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DON NEŞREDiLEN PAMUK KARARNA
MESiNiN ESASLARINI NEŞREDiVORU 

Almanya Bir Prestij 
Meselesi yapacak mı? 

Yazan: Cavit Oral 
Aabn· 2 

B ir devlet adamının z • a f ı ' 
idarei mulabatcıbjı az kal

llD kos -koca bir milletin bllrriye· 
tini Ye iltilcllliai tehlikeye diifiirü· 
,_a. liaplh yalnız sulh ve ·~
kan zaYiyelİnden rören, rahatbgı 
... konforu her ıeye tercih eder 
............ aalifk&ller ve mücadeleler 
karpmda çarei tellimiyetta balan 
Yarotlavyamn sabık bqvekili 
Zvetkovit ve hariciye nuın Mar
koviç'iD OçGzlO paktaıirmelerl Ya· 
rotlav mWetine en korkaaç ve fe. 
llketli akibetleri "hazırbyabil~ 

bir badiH ol•afbl· Fakat r•t 
knba Z&IMDıocla vuiyete mildaha· 
le etmeli, tarihte Şovalye babası 
kadar keadilin.e de nam bırakacak, 

Atiaa 3 (a.a) - Ya6an kralı, lnl'iliz hariciye nazın Eden ife ,. .. 
neral Dili yeniden kabal etmiftir. (Almanlar Edenin Belgrada fid ... k 
yeni Yurotlav hllkllmetiyle temular yaphfiada israr ediyorı.r. R..U.. 
fnriliz hariciye nazırıam Atineyi ziyaretinde alınm11tır. Edenin yuaıa· 
daki Yuan bqvekili Korizistir.) 

'"P ve saJtı yqatacak bir ..,.t. Şa halde Berlin'in ve Roma'nm 
te clevletiD liyuetini . eline ....,., .... tebditklr talepleri karpmda 
'\'apelaYJA'JI -hakkak ki aç .. : zaten bOtOn ba lhtim•lleri pz 
._ Munncla tatta. yoku etki önllnde tatmq olmuı lbua l'elen ........,_J &rkek ve korkak sİJ•· Simoviç hlkOmetinin bir zaman 
MtJ.i de•am eÜIİf ve ilçlzl~ pa~· kazanmak isteme1i kadar tabii bir 
bD Yarotlav milletine ta~ etti- ıey tasavvur olonabilirmi?. bana 

Adisabeba 
Yaamur mevsiminden 

evvel ieOal edilecek ti prtlann tatbikine geçılmlf ol· kartı mihverin İSi! derhal harekete 
saydı Balkanların cesur ve yard- geçeme)'tşi bir harbi yapacak kadar· Kahire 3 ( A.A ) - lnriJizl49• 

..,.; milletlerinden birisi olan bu tahşidatı olmadığından yeni hazır· rin yağmur mevsiminden ~V!el 
mill.t·aa yakmda Romanya' dan daha k Adisabebayi ve Musavvayı ıtr•I 

lıkların ikıailini bekleme zarure· d B 
fena daha kanfık ve mihverin ar· ? ç- edecekleri zannulanmalı:.ta ırAI. a 

' ld b" An . tinde olduğu r.nlaşılmazmı un· hareki.t devam ederken man 
1111ana aypn bir pkj e ır artı kü Yu .. nalavyanın Ür.üzlü paktın d ltalyan· içinde tarilıİDİD karanhk bir devre. • T kuvvetlerine istinad e en _ 
Mi,...yacatuu ııpbeetm...ıiydi. uzak fU'k ortalı Japonyanın bari- lann Libyada bir mevcudiyet fi: 
Kraba la•iik hareketi ve Simovlç ciye aazm Mabaoka'nm Berlinde termek teşebbüsünde balanaca 
.-11..1 --L- ve ~ bir ad••• lk· baladafa bir •ada mihveri ha· Omit edi.lmektedir. Orta-•k 
·- - - -iL ... d-:-1:- ele H:&l~ K h 3 ( A.A) ..-tidar .. wkilae selmeli Yaroelav- ı- -11 _,,._._ ~ a ıre - li .. 
,.• .. iMi s&a ba tehlikeli vaziyet• k&tl bir vaziyete dliflren "8t v• laailiz amami karargahınm t~_ıı: 

ı· y ..... ı. hareketi Führeri iki bİ'ar kartı· Libyada ileri kıtalanmız ,.e-
t• kartanaıtbr.Fakat 0

s-YJ• dabia'nın timaliadeki mevziler be-
baadan IODl'a ne yapacakbr? itte smda bırakm11tır. Bu sebepten rine reri çekilmişlerdir. Bu htlare: 
fimdilik te.ıtmmüle pyan nokta bu· Muıolini gibi henüz mağlubiyete keti dilfman motörlu kuvve ~n 
dar. Yurotlavya henOz Öçnılü alışmamış ve prestijini kırmamış takibetmiştir. Eritrede boyllk mık· 
pakb red etmemiftir. Belrrattan olan Alman şansölyesi ya Yugos.. tarda esir ahnmıttır. Bir çok jflf· 

ba l · ho lavya'yı zorla ve askeri bir tazyık man askeri de sarılmış ve yak fil• relen haberlere kı ırsa yenı • m1ttır. BOyük miktarda top. veHbarp 
kamet, eıki bük4met tarafından ve muharebe ile Üçüzlü paktın malzemesi ijtinam edilmiftil'· are· 
imza edilen pakb, muahedenin h6kGmleri ve prtları içinde tut- kit Asmaranın cenubunda ~evam 
..akledi~ -•tlar ve mecburiyetler mak isteyecek veya preıtij fe- etmektedir. H~istanda ilen kı:· 
,. •• ..- dakirlıjında bulunarak hldisata lanmız Adisabebaya 290 kilom~ e 
....._.. war edilmedikçe, mih· k Ei L"-''- - m-••fede demirvola uz· _. .. de Mıes-. uymara çahfaca tar. er u.uıae- - -,, --
vwba pnstijini tamamile kırmamak leri objektif bir röriifle takip ede- soyu ifial etmiştir. ileri 1ıareketi· İçin bir lormalitel f9klinde muha· Hitl • ti" maz" devam etmekted'ar. f cek olanak, enn pres 1 mese-
ua •tme1t ve aynı zamanda at'i rc1· .ı.:_ Amerika hu··koıne· bir bitaraflık siyaseti takip etmek lesine çok ehemmiyet ve lgaui 

L-L-• edebiliriz Zira Yunan mea- 1 it 1 dan •• r6rGn&yor. ....... t 1 n n a ya 
Ba liyuetin YaroaJavya için el..mde bir emrivaki karşqında t a 1 8 b 1 

· • ld 8 b .._ ki kaldı.ı.. aöylenditi halde Alman samımı o ajana f p • e .... eme e •• Nevyork 3 [a. a.) _ Ameri.ka 
L.-- ber L-- t •-- ..a__ dlktatörö mihverin prestijini kur-
uwra • uua•n uavvar..-.aUllll dd h"kAmeta,0 Nevyorktakı· ltalyan ata. • 11.... -~• mih L da tarmak i"'in uan bir mü et Ro- u u I l 
en_,. .uuen ver 110&rf111ıı T pd k ,-·inin .reri çaj1nlmasmı ta.Y•.n 
L!___ L L • • maayada taL·idat ya ı tan ve ..... 
umru AW .. a:unma.. ıc;m ya· ut hOkOmetinden resmen istelilftir. 
pd=m da pekıa•lıte••ldir. Buliaristanı da kmdi safına katbk Atafe, Amerika limanlarında vaz'i· 

Dlter taraftan Bwliııdeıı inti· elan sonra rerelc d6nya efkin ama- yed edilen ltalyan ve Alman tica-
.. ecl• hav .. islene, YatoaJav· miyesinde ve rerekse tarihte ken. ret vapurlarındaki sapotaj hareke-
yadan Alman ve ltalyan balkmıa dili için makbul ve muteber bir tind• medbaldardır. 
•apar c1oı..., tiren doıua .,...._ hareket oı.ıyac•iı muhakkak olan Matsuoka Romdan 
dıldanm bildiriyor .Hırvatlarm s.rp- Y anam.tana tecavOz etmek kutile 
lardu ayrılmak istedikleriııi " Yanan hadatlanaa gelmiş çatm11 ayrlldl 
A11MD ruetel..aüo YaroaJavy•'JI ve dayanqbr. Sada göst•riyor ki Roma 3 ( A.A ) - Japonya 
elld Çeko.lovakya vaziyetine Hitl• keadi preıtij ve otoritesi hariciye nazırı Matsuoka bu sabah 
~klerW ve mdıveria y.,_.iA için pek titiz davranmaktadır. Romayı terketmiftir. Matsaoka İl-
..,.._ 091lzl8 pakta tam b Ona içjq Hitleriıı YufOl.lavya'yı 

1 

tasyoııda bllkOmet erkinile halk 
-... ... t talep ettlld..w Uber itclea yakmak nretile bir müddet ldltleleri tarafından t .. yi edilmif ve 

/0.-.U ua.14.J alkıtlan•lfbr. 

Yugoslav 
Alman 
harbi 

Kaçınılmaz 
bir hale geldi 

OskUp Uzerinde meç
hul tayyareler dolQtı 

Alm•n motBrtU lut· 
• 1 • r ı IM•carlst••• 
... dlı Yugoslev llU· 
dudondtl topl•nı,orw 
Yugos .. "'9 umumi ..,... .............. . 
eb&Nlf Uwe 
Ankara 3 [Radyo l'&Zetui J

Y ..... vyadan p&ea haberler ye
ni lılkQmetin Yapalav bitaraflık 
w iRlldilind• biç bir feclaUrbkta 
balGD1Uaap uimlcir olclaiana 
bildirmektedir . 

Romadan sızan haberlerden, 
ltalyanın Yal'oslavya ile mihver 
araıında bir muharebe çıkmasını 
istemediii anlqıbyor. çünkü Ar
navutluktaki vaziyeti güçleşecek, 
Ya~slavyanın arkadan müdabale
ıile belkide böyle bir harp ltalya 
için fellketle neticelenecektir. Ro· 
ma, ihtilifm harbe kadar varma· 
masa için Berlini tazyik etmektedir. 

Yugoslav kralbk meclisine biri 
Sırp, biri Hırvat, biri Sloven ol· 
mak üzere 3 azi tayin edilmiştir . 
Bu, Yugoılav tesanüdünü göster-
mektedir. Hırvat lideri Maçek bo 
aqka!D Zağrepten Belgrada rele· ce tir. 

Yeni kabineye devlet nazırı 
olarak alınan, bilahare Moskova 
el 'l°"' d çı ıgın e kalaıaıı muvafık görü-
len Gavn'I · •· h · · ~ ovıç m ancıye nazırlı-
llna fetirilmeai mevzuu babisdir. 
Bu hadise dikkate liyık -görOl· 
lllektedir · Gavriloviç işci ve çiftci 
Partisinin reisidir. Moskovada sem· 
Pati uyandırmıştır . 

y oroslavyamn askeri hazırbğı 
U11tuaıt seferberlik manzarası a). 

llllftır. HükGmet bu gün yarın 
uauıllli tef erberliiini resmen illa 
edecektir. 

Gelen haberler Alman mot6r
lü kuvvetlerinin Macaristan& rir
ditini, Yuroılav budunda taplan
dığını bildirmektedir • 

Nevyork 3 ( A.A) - Belgrad· 
dan Nevyork Taymis razetesine 
bildirilclitine fÖre, Yugoslavya ile 
Almanya arasındaki diplomatik 
müzakerelerin bir c;duııaza girdi· 
tini ifp edillllİftir. Belrradın yük· 
ıek diplomatik mahfillerince vazi-
yet Omitsiz ve harp r•yri kabili 
içtinaptır. 

Bela'rad !t ( A. Ai) - Resmen 
bildirilditine fÖre H1rvat lideri 
Matek Yaroslavya .. Batvekil ma· 
aYialltini kabul etmistir. 

( Yaıoalayaya ait 

Kimler beganname 
verecek?~iraatban 
kası hükiimetin el 
kogduğu pamukları 
hangi/ iatlar üzerin 
den satın alacak? 

Ankara 3 (Husul mohabirimiz-~-==================-mii1 
den telefonla aldık ) - Pamak 
mevcudiyetinin beyana tabi tutul· 
masana ve beyan edilt:n pamuklva 
el konarak bir ktsmıntn mübayaa· 
sına dair koordinasyon heyeti ka
rara vekillerce tastik olunmuş, bu 
gün resmi gazetede neşredilerek 
meriyete girmiştir. Bu kararname 
esaslarına göre: 

1 - Milli korunma kanununun 
muaaddel 31 incıi maddesinin son 
fıkrası hükmüne müsteniden ika· 
metgih veya ticarethaneleri Sey· 
han, lçel, lzmir, Manisa, denizli, Ay· 
dın viliyetleri ve İstanbul fehri da· 
bilinde bulanan müıtabsil, tacir ve 
ya ~ayri tacir hakiki ve hOkmi 
bil'amam '*hıılar ile Türkiyede 

rnevcad bil6mum iplik ve mensucat 
fabrikalan ellerinde bulanan pamuk· 
ları işbu kararnamenin neşrini ta-
kip eden 7 gün içinde bir beyan
name ile en yakın ziraat bankuı 
tabeline ~••o• .elmaf
larclır. 

2- 1000 kih;dan .,.,.. mik
darde kosa veya fliltli ", ile 500 
klloclan qafı mikdarcla çlrçırlan· 
anı v91a balya hal"mde pamak be· 
,ana tabi dejildir. 

3 - Ba karar metaiade geçen 
pma•k kelimelinden koza, çigitli, 
çlf'9ll'laamlf ve balye halinde her 
tlrlO pamak anlqdır. 

4- Birinci maddede yazılı ta· 

/Dntum Dördiinclül./ 

ırakta darbel hUkO
met te9ebbüsU 
Bağdal 3 (A.A) - Taha pqa 

El Haşimi Irak kabinesini teşkile 
muvaffak olamamıştır. Bazı gene
raller bir bük'1met darbesine te
ıebbüı etmişlerdir. Henüz tafsilat 
yoktur. Kral naibi Basraya gitmiştir. 

Dahiliye memurlarının 
yaş tahditleri 

Ankara 3 (Hususi muhabiri
mizden) - Dahiliye memurların· 
dan bir kısmınm tabdidisinlerine 
dair kanunun ikinci maddesinin 
birinci fıkraıımn deiiftirilm91i hak· 
kındaki kanuun layibuuıı blkamet 
meclise vermiştir. 

Teklif edilen ba tadile nazaran 
nahiye mildllrl*İnin bittin maq 
dereceleri için yq haddi 55, mül· 
kiye mOfettişlerile kayıııakamların, 
emniyet müdürlerinin ilk dereceleri 
için 56, bir derece yalanlan için 
58, bunların daha yukarı derece
lerile mlülkiye bq müfettişleri için 
60 olacaktır. 

Koıd T ele/d ·----4 
Macar 
Başvekili' 
intihar etti 
Kabineyi Hariciye 
nazırı taskil edecek 

ANADOLU AJANSI 

BadaP91te : 3 - Roıter 
bildiriyor: 

Macar Başvekili Kont Teleki 
gece intihar etmiş ve bu sabah 
cesedi •dasında bulunmaftm 
Bırakmış olduğu mektupta Teleki. 
güç ve bedbaht vazifesine devam 
için kendisinde kifi kuvvet l'ÖI'· 
mediğini bildirmittir. 

Başvekilin intiharını l'İzli 
tutmak için bazı t91ebbüıler ya· 
pılmlfl&da ha tetebbüsler mu
vafık olmamlfhr. Haber çok derin 
bir teeuür basıl etmiştir. Otollli 
neticesinde Macar Bqvekilinin 
intihar •tmit oldaianan teyid 
edildiği resmen bildirilmiftir. 

Badapeşte : 3 [ A. A. ] -
Dahiliye nazınoın riyasetinde 
toplanan bir nazular heyeti içti
maını müteakip hllkOmet istifa 
etmiştir. 

Badapeşte : 3 [ A.A. ] -
T eleki kabinesinde Haric~e naztn 

Bardosi ymi kabineyi tetldle 
memar edilmiftir. 

DUnp wul•etl k•,.ı•ınd• TUrld'8111n durUlllU 

Kazalanmızda da kon 
feranslar verilecek 
On bet Mebaaaaauz tarahndan yardan malatelif köşelerinde 

vuiyeti karşqında Türkiyenin darama • mevaaa etrafında lr<lili61•• 
verildiii mal6mdar. Ôirendiiimize l'ÖN G.H.P. Seyhu ~ 
heyeti de muhtelif hatiplerimiz tarafından kualarda • ...,., 
kooatmalar yapılmumı -.vahk l'ÖNJlftlr. 

Belediye Reisimiz rrc...m Eneriar Kadirliııle, 
Metonan Kozanda, Tal:aa TOl'09•a F.U w 
nin Ceyhaııda, Kealal SabnD 
Bahçede, Mab .. t 



2 SUGON 

MESELELER---

Harp ekonomisi ve milli 
korunma kanunu 

1REALiTE1 

Isırgan Otu 
~- Bir Tren Faciasının 

. 
Avrupa harbinin şiddetlen- Milli korunma kanununa müs-

mesi ve memleketimize teniden hükOmet hem kendi fabrika-

(e:! armısakh Nohut ezmesi, 
o;;;}) turşu, soğanlı salala gibi 

mezelerle akşam rakısını çek
tikten yarım saat, bir saat son· 
ra midenin halini tasavvur bu
yurunuz. Tabii fermantasyon baş
lamıştır; gaz tazyiki mütemadi
yen artmaktadır; ikide, birde 
lağım patlaması kabilinden bir 
geğirti geliyor ve ağızdan dışa
rıya tasviri de, tasavvuru da 

•• makinist •• onune geçen 
yaklaşması ve bu harbin tesirleri- larında istihsali arttırmakta, hemde 
nin gün geçdikce artması harp ve hususi lstihsallerin azami istihsalde 
harpla aJikalı iktisadi meselelerin bulunabilmelerini temin için bu sayı 
tetkikini icap ettirmektedir. lanlara benzer tedbirler almaktadır. 

insanlar dünyada birbirinden Harp, memleketteki sivil ih-
ırk, lisao, kültür ve iktisadi men· tiyaçları karşılayacak mad· 
faat bakımların· y A z A. INJ deleri azalttığın 
dan ayrı miJletler dan bazı şeylerin 

halinde yaşamak- Hazım Atıf Kuyu· cak istihlakinin .~en'i 
ta ve bu millet- veya t.ıhdıdı ve 

ler arasındaki ihtilaflar maalesef yahut da istihlak şekillerinin tayini 
umumiyetle silahla hal edilmekte, icap eder. Bu gün Avrupada bir 
daha doğrusu hal edilememekte- çok şeylerin istihlakini men veya 
dir. Hulasa, ailahh ihtilaf dünya tahdit etmemiş hiçbir memleket 
milletleri için kabul edilmesi lazım kalmamıştır. 
a-elen vakıalardan biridir. Bu se· Milli ekonomiyi müdafaaya 
heple her millet ekonomisini silahlı hazırlık bakımından kuvvetlendire-
bir ihtilafın mevcut olabileceğine cek olan bu gibi tedbirlerden faz. 
göre ayarlamak mecburiyetindedir. lasına henüz memleketimizde lüzum 

Bir memleket açık denizlerde görülmemiş, yalnı:.: benzin istihlaki-
sefer eden bir gemiye benzer. Na· ni tahdit için otomobillerin seyrü-
sılki bu gemi iyi havada yoluna seferine bazı memnuiyetler konul-
çıksa bile fırtınalı ve boralı ha- muş, kağıtdan tasarruf için gazete 
valar için hazırlanmak mecburiye· sahifeleri ve devlet devairinin kır· 
tinde ise, millt"tlerde sulh içinde tasiye tahsisatı tahdit olunmuş ve 
yaşasalar bile kendilerini alakadar her türlü tenvir maddelerinden is· 
eden bir harbin her an çıkabile- tifade için de yaz saatı tatbik o-

l lunmuştur. 
ceğini göz önünde bulundurma arı Yalnız istihsali arttırmak veya 
icap eder. Bir gemi fırtınaya tu- istihlaki azaltmak da fevkelade hal-
tulduğu zaman yolcuların ferdi 
rahat ve menfaatları değil, umu
mun yani sefinenin selameti düşü
nülür ve icabında herkes kapda· 
nın emri altında bu maksat için 
çalışdırılabildiği gibi gemiyi hafif
letmek icap ettiği takdirde de en 
kıymetli mallar bile denize atıla
bilir. Milletler için de aynile böy
ledir. Yakında bir harp olan mem· 
leketler bütün enerjilerini istiklal
lerinin ve milli bütünlüklerinin se
limeti için sarf etmek ve icabında 
devletin emrine bütün mallannı 
amade bulundurmak zaruretindedir
ler. Netekim, en liberal diye tanı
lan lngilterede bile bütün ferdi ser· 
vet ve emval, kralın emrine bıra· 
kılmıttır. 

Harp vaziyetlerinde memle· 
ketin ekonomisini bu icablara göre 
ayarlamak için sür'atli ve fevka
lide tedbirlere ihtiyaç vardır. Mu
harip veya bitaraf heman her 
memloket bu tekilde tedbirleri 
alabilmesi için hükQmetlerine li
zımrelen salahiyetleri vermişlerdir. 
Geçen senenin Kinunusanisinde 
neşrolunan ve Şubatında tatbik 
mevkiine giren Milli Korunma ka
nunu işte böyle fevkalide hallerde 
icra Vekilleri heyetine bir takım 
vuife ve salihiyetler veren bir 
kanundur. 

Harbin Milli Ekonomi üzerinde 
ne gibi tesirler bıraktığı ve bu 
tesirlerin Milli Korunma kanununa 
müsteniden alınan ne gibi tedbir
ler ile karşılanmasının düşünüldü
ğünü tetkik faydalıdır. 

Harp herteyden evvel istih-

lerin icap ettirdiği tedbirler tamam 
olmaz. Devletin bir çok zaruri 
maddelere el koyması ve bunları 
kendi vasıtalariyle ve ihtiyaçlara 
göre tevzi eyliyerek ihtikara mani 
olcıası icap eyler. 

Memleketimizde bu maksatla 
ve milli korunma kanununa müste
niden Ticaret vekaletinde iaşe müs
teşarlığı teşkilatı kurulmak ve bu 
müsteşarlığa bağlı olmak üzere de 
Petrol ofisi ve ticaret ofisi tesis 
edilmiştir ... 

HükQmet şimdiye kadar buğ· 
day, arpa, çavdar ve yulafa el ko
yarak stoklar tesisine başlamış· 
tır. Bu iki ofis va~ıtasiyle de diğer 
zaruri ihtiyaç maddelerinin memle· 
kete ithaline ve memlekette yeti
şen !erinin de muntazam bir şekilde 
tevziine başlanacaktır. 

Memleket · İhtiyaçlarını tama· 

miyle dahilden temine im
kan yoktur. Dünyada hiç bir mem
leket tam manisiyle kendi yeter 
vaziyette değildir ve başka mem
leketlerden bazı lüzumlu maddele
ri getirtmek ve bilmukabele ihtiya-
cından f a2'la istihsal ettiği diğer 
bazı maddeleri de bu memleketle
re satmak mecburiyetindedir. 

Halbuki, yakında vaya uzakda 
genişleyen bir harp, alakalı her 
memleketin dış ticareti üzerinde 
derin tesirler yapar. Bir memlekete 
nazaran diğer memleketler ya mu
lıasım, ya bitaraf veya dost vazi· 
yetindedirler. 

Pek tabiidir ki muhas1mlarla 
ticaret yapılamaz, bitaraflar ise, 
eğer kendilerine lüzumlu maddeler
dtm isteniliyorsa bunların ihracına 
mani tedbirler almış olabılirler. Ec
nebi memleketler dost ve hatta 
müttefik bile olsalar ya kendi ihti· 
yaçlarını karşılayabilmek için bazı 
maddeleri güçlükle ihraç ederler, 
yahut da coğrafi vaziyetleri dola
yısiyle bunlardan mal getirmek ya 
fevkalade güç veya imkansız olur. 

-Sonu var-

caiz olmıyan bir taaffün yayı
lıyor. 

işte bu halde tiyatroya ge
lerek yanıbaşınızda otoran bir 
adam düşününüz. Loca yok; ge
niş koltuk da yok; numaralı 
sandalyalardasınız. Sandalyalar 
okadar sık konmuş ki, leş gibi 
kokan adamla omuzlarınız temas 
halindedir. Bu hale nasıl taham
mül edeceksiniz?, 

Yarım sağa dönerek koku
dan az, çok kurtulıı:ağa çalış· 
mak faydasızdır; gözleri hayli 
bulanık olan adam zehirli gaz 
neşrinde berdevamdır. Paranızla 
felakete düştünüz. Perde açık 
olmasa kaçacaksınız; fakat her
kes, derin bir sükQt içinde, sah· 
nedeki macerayı seyrederken 
ayağa kalkık gidemezsiniz. 

Saygısızlık diye işte buna 
derler. Baloda sarhoş olmak ne 
ise sarhoş halde tiyatroya, sine· 
mayafıgitmek de odur. Umumi 
istirahati selbetmek yalnız bağı
rıp çıığırmakla olmaz: hiç ses 
çıkarmadan böyle halt işlemek 
de umumi istirahati bozmaktır. 

Mübalatsızlık bir dereceye 
kadar mazur görülebilir. Fakat 
dereceyi aştıktan sonra adı de· 
ğişir; saygısızlık, hatta terbiye
sizlik olur. Tiyatro, sinema gibi 
yerlerde herkes umumun hakkı-

ı 
na, istirahatine riayete mecbur
dur. 

iki akşam evvel ayni hal 
benim başıma geldi. Sağımda ve 
önümde oturan zarif ve kibar ba· 
yanlar, solumdaki ufunet maki· 
nesinin geğirtileriyle harap olda-
lar; ben de bittim. inanmanızı 
rica ederim ki bu muaşeret zü
ğürdünün kim olduğunu görnıek 
için başımı sola çeviremedim; 
tiksinti o derece benliğimi sar
mıştı. 

ileri bir camia iç inde bu 
gibi geri insanlar, gül bahçesin
de lsırgan Otuna benziyorlar. 

• • • 
...... 4fS ~·-.....-.. ........ . 

Türkiyede 91,241 
Radyo var 

Matbuat Umum Müdürlüğ Rad
yo difüzyun müdürlügü tarafından 
neşredilmekte olan aylık bültenin 
şubat nüshasında kaydedildiğine 
göre, memlr:ketimizde radyo mev· 
cudu (91,241) rakamına yükselmiı· 
tir. En fazla radyo bulunan vilaye
timiz (38,907) rakamiyle İstanbul· 
dur. 

Ankarada ( 10,809 ); lzmirde 
(5155), Bursada (3138), radyo var· 
dır. Balıkesir, E.ski~ehir, içeli, Kırk
lareli. Kocaeli, Konya, Manisa, 
Samsun ve Zongulak yiliyetlerinde 
de binden fazla radyo bulunmak

Ankara (Hususi) - Münakalat vekili B. Cevdet Kerim lncedayı , 
Devlet demiryolları idar~sinin işletmelerinde çalışan şahsiyetlerin daha 
ciddi bir mesai gösterebilmeleri için gerek taltif, gerek tecziye olmak 
üzere bazı disiplin kararları vermektedir. 

Bu meyanda: bir kaç gün evvel Erzurum hattında çalışan bir ma· 
kinistin, bu hatta ikiyüzüncü kilometre üzerinde raylar arasına yuvar
lanmış beş dağ parçasını çok uzaktan fakederek treni durdurmağa, bu 
suretle büyük bir facianin önününü almağa muvaffak oluşu Vekaletin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve iki yüz lira verilmek suretiyle taltifi ala
kadarlara bildirilmiştir. 

Pamuk İhracat ı 
cılar birliği 

idare heyeti yarm topla
narak pamuk vaziyeti et

rafmda müzakerelerde 
bulunacak 

Çukurova Pamuk ihracatçıları 
birliğinin umumi katible iki azadan 
mürekkep olan idare komitesi dün 
birlik merkezinde toplanarak bazı 
kararlar ittihaz etmiştir. 

Birliğin sekiz kişilik idare 
heyeti, Umumi katibin de iştira
kiyle yarın toplanarak pamuk va· 
ziyeti etrafında müzakerelerde 
bulunacaktır. 

Birlik Umumi katibi Bay Zeynel 
Besim Sun, birliğe aid işler için 
bu gün Mersinf' gidip dönecektir. 

Umumi katip dün aziya bir 
tamim yollayarak Koordinasyon 
heyeti kararından bahisle elinde 
stok mal bulunan azanın derhal 
beyanname vermesi lüzumunu bil
dirmiştir. 

Civar vilayetlerden 
gelecek arnele 

Her sene bu mevsimde Niğde, 
Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve 
Maraş taraftarından 1relmesi mutad 
amelenin biran evvel Adanaya ha
reketlerini temin için Çiftçi Birli
ğince alakadarlara telgraf çekilmiştir. 

Spor 

Milli Mensucat Futbolcu
larma nazari ders veriliyor 

Türkiye Birinciliklerine hazır· 
lanmak üzere bölge Futbol şam
piyonu Milli Mensucat takımının 
kampa çıktığını yazmıştık. Bu 
gençlere haftada iki gece nazari 
futbol dersi verilmesi kararlaştırıl
mış ve ilk ders dün akşam bölge 
binasında verilmiştir. 

Bisiklet yarışları 
Beden Ter biyesi Genel direk

lörllltündon gelen proA' rama göre 
önümüzdeki Pazar günü şehri
mizde Bisiklet yarışlarına başlana· 
caktır. 

Bu Pazar yapılacak maçlar 
Ôümüzdeki Pazar günü şehir 

stadyoınunda Demirspor - Sey· 
hanspor takımları arasında bir maç 
yapılacaktır. Ayni gün okullar ve 
kulübler muhteliti ile Milli Mensu
cat birinci takımı karşılaşacaktır. 

Almanya bir pres
tij meselesi 

yapacak mı? 
(Baştara/ı birincide) 

daha mesai sarf etmesi beklenece· 
ği gibi, askeri bir harekata teşeb
büs e tmeside çok kuvvetli ihtimal
ler dahilindedir. Öyle zan ederiz ki 
H i t l e r i n mizacını ve karak
terini iyi anlamış görünen Yugos
lavya'nın yeni hükOmetide bu va· 
ziyeti göz önünde tutarak tedbir
lerini ona göre almaktadır. Çünkü 
Yugoslav'ya için de her hangi bir 
şekilde olursa olsun mihverin po· 
litik V'! askeri tesirleri ve tazyikleri 
karşısında dönüş ve çekiliş imkan 
!arı kalmamışdır. Hürriyetini ve 
istiklalini tam olarak muhafaza 
etmek isteyen bir millet eski 
nazırların teslimiyet kararlarına 

isyan ederken bir harpdende çe· 
kinmemeği çoktan göze almış ol
maları kadar tabii ve mantıki bir 
şey olanıaz. 

Ancak Yugoslavya devletinin 
istiklali ve mülki temamiyeti mevzuu 
bahsolan bir mücadele ve muhare
bede Sırb milleti yalınız mı kala
caktır ve Hırvatlar bu asilime ka
rara iştirak etmiyecekler midir? 
Bugün içiri dünya efkarı umumiye· 
sinin merakla ve heyecanla bekle
diği şüphe yok ki bu meselenin 
aydınlanmasıdır. Öyle görOlüyor ki 
bugünler de Hırvatların merkezi 
olan Zagrep şehri bütün dünyanın 
gözünü ve kulağını çeken bir siya
set, propaganda, tahrikat, nüfuz 
ve tesir sahasası olmaktadır. Hır

vatların paytahtından ne gibi bir 
netice çıkacaktır? Bu netice Yu
goslav devletinin bütünlüğü lehine 
müsbet mi veya menfi mi olacak, 
henüz belli değildir. Fakat bu gün 
için belli ve bir hakikat olan şey 
varsa o da Sırbların yalnız da kal
S4lar kahramanca yurdlarını ve is
tiklallarını müdafaaya karar vermiş 
olmalarıdır. Bir millet için bundan 
daha asiline bir karar ne olabilir? 

lstanbulda yüksek tahsil 
gören Adana gençleri 
lstanbul [Hususi) - Adana kız 

ve" erkek liselerinden yetişenler 
cemiyeti yıllık heyetiumumiye top
lantısını 29/3/941 de Eminönü Halk
evinde yapmıştır. 

Saat 15 te başlıyan kongre 
18,30 a kadar devam etmiştir. Bir· 
çok hararetli münakaşalar ve ten
kitler neticesinde yeni kararlar 
alınmış ve bunu müteakip yeni 
idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

salde çalıtan insan kuv
vetini azaltır. Buna karşı memle
ketde makinaları çağaltmak, mec
buri iş mükellefiyeti tesis etmek, 
kadın ve çocukları bazı nevi işler
de çalışdırmak, iş saatlerini art
tırmak velhasıl her f erdten azami 
randımanı alacak tedbirler bulmak 
llzımdır. işte hükOmet Milli Ko
runma kanununa müsteniden 7 
milyo liralık Ziraat makinaları 
retirtmiş, Ereğli Kömür havzasın
da ve diğer bazı yerlerde mecburi 
iş mükellefiyeti kurmuş, birçok lş 
yerlerinde iş saatlerini arttırmış 

tadır, 

p:=================================================ı 

~ ~,~1 Kokaine Nasıl Allşırlar ? j 
bulunmaktadır. 

Harbin milli ekonomi üzerinde
ki ikinci tesiri sivil ihtiyaçlar için 
yapılan istihsalin azalmasıdır. Bu
na ka11ı da dtıvletin istihsile, is· 
tihllke ve tevzia müdahale etmesi 
icap eder. Memleketimizde milli 
korunma k•nanuna müsteniden alı
nan bu nevi tedbirler şunlardır: 

Hükiınet bir taraftan getirtti
ii Ziraat makinalariyle çiftçiye 
yardıın ederek eksilen L..olların 
yerini tutmağ'a çalışma"ta dij'er 
taraftan da bizzat kendi çiftlikle
rinde istihsllde bulunmaktadır. 

Devletin aanayia müdahaıeai 
muhtelif şekiller alır, hususi fahri. 
kalara istihsal proıramları vermek, 
işletilmiyen sanayi ve maadin yer
lerine el koynıak ellerindeki istih · 
sil vasıtalarını randımanlı bir şe· 
kilde kullanamıyanlardan bunları 
bedelleri mukabilinde alıp daha 
iyi kullanacaklara tevzi etmek bu 
müdahale ıekWeri arasında sayıla· 
bilir. 

Yazan : 
Bir rivayete gö· 
re, Amerikada 
Peru memleke G. A. tinde eski yer

lilerden başka insanların koka key
fine düşmeleri o yapraklardaki ko
kain maddesinin (1859 yılında) Al· 
manyalı meşhur kimyagl'lr Niemann 
tarafından keşfedilmesinden sonra 
başlamııtır. 

Halbuki o tarihten çok önce 
koka yapraklarının töhreti Ameri· 
kadan Asyadaki Cava adasına ka· 
dar yayılmış ve ora,{a koka af-acı 
yetiıtirilmişti. Meşhur kimyaa-erin 
kokaini çıkarmak için urraşması, 

koka yaprağının terkibinde bulunan 
uyuşturucu maddeyi bulmak mak
sadiledir· 

Bu madde bulunduğundanberi 
vakıa, hekimler onu yerine göre 
P•k iyi tesirli ilaç olarak kullanır
l~r. Fakat koka yapraklarını ağızda 
çıtneyerek keyif duymak hevesi 
z~~en yayılmlfb. Kok& yaprağını 
çıgneyenler kokain koklamakla fen
nin iyi bir maksatla yaptısı bir U.. 
4iften kötü bir maksatJ.s İltifade 
ederler .. 

Şimdi kokain koklıyanların en 
üst tabakasında • tabii sayıları ba
kımından degil, içtimai kıymetleri 
bakımından artistler gelir. Çünkü 
kokainin vücudu zehirleyip insanın 
iradesini yok etmeden önce ilk, te
siri, hayalini pek ziyade genişlet
mektir. Hekim fakat hekimliğini bı· 
rakarak artist olan bir ltalyanın 
kokainin sıhhi ve tıbbi hasaları,, 

adile yazdığı eserinden şu fıkra artiat· 
lerden bazılarının kokaine niçin ka· 
pıldıklarını anlatır. 

" iki koka yaprağından kanat· 
ların kuvvetile şimdiye kadar 77,-
848 alem dolaştım. Bu alemlerin 
hepsi birbirlerinden daha azmetli daha 
hışmetli idi. Koka ile on yıllık hayıth 
kokasız iki bin asırlık hayata tercih 
ederim ... 

Şüphesiz heyacan, fakat o zeh
rin tesirile hayali!l nekadar genişli- 'ı' 
yebileceğ'ini ve sahibioe ne kadar 
güzel şeyler a-österebilecej-ini anla
tan bir hezeyan. .. 

Kok&ioin hep zehirlenmeden ön
ce • ikinci teairi de fikre ve vücu
da pek ziyade faaliyet - ihtiyacı 

vermek.tir. Kokain kokbyan artist 
o zehrin tesirile hayalini a-eniştlet
tikten sona. hayalindeki gördüğü 
ıeyleri tasvir etmek için kendisinde 
büyük bir kuvvet hisseder ve tas
vir ettiği şeylerin kendisine yüksek 
bir şöhret vereceğini zanneder. Hal
buki meydana getirdiği eserler de 
kendiai ribi basta ve zehirlenmiş 
e1erler olur ... 

Kokain kokbyanların on çogu 
ayak takımından adamlaıdır. Bun-

lar kokaine nasıl alıştıklarını pek 
de iyi bilmezler. Bir arkadaşından 
görmüş olduğu için, acayıp bir ke
yif duyqıak için .. 

Halbuki kokain ibtilasının Av
rupada en ziyade yayıldığ'ı zamanda 
ki hadiselere dikkat edilirse bunun 
da sebebi meydana çıkar: Kokain 
koklamak iptilası Avrupada en zi
yade 1918 • 1919 yıllarında Al
manya ile eski Avusturyada yayıl
rıuftı, Tam da bundan önceki bü
yük barbten hemen sonra o mem
leketlerde pek ziyade k&rlfıklık çık
tıiı devir ... Koka yapraklannın ilk 

vatanı olan Peru memleketinde müs· 
tebit hükQmdarların halkı kendile· 
rine esir edebilmek için bu zehir 
keyfini icat etmiş olduklarını hatır· 
larsınız, orta Avrupada da kokain 
keyfinin neden o kadar yayılmış ol-

• duğunu anlarsınız: 
Zehirden keyıf duymak heve· 

sile beyaz enfiye koklıyan binlerce 
zavallı insan iradelerini kaybederek 
karışıklık çıkarmak ve bu suretle 
külah kapmak istiyen birkaç kişi
nin elinde esir olmuşlardır. 

Bunu o zamanki Avusturya ve 
Almanya hükumetler~ kokainin 
girdiği memleketle~in hepsi anladık· 
larından beyaz enfıyeiptilisına kar· 
şı siddetli kanunlar tanzim etmiş&er 
ve imkan derecesinde iptilanın önünü 
almışlardır. 

O kanunlara rağmen kokain 
koklıyan zavallılar her memlekette 
• yerine göre sık sık yahut arada 
sırada - kendilerinden bahsettirirler 
Şimdi kokain kurbanları da hem· 
cinslerini zehirliyerek keselerini ça· 
bak doldurmak istiyen çapulcuların 
elinde esir kalırlar. 

Su işleri 
Nafia Vekaleti 50 mil
yon lirahk avansla 
projelerin tatbikine 
devam dedecek 
Ankara (Hususi) - Nafia 

Vekaleti başlanan su tesisatı işine 
devam edecektir. Yapılması düşü
nülen işlerin masraf yekönu 50 
milyon liradır. Bu para Ziraat 
Bankasından temin edilecektir. 
Ancak, bu işin Büyük Millet Mec· 
lisi tarafından tasvip edilmesi la
zımdır. Para avans suretile temin 
edilecektir. 

Tahsisatın büyük kısmı ile 
Porsuk, Sakarya, ve •Kızılırmak 
havzalarına ait projelerin tatbikı
na geçilecektir. 

Vakıf memba suları 
Ankara ( Hususi) - Vakıf 

memba sularile orman ve zeytin
liklerin işletilmesi hakkındaki ka
nunun amir hükümleri dairesinde 
tesbit olunan esaslara ait talimat
name Resmi gazete ile neşroluna
rak meriyete girmiştir.! 

Bir boğulma hadisesi 
Taşköprülü Hüseyin oğlu Meh· 

met isminde biri Saimbeylide de
reye düşerek boğulmuştur. Müddei· 
umumilikce yapılan tahkikatta ölü
mün kazaen vukua geldiği tesbit 
edilmiştir. 

ANf i ULOPE Di 
CHURCHILLININ 
BÜYÜK CEDDİ 

Şimdiki f ngiliz Başvekili Chrc
hill'in büyük ceddi John Chur· 

chill, ingiltere tarihinin en ciddi 
devlet adamı ve kumandanı olarak 
şöhret bulmuştur. Değil lngilterenin 
Avrupa tarihinin o devrinin en 
namdar kumandanı idi. 

fngiliz cihan imparatorluğuun 
vücuda gelmesind" en büyük rolü 
oynıyan bu adam olmuştur. Kendisi
ne ilk defa Marlborough dükü asa
let Unvanı verilmiştir. Dükün seha· 
metlerini tebcil eden halk şarkıları 
lngiliz edebiyatını zenginleştirmiştir. 

John Churchill'in zevcesi Sa
rah o zamanki kraliçe Anna ile 
dosttu. Bu rabıta Churchill'in sa
ray ile münasebatını kuvvetlendir· 
mişti. Fakat kralın rakibi (VVilliam 
d'Oranfe ) ın tarafnı tuttuktan son· 
ra kralın itimadını kaybetmiştir. 

Maahaza fevkalide kabiliyet 
ve iktidarı sayesinde gene büyük 
şöhret kazanmıştır. Enparlalc dev
ri Stuart hanedanın son hükOmdarı 
kraliçe Anııa'nın tahta oturmasın
dan sonra başlarr. 

ispanya tahtı veraseti üzerinde 
vuku bulan beynelmilel boğuşmada 
John Churchil Fıransız kralı On 
dördüncü Louis aleyhine bütün dün
yayı hareke getirmişti. 

Kazandığı büyük zaferlerin 
başında 1704 senesi 13 ağustoıun
da Blenheim de yaptıiı meydan 
muharebesi galir. Her iki cenahı 
tehdid altında olduğu halde efsane· 
vi bir kupret ile (Faldre) 1 geçe
rek (Bavyera) ya girmiş ve burada 
prens. (Eugene de Savoie) nin or· 
dusu ıle birleşmiştir. 

Bu suretle Fransanın mutlak 
tefevvuku bir daha tamir edilme· 
mek üzere kırılmıştır. Kraliçe An· 
na bu zaferden o kadar mütebas· 
sis olmuştur ki [Oksfordshire) deki 
John Vaubrugh,un muhteşem ki
şanesini John Churchill'e hediye 
etmiotir. Binaya da John Churc-
hill,in zaferine izafetle Blengaim· 
hause adı verilmiştir. 

Cenkci VVightler. 1710 da 
sukut edip yerlerine sulhperver 
Tory,ler gelmesi üzerine john Cbur 
chill'in yıldızı düsmüş ve İngiltere 
ispanya tahtı verasetı harbinden çe· 
kilmiştir. 

Şimdiki lngiliz Başvekili 8. 
Churchill büyük ceddinin yukanda 
zikredilen tarihi kaşanesi Blenbeiaı 
şatoıunda 1874 senesi 30 tllfl'İOİ-
saniıinde doimuıtur. Yedinci Marl· 
borough,un yegenidir. 
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Mahmut ağanın Alanköydeki 
evi yakılmıştı .. 

Muhbirler Çakıcı çetesinin 
Oereköyde olduğunu haber vermiş
lerdi 

Bu ihbar üzerine müfrezeler 
müteaddit kollardan harekete geçi
yorlar. Onlar Dere köye gitmekte 
olsunlar, Çakıcı Dere köyden Ku
rucaovaya geçmiş, Kamalı zeybe
ğin valdesioi öldürmüştür, Ödemiş
ten gelen bir süvari, Çerkes Eşref 
beye yazılmış bir mektupla keyfi· 
yeti bildiriyor. Takip kuvvetleri 
kumandanları ne yapacaklarını mü
zakere ederlerken ikinci bir haberle 
karşılaşıyorlar: 

Çakıcı Mehmet, Çamlıca kö
yünü başmış, orada Çamlıcalı Hü
seyinin evini yakmıştır. 

Bu nasıl çete, ne biçim eşki 
yadır?. Şimdi müsademe yapıyor, 

ark91ndan başka yere geçiyor. Ora· 
da adam öldürüyor, daha takip 
kuvvetleri akıllarını başlarına top
lamadan üçüncü bir vukuat çıkı
yor. Maamfih durmakta da mini 
yoktur. Takip kuvvetleri üçe ayrı
lıyor. Her vak'a mahalline bir müf
reze hareket ediyor. 

Fakat mes'eleler bir türlü bit· 
miyor ki .. işte yeni bir mesele daha: 

Çakıcı kaymakçıda sivri Os· 
man isminde birisinin kollarını kes· 
mek suretiyle öldürmüş .. 

Alaoköy, Dereköy, Kurucaova. 
Çamlıca, Kaymakçı .. Bu çete civa· 
dan yapılmış adamlardan mürekkep 
olacak ki böyle mütemadiyen kayı
yor, 

Filhakika çakıcı lzmir hapsa
nesine düştüğü vakit orada Yusuf 
isminde tanıdığı bir katile tesadüf 
etmişti. Yusuf bozdağda kara ça• 
vuşun oğlunu öldürmüş, bu sebeple 
yakalanarak on beş seneye mabkQm 
edilmişti. 

Çakıcı mehmetle Yusuf hapsa
oede arkadaşlık yaparlarken Yuso
lun köyünden birisi bir kız kaçırma 
cürmünden dolayı bapsaneye düşü
yor. Orada Ysula "karısını kardeşi 
sivri Osmanın baştan çıkardı&"ını,. 

haber veriyor. 
Yusuf bu haber karşısında 

meyus ve bitkindir. Bir müddet 
sonra Çakıcı Mehmedin tahliyesi 
tahakkuk edince Yusuf kenisioi bir 
kenara çekiyor. Konuşmağa başlı
yorlar. 

- Bana bak Mehmet; sen ya· 
kında çıkacaksın. Senden bir dile· 
ğim var. Eğer bu dileğimi yerine 
getirmezsen arkadaşlık hakkım sa
na haram olsun .. 

- Yaparım Yusuf, söyle ba· 

kalım dileğin nenir? 
- Benim karıyı kardeşim sivri 

Osman baştan çıkarmış. Kendim 
serbest değilim ki yüzüme sürülen 
bu lekeyi kanla yıkayayım. Sen 
çıktıktan sonra bizim köye git. 
Kardeşim olacak alçağın karıma 
sarılan iki kollarını k"es, onu o su .. 
retle gebert. Ta ki namnsum yer
lerde sürünmesin. 

eşkiyayi sebepler icat ederek üste 
çekmek lazımmış. 

Çerkes takip kumandanlarını 
da bu kaideden mülhem buluyoruz. 

indikleri köyde 
- Çakıcının yatağıdır 
Şöphesiyle evi yakıyorlar, adam 

dövüyorlar, aileler sürülüyor. Nete
kim ayni kaidenin tatbiki sırası 
şimdi de bizzat Çakıcı efenin evine 
ve aile•ine gelmiştir. Çakıcının ka
rıları Raziye ve Fatma hapsedili
yor, ne kadar akrabası varsa sürü
lüyor, emv.t.li müsadere olunuyor 
ve nihayet evleri de yakılıyor. 

Bu haber Çakıcıya geldiği za
man efenin hiddetten sapsarı oldu
ğunu görüyoruz. 

Çakıcı Mehmedin karıları .. 
Evi .. 
Malı, mülkü .. 
- Molla mehmetl 
- Buyur ele .. 
- Otur şuraya .. Ben ne der-

sem onu yaz. 
- Başüstüne ele .. 
Molla mehmet belinden dividi 

çıkarıyor, kağıdı büküyor. Saz ka
lemi baş parmağının tırnağında 
çatlatıyor. Sol dizini dikerek bek· 
liyor. 

- Yaz .. 

Odemiş kaymakamına 
Benim çoluk çocuğu serbst 

bırakınız. O zaman evimi yakma· 
nızı hoş görürüm, Aksi halde öyle 
bir iş edeceğim ki bühOmetin Çer
kes takipleri bile şaşıracaklar. Sizi 
bir halta bekliyeceğim. işte benden 
bu kadar. Selam ederim. 

Çakıcı efe 
Bu mektup Ödemişe gönderi· 

liyor. Çakıcı efe de bir hafta bek
liyor. 

Fakat ne cevap, ne de serbest 
bırakılmış .. 

işte o zaman Çakıcı Mehmet 
Hacı Mustalaya dönüyor: 

- Hacı, hacı, diyor. HükOme
tin bana yaptığını ben de hükOmete 
yapacağım. Toparla bakalım kızan· 
ları .. 

l - Efe 
2 - Hacı mustafa 
3 - Kara Ali 
4 - Çaylalı Koca Mehmet 
5 - Semit karyeli Hacı Hü-

seyin 
6 - Gökçen 
7 - Deveci kör Mehmet 
8 - Deli mehmet 
9 - Deli Mehmedin oglu Ça· 

kır, yahut Kız Ali 

(Devamı var) 
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Meçhul üç 
tayyare 

Osküp hava meydanı 
üzerinde dolaştı 

Yugoslav· Mihver mü
nasebatı nazik safha
da; Yugoslavyanın Ber
fin elçisi Hitlere me
saj götürüyor 

Belğrat 3 [a. a.] - Milliyeti 
meçhul üç tayyare dün saat 11,30 
da cenubi Sırbistandaki Üsküp ha
va meydanı üzerinde uçmuştur. Yu· 
goslavya hava dafi bataryaları derhal 
ateş açmış ve alert verilmiştir. Tayya. 
reler meçhul bir istikamette uzakla 
mışlardir. Ş· 

Yugoslav • Mihver 
münasebetleri 

Roma 3 [a· a.] - O. N B 
ajansı bildiriyor: · · 

~-t~lani .~jaosının Sofyadao Öğ
rendıgıne gore, Bulgar siyasi mah. 
filleri Yugoslav - Mihver müna. 
sebetlerinin son derece nazik bir 
safhaya girdiği fikrindedirler. sela
hiyettar makamlar tarafından da 
teyid edilmiş bulunan haberler do
layısile Yugoslavyanın lngiltere 
Yunanistan ve Amerika salında ' • y~ 
aldıgı zannedilmektedir. 

Almanlar Eden'in Belgrada 
gitmediğine inanmıyorlar 

Berlin 3 [a. a.] - Stelani 
ajansı bildiriyor: 

Berlin mahfilleri Yugoslavya 
vaziyetini büyük bir alaka ve arta 
bir endişeyle takip ediyorlar. AC 
manlara karşı hakaretler devam et
mektedir. Eden'in Belgratta bulun
madı.~ı. hak~ında Avala ajansının 
verdıgı tekzıbe bu neviden daha 
evvel neşredilmiş tekziblere verilen 
kıymetten daha fazla bir kıymet 
atfedilmiyor. lngiliz Hericiye Nazı
rının yeni Yugoslav hükumetiyle 
doğrudan doğruya temasta bulun
duğu aşikardır. 

' 

Yugoslavyanın Berlin elçisi 
Hitlere mesaj götürüyor 

Belgrat 3 [a. a.] - Yugoslav
yanın Berlin elçisi Andriç Berlioe 
hareket etmişti~. Umumiyetle iyi 
haber alan mahfıller Aodriç'in bir 
hususi mesajı hamil bulunduğunu 
sanmaktadır. 

Berlin 3 [a. a.) - Resmi mah
filler Almanyaoın Belgrat elçisi 
Hereo'in halen Berlinde olduğunu 
teyit etmektedir. Siyasi mafillerden 
bildirildiğine göre Yugoslavya hü
kOmetine cevap talep eden hiç bir 
nota verilmemiştir. 

Banovin valisinin halka 
beyannamesi 

Belgrat 3 [ a. a. J - Tuna 
mıntakasındaki Banovin valisi hale 
kı intizam ve fedakarlığa davet 
etmiş ve demiştirki: 

" Asayişin mu~afazası milliyet 
ve din farkı nazarı itibara alın

maksızın kardeşliğin idamesi bu 
günün en büyük zaruriyetidir. ,. 

Bu 
gece Nöbetçi eczane 

Tahsin Eczanesi 
( Y eniotel yanında ) 

. ··; ·• 

İTA'LYA 
Diplomatlarını A. 
merikayı terk için 
hazırlanmağa davet 
etti 

Türk 
Sovyet 

Deklarasyon hakkında 
Nevyork 3 ( A. A) - ltalyan 

konsolosluk memurlarile ltalyan 
gazetecileri ve Roma hükOmeti
nin teknisiyenleri ilk tebliğde A
merikayı terk için • hazırlanmağa 
davet edilmişlerdir. Mihver •dev
letlerinin Birleşik Amerika ile bir 
inkitaın pek yakın bulunduğu 
hakkında hisettikleri endişe, Al
manların tahliyesi ve ltalyan me
murlarınında bavullarını hazır bu
lundurmaları hakkında emir almış 
olmalarile esasen sabit bulunmak
ta idiysede verilen bu yeni emir 
ltalyan diplomatlarına vaki ilk 
daveti teşkil eymektedir. 

Vaşington 3 (A.A) - Öğre
nildiğine göre, Hal, müsadere 
edilen mihver vapurlarının ser
best bırakılmasi hakkındaki Al
man ve ltalyan taleplerini red
detmeğe karar vermiştir. 

A m i r a 1 H o r t ;, 
Elçimizle öörüştü 
Budapeşte 2 [A.A.] - Tür

kiye Elçisi Ruşen Eşref Ünaydın, 
Macar Naibi Amiral Horti tarafın. 
dan kabul edilmiştir. 

Romen gazeteleri kral 
Piyeri medhediyor 

Bükreş 3 (a.a) - Romen ga
zeteleri, Romanya kralının yakın 
akrabası olan genç Yugoslav hü
kümdarını medhüsena etmekte ve 
hük.Om~arın vazifesindeki müşkil 
vazıyetı tebarüz ettirmekteairler. 

Batler izahat verdi 
lngiliz hariciye müs
teşarına göre, dekla· 
rasyon memnuniyet ve
ricidir 

Londra 3 ( A.A ) - Hariciye 
müsteşarı Batler avam kamarsında 

Sovyetler birliğile Türkiye arasında
ki münasebetler hakkında beya
natta bulunmasını talep eden bir 
mebusun sualine cevaben, Türki· 
yeye bir tecavüz takdirinde Tür• 
kiyeoin Sovyetler birliği hükOmeti
nin tam Kampreasyonuna ve bita
raflığına gövenebileceği hakkında 

Sovyetler birliğinin teminatını bil
dirdiği son Türk • Sovyet dekla
rasyonunun bazı aksamını okumuş 
ve sözlerine şöyle devam etmiştir: 

"Avam kamarası hatırlarki 
Türk - lngiliz karşılıklı yardım mu
ahedesinin protokoli mucibince 
Türkiyenin aldığı taahhütler Sov· 
yetler birliğile bir silahlı ihtilafa 
girmesini intac edecek bir hare
kette buluomağa Türkiyeyi icbar 
edemez, son Sovyet deklarasyonu 
ile böyle bir ihtimal daha ziyade 
ortadan kalkmışa benzemektedir.,, 

Batler diğer bir suale ceva. 
ben de Sovyetler birliğinin dekla
rasyonunun çok şayanı memnuniyet 
olduğu bahsında işci mebusu şayn 
Pel ile mutabık bulunduğunu bil
dirmiştir. 

Köy okullarına öğretme 
alınıyor 

Bir gazete, Yugoslav kralları
nın tercümeihallerioi yazdıktanson
ra şunları söyliyor : 

" Şu fırtınalı zamanlarda milli 
bariş ve zafere doğru seyahat e· ı 
den vapurun dümeni iki genç hü. 
kümdarın elinde bulunmaktadır.,. 

Üniversul gazetesi, ikınci Piye
rin hanadanının ve milletinin şanlı 
ananasına ve mütevaffa Aleksandr .. 
ın " Yugoslavyayı koruyunuzl,, pa
rolasını tatbika devam edeceğini 
tebarz ettiriyor. 

Açık bulunan bazı köy okulları 
öğretmenlikleri için orta okul me
zunları arasında tayinler yapılacaktır. 

lstanbulda ilkokul öğret
menliği yapan Üniversite 

Yugoslav hUkOmet darbesi 
nasıl cereyan etti ? 
Belgrad 3 (a.a) - Son hükQ

met darbesinin cereyan tarzı hak
kında alınan tafsili.ta göre. harbiye 
nezaretinde general Simoviç'in ri
yasetinde toplanan yüksek rütbeli 
subaylar, harelretin teferrüatını tes
bit ettikten sonra nazırların tevki
fine başlanmış, bu iş biter bitmez 
general Simoviç saraya gider~k 
kral Piyeri uyandırmış, kendisine 
şu sözleri söylemiştir: 

. " Majeste, bu andan itibaren 
~ır hükümdarın bütün selahiyetle
rıyle Yugoslavyanın krahsınız 

Eski başvekil Zvetkovı'ç" 't " k' ı ev-
~le :e~?~ ~dilen yübaşı Rakote

vzıç ken. ısını uyandırdığı zaman 
vet ovıç bu selah' t' 
ld 

. ıye ı nereden 
a ıgını sormuş 1 k t • b 
b 

' a a yuz aşı tır-
ancasını çıkar . · . ıp emre ıtaat etme-

sını kendisine t bl'. . . e ıg etmıştir. 

mezunları 
l•tanbul - Bazı Üniversite me

zunlarının istanbulu terketmemelc. 
maksadiyle Türk hususi ve ecnebi 
ekalliyet okullarının ilk kısımların
da çalıştıkları yapılan teftişlerden 

anlaşılmıştır. 
Üniversite mezunu ilk kısımda 

çalıştırılmıyacaktır. Mevcut Üniver
site mezunları orta tedrisat müesse~e
lerine devredileceklerdir. 

Bundan baş~a lstanbulda her
hangi bir maktebe yardımcı mual· 
lim olarak tayin edilenlerin asli mu
allimliğe terfileri icin de taşrada 
vazife görmeleri şart koşulmuştur. 

Zayi Nüfus 
Seyhan Vilayeti nüfus mü

dürlüğünden almış olduğum 
nüfus kağıdımı zayi ettim.Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Kasap Bekir mahallesin
de 4 numaralı hanede 
Alaettin kızı 313 do
ğumlu Afife 599 

- Peki Yusuf_ Sen hiç merak 

etm~~t~a~:~ı:; Mehmet; vaktiyle y ER y u·· z ·u· H 1 E c EH H ET' 
verdiği ve bir türlü fırsat düşüre- • 
rek yerine getiremediği bu sözün 

manevi tazyiki altında iken vakayi '-ıı=~======:===:;=:::::::==:::=:::=~:::=:;:::=:::::::;:=::~;;==::=:======================J ve hadisat sevkile o civara gelmiş B 
ve aksı' gı"bı' sı'vrı' Osmana da tesa- A vusturalyanıo 500 kilometre şarkında ların mikdarı azalaııştıf. una mukabil 45 do- . . h kt dır atı şımdi arpten evvelkinin bir mislı'ndeo faz-
dül etmişti. Hovve adında küçük bir ada vardır. muz, 8 inek bulunma a İ ladır. 

Bu adanın yer yüzünde bir cennet olduğu bil- Aslan ve kaplanlar ka eslerinden ç k · 

1 
Osmanı derhal yakaladı. Kızan- d' .

1 
k d' F k b t h k k lar. Filler tarla su"rınek işinde kullanılmı kmtıydor· 

arın k k ırı me te ır. a at u cenne er ese açı a 
a ıs ıvrak bağlattı. Yere bir k" · d B Beygirlerdeo bı'r kısaııda bu işe tahs'ıs d"la .ır. 

odun k d 1 değildir. Adada 150 ışı var ır. unlar müşte- e 
• oy o ar. Osmanın evvela t' Ç'ltl'kt b · k b"r küme b 

1 

mış· sag kol rek surette çalışmakta ve hasılatı aralarında ır. 1 1 e üyıi ,' .. 1 ks ulunmakta bu· 

d 1 
unu çözerek oduna yasla- y 11' k" 'd radada da tavuk yetıştırı me tedı'r ' 

ı ar El b" taksim etmektedir. üz e ı ışı en hepisinin 
: e ızzat eline bir yatağan • • bıçagı aldı. bu suretle küçük bir serveti toplanmıştır. Ada 

A. halkı hariçten gelenleri kabul etmiyor, r"!:P~t-t----.--.-ı Avrup 
- ganın karısına bu kolla Ada çok münbittir. Bu sebeple burada a a 8S zerıya 1 . aya patates 17 n-

mı sarıldın deyyus? b "k' 1 '------...:.--'. I cı_ asırda Parmentier 
Deyip biçağı indirdi. Osmanın oturanların er iÜn bir ı ı saat ça ışması kafi tarafından getirilmiştı. ptıdaları halk patat~se 

sağ kolu kopmuştu. Ayni ameliyeyi gelmekte imiş. şüpheli bir nazarla bakıyor, bunun zehirli oldu-
sol koluna da yaptı. Osman bu feci • ğundan, hastalık getirdiğinden bahsediliyordu. 
ameliyat neticesinde ölüp gitti. ...,V.,..a"'h-ş""i-::-h_a_y_v_a_n.., Amar Sirki isminde bil- Yalnız Fansa kralı 16 ncı Louis patatesi fay. 
Yusufuo dileği yerine getirilmi yük bir Fransız cam· d~lı bir sebze tal~~~i ~tmi.şti. Hatta 1784 sensi 
Çakıcı Mehmet de vaktiyle verdi~ L.ly'-ıe_r_i_n_e_t_a_v_u_k _ _. bazhanesi vardır. Beş ~~~~:~•unda verdıgı hır zıyafette şu yemekler 

sözü tutmuş oluyordu.. sene evvel bu cambazhane lstanbula da gel· 1 * *• A ki patates çorbası, patates tavası, patates 

1 
mişti. mar Sirkinde bir çok vahşi hayvan salatası, patates lokması, Pat t l' b" k 

Bundan eve ki yazılarımız vardır. Bunlara marifetler yaptırılır. Bütu"o Av· tates likörü 1 a es 
1 

ore ' pa-
h" ' d d b"I - ın ırıo e e 1 muoasebe arzetmiş· rupa ve Afrikayı dolaşan bu cambazhane şımdi Avrupa halkı 150 sene e I t t k 
tik ki ••kiyahkta daima '-açan ka- b k d h vve pa a ese ar· ..... " Fransada Blois şehri civarında bir çiftlikte yer· şı u a ar mu teriz davran k . d" A 
zanır, kovahyan kaybederm'ı• .. Bu 1 b 00 h ır en şım ı vru-• eşmiştir. Evvelce cam azhanede 20 fil, 1 panın er _ta~~fınd~ kabil olduğu kadar çok 

• Sadakatsiz koca
nın babası taz
minat verecek 

Amerika hukuk mah· 
kemesinin verdiği 
bir karar, kukuki ve 
maddi neticeleri iti· 
barile çok mühim 

telakki edilmektedir. Madam Valeri Porter ıs· 
minde bir kadın kendisini tekederek metresile 
beraber kaçan kocasının babaşı mister Porter 
aleyhine 150,000 dolarlık bir tazminat davası 
açmış ve davayı kazanmıştır. Madam Val~ri B. 
Parterin bir kocanın zevcesine karşı sadakat 
göstermesi lazım geldiğini ve kocasının kendi· 
sine karşı ihanetinden babasının mesulü bilmal 
addedilmesi icap ettiğini söylemiş, bu iddiasını 
teyid etmek içio kocasının annesile babasının 
üç defa boşanarak yeniden evlendiklerini ilave 
etmiştir. 

Nevyork hukuk mahkemesi madam Porte. 
rin bu iddiasını varid görmüş ve kocasının ba
basını 150,000 dolar zarar 've ziyan vermeğe 

mahkOm etmiştir, 

3 

Ankara Radyosu 
l 4 Nioan Cuma ] 

ı 

.A 

8.00 Program, ve memlek~t 

saat ayarı. 
8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik: Hafif parçalar (Pi) 
8.45-9.00 Ev kadını· konuşma. 
12.30 Program, ve Memleket 

Saat Ayarı. 
12.33 Müzik Muhtelif şarkılar. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: Karışık şarlı.ı ve 

türküler. 
13.20-14.00 Müzik: Karışık prog

ram (Pl) 
18.00 Program, ve Memleket 

saat ayarı. 
18.03 Müzik: Radyo "Svvina"' 

kuarteti ( 1. Özgür ve ateş böcek· 
leri ) 

18.30 Müzik: Çifte fasıl prog-
ramı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı , 
ve Ajans Haberleri. 

19.45 Konuşma: Ziraat takvimi. 
19.50 Müzik: Karışık şarkılar 
20.45 Temsil. 
20.15 Radyo gazetesi 
21.30 Konuşma (11..tisat saati) 
21.45 Müzik: Radyo !salon or-

kestrası ( Violonist Necip Aşkın 
idaresinde ) 

1. Albeoiz: Jota Aragonesa 
2. Vidor: Serenat 
3. Debussy: Bohemya dansı 

4. Adolf Grunovv: Bertin-Vi-
yana valsi 

5. Artok: Güller serenadı 
6. Naundorf: -
22.30 Memleket Saat Ayarı , 

Ajans Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat Kambiyo - Nukut Bor
sası (Fiyat). 

22.45 Radyo salon orkestra • 
sı programın devamı. 

23.00 Müzik: Dans müziği (Pi) 
23.25-23.30 Yarınki program, 

ve kapanış. 

İlan 
Askeri satınalma 
komisyonu riya
setinden: 

1 - Muhtel~ mahallerde 
9 dane depo yaptırılacaktır. 
Buna ait keşif ve planlar ko
misyonumuzda görülebilir. 

2 - Pazarlığı 5 Nisan 
941 Cumartesi günü saat 
11 dedir. 

3 - Beher deponun keşif 
bedeli 1167 lira 12 kuruştur. 
ilk teminatı 788 liradır. istek
lilerin betli gün ve saatte 
Adana Askeri satınalma ko
misyonuna müracaatları. 578 

Halkavi Reisliğinden 
( KONFERANS ) 

Kıymetli profesör ve konfe· 
ranscılarımızdan Bay Sadri 
Maksudi tarafından 6-4-941 
pazar günü saat 18,30 da E
vimizde ( Eski uygur türkle
leri ve medeniyetleri ) mev· 
zulu çok değerli bir konfe· 
rans verilecektir. 
GiRiŞ SERBESTİR 

603 

ZAYi MÜHÜR 
Kullanmakta olduğum müh

rümü zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Paşa Nebi Mahallesin· 
de 24 nolu hanede Rifat 
Kızı Zeliha T urhaneli 

600 

SAD TEK 
HALiDE PiŞKiN 

TiYATROSU 
BU GECE 

Halk evinde 
Beklenen büyük temsil 

HAMLET 
HAİLE 7 PERDE 

Hususi dekor - tarihi 
kostüm. İzdihama ma
ni olmak için numa
ralı yerler öğleden 
itibaren satılmaktadır 

s_e_b_e_p_ı.,_e_şk_i_y_ay_ı_t_a_k_ip_e_t_m_e_k._,d..:,egı:." ':::l;:__b_e,.;y;.:i:_ir_:,_1o_a.,:s.:,:la::.n-v_•_k_a:.pl_a_:n_:.va::r..:d::.1.~Ş;i;m::d:;.i _b_u_n_-_ _:p_a_ta_t..:.e..:.s..;y:,:e:.:t:::ış.::tı..:.rı..:.lm:..:.e•:.::ıne çalışılıyor. Patates zira· 

YÜZEN KALELER BU AKŞAM 
ve ALSARA Y'DA TAN 

sDZLtJ 
Filmi 

TtJRKÇE 
Hakiki Harp 
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Alsaray Sinemasında Tan Sinemasında 
Tel: 212 Tel: 266 

Bu akşam 8,45 matinelerinden itiba1'en bütün Adana 
halkının sabırsızlıla beklemekte olduğu 

~!!mac~kÜA~~n? Ve~;!~,L!üyü~!k~~1,~ -ı 
1 v Oı.ıerı 
1 Fennin ölüm yagdıran 

makineleri ile cesaret 

ve kahramanlığın 

ç a r e 1 ~ m a s !_,_,, 

ll11CJl 1n. ısıt.. ıe ıt 

TÜKCE 
snzlo 

Ölümle hayatın 
Aşkla Vazifenin 

Şerefle Istırabın 
Mücadelesi 

-j':..~_..:.~x ... x~x ... :.:--.-:.:.-:.~..,.~4C...,:•:-~x-41-v.~.~·~~~~...J-~im"I 
ri~ Kudurmuş Engin denizlere alev ve dehşetler saçan ~~~ 

r~~~J filoların ölüm savaşları, bulutları parçalayarak ül- ·~==-
~(~~ keler aşarak çelik kartallarda ölümü hiçe sayan i' m 
.... tiı:-:·=-:·~·;.;~~.~-fJ.~.~-:.:!.;....-:~~~~.~k.~!i) .. 

BU MUHTESEM EOYOK FiLME iLAVETEN • 

Tan Sinemasında 
~~©rrg~ Olb>ırü~n 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN FEVKALADE 
HEYECAN VE MACARA FiLMi 

BABA İNTİKAMI 
PEK YAKINDA: 

Beyaz Esire Türkce sözlü 
' 

DÜN NEŞREDİLEN PAMUK 
Kararnamesi 

Baştara/ı birincide yannamey~ derç ettiği pamuklara 

hıslar kendilerine ait olup da ta- .. mal. sa?ibi, mürtehin, emanetci, 
ufları altında bulunan yerlerde yedı emın gibi hangi sıfatla malik 

sarr veya ·1 d ld -bulundurdukları pamuklc.rla herhan- z1 ye o ugu. 
gi bir scbeb ve suretle başkaları- e.) Bu . malların bulunduğu 

t f altında bulunan ma- yerlerın şehır, kasaba, cadde, so-
nın asarru u k k · "b · 

ki a ve numara ıtı arıle karıcı.mı 
hallerde bulundurdukları pamu a- k tt k b v -

rı beyan edecekleri gibi: başkala- yacaB sure e alçı d eyan1ı. . . eyanname er e yazı ı pamuk-
rına ait olup da herhangı hır se- b" k 

1 h f tt"kl · ların temammm veya ır ısmının 
hep ve surdct e bmu a azda eklı d~rı bu kararın neşrinden evvel vaki 
pamukları a eyan e ece er ır. _ . . .. 

5 _ Ti..:arethane veya ikamet- bag!antılarıyle sanayı muessese-

gahları birinci madde de yazılı vi- l~rin~ veri.lmesi mukarr~r. ise ke~~ 
1 h. ı d hT d b fıyetı tevsık eden vesaıkm mahı-

liyet er v_eytah.ş~l ır er ahı 1k~k: u- yeti ve tarihi ve numaraları ve 
lunan mus a sı veya a ı ı ve . . . 

h 1 b 
.1• t h" hangı fabrıkaya verıleceği, fabri-

hükmi şa ıs ar u vı aye ve şe ır- k 1 d ki · b a ar a verece erı eyanname· 
lerden, ba7ka yerlerde mevcut pa- 1 d b k b"J b -ı t ı b·ı . d er e u a ı ag an ı arını 1 • 
m11klarını dahı beyana mecbur ur· d" ki d" 
l • ırece er ır. 

ar· g ) Beyanname münderecatı-
6- Beyannameye derci ınec- nın hakikate temamen muvafık 

buri olan malamat şunlardır: 
a ) Beyyanname sahibi müs- olduğu beyanile tanzim mahalli, 

l · tarihi ve imza. tahsi ıso veya tacir olmayan bir 
şahıs ise adı, soyadı, meslek veya Hüktlmetçe el konan pamuklar 
sanatı, ikametgahının açık adresi. bu kararın neşri tarihinden itibaren 

b ) Beyanna.ıne sahibi tacir başkalarına satılmayıp hükümete 
sanatını haiz olduğ11 takdirdo, satılmış sayılır. Ancak, beyanna· 
ticari unvanı, varsa ayrıca adı ve melerin tanzimi için verilmiş olan 
soyadı, ticaretin nev'i, ticaretha- mühletin hitamından itibaren bir 
nesinin ve ayrıca şahsi ikametga. ay içinde Ziraat bankası pamukla-
hınm açık adresi. rın satın alındığını tahriren esha-

c ) Pamukların çeşidi " Koza, bma bildirmediği takdirde bu pa· 
Çeğitli, vesaire olduğu ,, cinsi ve muklar serbest kalır. 
ev'i " birinci yerli, ikinci yerli, Mübayaa olunan pamukların 

~levand birinci, Ak~la ikinci " bedeli Ziraat bankasınca ödenir. 
" ıskarta, yağmur yemış ,, ve bun· işbu karar hükmüne müsteniden 
lara ıöre ayrı ayrı kilo olarak hükümetçe el konan pamukların 
mikdarı. mübayaa fiatı Ticaret Vekaleti ta-

d ) Beyannamoyi verenin be- rafından mevsim başında tesbit ve 

BUGON 

Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi 
Başkanlığından : 
(AÇIK ATIŞ P~LIGONU 
INŞAATI ILANI) 

l·: Eksiltmeğe konulan iş: 

Adana açık atış poligonu in

şaatı. 

2-: Keşif bedeli: 8534 lira 

23 kuruştur. 

3-: Eksiltme: 18. Nisan. 

1941 cuma günü saat tam 

onyedide hükumet karşısında 

beden terbiyesi Seyhan Böl

gesi binasında Bölge Başkan
lığı bürost nda teşkiledılecek 
komisyonda kapalı zarf usu

lü ile yapılacaktır. 
4-: Eksiltme şartnamesi ve 

buna bağlı mü tef erri evrak 

Adana' ela Nafia Müdürlüğün· 

de görüle btlir. 

A. - }: Eksiltmeğe girmek 

için 640 lira 1 O kuruşluk mu

vakkat teminat vermeleri ve 

bu işi yapabileceklerine dair 

Nafia Müdürlüğünderı tasdik

li evrak göstermeleri lazım· 
dır. 

B. • ) : İsteklilerin teklif 

mektuplarını üçüncü madde

de yazılı saattan bir saat ev

veline kadar komisyon Baş

kanlığına makbuz mukabilin

de vermeleri lazımdır. 

4 Nisan 1941 

v A T -A D A s .. 
C. - ): Posta ile gönderi

lecek tekliflerin dış zarfl mü-

En nefis Salebi, en halis ve sıhhi baharatı yalnız 

hür mumu ile iyice kapatıl
mış olması !azamdır. 

D.- ): Postada olacak ge· 

cikmeler kabul edilmez. 

1- 4- 6 596 

[B 
1 s 
1 
K 
l 
1 

' Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

8 ·ı·s 1• K L ET alacagınızda_.az zamanda 2,000,000 
satmakla dunya 

t rekorunu klran ~ 

tJJ !\ ı J\ s T I (c 
Markalı BiSiKLETLERi görünüz 

Ticarethanemize gelen bu bisikletlerin son tekamülü 

beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra prma olması sizleri memnun edecektir. 

Satlş yeri: Asfalt cadde ~ E D E O G L U 
Bisiklet tecım evi 

o tarihtenberi bilumum vekatet mü· Zayi askerlik tezkeresi 
bayaalarında tatb;k olunan birinci 
nev'i Klevland için 60 ve Adana Kayseri müzika bölüğün-
b i r i n c i yerli için 50 kuruş den almış olduğum askeri 

esas üzerinde bulunan fiatlar olup tez.keremi kayip ettim, yeni-
aşağıda gösterilmiştir: sini alacağımdan eskisinin 

Klevland birinci 60, klevland hükmü olmadığını ilan ederim. 
ikinci 58, Adana yerli birinci 50, 

Adanamn icadiye ma
Adana yerli ikici 48, Adana yerli 
üçüncü 46, akala birinci 64, akala hallesinde oturan 324 
ikinci 61,5, akala üçüncü 59, aka· doğumlu Ali oğlu Halil 

la dördüncü 55, lzmir yerli birinci Ôz İnce 600 • 
54, İzmir yerli ikinci 52. 

~ ...................... .. 

1 ADA 
1 

1 
Suvare 

8,30 
BU AKŞA 

SAHESERLER SAHESERI 

Suvare 

8,30 . . 
Şarkın ve Mısırın kudretli sanatkarı sohhar bakışlı 

dilber yıldızı Fatma Rüşt ünün ibdagerdesi 

Saadet Yuvası 
l -

Türkçe Sazh Sözlü Arapça Şarkıh 
Yakıcı ve hüzün verici şarkılar arasında geçen bir aşk 
faciası... Namus ve şerefine sadık bir kızın romanı ... 
Şehvani heveslerini temin için genç kızları iğfal etmek 

istiyenlere karşı iffet ve ismetini müdafa etmeği bilen 

bir Genç Kızın Mücadelsi. 

Dl'kkaf• Müdüriyet ana, baba ve bilhassa genç
• lere bu filmi hararetle tavsiye eder. 

il. Nisan cuma günü akşamı İstanbul 
şehir tiyatrosu Darulbedayi 

Birinci Temsil 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Magıs, 7 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMiYELERİ 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 " 1000 " 3000. 
" 2 750 

" 1500. 
" 4 .. 500 

" 2000. 
" 8 " 250 

" 2000. ,, 
35 " 100 " 3500. 

" 80 ,, 50 " 4000. ,, 
300 

" 20 " 6000. ,, 
~ Diğer menşeli ve kalitesi düşük i ~llllBıtı /!'Y ıı:ıro, ·l~oc.. """I 

mallar için teknik kalite farkları ~ıy ft il': [!J].~~ 

ı01öuznduer.tutularak bunlara fiat tesbit lfi:ro ılı~fl)l GJELn-A- Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal· 
l!:~~llll~ı Jl.JIJl nız para biriktirmiş ve faiz almı' olmaz, aynı 

Yukarıda gösterilen rakamlar ı ALI RAiF ELBiSE ı zamanda tallinizi de denemiş olursunuz. 371_ 
Adana, Tarsus, Mersin, lzmir, Na· ı D E p O S U ı ----S------V--h-b ___ Ç ____ l __ k ___ _ 
zilli Ziraat hankaları depolarına ı ı aatçi e İ Öme e 
teslim Şartiyle çırçırlanmış pamuk· ı Yağ camii civarında No. 87 ı E I 

.......................... SAAT KUL S KARŞISINDA 

ıarmz~!:tba~~:ak!~~:!ç• y~;~:~i:~r. ~~~~~~ Zenit, Arlon, Neker, Nacar Hislon kadın 
mübayaat resimden muaf tutulmak· l O 

mtiyaz Sahibi : Cavit RAL k k ti d ki •ı tadıriiraat bankasının bu karar U. Neş~iyat Müdürü : Doktor ve er e model saa erimiz ye e en e 
tatbikatından mütevellit hakiki Kemal SATIR beraber gelmı'şt'ır. H e r ı·u· rı·u· tamı· raf masrafları evvelce mer.iyete konan BasıldJğı yer : [ B U G O N ] 

59 sayılı karar ile Ziraat Vekaleti Matbaası _Adana kabu· ı edı'lı'rıı 502 
emrine verilen 6 milyon liralık --
tahsisattan ödenir. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... lliiiiiiliiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-.... !......!!:~:.=...::.=.:~~---------.:.:~:.------


