ihe· 
'eclir. 

J\nkıtra : ~8 ( Tüı lıslhü mu
tıabirirıcleıı )- Hundan bir buçuk 
iki ay evvel Atatürk bulvarında 

Alman yanın Arıkare hü \ ük elçi
ıine yapıları suikast devasının 

duruşmasıııa yarın sahalı Ankara 

A~ırl'eı.a mahhmesinde clevam 
ediltcektir . Istanlıul~aki bütün · 
şahitler Ankaraya getirilmiş hu 
lunuyor. , Bu celsenin çok entesan 
olacağı sanılma"tadır . Bir çok 

avukatların tahmin ettiğine göre, 
bu muhakemenin önümü7.deki bir 

Maznun Pavlof 

kararın tefhim edılmesi pe" muh
temeldir . Ve Moıkovadan gelen 
avukatın da bu celsede maınun-

kaç celıe içinde son bulma11 ve lar namına "onuşaca~ı ıöyleniyor. 

Cephe Vaziy etini T~ 
M iındalag 'daki 

durum çok nazik 
DOGUDA MEVZii T AARRUZLAk 

Japonlar Birmanyada 3 koldan 
ilerliyorlar ve her rün baıhca he· 
defleri olan Mandalaya bir parça 
daha yaklaııyorlar . 

Şimdi müttef ıkler de Man
dal ayın ciddi tehlıke ka'rşısında 

bulundu~urıu kabul ediyorlar . Ja
ponlar bu şehre ancak 100- 120 
kilometre mc-safede bulunuyorlar. 
Bugünkü ridişlt: on gün· içinde 
bu meaaf eyi katetmeleri ve Man· 
dala} ın öntine varmaları müm
kündür . 

Mandalay yukıırı ~irmaııyanın 

merkezi ve Hind istan ile aıaiı 

Birmanyadan relen timendifer 

hatlarının birleşme ncıktasıdtr . 
Japonlar bu şehri alacak olurlarsa 
Çin yolu tamamen kesilmiş ola · 
caktır. Mandalaydan Lashioya ka
dar daha 150 kilometrelik bir 
şimendifer hattı vardır . Ondan 
ıonra çok yük•ek dağların ara
ıından geçen şose başlar. Japon
ların ManJalayı aldıktan ıonra 

bu da~lık araıiye kadar ilerlemek 
isti}ecekleri tahmin olunabilir . 
Bu suretle bütün Birmanyayı ele 
geçirerek t)tJrada lcendi idareleri 
altında bir Birmanya hükumeti 
kuracaklardır. 

<Gerisi 2 nri AJ'fada) 

ı ............ . 
1 Hindistandaki 

Amerikalıların 
aldığı emir . 

Madrid : 28 ( ıı . ıt . ı- Ame· 
rıka lııır i riye rıa:nrl ıtı H i ndistarı
rlaki tebauına Hindı!ltanı tt'rllet
nıtlerin i tavsiye etm işt i r . 

••••••••••••• 
lngiltereye 

büyük akm 
Hasar ve ölenler 
Londra : 28 ( A. A. ) -

Düıman dün gece tıarruılannı 
dötu lngilterede b ir tehir üze
rinde toplamıştır . Hasar ço" 
büyüktür ve çok ölü vardır • 
Yanrınlar çıltmıştır . 

Akdeniz ve 
Afrika vaziyeti 

Roma : 28 ( a. a. ) - Sa 
vaı devttm edi,yor , Önümüzdeki 
ayların büyük ehemmiyeti vardır . 

Fena havalar ve ltum fırtınaları 
genif harekata mini olmuftur . 
ltalyan - Alman lcuv~etlerinin 
Akdeniz.deki faaliyeti pek mü
kemmeldir. lngiliıler artık deniz 
yolundan müm"ün oldutu kadar 
"açını>·orlar. 

Hitlerin nutku ve 
Amerika hariciyesi 

Vaşington : 28 ( a . a. ) -
Amerika hariciye naıırı Hitlcrin 
ıon nutkunu, Almanyanın ümitaiı. 
vaziyetine delil olarak uymakta
dır . 

Prens P ol K apta 
Kap : 28 ( a. a. ) Prcnı 

Pol buraya gelmiştir • 

---··---···-· ----- Bir ln6ilİZ bomba uça;ının laarru~u 

Arazi vergisi 
----Yüzde 25----

· arttırılıyor 

YENİ BİR PROJE 
Anluua& : 28 (Türksözü ınuhabiriudt-n) - Bugünkü lıarp duruwu 

yüzündt:ıı valilill lıusuıi idare gelirleri de aıaluıış ve bu y ü7deu hu· 
susi idıırdt"r kt'ııdileriııe düşe-ıı iŞlt'rİ lııaşarwalcta g üçlük çekmeğe baş · 
lawı,lardır. 

Bu durumu göz ÖııÜnt' alan Dahiliye Ve-kill iği gelir a:ır.lığıııı kar· 
şılamuk ÜLert: aru.i Vt'rgi»iue bir miktar um yapılmas ı hakkıııd11 bir 
kıaııuu projesi ha:ıırlauııştır. Projl'ye gört' arui vergisi vermekte ohm 
wükdlefle-riıı Vt'rgill'ri yü:t.dl' yirmi beş arttırılwaktadır · 

Parti grupunda 
dünki konuşma 

An"ara : 28 ta .a ) - Cum
huriyet Halk PCjrtisi meclis grupu 
umumi heyeti buııün saat 15 ete 
reis vekili Trllbzon mebusu Hd
san Sakanın reisliğinde toplandı . 

Celsenin açılmasını ve geçen cel· 
seye ait zabıt hülaıaaının okun· 
m11ını mütakip ruznameye geçi· 
lerek Konya mebuıu Dr. Oıman 
Şevki Uludatın, ebedi şef Ata
türk için yapılacak olan Anıt -
Kabir hak"ında ntşrolunan jori 
raporuna dair takririne bafvckil 
Refik qydem larafından verilen 
cevap umumi heyetce müttefikan 
tasviple karıılandı . Ruz.namenin 
diter maddelerini tetkil eden Ma . 
nisa mebusu Refik lnce .• in aaker· 
lite müte,affik kanun llyihalarının 
askeri ıurıdan geçirilip reçirime
diğinc dair olan takrir ine milli 
müdafaa ve"ili , ve Kayseri mebu
su Suad Haı-·rinin vapur inıaatı
mızı temin : edecek çalıfma ve 
prOKramına dair takririne de mü
nakalat vekili tarafından verilen 
cevaplarla bu mevıular üzerinde 
ı(; z alan hatiplerin mütalaaları 
dinlendikten sonra , saat 17 de 

· toplant ıya nihıyet verilmiıtir . 

ATINADAKI 
'DNIVllSITIYI 

ALMANLAR 
llAPATTILAB 

Londra : 28 (A. A.) - Ge· 
len haberlere göre, talebelerin 
çık1trdığı karışıklıklardan dolayı 
Almanlar Atina Universitcsini ka· 
patmışlardır. 

Kanadada plebisit 
Ottova : 28 ( a. a. ) - Ka

nadada plebisit devanı etmekte · 
dir. Bu plehiıit, icabında 'Kanada 
askerlerinin deniz •fırı memleket
lere müttefiklere yardım için gi
dip gitmemesi hakkında Makenıi 
Kinr hükCımetıne salahiyet verilip 
verilmemeıi mevıuundadır. 

Sovyet cephesi 1 

Alaaaa allıaıan 
tardelllldl 

SMOLENSK'TEKI 
NAZI HÜCUMU 
Moskova 28 ( a . a . )- Smo-

lenık cephesinde Almanlar mü
teaddit hücumlarda bulunmuıtu;. 
Bu a"ınlar tanıles ilmiıt ir. Alman· 
lar 1000 den faıla subay vı er 
kaybetmişlerdir . 

Berl in : 28 ( a . a . )- Alman 
hücum kıtalarr 19 beton sığınağı 
ve bir çok mevzileri ifgal etm iı
lerdir. Bir çok köyler itgal edil
mittir . Bolşev i k çetderi imha 
edilmektedir . 

Berlin : 28 ( A . A . ) - Al
man uçakları dün şark cephesinde 
merlcez k~siminde düşmanın be
ton sığnaklarına ve topçu mev
zilerine bi ribirini kovalayan dal
ralar halinde hlicumlar yapmış

tır . Cephenin daha gerilerinde 
32 Sovyet kamyonu tah rip edil· 
miı , bir ço" baıluı "amyon da 
ciddi has1ra u~ratı lm ı ştı r . Dc-
miryoll arı üzerind e 21 t ren ve 
bir ço" loltomotif tah rip cdilmif 
veya hasa ra uR"ratıtmııtır . 

Helıi nki : 28 ( A . A. ) -
Kara ceı..ıhelerinde kara harekatı 

. ve haf ıf topçu faaliyeti kaydedil
miştir . Doğu cephesinin ıimal 
kesiminde bir çok hücumlar püı
kürtülmüttür . Bir çok düfman 
tankı tahrip edrlmiftir . 

Moskova : 28 (A.A.) - Mer· 
kezde Almanlar, uçak ve tank 
teşkilleri himayesinde müteaddit 
hücumlarda bulundu. iki x-ün sü
ren bu hfümmlar Almanlara aa-ır 

kayıplar verdirilerek püskürtüldü. 
Rusların eline bir çok esir vı harp 

<Gerl.s S Uocü a1fa4a) 

••••••••••••••••••••••••••• 

!MADAGASKAR J 
• ' k 

1
" db k • f B ır aç gun en eri muhtel if kayna lar Madagaskar üze- ı 

f rinde ihtimaller ileri sürüyorlar . Daha doğrusu miltte-

f "f i k.le~in bu ada~ı itgal et~ek için . ve~i leler arad ıkla rı nı , f 
t Lival ın ıktıdar mrvkııne .relmeaı bu vesı leyı tefkil edeceğini t 
t ıöylüyorlar . f 
t Moıambik kanalı i le Af rikadan ayrılmış olan Mad11g11lıar , f 

! 1897 yılındanberi Fransı:ı.ların bir milstemle'kcıidir . 592,000 f 
kilometre murabbaı olan bu ada Alau Loren'de dahil olmak f 
üzere 5SO,OOO kilometre murabbaı olan Fransadaıı da hiiyük ı i dcmckfü . - Ger;,; ;k;nddc - ı 

..................... . .... 

.. 
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Japon edebiyat mdan 
·------------ --------~~, 

Gölde yürüyen 
gölge 

:Nakledilen 
L 

' 

kadın kursu 
Radyo resmi 40 

liraya mı çlkacak? 

O 
nu bir gün Kiroy (1) gölü ke 
narında görmüştüm : · 

Çok güzel bir kadındı. 

Nagasaki (2) kızları kadar gü
ıel ve sevimliydi . 

Yoldan geçerken durdum. 
O da rlurdu . 
Gülümsedim . 
O da gülümsedi. 
Gözleri gözlerime takıldı .. 
Yürüyemedi. 
Ben o zaman otuz. yaşlarında 

yakışıklı bir erkektim . O, gön
lümü yaralıyan ilk kadındı . 

Onu bir göl kenarından ge-
çerken görmüş ve sevmiştim • 

Biraz aonra yürüdü. 
Ben de yürüdüm. 
Koştu .. 
Ben de koştum .. 
Ona : " Koşan insan çabuk 

)Orulur ! ,. diyecektim .. 
Sendeledim ve ııordum: 
- Benden mi kaçıyorsun ? 
Başını salladı : 
"- Hayır ... ,, 
Demek istiyordu. 
Konuşmıyordu. 

Ve konuşmadan koşuyordu. 
Koştukça gülüyordu. 
Güldükçe güzelleşiyordu . 

Bana gülümıememiş ve eaşi-
le cevap vermemiş olsaydı , bir 
gölge gibi , peşinden kovalamı· 

yacaktım. 

O , gölün karşı sahilinde 
idi 

Ben, beri taraf ta .. 
Aramızda sessizce akan bir 

su vardı . Beş metre genişliğinde 
ve süratle akan bh su. 

Biraı. durdu. 
, Ben de durdum. 

Yorulmuş gibiydi . Ve . lıızlı 
hızlı nefes alıyordu . 

Ben de ondan aL yorgun ve 
ondan az heyecanlı değildim 

Hı!.lı hızlı soluyordum. 
Gözlerim tözlerine takıldı. 
Gülüştük. 

Gözlerinin rengini yakından 

gördüm : 
Kışın tepemizde dolaşan yağ

mur bulutlarından daha siyah ve 
korkunçtu onun gözleri .. 

Haykırdım : 
- Yıldırım saçan gözlerini 

neden bana çevirdin ? Kimsin ? 
Nereden gelip nereye gidiyorsun? 
Neden cevap vermiyorsun ? 

Ellerini yüzüne götürdü. 
Ve katılırcasına güldü. 
Sonra birden başını önüne 

iğdi .. Gene cevap vermedi.. 
Samurai (3) ler gibi somurt

tu . Tekrar koşmağa başladı. 
Atlayarak koşuyordu. 
Ceylan bacağı gibi ince, ta

rif bacaklariyle öyle çabuk ve 
çevik bir sıçrayışı vardı ki .. 
Onu artık sadece suda yürüyen 
gölgesinden takip edebiliyordum. 

Koıtu, koştu, koştu .. 
Ceylanlar gibi koştu. 
Mikadonun atlıları gibi - Yo-

rulmadan - koştu. 

Düşmedi. 

irkilmedi. 
Mütemadiyen koştu. 
Onu kaybetmiştim .. 
Akşam oluyor . 

Suda kalan gölgesinin izinden 
baıka bir şey görmüyordum. 

Gülüşleri kulağımda çınlı • 
yordu . • 

Ve sanki bana şunları söyler 
gibiydi : 

< - Budala 1 Suyım üstünde 
yürüyen gölgemi bile durdurmağ'a 
muvaffak olamadın l Arkamdan 
uyuz bir tilki gibi hala koşuyor
sun 1 Haydi, kudretli bir erkek· 
ıen ~ , ve kendine güveniyorsan , 
peşimden Arslan gibi koş ... Gel. 
B;ma yetiş · . . Beni tut ve ku . 
cakla 1 > 

\ Rüzaarlar bu sözleri kulağıma 

Çeviren 

i f . SlRTlllİ 
fısıldarken, diLlerim _tıtri) or , ııe · 

f e'lim kesiliyordu . 
Yorulmuştum. ı 

Onu tutup kucaklayamadım ... 

* * * 
·- Ben, bir uyu1. tilkiyim, öy· 

le mi 7 1 
Diyordum . . Kendi kendime 

söyleniyordum . 
Arslanlar gibi kökremel\. dağ· 

ları birbirine çarparak, onun gi
dece~i yolları kapamak istiyor· 
dum. 

Yumruklarımı sıkarak bağır· 
dım: 

- Her güzel kadın gibi, ~en 
de Haydi koş.. Durmadan koş .. 
Fakat, beni dinle ; benim annem 
Japonyanın en güzel kadınıydı. 

Nipponda onun eşi yoklu. 
Prensler, K vasokus ( 4) lar, anne· 
min önünde diz çökerek taparlar· 
dı. Genç Mikadolar, Siyogon (5) 
lar bile yıllarca annemin peşinden 
koştular. Bugün o da, ormandaki 
kalın gövdeli ağaçlar gibi ihtiyar
ladı ve nihayet bütün çiçekler gi· 
bi soldu. Çirkinleşti. Altmış yaşın· 
da, yüzüne bakılmaz bir hale gel-
di. 1 

Halbuki prenslerin kollarında, 
her zamanki gibi, gene güzel ca· 
riyeler ; gök gözlü ve körpe yüz 
lü kadınlar, Mikadonun koynunda 
gene uzun saçlı ve beyaz tenli dil· 
berler yatıyor. Annem .. Oh onıı 
hiç sorma! O şimdi aramızda carı· 
lı bir iskelet gibi dolaşıyor. 

işte, yarın sen Ue onun gibi ola· 
caksın f Annem gibi olacaksın. l 
Kırlarda mevsimi geçince boynu· 
nu büken ve nihayet kaybolan çi
çekler gibi sararıp solacaksıııl. 

* • • 
Gölgenin gözü, kulağı olur 
h. ',>f • mu ıç ... 

O artık beni görmüyor ve işit 
mi yordu. 

Mağrur kadının hayali göıüm'-
den silindi. • · 

Mikadoları, Siyogonları, asil· 
:r.adeleri düşündüm ve erkekliğimi 
hatırlayarak teselli bulmağa çalış

tım. 

Güne,.ş battı.· 
Ve Gölü kaplayan gecenin kor· 

kunç ağzı, suda yürüyen mağrur 

gölgeyi yuttu. 
Zavallı gölge 1 
Zavallı kadın!. 
Ve korkunç karanlıklar için· 

de kimsesiz kalan zavallı ben .... 

( I} Japonca - Sarı demek 
tir. 

(2) Japon adaları salıilinde gı1· 
zel kız ariyle tanınmış bir şelıir. 

(3) Japonca - muharip de· 
mektir. 

(4) Asilzade demektir. 
(5) Vezir, derebeyi. 

Beş buçuk aydanberi Kadı· 

köyün Je faaliyette bulun arı lı:öy 

kadınları Gezici Biçki-Dikiş kur· 
su devresini ikmal ederek 33 ta
lebe me7.Uo etmiştir. 

ikinci devre f anliyetine baş· 
lamak üzere ayni kurs lrı<·irlik kö
yüne nakledilmiştir . 

Bu köyde de yeniden talebe 
kaydederek muvaffakiyelli mesai
sine devam edecektir . 

Bölgemiz İstişare 
heyeti toplantısı 
Beden Terbiyesi Seyhan Böl-

gesi İstişare heyeti bu gün saat 
17 de Seyhan Valisi ve Beden 
Terbiyesi Bôlgemiz Başkanı Sayın 
Bay Faik Üstün'ün riyasetinde 
toplanarak 1942 mali yılı bütçesi 
ve beş senelik faaliyet programı ile 
muhtelif spor ve beden terbiyesi 
kanunları üzerinde konuşmalar 

raparak kararlar verecektir . 

Adan ada tenis 

faaliyeti . başladı 

Beden terbiye'i bölgemiL bi
nası ünündeki tenis alanı tamir 
edilmiş ve geııçlerimiı. hergün te
nis oynamaya başlamışlardır. 

Posta telgraf 
tarif esine zam 

Posta, Telgraf ve telefon U
mum müdürlüğünden tehrimizde· 
ki alakadarlara geleıı emirde mek· 
lup, paket, telgra( tarifelerine 'l.aın 
yapılmış olduğu ve tarifelerin de· · 
~işliği bildiriler.iştir. Y t:ni tari(ele
rin Hazirandu tatbika haşlanması 

nıuhterneldü-. Tatbik laı ilıi için 
ayrıca emir veı ilt!ceklir. 

İstasyon memurları 
siyah kravat takacak 

Devlet Demiryolları nizamna· 
mesine göre, istasyon şef ve me· 
murlarının siyah boyunbağı tak· 
malan icap ettiği halde son gün· 
!erde bilhassa şeflerin fantezi şe- . 

kilde giyindikleri görülmüştür. Bu 
şekilde hareket eden şef ve me· 
murlann cezalandırılması için mü· 
fettişlere emir verilmiştir. 

Atış poligonu 
rağbet görmekte 
Beden Terbiyesi Seyhan böl · 

gesi tarafından yeni yaptırılmış 

olan açık atış poligonunun halka 
da açıldığını evvelce yazmıştık. 
Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre günden güne daha fazla rağ· 
bet gören poligonumuzda herkes 
uf ak bir ücrette harp silahı veya 
poligon silahı ile atış ; ·apmakta. 
dır. 

.......................... 
ı ı 

l ŞEHiRLi l , i 
ı ı 
: Dah a vakıt geçml• ı 
ı değlldlr ı. . Bah ç en le m••·: 
: gul olarak sebze tohum ı 
ı lerı ekmelisin • ı 

ı ı ........ ...... ............ 

Milli Mensucat 
Gençlik kulübü 
Mersine gidiyor 

1 Mayısta yapılacak olan 
Futbol Grup birinciliklerine işti

rak etmek üzere Bölgemi:r. Şam· 
piyonu Milli Mensucat Gençlik 
kulübü futbolcuları bu cuma günü 
Mersine hareket edecektir . 

Ceyhanda koşular 
Ceyhan : 28 ( Türksözu mu· 

hahirinden ) - C. H. Part!si çı 

karına yapılan koşular intizam 
ıJahilinde devam etmiştir . 

Başta Kaymakam Bay Sadi 
Çatalın çalışmalarile meydana 
gelen bu · koşuda partililer son 
derece çalışmışlı.ırdır . Hakem he
yeti ele kofuları intizam d a hilinde 
devam ettir erek muvaffak "i>l'
muştuı . 

Bisiklet. koşusunda bir inci Ü•· 
nıaniyeclerı Lutfi Kılıç , ikinci 
Kadir Günaydın 

Gençler arasındaki yaya ko
şuı;uncia 1 incisi Ceyhan Beden 
Terbiyeleri mükelleflerinden Ne· 
dim Kutlay , 2 inci Hüseyin Öz. 

Bu koşuda birinci ve ikinci 
gelenlerin mükafatları veril· 
miştir . · 

Emniyet Komseri Bay Şerif 
ve Jandarma Bölük Komutanı 
Vehbi , Gedikli Başçavuş İsmail 
Hakkı ile şube ve jandarma el
birli~ile intizamı temin etmiş· 

!erdir . 

Belediye Reisi 
Bir kaç gün evvel elektrik 

şirketi işleri için Ankaraya gitmiş 
olan belediye reisi cumartesi gü
nü şehrimize dönecektir . 

İrlanda okullarında 
İngilizce isteniyor 

Londra : 28 ( a. a. ) - lr
landada yapılan bir anket, ilk O · 

kullarda İrlanda dilinin okutul
ma11 aleyhinde neticelenmiştir . 
Öğretmenler İngilizce konuşma
sını istemişlerdir . 

~--

UZAKLARDAN HABER • 
·Bedava Kalorifer ı· Mendilin 400 üncü senesi 

Avrupanın en şimalinde, şimdi lngiliz ve Am~· 
rikan askerleri tarafından işgal edilen lslanda ada· 
sında birçok sıcak su kaynakları vardır. 

Bu sulardan bir kısmından, evlerde yapılan ka· 
loriferlerde istifade ediliyordu. Şimdi adanın mer· 
kezi dlan Rykyavik şehrini kamilen bu sıcak sular
la ısıtmak için tertibat alınmış, büyük bir merkezi 
ısıtma deposu kurulmuştur. Buradan tabii sıcak su· 
lar borularla evlere gönderilerek bütün binalar ıı:ı· 

tılacaktır. Böylelikle senede 40 bin ton kömür ta· 
sarruf edilecek ve ısıtma pek az masrafa malala· 
caktır. 

* * * 
Şimdi zenıin, fakir herkesin cebinde hiç olmaz· 

sa bir tane bulunan mendil 400 sene evveline ~a· 
dar malOm değildi. Ellerini yıkayanlar bunu hava· 
da kuruturlar, sümkürmek lazım gelince yere süm· 
kürürlerdi. Mendilin halk arasında yayılmasına kra· 

liçe jozefin sebebolmuştur. 

Kraliçe, dişleri çok fena olduğundan , gülerken 

veya ağzını açarken görünmemesi için kenarları 

dantelli bir ipek bezle kaparmış. Bunu gören diğer 

saray kadınları da kraliçeyi taklid etmişlerdir. 

Bundan sonra diğer kadınlar ve erkekler de bi· 

rer mendil tedarik etmişler, bu suretle 

tün dünyaya yayılmıştır. 

mendil bü-

ı 
Hazirandan itibaren senelik 

radyo resminin on lira yerine 40 
liraya çıkarılacağı hakkında şehri
mizde bir şayia vardır. Alakadar 
makamlar, bu hususla resmi ma· 
h'.imat almadıklarını bildirmektedir-
ler. 

Madagaskar 
( Başı I inci s•/ada ) 

Madagaskarda 3 milyon insan 
yaşamaktadır ki bunun 17,COO i 
Fransız olmak üzere 27 ,000 i Av 
rupdlıdır . 

Madagaakarda harat pek ip 
tidaidir . Eski bir kıtanın bakiye· 
si olan adanın ortası geniş bir 
yayladır , ki pek kuraktır. Burada. 
bir mikdar Avrupalı vardır. Şark 

sahili ııtmalı mıntakadır ve Av· 
rupalılar yaşamaktadırlar . Eski 
yerlileri olan zenciler sahil mın

takada pek iptidai bir halde ya
şarlar . Malezya adalarından bu 
raya gelerek yerleşen Hova'lardan 
başka Araplarla karışaı ak müı
lümao olan Sakalovalar da var
qır . Fakat yerliler iptidailikten 
kurtulamamışlardır . 

Adada pirinç , pamuk , kah 
ve , kakao . kauçuk , şek'er kil 
mışı ·, bakır , altın , demir , kur 
şun istihsal edilir . Yaylalarında 

sığır beslenir . Şark sahilindeki 
Tamatave limanı bir <louıiryolu 

ile adanın merkezi olan Tanaıııı
rine şehrine bağfanmıştır . 

Bütün bunlar , Madagaskar 
için bir kıymet değildir . Adanın 
aaıl istiratejik ehemmiyeti' vardır, 
ki bu harbin can ııoktalarıncluıı 

hiridir . O kadar , ki mihver bu 
uda}·a hukiın olmakla müttcfıklere 
eıı büyük darb .. yi vurmuş olabi. 
lir . Daha doğrusu Madagaskar 
mihverin eline geçtikten sonra 
müttefiklerin Rmıyaya yardım 

yolları kapanacağı gibi Mısır , 
Libya ve Afrika meselesi de 
mihver lehine halledilmiş olur , 

Cephe vaziyetini tetkik 
(Baştarafı Birincide) 

Avustralya etrafında Japon
lar hava hücumlarını yeniden ar
tırmışlardır. Son haberkre göre, 
Avustralyanın şimalinde Darvin 
limanı 24 tayyare tarafından bom
bardıman .. edilmiıtir . Yeniginede 
MÔresby limanına da akınlar ya· 
pılmııtır . 

Filipinlerde Corrigidor adası · 

kaça bataryaları ve tayyareler 
tarafından bombardıman ediliyor. 

Doğu c~phesinde : Doğu cep
hesinde büJük taarruz henüz 
başlamamakla beraber yer yer 
şiddetli muharebeler olmaktadır . 
Sovyetler cephede değişiklik ol
madığını bildiriyorlar . Almanlar 
bazı Sovyet hücumlarının tarde
dildiğini ve kendileri tarafından 

yapılan mevı.ii taarruzların mu 
vaff akıyetle neticelendiğini haber 
veriyorlar. 

Cephe boyunca hava faali· 
yeti şiddetlenmiştir. Almanlar Le· 
ningrada büyük bir lıava taarruzu 
yapmışıarclır . 

Cebelibereket Cum
huriyet Mü~deiumu
miliğinden: 

Fada fiatla yat satmak sure· 
tjle Milli Korunma kanununa 
aykırt hareketten suçlu Osmani· 
ye"nin Alibekirli M. Hüseyin oğlu 
Mehmet Odacı hakkında Milli 
Korunma kanununun 59 uncu 
maddesinin 3 üncü fıkrasma göre 
5 lira ağır para cezası ve bir 

hafta dükkanının kapatılmasına 
Cebelibereket Asliye Ceza mah· 
kemesince 28/31942 tarihinde ka· 
rar verilmiş ve katileşmiş olduj"u 
ilan olunur . 14094 

Sayfa 2 

Tarih, Cografya 

Hinde aid 
birkaç bilgi 

Hindistan 3,600,000 kilometre 
murabbaıdır. Dünyanın en bü
yük dağı olan 8880 metre 

)'Üksekliktc Everest Hindistanda
dır. Bundan ıonra gelen dağlar 

şunlardır: Gavrizangar (8143), Da· 
valagiri (8580) Kiuçinçinga (8580). 
Canj ve sint ovaları dünyanın en 
münbit arazisidir. Ganj nehri yüz· 
lerce kola ayrılır. Ganj nehri Hin· 
dular için mukaddesti. Bunun cen· 
nete aktığına itikat ederler, ölüle
rini bu nehre bırakırlarclı. Şimdi 
ölülerini nehrin kenarında yakar, 
küllerini atarlar. Erkekler, baıan 
karılan yakılırken kendilerini ate· 
ş~ atarlardı. Bu adet son zaman· 
larda menedilmiştir. Canj nehri 
3,000 kilometre uzunluğundadır 
ve 1,000,000 kilometre vüsatında, 
yani Anadolu yarım adasının iki 
mislidir. 

Seylan adası, t~şekkül itiba
riyle Hindıstana bağlıdır. Bir sıra 
mercan resifleri ve kum setleri 
bu adayı sahile birleştirir. Hindis
tan ratıb olduğundan fil ve kap· 
lan meb:r.uldür. Filler ovalara, ne
hirlere çıkarlar. Hinrlliler filleri 
yakalayıp alıştırırlar. Hindiıtanın 
ilk sakinleri kısa boylu ı.eııciler 
idi. Bunlara Neğrito derlerdi. El' 
an bu ırkın bakiyelerine tesadiif 
olunuyor. En büyük Hind hüküm· 
derlığını xvı ncü asırda büyük 
Türk hükumdarı Babür kurmuştu. 
Avrupalılar Hiode 15 inci asır ııi· 
hayetlerine do~ru gelmeğe baıla · 
dılar. 1498 de Vasko dö Gama 
Afrikanın cenubundan dolaşmak 
üzere Hindistan yolunu bulmuıtu . 
18 ncı asırda Portekizlerin ele 
geçirdi • ..ıeri yeri ar Basra körfezin .. 
den Kanton' a kadar uıanıyor ve· 
Sund adalarını da ihtiva ediy0t· 
du. 17 nci asırda Fclemeııklilr.r, 
ıoıııa Fransıılar ve ingilizlcr gd· 
diler. 

Hiııdistaııın cııki paytahtı olan 
Kalküta'nin nüfusu 1,192,000 dir. 
Beneras'ın nüfusu 198,000 <lir. 
Burada 1700 den faıla cımi ve 
mabed vardır. Dünyanın en çok 
pirinç yetiştiren memleketi" Hin
distandır. Senede 50,000,000 ton 
istihsal eder, yarısını ihraç ed~r. 
Çay istihsalinde Çinden ıonra ie· 
lir. Senelik istihsali 230,000 ton. 
dur. Pamuk 1,000,000 ton yetişir · 
1923 de 19 milyon ton maden 
kömürü istihsal edilmiftir. Bülu
ciıtan, Pencap,_Madras, Bengale, 
Bombay ve Assamda petrol var
dır. Fakat en mühim merkeı.i Bir
manyada lrravadi vadiıindedir. 
Demir yolu 60,000 kilometre U· · 

zunlu~undadır ve Birleşik Ameri-... 
lıra - Kanada ve Rusyadan son
ra gelmektkdir. 

Türk Ordusuna 
Hizmet eden 

Alman subaylarının 
resimlerine ait müze 

Ankara : 28 (A. A.) - Pek 
eski zamanlardanberi Türk Or
dusuna hizmet etmiş Olan Alman 
su8aylarının resimlerini havi olan 
tarihi müze bugün Alman büyük 
elçisi Fon Papen tarafından me· 
rasimle açılmış ve bir kıbul 'res · 
mi yapılmıştır. Törende Türk Or· 
dusu namına Hilmi Kılkış ve Al· 
man Ordusu namına da Bqlin-· 
den i'elmiş bulunan General Gur 
iştirak eylemiş ve bunlardan baş

ka Mareşal Fondergold'ün 'silah 
arkadaşlarından Pertev ' Demirkan 
ve eski Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan ve Türk 8asın birliti reisi 
ile Matbuat Umum Müdürü hazır 
bulunmuştur. 

Bu toplantının Fondergol'düu 
hatırasını taziz için yapıldı~ını ve 
Türk Ordusunun kahramanlarının 
hürmetle selamlaudıtını, h..,r iki 
milletin şefleri lnönü ve Hitlerin 
önünde eğildiğine bildiren hitabe 
dinlenmiş ve buna cevaben bir 
nutuk verilmiş Fonder Gold'ün 
hatırası hürmetle anılmıştır. 



Çiçekler e e 
Siyah çiçek 
var mıdır? 

Nebat arasında ıiyalı renkli 
Çicelc açan hiçbir nevi yoktur. 
Koyu siyah renk ancak tropikal 
bölgelerde teşekkül ecff:bilmdde· 
dir. Fakat bu tetckkül bile tam 

, de~'ilclir. Herhangi bir nebatın çi
Çelcleri temamile siyatı:renkte ol· 
ıtıu. Siyah rengin meydana ge
lcbiJmesı için uzun bir zaman la
ıımdı:-. Halbuki çiçeklerin ömür
leri kısadır. Kcınca tcşeökül etti~i 
Vakit yahıız bunun dış çevresi 
raıta ııı~ıa maruzdur. Bu ı.;evre· 
rıin de siyahlaşmasına vakit kal· 
lnadan havanın 11caklıgı ye fidan
lara su yürümesi itibariyle çiçek 
derhal açılır. Siyah rengi yazın 
eçılan çiçekler üzerinde ve ancak 
benekler, cizgıler ebrular veya 
dalga halinde görebiliriz. Bütün 
bir çiçeğin siyah olmasına iıpkan 
Yoktur. Bu itibarla ne siyah fÜI 
ne siyah karaofıl ve nede kuzgu· 
ni siyah renkli çıçek henüz gorül· 
ltıemiştir. Fakat siyah tohum ve· 
ten· nebatlar pek çoktur. 

En lwyu siyah renk yalnız 

hercai m~nekşenin bir çeşidinde 
husule gelmeldedir. Bü çeşit (de· 
Uif) denilen yani matem çeşidi ad 
Verilen koyu bir menekfedir. Gü· 
nqti yerlerde bu manekşe kendi 
kendine ıiyahlaşır ve uzaktan 
kuzguni ı;iyah renkte gorunur. 
ı;-akat fidanın üzerinde henüc ıi
.Y•hlaşmıyan çiçeklerde bulundu 
~Una göre tesiriyle meydana gel
diti anlaşılır, Süsen (susam) deni· 
len süsiyen adlı sık siyahımtırak 
beneklerle çiçek açan bir çeşidi 
Vltdır. 

~~~~~~~~~~~ 

Sovyet cephesi 
(Batbratı Birincide) 

tl1emesi geçmiştir. Katinin ceb· 
tsinde bir Sovyet birliği 20 Blok· 

hıt'lı ve beş istihkam tahrip etmiş 
e 200 den fazla Alman ask eti 
~ldürmüştür. Bir köyü ele a-eçir
tk için yapılan muharebede 
ov yet muhafızları 350 Alman öl· 
Ütmüşler ve bir havan topu ba· 
aryasını tahrip etmişlerdir. 
~ Moskova : 28 (A.A.) - Son 

afta içinde Almınlar 227 Uçak 
~.aYbetmişlerdir. Aynı müddet i· 
t 11\de Ruslar 78 uçak kaybetmiştir. 

Amerikanın Londra 
elçisinin temasları 
Vaşington : 28 ( a. a. )- A

lıcrikanın Londra büyük elçiıi 
Dun Hopkins ile iÖrüımüştür. 
ı:--..__---~~~~~---'-~~-

h Oamaniye11in Alibeyli M. 
k llan oğlu Kaıumın evinde Milli 
~Otunma kanununun 65 inci mad
ltt~İne göre yapılan aramada 
tıyacından fazla 270 kilo Yulaf 

~lele edilmiş oldutundan Cebeli · 

t teltet Aıliye Ceza mahkeme· 
~İn 27131942 tarihli kaari ile 
ılı· K 55 . . 1 orunma kanununun mcı 

~ddeainiıı 1 inci fıkrasına göre 
1 ı· • ıra ağır para cezasile mah · 

11111iyetine dair verilen hükmün 
til'ltiti ilin olunur . 14093 

Cebelibereket Cum· 
llriyet Müddeiumu· 
iliğinden: 
Fada fiatla kepek satmak 

rcq 
~it ı e Milli Korunma kanununa 
il ;rı hareketten auçlu Karabo
ktı u M. Ali otlu Süleyman 
g ltıın l't!illi Korunma kanununun 

Utıcu maddesinin 3 üncü fık· 
i •n• ve ayni zamanda muhtelif 
t'ttıaelere fazla fiatla kepek sat· 

6 'tıclan T .C.K. 8 inci maddesine 
... ~ s ı· 
~ • ıra 80 kuruş ağır para 

••le mahkumiyetine ve bir 
i dilkkinının kapatılmasına 
'bk:ebe~ibereket Asliye Ceza 
"'İlıl' llıesınden verilen 27 /31942 

1 l.olu11ün katileftiti • iliu 
'-t . 14092 
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Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
ikametgahı malum bulunmadığından ihbarnameleri tebliğ edilemiyen. mahalle ve nevileri aşağıda yazılı binalara takdir edilen irat ve yergi miktarları hiza· 
larında gösterilmiştir • 
3692 sayılı kanunun 11 inci maddesi mucibince ilan tarihini takip eden güncen itibaren ( 30 ) otuz gün içinde mülk sahipluinin veya kanuni vekillerinin 
itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur . 

Mükelllefin Adı ve Soyadı 
Mehmet Ak 
Vehbi Ayas 
Musfafa Sami 
Abdulmünir 

,, 
Mehmet Ak 
Mehmet Usla 
Polis Mevlüt 
ihsan Tokar 
Basri Sezgin 
Hasıa.n Hikmet 
Turhan Cemal 

" ,, 
" ,, 

Cemal eşi Hatice 
Makbule 
Hasan eşi , Hatice ve Sakine 
Sıhhat memuru Rifal 
Mahmul vesaire 

,, " 
Hacı Veli oğlu Hacı Musfafa 

" " Doktor Ahmet Erzin 

" .. 
Fatma Amaç 
Fethi varisi Kevser 
llyas eşi Sıdıka 
Ali kızı Cemile 

tt ' " 

Doktor Cemil 

tf " 

Belkis Yalçın 
Kazım Görbil 
Mehmet 
K omiscr Cemal 
Eburuı Nahli 

" " Damar Arıkotlu 

" ,. 
" ,, 

Gül Mehmet 
Enve-r ve annesi 
Cemal oğlu Şemsettin 
Saylav Mansur 
Mustafa eşi Fatma 
Ahmet oğlu Sait 
Hamalbaşı Tahir 
Abdullah eşi Hatice 
Abdurrahman f.rkul 
Ahmet Güven · 
Nitdeli Recep Otuz 

" " " .. " 
lsmail F.,rsina 

" " 

Kayserili sarraf Mehmet .. " .. 
.. ,, .. 
" .. .. 

Cabbar ve Sıdıka 

Ömer 
Ahmet Gizep ve eşi 
İsmail Ersina 

" " 
Hikmet kızı Rü~iye .. ,, .. 

.. tt 1t 

Anbar memuru Reşat 

Alasonyalı H. Mustafa 
Manisalı Ali veresesi 

' " .. 
.. 

,, 
.. 

.. 
" .. 

Dahru kızı Vıktorya 

" 
,, .. 

Sabriye Sarıgül 
.. 
" ,, 

Fahri Polat 
.. .. 

Ali Demirci 
Malatyalı Zahi :le 
Ahmet Ejder 
Meh111et K. Mustclcime 

" " '' lsmail Ersina 
Süleyman eşi Şerife 
Y akup İnceler 
Doktor Melik 

.. " 
Ahdini Jozef 

,, ,, 

" 11 

,, " 

' 

Ahmet kızı Pembe ve •Ahmet 
u tt tt n 

Ôi"retmen Ziya Pamir 
" 11 ,, 

Binanın bulunduğu 

Mahalle 
Kuruköprü 
Kuruköprü 
Cemal paşa 

-Kuruköprü 
,, 
,, 

Re.ıatbey 

" ,, 
Kuruköprü 
Reşat bey 
Kuruköprü 

,, 

.. 
Cemal paşa 
Kuruköprü 
Kayalıbağ 

Reşatbey 

Türkocatı 
,, 
.. 
" Cemal paşa 

" lstiktaı 
,Reşalbey 

.. 
Tepebaf 

.. 
Karasoku .. 
Kuruköprü 
Türkocatı 

,, 
Dö.ıeme .. 

" Kuruködrü 
,, 
h 

Döşeme 

Karasoku 
Döşeme 
ı~tikliil 
Döşeme .. 

•• 
" .. 
,, 
,, 
.. .. 
,, 

.. 
Tepcbai 

,, 

" .. 
Alidede 

Döşeme 

,, 
.. .. 
,, 
,, 
.. 

Çınarlı 

,, 
Karasoku 

,, 
,, . ,, 

Alidede 
.. 
" 
" . ,, 

Kara soku 

" Tcpebai 
Alidede 

,, 

" .. 
" Karasoku 

Sucuıade 

Karasokıı 

,, 
Ali dede 

" .. .. 
T~pcbağ 

,, 

" ,, 

Binanın 
Nev'i 

Hane 

" .. 
Mat aza 
Hane 
Dükkan 
Mağaxa 

Hane 
,, 
.. 

. ,, 
Mata1a 

" ,, 
Hane 
Dük kin 
Hane 

" ,, 

" ,, 

". 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 
,, 

Bar 
Dükk~n 

,, 
Hane 

,, 

" .. 
,, 

" 
Garaj 
Hane 

,, 
.. 
,, 

Fabrika 
}fane 

" ,, 

" 
" ,, 

Dükkan 
,, 

Kahve 
Dükkan 

,, 

Hane 
il 

,, 
,, 

" 
.. 
" Dükkan 

,, 
Hane 

.. .. 
,, 
,, 

Garaj 
Depo 
Muayehane 
Otel 
Dükkan 
Terzihane 
Mat aza 

" Dükkan 
Hane 

,, 

" .. 
,, 
.. 
" 

Dükkın 

Hane 
,, 

" 
" Dükkan 

MaQ-aza 
.. 
.. 

Hane 
.. 
,, 

Takdir olunan 
iayri safisi 
Lira K. 
360 00 
150 00 
60 00 
so 00 

150 00 
450 00 
200 00 
50 00 

110 00 
80 00 

800 00 
300 00 
300 00 
300 00 
200 

60 
40 
90 60 

150 
200 
200 
400 

50 
1000 
250 
400 
150 
55 

220 
600 
150 
400 
175 
175 
200 
400 
150 
75 
50 

250 
40 

• 

450 ........ 
75 

.ı&OO 

125 
100 
70 
30 

120 
150 
100 
500 

1000 
70-270 

60 

150 
225 
125 
350 

75.35 

60 . 
200 
200 
150 
360 
175 
125 
120 
350 
ıoo 

350 
100 
800 
100 
100 
350 
75 

175 
160 
90 

115 
175 
95 

110 
125 
200 
125 
300 
450 
700 
175 
175 
175 

1000 
90 
90 

:250 
200 

iradın safisi 
Lira K. 
288 
120 
48 
24 

120 
360 ' 
160 
40 
88 
64 

640 
240 
~40 

240 
160 

48 
32 
72 

120 
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[Varidat Müdür· 
lü{lünc• " 300 , , 
lirara çıkarılma• 

sı itira.ı edilmlı • 
tir. ) 



Sayfa 4 

Ali kı7.1 Feride 
Tevfik 
Abdullah kızı Hatice 
Canip 
Doktor Melik 
Cavit Oral 
Osman Abdurahmanotlu 

,, ,, 
Osman 
Hamdi 
Mehmet Hulusi Seyhan 
Ahmet eşi Ay~e 

" .. u 

LQtfi eşi Müzeyyen 
Sadak Eliyeşil 
Münıre Cündüz 
Tevfik Celil 
Ahemt Zülfikar 

" ,,. 
Şaban Sezgin 
Zeynep Çatmakaş 

" " Ahmet Zülfikar 
Mülazım Halil vcrese!i Süslü Ha· 
san ve ortakları 

Koca vezir 
Tepebaf 
Koca vezir 

" Karasoku 
Tepebağ 
San ya kup 

il 

Koca vezir:. 
Uluca mi 
Kocaveıir 

Türkocatı 

il 

Uluca mi 
Kuruköprü 
Koca vezir 
Tepebat 
Sarıyakup 

.. 
Koca vezir 
Düşeme 

.. 
Sucuzadc 
Sarıyakup 

" 
" 
" .. 
" ,, 

Hane 
.. 
" .. .. .. 
" .. 
" .. 
" 

it 

Dükkan 
Hane 

" ' 
" Dükkan 

ADANA TiCARET VE SANAYi OOASINOAN: 
Sicilli ticaretin 45 ııuınaraaunda kayıtlı Pamulıı. İş Liwitt'd şirketi 

niu 11 Nisan 1942 tarihli Ortaklar Heyeti Umumiyeıi kararile Şirkc-t 
statüsünün değ"iftirilcıı 23 üncü maddcıi ve ilave olunan 29 ve 30 
uucu maddeleri Ticaret Kanununun 29 uucu waddt.'sine tevfikan teu·il 
vt' aşatıya çıkarılarak ilin olunur . 14091 

E~lti f•ltli: Ye"i ıekli: 

Madde: 23- Tescil ve ilin 
tarihinden itibaren başlı yan şir · 
ketin müddeti 'eriklerin muvafaka
tilc 1942 senesi · Haziranı gayesine 
kadar temdit edilmiştir. 

Bu müddetin hitamından ev· 
vel Şerikleirin müttefikan muvafa· 
katları ile şirketin feshine karar 
verilebilir • 

Şirket müddetinin hitamından 
ilç ay evvel şerikler tarafından 
şirketin ademi devamına karar 
verilmedikçe şirket iki sene daha 
faaliyetine devam edecektir • 

Madde : 23- Tescil ve ilan ı 
tarihinden itibaren başlayıp 1942 I 
ıenesi Haziranında hitam bulacak 
olan şirketin müddeti şeriklerin 1 
muvafakati ile bir sene daha yani 
1943 senesi Heziranı gayesine 
kadar temdit edilmiştir. 

Bu müddetin hitamından ev• 
vel şeriklerin müttefikan muvafa· 
katlarile şirketin feshi•e karar 
verilebilir · 

Şirket müddetinin hitamından 
üç ay evvel şerikler tarafından 
4irketin ademi devamına karar 
verilmedikçe şirket iki sene daha 
faaliyetine devam edecektir . 

Madde: 29- Şirket Ticaret 
Veklleti tarafından her talep vaki 
oldukça muamelatı hakkında wa· ı 

lumat vermeğe mecburdur. 

Madde: 30-: Şirket sermayes
ine tesisten sonra~ ittirak edecek 
olan ecnebilerin bu iştiraklerini 
kabul etmezden evvel Ticaret 
Vekaletinden milsade istihsal et· 
mete mecburdur • 

SEYHAN ORMAN ~EViRGE MOOORlOGOMOf N : 
Cinsi Kental Lira kuruş 

Çam enkaz odunu 5713 00 l 2 
1 - Hatı y vilayetinin lskenderun kazası dahilinde Hayma

sekisi zıpztb ormanından (5713) kental ~ikdarmda odun satışa 
çıkanlmıştır. 

2 - Satış 15 • 5 - 942 iÜnÜ saat l 5 de Seyhan Or. Mü· 
dürlütü dairesinde pazarlık ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projelrri Orman umum 

I müdürlüğü, s~yhan Orman Çe. müdürlüğü. iskenderun Or. 

Bölge şefliğinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 51 lira 41 kuruştur. 
6 -Satış umumidir. 
7- Orman 28 - 4 • 9ı2 gününden itibar~n onbeş gün mün

detle satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 

9 - Talihlerin Ticaret odası vesikası veteminal makbuzla
riyle birlikte Seyhan orman çevirge müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonda hazır bulunmaları (Ticaret odası vesikası köylüler· i 
den istenmez). 29·3-7·12 14089 ! 
---~~~~~~~~~~~~---! 

ı ı an 
Niğde Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
1 - Niğde Hususi idaresine ait Ulukışla kazasına bağlı Çif

tehan civarındaki (Çörmük) kaplıcası, üç sene müddetle ve 
kapalı zarf usulu ile 20/4/942 tarihinden itibaren 16 gün müd
detle arthrmaya çıkarılmıthr . 

2- ihale, 5/5/942 tarihine müsadif salı günü saat 15 de 
Nitde Vialyet Daimi Encümeni odasında yapılacakhr . 

3- Talip olanların mezkur · gün saat 14 de kadar teklif 
mdduplarını Daimi Encümen riyasetine makbuz mukabilinde 
vermiş bulunacaklardır. 

4- Muhammen bedeli (27999) lira (99) kuruş olup teminatı 
muvakkate mikdarı 2100 liradır. / 

5- Talip olanların şartnameleri Ankara, lstanbul, ~ayseri. 
Adana, Mersin, Konya ve Niğde Hususi muhasebe Müdürlük· 
terin.le göreailirler, 28-29-1-2 14083 
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.NEVROZIN 
Bitin atrııarm panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TIK KAii 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ akrıla· 
onı süratıe izaleye kafidir. Ro
natiımo evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele ııtırapları NEVROZIN'le 

tedni edilir, Müe11ir İliç : 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi mciH EDINiz 
icabında günde 3 alınabilir 

• 
T. I ş Bankası 

\ 
&içik taıarral bııapları 

1942 111ramlre , .... 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Ma1ı•, 3 Afuıto•, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 
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1 
1 

5 
4 

16 
02 

oı 

Ol 
3 
9 
3 
4 
1 
2 
1 
l 
3 

60 
6o 
48 
76 
80 

00 
64 
80 
80 
04 
91) 

28 
20 
60 
20 
20 
60 
00 
60 
80 
20 
32 
80 

29 Nisan 1942 

942 l lan " .. 
S~yhan Defterôarlı· " 

" 
" 

ğından: 
942 

Muhtelif seneler kazanç ver· 
" 
" gisinden hazineye 10S9 lira 10 

" kuruş borçlu lokantacı Havya-.. 
rm oğla Mehmedin işbu borcun· .. 

.. dan dolayı Akbenli köyünde .. mutassarrif oldutu tapunun .. 
" 

Mayıs 931 tarih ve 110/38/ ıa· 
.. hifc ve 98 numaraamela kayıtlı .. 

390 <lönüm tarladaki 1/4 hissesi .. .. ilin tarihinden itibaren 21 gün .. müdd~tle açık arttırmaya çıka· 
" rılmış olduğundan alıcıların Def· .. 
" 

terdarlık veya idıue hey' etine 
müracaatları ilin olunur. 14095 

~--

DİŞ MACUNUNUN YARA TTICI SIHRi T, 
CAZİBE VE GOZEllİITİR ! 

de ~ ırlak neticeler veren 
"Radyolin., sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da anüstat· 

ni lulmışhr. 

• 
RADYOLIN 

~··•wwwww•uww•w••ww••••.-

TiCARET VEKALETiNDEN ~ 
' Vekiletimiz halk ve Ordu ihtiyacını karşılamak üz~re b• ,, 

maddelerinin tedarikinde tarMımızdan da tedbirler ahn--.... 
ıuretile çok mikdarda istearinsiz mariarin imal ettirmek k• 
rmd!.dır. Margarin imaline mahsus tesisatı olup da bu me\'I 
çalışabilecek ve Vekiletimizle işbirliği yapabilecek eıhaı 
müesseselerin selihiyetli mümesillerini 27/4/ 1942 Pazartesi 
Anlcara'da laşe Müsteşarlığında bulunmak üzere gönderil..,. 
ilan olunur. S-6 14073 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Gütl~ 
iasıl~ıtı yer ·: Türktözü Matlia,_ 


