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A nkaradan verilen malamata göre, Vekaletler 1941 mali yılı büt- v A G o N 
çesi üzerinde hazırlıklara başlamışlardır. Maliye Vekaleti, yeni 

sene bütçeııinde yapılmasını lüzumlu gördükleri cfeğişikliklerde istedik-
leri tahsisatı bildirmelerini vekaletlerden istemiştir. 

Yeni bütçenin 1 mırtta· ,. Büyük Millet Meclisine verilmesine: Mu'' k 1 v k A 1 ı• • 
"' Maliye Vekili Fuat Ağralı 

Tllrkiyede 
kahve 
yetişiynr 

• Antalya (HliU!İ) - r~~rü -
beli ziraatçileri;nizden B. Mahir 
Öğütçü bir müddettenb~ri Akde 
niz kıyılarında kahve plintısyon
ları teşkili iÇin çalışıyordu. Bu 

merakh vatandaşımız kahve yetiş 
mesine müsait yerlerde yaptığı 

tecrübelerde nih1yet muvaffak 
olmuştur. B. Mahir tecrübesini 
ıenişletmek kararındadır. Aldı

iımız malOmata göre Türkiyede 
1 yetişen kahve, a-erek mahsulü~ 1 

dolıunluğu ve gerek ndasetı 
itibariyle fevkalade vasıflara ma
liktir. 

• 
Başvekil 

/ aşe programı-

yukselmekte oldugundan fevkalade tahsısat harıç olmak uzere1 yenı ç~lışılacaktır. De~let tahsiJitı dAünya v~ziyetine. rağmen ~untazama~ na a e e a e 1n1 n 
:t:::~E~·t~:~~~;;:::!~~~;~::~~'.;~::.k~:~~~ .. ı dilşünülen zam emrı·le servı·se konacak 

Asli maaşı 10 - 30 Jira arasında bulunan maaşların birer derece 1 
yük.ıelmesi bütçede dört küsur milyon lira bir fazlalığı mucip olacağı ___ 

söylen;Jmekted;,. . Ankua [Husus;) - MuhteJ;f metnık oluok bulonon yahut ;,t•s· 

ıstasyonlarda senelerdenberi ya yon memurlarına ikametgah, am

bar ribi kullanılan 700 kadar va
gonun derhal tamir ve ıslah edi
lerek servise konulması müna
kalat veldlince emrolunmuştu. 
atoıyelerıne naıcıottınfnuiufr. . 

Bu vagonlardan büyük bir kıs· 
mı yük vagonıı bir kısmı da yol
cu vagonudur. Muhtelif tiplerde 
bulunan bu vagonlar için de çok 
harap olanlar vardır. Vag-onların 
bir kısmının aynen tamiri ile _ s~r
vise çıkarılması mümklln gorul-
müştür. Fakat bazısının bir çok 

aksamı noksan olduğundan bu gi
bilerin bir kaçının malz.er.ıesi bir-

le-1tirilerek bir vagon haline geti

rilecektir. Hasıl olan kanaat, bn 
700 kadar vagondan hiç değilse 
500 den fazla vagonun istifade 
edilir bir hale konulabileceği mer
keıindedir. 

Münakale vekaleti, bu vagon

lar, bugünün icapları için lüzumlu 

olduğundan geceli gündüzlü çalı
şılarak asgari müddet içinde ser

vise çıkarılabilmeleri için emirler 
vermiştir. nı tedkikeltiler /stediii Cebelüftarık 1 

n'm'ızAden:a)r~~~v~~~lu~oı:::~t~: l' -=~~~._;A~l~m~a~n~g~a~n~ı ~n~~E~l~e~~G~e~ç~i~ rm~e~k~===~~e~y~le~mM~i~:~:~~~·e~~ha~r~ı·c=ı·y~e~e-n-c~u--m-c-n~ı'n~d~e Hal'i n şayan 1 dik kat Birleşik Amerikanın tecevüze p 
fik Sayd•m buırün öğleden ;.~n;• uğ .. y•n devıetıe,. yardımı•• H A R ve müıak~•e 

0
l•nu,ken meclis dışında b 8 y 8 0 8 f 1 

Ticaret vekiletine riderek ve _a e çe temin için hazırlanupta mecli•e tev DiPLOMASi da lngıltereye yardım aleyhdarla-hazırlanmış olan iaşe progra~ı f l' 

_ . de tedk;kat yapmış ve uç di edilen kanon liyıhası haridye rının aa ıyeti devam ed;yo,, Mu. Nevyo•k 16 (a.a) - Ha<;dye 

uzenn E l ta encümeni tarafından tetkik edil- halifler şimdi şu iddiayi ileri sürü- nazırı Hal'in B. Ruzvelt tarafından saat mecı.ğul olmuştur. sas arı • - Al Al 

" ı mektedir. Vuinğtondan bugün ge- manya yorlar: manya ilk baharda taar- kongreye tevdi edilen kanun pro-
mamen tesbit ed;Jmôş 0 an prog- ~ hl h 

teıkUltın 1
;md; Tic•r•t len b;, hab0<e gö<e, encümen ha· nız• ıreçecekt;r. Bu zaman• j<1in;n Ame,;kan tezıri .""?'n asa• '"~-~~;nce statüle•İ hazırlanmak· ,;dye nazm Hal He Maliye namı e kadar Ya•dım yapılamayacağına / ra uğrayan lngilizharp~emıl~rınea çık 

ve a ~ · Morgen Tav'ı dinlemi?tir. Bundan l O'Öre yardım pröı'esi abestir. bulundurulmasına_ mut.eallık madde tadır. Tahmin edildiğine gore, ıa- yayı • h d 

b sonra da harbiye ve bahriye nazır- s~ nan Amerika gazeteleri bu iddia- sini hariciye encumenı • uzurun a ıe teıkHitı önümüzdek; . ayın a· !arını d;nJeyecekHr. I" lorın Almanlardan Hham ahna<ak müdofaa ederken yaptıgı beyanat tında faaliyele geçer.ekhr. Amerika h~rıciye nazırı Hal, k yapıldıiını kaydetmektedirler. nazarı dikkati celbetmiştir. 
Memlekette şid· kanun layıhalarını şiddetle müda- t a zg l a ltaıyanm vaziyeti Mumaileyh demiştir ki ; 

detli fırtınalar ' fu etm;ı ve kanunu kabule t_ara!· """--" • " _ Almanya He ltalyanın 
Ankara 16 ( hususi muhabiri: tar oldujıınu, Amerika emnıye_tı- b l d Sicilya, Afrika arasında bü- Lahey anlaşmasile artık her hangi 

mi%den ) _ Dün geceki şiddetlı nin lna'ilterenin emniyetine baglı a ş a l yük bir deniz ve hava bir alakası kalmamıştır. Norveçin, 
fırtına yüzünden dem;ryolla• g~z~r- bulunduğunu aöylem;şı;,. HaUn bu. muh.,ebes; olduğunu ve bu muha- Dau;mukanın istilisil• muahed~le· 
glhında telır<af d;,ekleri. dev'?lmlf, beyanatı encümen ü•erinde büyük ya lmp.,aıo.luğu memleketle<ine rebeye Alman tayyuele,;n;n öşt;,.k ,. tecovüz edilmôştk. Onla. ;ç;n 
muhabere imkanları bır .. mudd1et b;, tes;, uyand,,mııtı•. z;,. Hal yaptığı ihracat bütün ;hracotların ettiğ;n; dün b;Jd;rıaöşt;k. B;J;nd;ğ; Hukuku dilvel b;r mana ifade 
münseJ;p olmuştur. Bu yu•den_ •· şimd;yekod., muted;J olarak tanın· yüzde 65 ine bal;ğ olmakta~"· göb;, ak den;z ltalya mücadele sa· etmez. 

tanbul trenleri bu gün teehu.ıle mıştı. d a Ônümüzdt:ki yazdan itibaren ıse hasıdır. · İtalyan donanma ve hava =============== 
Maliye Nazın ise kanun a m • 1 A kuvvetler'ı ak denı'zde lngilizlerle b k 

eldi · li Beritanya mparatorlugunun me. • harekete geçmek için zaman e • 
r il dbetleri tetkik etmôş ve şım_a rikadan alacağı mal ayda 300 mıl· mücadele edecekti. Fakat ltalya led;ğ;n; beyan eım;şı;,. Öyle anla· T·ıcaret V8 S&Pay'ı odası Afrikadaki lngiliz matluba tının dort . k . bunu yapamadıg· ından Almanların k • 1 d Jt 1 

b' ·ı yon doları geçece tır. . şıhyorki gelece ay ar a. a ya~ın 
• m;Jy., Dol"' olduğunu, ır mı yar Bu •rakamlar ik; memleketın yaydımını ;stem;şı;,. s;y..,; kan .. t· Afr;ka lmp•oto'1uğu Tesf•y• ed~e· r 8 j S S 8 Ç İ m 1 dolar da cenubi Afr;kada bolundu. b;,b;,.;Je ;kfüaden ne de<ece bağlı lero gö,. bo had;seler ltalya nze· çekt;,, 

Şeh,;m;z Hmet ve sanayi ğonu, bo matlub.atla P'" ~edarik; oldoklonnı göste•mekted;r. lngH- r;nde Alman nüfusunun takv;ye ltalyonın yaln.,· Af.ikada değ;! odası re;s seç;mı dün yopdmııtı•. mümkün olmadığım, mümkun ~lsa· te•e he< ne kado, Amerikaya ih· edHdiği ıekUnded;,. Anlaşılıyorki A•navutluktok; vu;yeti de ~tUkce B'ın'ncı' re'ıslı'g· e tanın mı• fabrika- bile Dolar tedarikinin imkinsız ığı- d' d "dh IA t ltalya genı' •lem ek için degı· 'J, feci Ar ti kt er 
• '4Col• devom e ıyor10 a ı a a • müşkülleı;yor. navu u a Y. 

törlerimizden 8. Abidin Ramazan nı izah etmiştir. d A e 'ka kifi crelmemektedir ve işte Morren· vaziyetten kurtulmak için bu yar- yer çıkan isyanlar .. büyümektedır. · ı·· f b 'k t- ve 940 Ağustos ayın a m n • d dımı ı'stemi• bulunmaktadır. • A 
otlu ikinci reıs ıge a rı a or D 1 ı k tav bu ciheti encümen huzurun a ., lhılyanlar, vücuda getirdiklerı r-, lb h' B d og· tu lncriltereye 125 milyon ° ar 

1 Afr'ıkada ltalyanın vaziyeti ı. 
tllccar B. ra ım ur ur ' • M d izah etmiş, Amerikanın y~ni yar- navut taburlarını, kendilerine artıa. 

5 ·----M a reşa I 

- Peten 
E uyuk bir tazyik karşısmd2 

Si mali Af rikaya mı 
iltica edecek ? 

1-Radgo gaz!~i bildirigo:_ 

Afrikada bulunan General 
Veyrandın, general dö Gol mu 
rahhası ile temasa geçtiği ve 

şimdilik Fransa.ya dönmek niyeA 
tinde olmadığını haber verilmek
tedir. Hatti bu arada bazı Fran
sız gazeteleri, Mareşal Petenin 
pek büyük bir tazyik karşısında 
şimali Afrikaya iltica edeceği 
ni ilham eyleyen mütalealar ileri 
sürmektedirler. 

A 1 m an harp fa a 1 iye ti 
merkezi 

Vllhelmshaten 
Şiddetle bomba-

1 andı 
Londra 16 ( A. A. - Öğrenil

diğine göre bu gece Vilhelmshafn'e 
yapılan hücum esnasında lngiliz 
bombardıman t ayyareleri limana 
şimdiye kadar buraya yap ı l:ın 39 
h- l . .. .. . . . 
eh~;~;i;etli hedefler şimdiye kadar 
misli görülmemiş derecede şiddetli 
ve iyi neticeli hücumlara maruz 
bırakılmış! ır. 

Geçen cumartesi hücumu es
nasında bombalanan bazı hedefler 
di!n gece bir kerre daha bombar
dıman edilmiştir. Bu hücum hak
kında tam rapor gelince şu cihet 
anlaşılacaktır ki bu mühim harp 
faaliyeti merkezi, n.:>rmal harp faa
liyetine yeniden başlayabilmesi için 
pek çok zamana ihtiyaç göstere
cek derecede darbeler yemiştir. 
Dün gece yapılam hücum çok iyi 
hazırlanmış ve teksif edilmiş ve 
Almanlar için çok büy:ik ehemmi
yeti haiz hedefler ağır surette ze
delenmi~tir. 

TOBRUK 
ÖNÜNDE 

Royter muhabiri, taarruz 
hazırlığına dair müşahe

delerini anlahyor 
Kahire: 16 [a. a.] - Royterin 

Tobruk önündeki muhabiri Lildiri
yor: 

Keşif kolları faaliyetleri resmi 
tebliğler için entresan mevzular ver
memektedir. Mamafih bu faaliyet 
taarruzi muvaffakiyetler için elzem 
bulunmaktadır. 

Tobruka karşı bir hücuma kal
kılmadan evvel bir intizar devresi 
geçirilmesi icap eder. Filhakika 
müdafaa mevzilerini yoklamak için 
keşif kollarına vakıt bırakmak li
zımğelmektedir. 

Diğer taraftan su, yiyecek ve 
mühimmat stokları tesisi lazımdır. 
Tobruk iyi bir müdafu sistemine 
maliktir, Garp çölünü taradıkça 

daha azimkir kıt'alar tarafından 
müdafaa edilmtliydi. 

Bardiyanın zaptı için aylar 14. 
zımğeldiğine d.ı.ha ziya~e kani olu
yorum. 

Bardiya müdafaalarını gezerken 
subaylar ve erler bana ltalyanların 
ba müdafaa mevzilerini ancak 36 
saat süren bir çarpışmadan sonra 
terketmiş olmalarından dolayı hay
retlerin~ bildirmişlerdir. 

k·ıı·· · B S lih ihracat yapmıştır ki ayıs ayın a l crı'tt'ıkce fenal••'"aktadır. Hartum- . a birinci reis ve ı ıgıne · a 2 5 · l'd' A dımının nasıl yapılacatı ve nuı • -r- ('Dnamı iiçilnciidr, Er
otla, ikinci r•İI vekilliibıı 8. yaptıiı ihracatın ' mıs ı ı.r. y- .-;..ı .. ı b daki Habet Kralı da evılkl rün 

Dl av zarfında Amırikaouı Britan- bir teıir buıule retirecı;.... eyao 

Rqit Ener ~tibap oluomq~lar~d~ı~r.~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~------~------------~~~~~------------------------------~--------------------------------

Bıı subay v" erler lngiliz taar
ruzunun büyük bir dikkat ve ihti
mamla hazırlanmış olduğunu, fakat 

Bardiyanın bu kadar . ·~ z_aman?~ 
zaptını beklemediklerını aoyle~ 

lırdir. 



2 

_,L_e_u_G_u.·_ N_u_· N_M_E_s_E,_L_E_L_E_R._i __,\-
k · k tehlike •ncak denizden gelebilir. 

Şimali garbi Avrupanın üçu ve ı . . 
bitaraf bir devleti son günler- Fakat _Irl•n~a ile ln~ılterenın. ara-

d d" olitikası üzerinde mü· sındakı bogazlar hıçte genış de· 
e unya 

1
P • ğildir.Cenupta Sen 1 

him hir ro oyna· 1 1 d J · k a l ı 
mı ya başladı,Şim· r an a c~~ubi. ~:rbi in 
di lngiltere, Al· ·ıt ·ı k" 

·b· h d gı ere ı e şar ı 
~any• gı ~mu ~k Al manyaya e- lrlanda arasında 
rıpler ve mert a ancak 75kilomet· 
gibi harbe ya· "' •ı D k · b' ki k kın bulunanlar bu gı , emo ra- rehk tr açı ı 

vardır. 
devlet ile meş- • k/ d 
aul .olmakta ve Sllere ya aş- Britanya a a 
• ları ile lrland• 
dünya efkarıumu· b • adası arasında lr 
miyesinibu mese· mak mec urz- land:ı denizi var· 
le ile meşgul et-

d d • dır. Bu deniz şi-
mekte~ir. yetin e ır male de şimal ka· 

Bu bıtaraf kü-
nah il .. açılır. Bu 

çük devlet, lr-
landadır.. lrlandanın en bUyUk kanalın ;ı;geniıliği 

48 kilometredir. 
Malam olduğu ehem>niyeti, sahille- 1 Ancak ngiltere 

üzere lrlanda rinin denizaltı üssü bu kara parçasının 
büyük Britanya ol:ıuya fevkal llde el· yahınlığı g ö z 

adalarının garbına d 
tesadüf eden bü- 1 verişli bulun :nası ır 
yük bir adadır. '-----
Muhtar olduğu cihetle bu harpte 
bitaraf kalmıya karar vermiş ve 
bu bitaralhğına bugüne kadar ge
rek Almanya ve gerekse lngiltere 

tarafından riayet olunmu~tur. 

Önünd~ tutmuş ve 
şimali lrl•ndaya 

Fakat bugün artık Jrlandanın 
bitaraf kalamıyacağını gösterir ha
diseler cereyan etmiye b•şlamıştır. 
Nitekim lrlandanın merkezi Dubli
nin Alman tayyareleri tarafır.dan 
bombardıman edilmiş olması buna 

bir işarettir. 
lrlanda bitaraf kalamaz, çün

kü çoğı'ali vaziyeti bu küçük mem
lekete büyü~ bir ehemmiyet ver· 

dirmektedir. 
lngiltere, Almanyanın denİLal · 

muhtariyet vermiştir.' 
Serbest lrlanda cümhuriyeti lr· 

landa adasının cenubunu kaplar 
Şim>lde lngi ltereye ait bulunan ve 
lrlanda • adasının şimali şarkisini 
tam~men kaplayan toprak parçası
na Ulster denir. Ulster'in merkezi 
415 bin nüfuslu Bellast şehridir. 

Bu şehrin ehtmmiyeti büyiık oldu
ğu için lngilizler ve lrlaııddıl>r 
tarafından müte1cldit defalar istila 

edilmiştir. 

lrlaodanın en büyiik ehemmi
yeti sahiHerini:ı deı1İLJltı iisü olını· 
v:ı fevkali\J!L elveri~li bulunması
dı r. Çünkü sahilleri girintili çı kın
tılıdır. Me>ela lrlandanın merl<ezi 

olan 390 bin nü 
tı harbine daha Y/ /P. Z fP. iNi ---.. 

l 
fu;lu Dublin, d•ln 

müessir bir şekil- ı 

M cenupta Arklov, 
de mukabele et- • 

1 Vettvhrd, Vator-mek için lrlanda- _ . 
<laki üslerden istifade etmiye ba~- lord ve Kor~ limanları l ıgiltereye 

S 1 ·ıt Al •an kar'1 garptan v . .ıpılacak bir taar-maktadır. onra ngı ere ı.. · ., 
· l d ruzun hareket merkezleri olabi-yanın evvela lrlandayı ışga e e· 

rek 
0 

şekilde kendi adalarına kar- lirler. Sonra lrlandanın Atlantik 
şı harekete geçmesi ihtimalinden Okyanu.una açılan Silgo, Ballina, 
haklı olarak endişe edebilir. Çün· Galvay, Tralı limınları da lngiliz 
kü lngiltere adaları üzerinde doğ- ticaret ge!Tlilerinin Atlaııtik O<ya· 
rudan doğruya bir taarruz yapma- nusu ve şimal deni zindeki nakliyatı 
nın imkansızlığını iyice hisseden felce uğratabilecek kabi'iyette bi-
/. lm ınyanın kendisine müzahir lr- rer deniz altı üssü ola'c\lirler. 

d 1 ·ı Nihayet şn.nu da. gO..r.C"ınünde L n ı~vı 1qo-al ecie;rek ora an n~ı • 
sebepler, lrland•yı günü~ mevzuu tanya adaları şad,t~ Norveç, ce. 
haline koymu1tur. nupta Fransız sahilleri ve garpta 

Sonra unutmamalıdır ki lrlanda da lrfonda ol mak üzere üç cihet· 
ile çok yakından alakadar olan bir ten kuşatılmış vaziyete düşer. 
devlet de Birleşik Amerikadır. Bu mühim mevkii ile günün 

Reisicümhur Ruzveltin nutku mevzuu olan lrlanda aynı zaman-
göstermiştir ki Birle~ik Amerika, da bir ziraat ve hayvan yetiştirme 
lngiltereye azami yardımda b•ılun- memleketidir de .. , 
maya karar vermiştir. lrlanda senede 198 bin ton 

Bu yardımlardun maksat hiç çavdar 559 bin ton yulaf, iki mil-
şüpgesiz ki mihveri mağlılp etmek· yon dört yüz bin ton patates 
tir. Halbuki lngiltere Mihverin kuv- yetiştirir. 
vetli bacağı olan Almanya ile da- Hayvan yetiştirme bakımından 
ha müessir bir şekilde müdahale lrlanda Avrupada ilk planda gelir 
etmek için lrlandanın bit'faflıktaıı Otlakları çok olduğu için Jrlanda-
çıkmasını arzu etmektddir. nın dört milyon elli yedi bin bü-

lrland• lngilterenin bu arzusu-
yük başlı hayvanı vardır. Koyun 

nu doğrudan doruya is'al etmedi- miktarı üç milyon 196 bindir. Do-
ğir e göre, araya kuvvetli bir mu-

m uz miktarı İse 959 bini geçer. 
tavassıtın girmesine lüzum vardır. Esas itibarile bir ziraat mem-
lşte mutavassıt Birleşik Amerika leketi olan lrlandanın senelik ihra-
hükOmeti olacaktır. 

catı 3 mily.ır 342 milyon frank tu
lrlandanın dünyada birinci de-

tar. F abt işin garibi lrlandanın bi-
recede ehemmiyet verdigi ve sözü- · 

rinci müşterisinirı lngiltere olması-
nü saydığı devlet Birleşik Ameri· dır. lrlanda lngiltereye senede üç 
kadır. Bunun iki sebebi vardır: 

milyar 105 milyonluk mal satar, 
1) lrlanda iktisaden Birleşik 

Amerikaya bağ l ıdır. geriye kalan 237 milyonluk malını 
2) Ameri<an siyaset adamla- [Devamı Üçüncüde/ 
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Mezara gömülen 
servet 

Nevyok· 
tan bildiri! 
diğine gö 
re Ame
rikanın 

zengin tüccarlarından Mister Rayt 
bundan on beş gün ewel ölmüş 
ve dul kalan karısı Olivia kaca
sma pek muhteşem bir mezar 
yaptırmıştı. Fakat gariptirki ma· 
dam Olivia Rayt on beş gün son· 
ra kocasına yeniden ve daha 
muhteşem bir mezar yaptırmıştır. 

B.irçok kimseler bunun sebe· 

bini araştırmışlar ve nihayet öğ
renmişlerdi: 

Müteveffa Mister Rayt bir 
piyanko bileti almıştı. Madam 
Olivia ancak biletin numarasını 

biliyordu. Kocası öldükten son•.• 
piyango çekilmiş. ve J?ad~m Olı
via Rayt biiy k ıkramıyenın ko· 
casının biletine çıktığını görünce 
o d,, bileti araştırmağa başlam~ş 
ve bütüu gayretine rağmen hır 
türlü bulamamıştı. Böylece uzun 
günler arıyan ve düşünen madam 
Olivia Rayt nihayet biletin nere· 
de <ılduğunu hatırladı. Bilet ko
cası gö~ülürken üzerine giydiril· 
miş olan elbisesinin cebinde kal
ınıştı. 

fste bunun üzerine ınadam 
Olivia Rayt hükilmetten mezarı 

açtııak nıüsaadesini almış ve ko
casının mezarını açıp üzerinden 
büyüle ikramiyeyi kazanan bileti 
aldıktan sonra ölüye verdiği ra · 
hatsızlığı a(fet!irmek İ<;!n eshisin
den daha muhteşem bir mezar 

yaptırmıştır. 

• 
Garip bir hoş~ ~m:;-!~:~1 1 

• Noe ıs 
ma sebebı minde bir ._ ______ kadın, ko· 

cası aleyhine boşanma davası aç
mıştır. Bu dwa bütün Amerikada 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Bu alakaya sebep kadının göste~
diği boşanma sebebidir.. ~me'.~
kada talak davalarında ılerı su· 
rülen sebep ekseriyetle anlaşa
mamazlık, kocanın karısına fena 
muamele etınesi, yahut kadu~1~ 
koca~i\e a\3.'ıc.anar olm<lma!I\ glhı 
O!p'-ı1afj s~f'm~ifür ....... ..l...... N .. .ı 

Bu sebep de mister Noe'ııin 
ç<>k mü kemmel, kusursuz bir in
san olmasıd r. 

Mister Noe bir papastır. Üni
versitede okumuş, birçok memle
ketleri gezmiıtir. Evlendikten son· 
ra çok mükemmel bir kooa ol
mu1, karısına çok iyi muame et. 
mi;tir. Madam Noe mahkemede 
şu sözleri söylemiştir. 

- Kocamın bu kadar mü
kemmel bir insan olma'1 beni çi
leden çıkarıyor. Benimle, kavga 
şöyle dursun; münakaşaya bile 
meydan vermiyor. Evde öyle bir 
intizrtm var ki buna tahammül 
edemiyorum, Komşuları biraz 
çekiştirmek istesem derhal bahsi 
kapatıyor. Ben bir parça daha az 
mükemmel insan İ!!ttiyorum. 

Hatay Seylô.p Felaketi 
Hakkında on Tafsilô.t 
BAZI DERELER YATAK
LAR l HI OEG. STI Dl 

Birçok bahçe su altında kaldı, 
Ağaçlar tepelerine kadar kum 
Ve çakala gömüldü 

Antakya: 14 [Husu•i] - Sellerin tahrip ettiği Def.ıe su depo~unu~ 
tamirine devam edilmektedir. Şehre mu•ıakkat bir suretle su verılmesı 
için tedbirler alınmıştır. kadar 

Dün gece şiddetli fırtına va yıldırımlı yağmur gece yarısına Köprü 
devam etmiş bu sabah hava açılmı,tır. Yıldırımların şiddetinden 
başıııdaki el~ktrik tesi<llında kontak! olmuş, fakat hiç bir zarar yapma-

mıştır. 1 • b ı t r 
S I' felaketi hakkında müllıakattan tafsilat ge mege aş amış ı · . 

ey ap . · b • 1 A takdirde bu derenin iki taralındakı Harbiye nahıyesıne ag ı y· 
nasumak köyü civarındaki " H,r- bahçelerden hayır kalmıyacaktır. 
put?u dere yatağından çıkarak 15 Sellerin tahribat yaptığı Yay-
bahçeyi su basmış ve bir ·kısım lad>ğ yolundaki bozukluklar ve 
bahçeleri kum, çakıl .,,e çamur bu yolda münakalat evvelki ·gün 

öğleden sonra normal bir şekilde 
deryasına döndürm;;ştür. Bu hah· 

başlamıştır. 
çelerdeki ağaçlar tepelerine kadar Sellerin Ku<er şosesinin bazı 
çakıl ve kum yığını içinde kalarak noktalarında da tahribat yaptığı 
bahçeler hazin bir harabe ve taş anlaşılarak derhal tedbirler alın-
yığını haline gelmiş, ağ-açların ba· mış ve bozuklar tamir edilmiştir. 
zıları sökülmüştür. Diğer taraftan lskenderun -

Harputlu dere, yatağını da de· Arsuz şasosının 12 yerinde de t'<h-
ğiştirerek ikiye ayrılmış ve köyün ribat olmuş, burasının da süratle 
orta yerinden akmağa başlamıştır. tamiri için icap eden tedbirler a • 
Su basan bahçelerdeki evlerde lınmıştır. _ 

1 · · t k d Sellerı'n Kefnede ya"tıgı tah-o turanlar vaktinde ev erını er e e~ r 

rek civar evleı e iltica eylemiş ve ribat derecesi anlaşılmıştır. Yapı-
bu suretle muhakkak bir felaketten lan keşifler burasının mükemmel 
kurtulmuşlardır. bir halde tamiri ve herhangi bir 

Haber verildiğine göre, dere· seyliip felaketine karşı muhafazası 
nin ikiye ayrılması yeni bir teh!ike için en az '.:nbin ~ir~ masraf lilzım 
yaratmıştır. ikinci bir sel geldigi olduğunu gost.ırmıştır. 

Lig m-a-çla-rı --· \ Ziraat Vekili Ankarada 
Ankara { Husu i ] - Ziraat 

, rlrNfye/ı"'iııat~R"i çı~~cak~~r şehrimi;:. <l&~.;;üş~v~ ıetkikle;i ~-.~ 

1 
ticesini umum müdürler ve müte-

lkinci devre lig maçlarına ya- hassıslardan mürekkep bir kom;s-

1 

rın başlanacaktır. Öğrendiğimize yona anlatmıştır. 
göre, yar1n ve pazar gunu maç V ı ·1 

eı<.ı , yeni ziraat senesi için 
yapacak ola:ı 10 takımdan Demir alınacak tedbirler hakkında bir 
spor, Malatya mensucat, Milli men program yapılmasını alakadarlara 
sucat, Seyhan gençlik kulüpleri ta- bildirmiştir. 
kımlan sahaya takviyeli bir şekil
de çıkacaklardır. 

Bilhassa Demirspor takımının 

Türkiye şampiyonu Eskişehir Demit 
spor elemanlarile kuvvetlendirildiği 
söylenmektedir. 

Domuz mücadelesi 
Osmaniye Kazasmda 15 ikinci

kanJna kadar 16 domuz itlaf edil
miştir. Ayni müddet zarfında Saim 
beyli kazasında 14, Feke kazasın-

13 domuz öldürü lmüştür. 

Yeni nakit işl eri 
umum müdürü 

B. Celal Sait Siren'in Bolu Me
busluğuna seçilmesi üzerine açılan 
Maliye Vekaleti nakit işleri umum 
müdürlüğüne mali tetkik heyeti 

B. Sinan Tekelioğl u 
idare hanemizde 

Mebusumuz B. Sinan Teteli<>ğ
lu dün idarehanemizi ziyaret et· 
miştir. 

Muhiti tanıma komisyonu 
bugün toplanıyor 

Geçen ay içinde bölge
mizden yapılan 

Hayvan 
ih racatı 
Birincikinun ayına ait vete

riner raporuna göre, Ceyhanın 
Firenkoğlu, Havraniye, Nacarl1, 
Akpınar köylerinde barbun çık
mış ise de 1203 sığır ve manda 
ya serüm ve a1ı tatbik edilmek 
suretile hastalığın onu alın
mıştır. Fekerin Veli Aliuşaj!'ı kö
yünde çıkmış olan yanıkara has
talığı da sönd;;rülmüştür. 

Başı boş köpeklere karşı ya· 
pılan mücadele de 238 köpek öl
dürülmüştür. 

Kananda bir ay zarfında 

3744 koyun, 633 keçi, 50 manda, 
200 öküz, 32 dana, 61 inek ve 

iki malak kesilmiştir. 
Geçen bir ay içinde vilayeti

mizden iç mıntakalara 16 at, 286 
öküz, 113 inek, 48 manda, 6 bo
ğa, 75 dana, 13 malak, 561 ko
yun, 160 kilo sucuk, 490 kilo 
pastırma, 4885 kilo sığır derisi, 
3785 kilo manda derisi, 25,190 
kilo koyun derisi, 1075 kilo keçi 
derisi, 20 kilo deve derisi, 8360 
kilo yapağı, 1200 kilo kıl, 7000 kilo 
tuzlu bağırsak gönderilmiştir. Bu 
müddet zarfında ise bölgemize 
262 öküz, 165 at, 53 kısrak, 
9400 kQyun ithal edilmiştir. 

• Sıhhat ve içtimai ınuave· 

net Ve~al•tinden viliı.yetlore hil
dirildigine göre, kasaba ve köyler-

' L.1.1 __ : .-ı . ..ıa.ı.-.t 

le takip edilecektir. Vekalet, ölüm 
ve doğum vukuatının kasabaya ve 
köylerce layık olduğu P.hemmiyet

le tesbitini emretmektedir. 

• lstanbulda pasif korunma 

denemesi için yapılan hazırlıklar 

bitmek üzeredir. Denemede çalışa
cak ve vazife alacak olan 110 
mahalle itfaiye takımı ile 40 sıhhi 
ve 11 gaz ekipinin bütün teçhizat
ları tamamlanmıştır. Diğer ekiple
rin de noksanlarının tamamlanma
sına çalışılmaktadır. 

• Trakya da Uzunköprü ile Pch 
livanköy arasında 500-'"etrelik bir 
yer parçası kaymağa başlamıştır. 

Bu yüzden trenler aktarma sureti 
ile işlemektedir. 

Münakalat Vekaleti, lazımge
len tertibatı almış ve yo lun tami
rin~ süratle başlanmıştır. 

Mahkeme bu garip sebebi 
makul bulmamış, boşanma deva· 
sını reddettmiştir. Kadın bu kara· 
rı temyiz etmeğe hazırlanırken 
mister Noe gene mükemmel bir 
insan olduğunu isbat etmiştir: Ka
rısına bir parça daha muntazam 
olacağına dair haber göndermiş, 
kadında bunun üzerine iki çocu· 
ğu ile birli 1< te kocasının evine 
dümnöştür. 

ı....-.-...:....-.;..._~---------ı 
azasından Zeki Siderman vekale
ten tayin edilmiştir. 

Maarif Müdürü B. Ekrem Gör
selin başkanlığında müfettişlerden, 
öğretmenlerden ve muhiti tan1yan
lardan müteşekkil komisyon bugün 
toplanacak, viliyetimiz şehir, nahi
ye köy, dağ, ova, Irmak, gibi 
isimleri tesmiye sebebleri ve mü. 
nasip görülmeyenlerin Türkçe ad
larla isimlendirilmesi işile meşğul 

olacaktır. 
rının birçoğu lrlandal ı ve lrlnnda
nın başında gelenier de AmeriKa
da doğmuştur. [ 
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• Bozöyüğün karaağaç köyünde 
bir cinayet işlenmiştir. Hıkkı adın
da birisi, küçük kardeşine, tarlaya 
gidip çalışmasını şöylemişt ir. Fa
kat kardeşi ağabeysinin sozunu 
dinlemiyerek tarl•ya gitmemiştir. 
Buna canı sıkılan Hakkı, kardeşi
ne bir tokat atmıştır. Kardeşide 
bunun üzerine bıçağını çekmiş ve 
ağabeysini yaralayarak öldürmüş· 
tür, Küçük katil yakalanmıştır. 

Birleşik Amerika ile lrlanda 
birbirlerine çok yakındırlar. Halbu· 
ki Amerika da lngilterenin mütte
f!,d vaziyetindedir. 

Binaenaleyh Amerika dostu lr
landayı dostu lngiltereze yaklaştır

maya bakacaktır 
lrlandanın Amerik<ın dostlu

ğunu kaybetmemek için bu yakın
laşmayı mecburen kabul edecek
tir. Çünkü nihayet lrlandahlar şu· 
nu da düşünmek mecburiyetinde
dirler ki, memleketlerini Almanla 
rın muhtemel işgaline ffişı koru· 
yamıyacakları gibi lngiltere de böy
le bir işgal hueketine kalkarlarsa 
topraklarını müdafaa etmelerine 
imkan yoktur. 

işte bu sebepler dolayisile, 
coğrafi vaziyetleri münasebetile 
esasen bir kül teşkil eden Britan· 
ya ile lrlandanın birleşmesi lazım
dır. 

Bu Lirleşme meydana geldiği 
takdirde de lngiltere şimal deni
zinde ve Atlantik Okyanusunda 
Alman denizaltılarile daha mües· 
sir bir şekilde harp edebilir. 

lrlanda nasıl bir memlekettir? 

Ir landa Britanya adalarına en ya· 
kın olan bitaraf toprak parça· 

ııdır. Ada olması münasebetile 

BU. K AD 1 N 
Gece burada az kaldı jandarma. 
lar tarafından tevkif edileceğini 
söylemesi kafi. Jandarmalar sözle
rini teyit edeceklerdir .. , 

Muhakbk bulmamız lazımge
len bir vasıta ile bu talimat hemen 
o gece o uzak köyden Sen Koren
te ııe kadar geliyor ve hapishane 
duvarlarını aşıp hücrosinde<i bir 
numaralı Gayyarda ulaşıyor. O da 
ertesi günü sıcağı sıcağına bunu 
siz~ anlatıyor, 

Papaz Hüppenşlaht lala ka
rıştı: 

- Ne roman! Benim aklımın 
sığmadığı nokta, bu adamlerın ara· 
larında işi taksim etmemeleri .. Biri 
tayyareci, öteki casus kalabilirdi. 

Neden iki işi nöbetleşe yapı· 
yorlar? 

Kompars yerine Haym izahat 
verdi: 

Meslekten herhangi bir 
kimse bunun gayet tabii olduğunu 
size söyler. Tahriri bir rapor dai
ma soğuk ve ekseriya natamam
dır. Çünkü raporu yazan •jan, te· 

ferrüata müteallik hangi noktanın 
o an için hususi bir ehemmiyeti 
haiz olduğunu bilemez. Bu ma!O
mattan istifade mevkiinde bulunan 
zabit için koca bir ciltlik rapora, 
onu hazırlayan adamla on dakika
lık bir mükaleme müraccahtır. 

Ştroberg lafa karıştı: 

- Şimdi Sen Korentende do
laşan Gayyard hangisi? 

Kompars cevap verdi-
- 12 mayıs sabahı tevkif 

edilen Gayyard, kilisede ayin yap
tıktan sonra tevkil edilmişti. Ha
pishenede 25 mayısa kadar kaldı. 

Diğer taraftan ben Vandövr saha
sının 15 mayıstanberi kullanılma

dığına kaniim. 
raym: 
- Şu halde, dedi, Sen Koren

tende dolaşan Gayyard papaz ola
nıdır. 

Kompars söze atıldı: 

- O kadar çabuk hüküm 
vermeyin. Tevkil edilen gayyardın 
papaz olduğu anlaşılıyor. Fakat 
şimdi şehirde dolaşanın papaz ol-

CASUSTU R 
Çevi ren : EF • KA 

duğunu yüzde 
edemem. 

- Fakat.. 

yüz katiı,etle iddia 

Aziz meslektaşım, geçetı gün
kü konuşmamızdan sonra papaz 
Gayyard ismile tanınan adamın na
sıl vakit geçirdiğini dakikası 
kası dakikasına öğrenmek için ica
bında şehirdeki bütün zabıta teş
kilatını seferber etmiş olduğunuzu 
sanıyordum. 

Hayın itiraz etti: 
- Böyle yapılsaydı papaz ür

kecek ve tedbirli davranmağa baş
layacaktı. Ben Freri sokağı etra· 
lında çok sıkı tarassut tertibatı 
kurdum, fakat yalnız salı akşam
ları için.. Diğer günler için arka
daşımız papaz HOppenşlahtan bu 
adamın harekatile belli etmeden 
alakadar olmasını rica ettim. 

Kompars, iddiasına kuvvet 
veren sakin ve kendinden emin 
bir tavırla mukabele etti: 

- Fakat bütün bunlara rağ

men iki Gayyard arasında oöbet 
de&'iştirme yeniden başladı; fakat 

şimdi başka bir sahada .. 
Odada deı in bir sükut oldu. 

Sokaktan geçen bir nöbetçinin 
ayak sesleri bile işitiliyordu. 

Ayağa kalkmış olan Haym, 
sönen yaprak sigarasını yakmak 
istedi, eli titriyordu, vazgeçti. Kol
tuğuna gömülmüş olan papaz Hüp· 
penşlaht iki elini açarak şakakla· 
rına götürmüş, böylece kısmen yü
zü kapanmıştı. Şmit ne olduğu an
laşılmayan bir şeyler homurdandı. 

Kompars papaza hitapla tek· 
rar söze başladı: 

- Gayyardın harekatında ve 
hayatında. gayri t~bii. hiçbir şey 
dikkatinizı çekmedı mı? 

Papaz başını kaldırdı, muzta• 
rip görünüyorılu. 

- Eğer iyi anladımsa, dedi, 
11 mayıs gecesi Stifeli öldürenin 
papa< Gayyard olduğunu iddia 
ediyorsunuz. Bu doğru değildir, o 
cani olamaz. Öldüren zahittir her
halde. 18 mayısta tevkif etti&'iniz 
de gene zabit olmalı .. 

(Devam Edecek) 

Yeni demiryollarım ızın güzer 
gahında tetkikler yapılacak 

Ankara (Hususi] - Bugünler
de Nafia Vekaletind~, demiryolu 
mütehassıslarından mürekkep bir 
komisyon, inşası hükO metçe tasav· 
vur edilen yeni demiryollarının ge
çeceği dağlara çıkarak tetkikatta 
bulunacaktır. 

61 ton çivi geldi 
Ankara ( Hususi muhabirimiz

den ) - Madeni eşya ve malze
me idhalatçılar birliği tarafından 
Bulgaristandan 61 ton çivi getiril
miştir. Tevzi işi ticaret vekaletin· 
ca tanzim edilecektir. 

Sivas - Erzurum 
tahvilleri 

Ankara ( Hususi muhabirimiz
den) - Son haftalarda satışa ar> 
edilen Sivas - Erzurum istikrazı 
yedinci tertip tahvilleri büyük ala· 
ka uyandırmış, tahvillerden hepsi 
ıatılmıs, bir çok •talep karşılana
mamıştır. 

J -
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Kıllı Yürek 

hur hatip Hermogenes de öldük
ten sonra yüreğinde kıllar bulunun
ca fikirlere biraz tereddüt gelmiş, 
fakat hatiplerin de muharebelerde 
şecaatli olmak kadar makbul bir 
şey olduğu düşünülerek tereddüt 
çabuk kaybolmuştu. 

BUGÜN 

Harp ve 
diplomasi 

(Baştarafı Birincide] 
itimad etmedikleri için, terhisi lü
zumunu duymuşlardır. 

lspanyayi tazyik 

Al;;,anya;;-;n lspa;yayi yeni
dentazyik etmeğe başladığı 

Akdenizdeki 
Muharebe 

Royterin muhabiri, 
müşahedelerini 

an la t ı yor 

Geçenlerde gazeteler çifte 
yürekli bir adamdan bah

setmişler ve bazıları buna, biraz da 
şaşmışlardı... Hekimlik tarihinde 
bunun birkaç misali daha vardır- Za
t>n, çifte yürek gerçekten iki tam 
yürek değil, bir yüreğin sağ ve 
sol taraflarının birleşmeden ayrı 

kalmaları demektir. 
İngilizler her zam:ın çok para 

sarletmeyi sevdiklerinden bir tarih· 
te, böyle çifte yürekli bir adamın 
sonradan cesedini açmak hakkını 
almak üzere, Londradaki hekimli k 
akademisi kendisine sağlığında üç 

Miladın on yedinci asrında Al
manyanın lyena tıb fakultesinde 
bir hoca yüre kte kıllar bulunaca
ğına inanmış, fakat o zamanda, 
muharebelerde şecaat gösterdikten 
sonra yüreğini açtırmağa razı ofa .. 
cak kumandanlar eline geçmedi
ğinden, o sırada eşkiyahkta yarar .. 

gelenhaberleden anlaşılıyor. Bunun
la beraber ispanyanın bütün tazyik. 
lere mukavemetettiği meydandadır. 
Diğer t~ralta n Amerikanın ispanya 
i~inde de müessir olduğu muhak
kak sayılıyor. Bu arada ispanya 
büyük bir iaşe buhranı karşısında 

bulunmaktadır. 

" Gökyüzü, lhgiliz ge
milerinin açtığı baraj 1 

atesi ile bir cehen- · 
ne~ halini almıştı.,, \ 

lık göstermiş birkaç haydudun yü
reklerini açmış, onları da kıllı bul-

bin lngiliz lirası vermişse de, simdi 
çiftr yürekli bir adama o kadar 
banknot bile verecek kimse bulu- muşlu ... 
namaz sanırım... Eski yunanlıların ve on yedin-

Amerika ayni zamanda Vişi 
üzerinde de müessir olmaktadır. 
Amerikanın yeni Vişi büy;ık elçisi 
Amiral Lihi Alman tazyikin• karşı 
Fransızları mukavemete tahrik et
mektedir. 

1 

Hekimlik tarihinde bir de kıllı ci asırdaki tıb hocasının kıl diye 
yürek meselesi vardır: saydıkları şeylerin gerçekten kıl 

Bu zamanda ltalyanlarla Yu- ol.nadığı şüphesizdir. Yüreğin üze-
nanlıların l'ıarbe- V ~~~INJ rindeki gömle~ 

Hulgaristana Alman 
mütehassısları 

itikleri gibi pek 1 J gibi ince zar i~t.': 
eski zamalarda D R •. G • A • hap. peyd~. etdtıgk'. 
d At. 11 vakıt ıçın e ı a lna ı ar ve 
Lakederm>nyal•lar, Messina adalılarla suda kıl gibi uzun uzun ve tele 

Bulgaristana Alman kıtaları gel
diği hakkında çıkan haberleri 

Sofyanın ve Seriinin tekzip ettik-
harbe tutuşmuşlardı. • benziyen şeyler hasıl olur. ~u.nlar 

Miladdan yedi asır önce geçen kalbin üzerine yapışırlar ve ıltıhap 
leri malumdur. Bu tekzibler karşı
sında ise Amerika kaynaııları 
sivil kıyafette bazı Almanların 
mütehassıs sıfatile Bulgaristanda 
bulunduklarını israr etmektedirler. 
Keza ayni kaynaklar, Macaristandan 
Romanyaya asker nakliyatının de
vam ettiğinide bildirmektedirler. 

bu muhatebede Aristomen adında geçse bile c.rada kalırlar. 
Eski zamanlardaki meşhur kıl· 

lı yürekler. de, şimdi perikarolitte 
ve diğer bir iltihap geçirmiş yü
rekler olsa gerek ... 

Messinalı kumandan pek büyük şe
caat göstermiş ve lra dağında on 
bir yıl dayanmıştı. Sonunda • Yu
nanlılar onu mağlOp ve esır ede· 
rek Rados adasına sürmüşlerse de 
muharebede gösterdiği o kadar 
büyük şecaatin hikmetini anlamak 
üıere, öldükten sonra1 yüreğini aç· 
mışlar ve üzerinde kıllar görünce 
şecaatin bundan ileri geldiğine 

hükmetmişlerdi. 
Daha sonra, eski zaman lran 

ordularına karşı Termopil geçidin
de pek az askerle büyük mukave
met göstermiş olan Isparta kr.lı 
Leonidas da öldükten sonra kalbi-
nin üzerinde kıllar bulunmuştu .... 

Vücudun kıllı olması erkekliğin 

şanı olduğundan kalbin de şecaat
tan dolayı kıllı olmasını - o zama
nın fikrince - şaşılacak bir şey ol
mamakla beraber11 Tarsuslu meş· 

Bununla beraber, yüreğin • 
gerçekten kıllı olmasa da - kıllı 

görünmesi bile erkeğin .şanından 
olacak kadın kalpleri arasında kıl
lı yüreğe misal hekimlik tarihinde 
hiç geçmez. Onun için, vücutların
da fazla kıllardan şikayet eden 
bayanların yüreklerinde de kıl 

i peyda olacağından üzülmelerine 

l hiç lüzum yoktur. 
Kadınlarda acaip yüreğe mı

sal olarak yalnız taştan yürek 
vardır. Bayanlar kendileri bunu 
kabul etmiyerek, kadınlarda ta~ın 
ancak karaciğerde olabileceğini 

iddia etseler de, taştan yürekli 
kadın elabileceğini erkekler tas
dik ederler ... 

Japonyanın nüfu~u azaldı 

Tokyodan gelen haberlere göre, 
Japon ırkının sistematik bir 

surette takviye>i için tetbirl•r 
alınmaktadır. Bu arada evlenme· 
ler teşvi1< edilecek ve bekarlık 
vergisi alınacaktır. Buna- sebep on 
senedenberi Çinde yüzbinlerce Ja 
pon askerinin ölmüş bulunmasıdır, 
Çin harbi dolayisile süratle arttı
rılan sınai istihsal amele vaziyeti
ni güçleştirmiştir. Bu arada asıl 

mühim mesele aulusunun çokluğun 
dan dolayı arazi isteyen Japonya 
nın şimdi r.ülusunu arttırmaya 

çalışmasıdır. 

ÇAPRAZ IEGLIEINICIE I' İRLANDA 
( Baştarafı ikincide) 

Yunan harbi 
1 2 3 · 4 5 5 7 8 9 10 -l 1 1 1 1 1 ı•ı 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 ı•ı 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 

~, -

4 1 1 1 ı• 1 ı•l I_ 
5 1 1 ı•ı 1 1 1 1•1 
6 -, -ı-ı 1 1 1 1 1 -
7 ., 1 1 1 

1 
1 ı9ı 1 

8 1 1 ,., 
1 ı•ı J_I 

9 ıeı 1 ı•ı 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 

1 ,. 

da Fransaya ve diğer memleketle- Arnavutluk.ta harelci.t YunanLla-
re gönderir. rın lehine inkişaf etmektedir. 

lrlanda ithalatını Amerikadan Klisura~ın şimalindeki yarma hare 
yapar. keti genişliyor. Üzüm suyunun çe-

Bu iktisadi vaziyet göstermek- b d y 11 J nu un a unan ı arın i~ga ettiği 
tedir ki lrlanda bir yandan lngil- araziye doğuya doğ-ru bır çıkıntı 
tereye, diğer yandan da Ameri- teşkil etmiş olan ltalyan mevzii 
kaya bağlıdır. lrlandanın Amerika- çok tehlikeli bir vaziyettedir. 
yı daima saymış olduğunu da göz. 

Yunanlıların iki taraftan yaptığı 
Önünde tutarsak lrlandanın bugün-

tazyik neticesi bu mevziin ğ _,riyle 
!erde Almanyaya değil demokrasi- alakası çok daralmıştır. Debroşe 
lere yaklaşacağına hüküm verme· mıntakasından l)züm suyu cenubu-
miz icap eder. ' ı 

Soldan sağa ve yukardan aşağı 
na geçmiş olan Yunan kıta arı 

Bir esrarcı tevkif edildi Lareda mevkii istikametinde iler-

Londra 16 (a.a] - Sicilya ci
varında Alman hava kuvvetlerinin 
taarruzuna uğruyan lngiliz filosuna 
mensup lllüstriyus tayyare gemi
sinde ki Royter muhabiri bildiriyor: 

" lllüstriyus sicilya boğazında 
tam yedi saat Alman bombardı

man tayyarelerinin hücumlarına mu · 
vallakiyetle karşı koyduktan son
ra bir limana varmıştır. Gemide 
muharebenin izleri görülmektedir. 

lngiliz filosu taarruza uğradı
ğı zaman bir vapur kafilesine re
fakat ediyordu. Evvela iki torpil 
tayyaresi torpil hücumu yapmışlar, 
bunlar g-er.ıinin arkasından geç
miştir. Bundan sonra yedi Alman 
tayyaresi yakla~mağa başlamış ve 
gökyüzü lngiliz gemilerinin açtığı 
baraj ateşi ile bir cehennem hali
ni almıştır. Gürültü cidden kor
kunçtu, ilk tayyare bu cehennemin 
içinden geçerek pike hücumu yap
mış ve 500 kiloluk bir bomba at
mıştır. Bomba açığa düşmüştür. 

Bu sırada 15 bombardıman tay
yaresinin filo üzerinde pike hücu
muna geçtiklerini gördüm. lngiliz 
avcı tayyareleri de düşmanı bir 
hava harbine icbar için geminin 

gövertesinden havalandılar. Biraz 
sonr~ beşyüzlük bir bomba gemi
ye isabet etti ve infilak şiddetli 

sarsıntı yaptı. Büyük bir Alman 
bombardıman tayyaresi de bu ara
dan lllüstriyusun direkleri arasın

dan geçerek denize yuvarlandı.11 
Muhabir, harbin dehşetini tas

vir ve Alman tayyarecilerinin ce
saretini methettikten sonra, müte

akip hücumlar hakkında tafsilat 

vermekte ve neticede 8 düşman 
tayyaresinin tahrip edildiğinit bir 

ltalyan destroyerinin batırıldığını, 

diğer birinin mermi isabetlerinden 
sonra baş taraftan alevler saçarak 
kaçtığını kaydediyor ve harp es

nas1nda bir lrgiliz kruvazörünün 
de bir isabet aldığını fakat hasa
rın çok ehemmiyetsiz olduğunu 

söylüyor. 

Tayyare gemisi su kesiminden 
bazt rahneler almışsa da hiç bir 
yardım ihtiyacı duyCladan limana 
dönmüştlir. 

1 - Libyada lngilizlerin eline Esrar içmekten suçlu Döşeme lemelerine devam ediyorlar. 
1 1 b k b. t hl'k umulmaz. Şimal cephesi şimdilik 

düşen müstahkem bir mevki - mahallesinden Mustafa oğlu Mus- talyan ar, üyü ır e 1 e 
Cefa . hk 

teşkil eden bu ileri hareketi dur- t.'.ili bir cephe manzarası arzediyor. 
tafa, ikinci asliye ceza ma eme- y k • l L - d 

2 . - Beyazlandırmak. durmak için durmadan mukabil ta- Cenupta unan ıt a arı otıs a~ 
sine verilmiş ve sorgusunu raütea-

3 - istirahat eder. I arruzlar yapmışlarsa da muvaffak ğını cenuptan kuşatmak üzeredir-
kip tevkil edi miştir. 

4 _ Tiyatroda facia oyunu- - - +- - olamamışlardır. ler ve Ramiçeden Avlonyaya doğ. 

Sıfat edatı - nota. B" p d ı Çıkıntı teşkil eden mevzi sıkış· ru ilerliyorlar. 
5 - ittifakın başlanğıcı - ır e a Cl tırıldığı takdirde Berat şehrinin Bu kıt'alar şimdi Avlonya lima-

Mihnt:... Ameliyat olmuş. kısa bir zamanda Yunanlıların eli- nına 18 kilometre mesafededirler. 

aranıyor · k ht 1 ·· -ı Bu inkişaf devam ettiği takdirde 7 _ Bir cins vahşi hayvan _ ne geçmesı ço mu eme goru - I 
d l k on birinci t>lyan ordusunun tam 

lar - Lahza. Matbaamızın pe a ma ı- mektedir. 
8 - Eklemenin başı - Ka- nesinde çalışmak üzere bir ltalyanlar halen müstahkem hat- bir çekilme kararı vermesi muhte-

sabın sattığı - Şikarı. işçi arayoruz. Çalışmak iste- !arından atıldıkları için acele ha- meldir. Aksi takdirde bu ordunun 
9 - Bir azamız - Tersi öğ- I • .d I k ·ı · d büyük bir kısmının esir ve imha 

le zam .mıdır. yen erın ı areye müracaat arı zırladıkları bugür. ü mevzı erın e 

1 
1 

----· YUNAN 
ilerleyişi 
muva/fakiyef-
1 e neticelenen 
mevzii muha

rebeler 
Ani bir baskınla, tahkim 
edilmiş bir ltalyan mev 

zii ele geçirildi 

·----· 
Atina 16 ( A. A. ) Selahi-

yetdar hükumet mümessilinin be
yanatına gör;}, soğukların ve kar 

fırtınılarıntn devam1na rağmen 

Yunanlılar mevzii muharebeler 
esnasında bir çok muvallakiyetler 
kazanmışlar ve yeniden üç top 
zaptetmişlerdir. 

Dün sabah cephenin merkez
kısmında Yunan kıtaları bir bas
kın yapara1< tahkim edilmiş bir 
tepeyi ele geçirmişlerdir. Burada 
bir çok mitralyöz, havan topları, 
mühimmat ve sair harp~malzemesi 

iğtinam olunmuştur. ltalyan mu
kabil hücumları tard edilmektedir. 

ltalganlar 2 Arnavut tabu
runu terhis ettiler 
Manastır 16 ( A. A. ) - Roy

terin Arnavutluk hududundaki 
busu•i muhabiri bildiriyor: 

Şimal bölgesinde dün bütün 
gün ağır topçu ateşi şiddetli ol· 
muştur. lngiliz ve Yunan tayya· 
releri Elbasana ve Lin etrafında· 
ki ltalyan mevzilerini bombardı· 
man etmişlerdir. 

ltalyanlar tarafından kuman
da edilen son iki Arnavut tabu
n da terhis edilmiştir. Zira ltal
yanlar artık bunlara göveneme
mektedırler. Arnavutlar husumet
lerini gittikçe açığa vuruyorlar. 
İtalyanlarla teşrik mesai eden ye

gane Arnavutlar gayri muntazam 
çetelerdir. isyan hareketinin baş
hca mcrkez.İ Bera.t Elbe.s.a.n arasın

daki bölğedir. Fakat isyan şimale 
vo cenube doğru genişlemektedir. 

Bir ltalyan deniz altısının 
büyük muvf /akiyetil 
Atina 16 ( A. A. ) - Siklad 

adaları civarında bir düşman de
niz altısı suyun yüzüne çıkarak 
Piijda oturan bir polis memuruna 
mitralyöz ateşi açmı.ştır. Polis me
muruna bir şey olmaınışhr. Deniz 
altı dalmış, g·özden kayıbolmuş-

tur. 
Yunan Tebliği 

Atina 16 ( A. A. ) - Yunan 
resmi tebliği: 

Muvaffakiyetli mevzii çarpı.
malar olmuş ve bir mikdar esirle 
bir çok harp malzemesi ve bu 
arada dört top alınmıştır. Yunan 
emniyet nezareti tarafından neşir

edilen bir tebliğe göre, dünkü

gün memleket dahilinde sükunet
le geçmiştir. 

==--
Arnavutluk harekatı Yunan ordu
sunun zaferiyle neticelenmi~ ola
caktır. 

1- d f 1 k t - t ki . edilmesi mümkündür. Ve Bo"ylece 
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Çakıcı çetesinin istirahat için tahas
sun ettiği yeri öğrendi. Çakıcı çe
tesi Güvendik köyü civarında bir 
çiftlikte eğleniyordu. 

Muhtar efendi derhal Aydına 
döndü, Vaziyetten Mehmet Ali 
paşayı haberdar etti. Paşa sabır
sızlıkla soruyordu: 

- Emin misin Muhtar efendi, 
Çakıcı çetesi hakikaten orada mı? 

- Hiç merak etmeyin paşa 

hazretleri. Ben tahkikatımda aldan
mam. 

..- Peki oğlum. Şimdi ne ya-

ı: Ç A K 1 C 1 E F E \ı Zeynelv~::~m Sun j 
palım? 

Bendeniz mevcut zaptiye 
kuvvetleriyle debboy muhafızlarını 
alırım. Siz de lzmire şifreli bir 
telgraf vererek kuvvet isteyiniz. 
gidip çiftliği muhasara . altına alalım 
ve bu şakileri hayyen, meyiten ele 
geçirelim. 

Mutasarrıf Mehmet ali paşa 
öyle yaptı. lzmire bir telgrarf wrdi. 
Aydın mutasarrıfının telgrafı vila
yete geldiği zaman Kamil paşa 

makamında yoktu. Vali odasında 
Sait paşa yalnız oturuyor, babası
nın gelmesini bekliyordu. 

Maiyet çavuşu şifre ile içeriye 

girdi. 
- Paşa hazretleri, Aydından bir 

şifre var. Acaba konağa gönder
sem mi? 

Sait paşa kuşkuda idi. 

- Ver bakalim, dedi, mühim 
bir şeyse babama kendim gütürü
rüm. 

Ve telgrafı aldı. Şifre katibini 
çağırttı. Mehmet Ali paşanın tel
grafını okudu. Bu telgrafta mevcut 

kuvvetin Muhtar efendi kumandasına 
verildiği yazılıyor ve Çakıçı çetesi
nin tabassüngahı bildirildikten sonra 
lzmirden kuvvet isteniyordu. 

Sait paşa güldü. Tam o sırada 
da Vali Kamil paşa makamına gel· 

mişti. 

Ne var sait? O ne? 
Aydından bir şiire efendim. 

Çaı.tıcı çetesinin yeri öğrenilmiş. 
lzmirden kuvvet isteniyor. Müsaade 
buyurursanuz bu mel'un herifin 
tenkili şerefi bana nasip olsun. 
Gidecek kuvvetin kumandanlığını 

ben deruhte edeyim .. 

Kamil paşanın yüzünde endişe 
çi1gi]eri belirmişti. O pek çok sev· 
diği oğlunun hu kanlı maceralara 
atılmasına taraftar değildi. Ya ma
azall•h bir kurşun isabet etseydi? 
Çakıcı efe ile şaka olmazdı. Bu 
adam kara Sait paşa gibi bir ada
mı düşündür.nüş ve batta .. Yıldır

mıştı. 

- Olmaz 
- Neden olm!Bın paşa baba, 

dedi, müsaade buyurmanızı çok rica 

ederim. 

Ve mahzun olmuş gibi boynu
nu bükerek ayakta bekledi. 

Karni! paşa merhumun en büyük 
zaafı işte bu Saittir. Ona asla da

yanaIJlaz, onun arzularını asla kat'i

yetle reddedemezdi. Bu sele; cie 
böyle oldu ve Sait paşa takip ku· 
mandanlığına tayin edilerek Aydına 
cevabi şiire verildi. 

Müfreze geceleyin hususi trenle 
hareket ederek Aydına vardı. Sait 
paşa derhal mutasarrıfı görbü. Muh · 
tar efendi çağırıldı. Kendisinden 
izahat alındı. 

Sait paşanın gözlerinde şeyta
netkarane bir şimşek çakmıştı. 
Derhal takip müfrezesini üçe taksim 
etti. Muhtar efendiyi yanlış istika
mete yolladı. ikinci müfrezeyi de 
Muhtar efendi müfrezesinin tama· 
mile aksi bir istikamete memur etti. 
Çakıcı efenin bulunduğu çiftlik 
istikametine de bizzat kendisi iler
ledi. 

Mutasarrıf Mehmet ' Ali paşa

nın yanında verilen karara ırör• 

bu suretle hareket maksadi temine 
en muvafık hareketti. Gerçi müla
zim Muhtar efendinin bu işe pek te 
aklı ermemişti, fakat ne yapsın ki 
kendi mülazimdi, karşısındaki ise 
mirliva idi. 

ÇakıC1 çetesi hakikaten bir 
gece evvel o çiftlige gelmişti. 

Muhtar elendi hiğ te yanlış haber 
almamıştı. Efe, sedire uzanınış İsti

rahat ediyordu. 
Kendisinr} karşıdan bir müfreze 

geldiğini haber verdiler. Çete der
hal toplandı ve icabeden tertibat 
aldı. Faka! müfreze o kadar ted
tedbirsiz ilerliyordu ki şaşmamak 
kabil değildi. 

Zaptiye kuvvetlerinin biç bir 
şeyden haberleri olmadığı anlaşılı· 

yordu. Çakıcı efe bu hali bittabi 
farketmei<te gecikmedi.Kızrınlarına 
hitaben: 

- bunlar bizim burada oldu
ğumuzu bilmiyorlar. Mecbur olma
dıkça kı>rşun atmıyalım. 

Dedi ve dürbünü eline alarak 
gelenleri tarassuda başladı. 

(Devamı Var) 
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BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 1 

16 lkincikanun 1941 
Piyasa cetveli 

E.na= En çok 

• Kr. S. Kr. s. 
l - Klevland 60 

ll • ,. 
Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 47,50 48,50 
Kozac ı p 51 

- l\1a.Parlağı 49 50 
Şark buğdayı 

Susam 26 
Y.Çiğidi 

Koza 12 _ __.,.__,____ 
Ankara Kambiyo Borsası 

16 lkincikanun 1941 
Kr s. --

Sterlin 5 24 
Dolar 132 20 

lfc!i•i.'Jvp ] 
Ankara Radyosu 

( 17 lkincikfinun Cuma J 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Ajar.s haberleri 
8,18 Müzik : Halil Program 

(Pt.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko -

nuşma 

12.30 Program ve memleket 

saat ayarı 
12.33 Müzik: Şarkılar. 

1:.!,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: ŞAil.KILAR ptoır

ramın devamı. 

13.20-14.00 Müzik: Karışık prog-
ram 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo "Svving" 
kuarteti ( 1. Özgür ve ateş böcek
leri ) 

18.30 Fasıl Heyeti 
19.00 Müz!k: Peşrev ve Saz 

semaileri. 
19.15 Müzik: Yeni şorkılar. 
19.30 Memleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
19.45 Müzik: Seçilmiş eski şar-

kılar. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 

21.30 Konuşma [iktisat saati] 

21.45 Müzik : Radyo salon 
orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
idare.;inde) 

l. Gui: Şenlik (Polonez] 
2. Braga: Serenad 
3. Massenet: F.leji 
4. Lindner: Bagatelle (FanteziJ 
5. Yvaın: Dudakların 
6. Micheli: Karanlıkta buse 
7. Micheli: Memleket aŞkı 
8. Brahms: Macar dansı, no. 9 
9. ]<>h. Strausa: llinbir gece 
10· Artok: Güller Seranadı. 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tab
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
('.'iat) . 

22.45 Müzik: Radyo salon or· 
kestrası programının devamı 

23,00 Müzik: Dans Müziği (Pi) 
23,25 / 23,30 Yarınki prog· 

ram ve kapanış. 

Yeni Eczane 
( Belediye yanında ) 

r:=:=:::::::::::=::::::~

l 1c A Jri:: v 1t: ~1r 1 
17 lkincikanun 1941 

CUMA 

YIL: 1941 - AY: 1 Gün: 17 Ku•m 71 
Rumi 1356 - 11. Kanun 4 
Hicri 1359 -Zilhicce 19 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
! DOKTOR ! • • • • i Kemal Satır 1 
• • 
: H ast al arını hergün : • • 
: Kızılay caddesindeki mua- : 

! yene evinde kabul eder. (9) i 
1
• o . ......................... . 



.. 
4 BUGON J 7 fıdnciktnun J 941 

D •I KKAT• Kasanızda Parayı!...Havalarınızda Tayyareyi çok görmek · isterseniz mutlaka 
• HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. . 
Adres: A O ANA MERKEZ OTEL 1 A .L T 1 N O A 

HOROZOGLU gişesi. Şub ·esi yoktur. 383 

BU AKŞAM 
Galiçya Harbinin Dehşetinden Heyecanını Rus Balıılaykalarının 

Baş Döndürücü Güzelliğinden İlhamını ve Rus Mu$ikisinin Çılğın Nağ• 
melerinden Ateşini Alan Sesli Sinemanın On Senedenberi Yaratabildiği 

En Büyük Sinema Şaheseri 

COlll IMPIRYAl) 
--ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-to-

TAN 
• 

SINEMASINDA 
BU AKŞAM 

iki Büyük Macera ve Heyecan Filmi Birden 
( 1 ) 

Ken Maynard'ın seyredenleri merak ve 
Heyecan içinde bırakan en son filmi 

Büyük intikam 
( 2 ) 

Genç ve Ateşli Artist 

BOB BAKER 
1 Tarafından canlandırılan Merak ve Heyecan içinde bırakan en son filmi 

SÖZL ıLI== I._ _K_A_RA_H_A_Y __ D_U_T_I Harika Film Şerefine t evkalade Sine.ma Müsameresi 

RA$ l.fOll!EfRDI : Pek Yakında Pek Yakında 

!)~ İSA MiRANDA ve RAY MİLLAND 
\~ o:I<KAl: Numaralı Koltuklar ve Localar Sabahdan itibaren Satılmaya BUYUK KASIRGA 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Umumi neşriyat müdürü : 

~ başlanacaktır. T~ U eil'o ın: 212 

(1!~~~~~~~~~~!0 
AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer : 
[BUGÜN} MATBAASI-ADANA 

İLAN 
Seyhan Defterdarlıktan: 

3843 sayılı muamele vergisi kanununa ek olan 
ve 15 - Kanunsani - 941 tarihinden itibaren mer'iyete gir
miş bulunan 3973 sayılı kanun mucibince 3843 sayılı · mua
mele vergisi kanunun 12 nci maddesinin "A" ve B fıkra
larile küçük san'at muafiyeni haricinde bırakılmış ve 27 nc! 
maddesile götürü vergi talebinde bulunmak hakkı da ta
nınmamış olan mükelleflerden Trikotaj, pilastik eşya, Kun
dura kalıbı, Ökçe, Kese kağıdı TP.razi, Baskül ve bunların 
Montaj işlerini yapan sınai müesseselerle , Nufusu otuz bin 
ve daha aşağı olan mahallerde bulunup muharrik kuvvet 
kullanmıyan ve işçi sayısı müessese sahibile birlikte onu 
geçmeyen boyahanelerin ve birde yeni kanunu:ı 3 ncü 
maddesinin B fıkrasında yazılı tabakhanelerden mua
fiyet haricindeki derileri imal edenlerin y a 1 ı n ı z 
bu derilerden dolayı ödeyecekleri vergilerin götürü usulde 
alınmasma cevaz verilmiş ve kanunun muvakkat maddesi 
hükmüne göre bu suretle götürü vergi talebinde bulunmak 
hakkı tanı '.lmış olan mükelleflerde isterler ise 1940 mali yılı 
vergileri de bu usulde alınacağı ve d:ğer tarafından 3843 
sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince götürü vergi talep 
etmek hakkını haiz olanların 1940 mali yılı vergilerde ister
lerse götürü olarak alınacağı maliye vekaletinden emir ve 
tebliğ buyrulmuş olduğundan bu iki zümre mükelleflerden 
1940 yılı vergilerin de götürü vergi usulünü isteyenlerin ilan 
tarihinden itibaren bir ay içinde yazı ile müracaat etmeleri 
ilan olunur. 384 

Koşunuz ••• Koşunuz ••• Koşunuz •••• 
Nereye? Asfalt caddede dörtyol ağzın
da NECiP ÖZYAZGAN ticarethanesin 

Dünyanın eni sağlam ve emsalsız bir bisikleti olan 
DÜRKOP . 

941 model marka b ·sik) eti er ı n mevcudu 

t u k e n m e d e n b i r ta n e d e s iz al ı n ı z. 

Portakal bahcesi me-, 
raklılarına müjde: 

Gayet iyi ve fenni bir su
rette yetiştirilmiş turunç fi
danı ve iklimimize en uygun 

' 1 ·--
nevilerden afılı portokal fi. 
danları vardır. f steyenlerin 
lütfen sebze hali karşısında 
Salih Zeki Bugay ticaretha
nesine müracaatları. 

Telefon: 74 
353 31-1-3-5-7-9-11-13-15-17 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplar1 

1 9 4 1 I K R A M I Y .E P L A N 1 
K E Ş 1 D E L E R: 

Küçük Tasarruf Hesaplan 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Ağustos, 3 lkincifeşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 

" 
1000 

" - 3000. .. 
2 .. 750 - 1500 . .. 
4 .. 500 

" - 200J . .. 
8 .. 250 

" - 2000. 
" 35 

" 
100 

" - 3500. .. 
80 .. 50 .. - 4000. .. 

300 .. 20 
" - 6000. .. 

TUrklye it Bankasına para yatırmakla 
nız para birlktirmit ve faiz almış olmaz, 
zamanda talilnizi de denemiş olursunuz. 

yal
aynı 

377 

Seyhan Cocuk Esir- ! 
1 

geme Kurumu Mer-
kezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Seyhan Merkez kongresi 21 
Şubat 1941 cuma günü saat 
( 16 ) da Abidin paşa cad
desinde Pamuk ihracatçılar 
Birliği salodunda akdedilece-

KIZILA YA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

ğinden Kurum aza ve kaza 
delegelerinin mezkür gün ve 
saatte yapılacak toplantıya 
gelmeleri reca olunur. 382 

~IA\ TIBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

/şden Aıı/ayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anada/unun En Güzel Gazetesidir • 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır. Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

lşlerir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve HU$ıııi Müeueuı.,. Gibi Si:ı de : 

e işlerinizi CIUGUN) -Matbaasında Yaptırınız. il 

Cetvel klsmlnda ı Resmi ve ticari defterler, faturalar, 
ı ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. Tabı 

n güıel düğün ve nit•n davetiyeleri, el 
kısmında 1 ilinları,kartvizitler,k!ğıt ve zarf başlıkları,her 

1 boyda mecmua,broıur basılır. C ·ııt kısmında Her boyda kitap ve mecmua en temiz 1 malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : 1U6 U iM - Adana 


