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SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Vaşin&"ton, 4 (A.A.) -Senatoya &"Ön· 
derdiği bir mesajda Reisicumhur Rnzvelt 
Birleşik Amerika ve Meksika tayyare 
meydanlarının iki memleket arasında 

müşterek kullanılması hakkında Mekoika 
hükQmetiyle imza edilen anlaşmanın tas· 
diltini istemiştir. 

MİHVERiN 1 

üçüncü ortağı 
y AZAN : Bekir Sıtkı Kunt 

Hatay Mebusu 

S iLAH AL T:-INA AL INAN 
' 

TAKSi SA iP VEqŞOFORLERi Japon hariciye nazırı B. Matsu
oka mihver ortaklarının misafi. 

ri olarak Almanyaya ve ltalyayı zı· 
yaret eyledi. Bay Matsuoka acaba 
b" uzun seyahati niçin i'ıtiyar et
ti? M1hl ·ndur ki, Almanya ve hal 
yanın Avrup'd • yapmak ıstedıkle
rini J•poııya A•yada yapmak eme· 
!indedir. . 

----- -- --'"-.~==-;=-==-=~ ---===-

Bu maksatla üç senedenberı 
Çine saldırmış bulu•ıuyor. Çinden 
d•h' evvel ele geçinbildigi top: 
r.1:...l.:ırda, tıpKı Aı :n:lnyanın mü~tak~ 

bel planına nygun şe.<ılde bir ta
kım 1eu..;.l t h~ ü n~tı~r r.urmu1tur. 
Fabt Çııufo b .şhy .10 lı rp lıalii 
b ;.ı t i in ş i<lli ı! tı ) l\! tl , : v·ı . u t'Crue,tc 

ve Jıpo.ıyayı sapianmış oldugu ha 
ta"hs..ı. e ıveli aya1elar!ndao b.ışla 
yaraK nih..tyet gırtlagına kadar 

gömmüş bulunmakta~ır. . 
Japonya bu harbı .nıhaye~len· 

dirınek. için var kuvvetıyle ugraş: 
mış mnvdffak ulamarnıştır. ~:'ltta 
iktidar mevKiioe gelen her ~ukQ
met programının ilk ma.ddes!. ola· 
rak bu harbi sona erdırmegı va· 
detmeği adet etmiş gıbi.dir. ~~ ~e 
sele J•pJnyanın bır nevı dahılı Si· 

yasetı h•lini almışt ı r: J.1ponya ltal
ya gibi fırJatlırJ•n ı>tıf.de etme 
ğe atışıKtır. No za ,nan A~rupad~ 
bır buhran olsa bunu ganımet bı
lerek derhal emellerinin tahakku· 
ku için b'r adım atm1ı:ta gecikme 
miştir. 

Bu harpte de en hbii böyle 
hareket etmek istemiştir. Fakat Ja 
p,)nyanın önüne bir çok t>ngell t•r 

çık·nıştır.S ''fetler Öt~le~t:J~rı Çin 
Hıere y.ırJım et oekteJir. A 1 ner~k.a 
Çınin istila e.:fil n ~'4ine razı degıl· 
dir. Nihay•t lng !izler uzak ş.ukta 
ki ınenf:ıatl~rınin b.ıltalanmasına 

seyirci k ılam tzlar 
Almanya ve ltalya 1939 harbi 

nin almış olduğu nazik vaziyet ü· 
7erine J ıponya ile işl:-irlıği yapma· 
nın muvafık olacağına kani olarak 
onunla m1lüm üçlu paktı imzala
mışlardır. Bu paktın hedefi bi r ta
raftan Sovyetlere bir taraftan da 
birleşik Amerikaya müteveccih bu 
lunmaktadır. Almanya ve ltalya Ja
ponyayı ortak almakla Sovyetleri 

{Devamı ik incide] 

Libyada ltalyan ve Alman 
müşterek harekatı ___ .... 
Bingazi 

İngilizler ta j af ından 
niçin tahli
ye edildi? 

Habeş harekatına iştirak 
eden 400 bin kişilik Bri 
tanga ordasanan Libya
ga gönderilmesi mümkün 
dür. 

--=== Radyo gazetesi 
Bu sabahki lngiliz radyosu, 

Bingazide bulunan logiliz kuvvet· 
!erinin şehri tahliye ederek şarka 

çekilmiş olduklarını bildirmiştir. 

Kahiredeki lngiliz umumi ka· 
rargahının tebliğinde şöyle denil· 
m"ktedir, 

" Emirlerinde bir çok tank 
bulunan mühim ltalyan ve Alman 
kuvvetlerinin ileri hareketi karşı· 
~~d.a harp edeceğimiz ısabayı ken 
~mı~ İntihap etmek hususunda 

Sıddı-Barraoi de o kadar muvaffa. 
~iy~tle tatbik ettiğimiz harekete 
ımtısal~n hafif k"'lif müfrezelerimiz 
çekilmiftir ve muayyen noktalara 
sevkedilmiştir. Bu çekilme hareke· 
ti yapılırken Bin gazi şehri . tahliye 
edilnıiştirM 

Bir zamandanberi motörlü Al· 
man kıtalarının Trablusgarba ge· 
çirilmiş olduğu, Ageyla Önünde 
hareketler icra etmekte bulunduk· 
ları bilinmekteydi 

lngilizler Bingaziyi niçin tabii· 
ye etmişlerdir? 

Britanya lruvvetleri bir buçuk 
ay evvel Ageyla bölgesine &"eldik· 
!eri zaman önlerinde hiç bir ltal· 
yan kıtası mevcud dei'ildi. Binaen· 
aleyh Trablusiarbe do(ru yürü· 
yebilirlerdi. Tam bu sırada Alman· 

piyade tümen ve mo tör l ü k u 1111 e!t l erini n Yanan - Yugoslav 
d o jiru ile r lemekt~ldukla'rı~ arazizigi göste r ir kaba r t ma 

Mal_iye ve~ilimiz • Teleki'nin 
bır ameliyat Yunan. Y ugos lav ;=t.ha 

g e ç i r d l hududunda 1 n 1 rı 

den)Ank~:ıi:e<~:~~:;~:u';;:b~:~Z· 200 b i n Macaristana yapılan 
Ağralıya bu gün Nümüne hastaha- • • ı • -
nesind~ bir am~liyat Y~P1!mış, mu- 1 n g 1 1 z ta 1yı'k netı'cesı'mı'ş 
vaffakıyetle netıcelenmıştır. 

lar Romanyada büyük mikyasta 
tahşidat yapmışlar, Balkanlar üze
rine siyasi tazyik icrasına koyul· 
muşlardır.• 

Britanya Ortaşark orduları ku· 
mandanı Veyvel, harbin neticesi 
üzerinde tesiri dokunabilecek Bal
kanlar meselesini ihmal ederek 
Trablus harekatına devam edemez· 
di. Devam edildiği taktirde kuv· 
vetler geniş bir çöl içinde dağıla· 
caktı. Balkanlarda tehlikenin büyü
mesi karşısında bu kuvvetlerin ye· 
niden toplanması müşkil, hatta İm· 
kansız olacaktı. 

Veyvel, Y unanistanı ve Zugos
lavyayı kendi hallerine terkederek 
müşkil duruma düşürmemek için 
Trablus'u işgalden sarfinazar etmiş· 
ti. Bu karar neticesi olarak Binga
zi bölgesi zail kuvvetlere bırakıl· 
mıştı. 

Şimdi bunlar, Alman ve hal· 
yanlara kendilerini kaptırmamak 
için &"eri çekilmişler~ir. B~nun .~ü: 
tün Sirenaik'e teşmıl edılecegını 

hiç uiD.muyoruz. .. 
Habeşistan harekatı nihayete 

ermek üzeredir. Eritre meselesi 
hallolunmuştur, Eritre ve Habeşis
tan harekatına iştirak eden Britan· 
ya kuvvetleri 400 bin kişidi~. l~a: 
bında bunların heyeti umumıyesınm 
Lilbyaya gönderilmesi mümkündür. 

Almanların bu harekatından 
Veyvelin endişe edeceğine ihtimal 
vermiyoruz. Alman kıtaları Binga. 
ziye gelinciye kadar 1000 kilomet. 
re katetmişlerdir. Bunlar ikmalleri· 
ni sahildeki tek yoldan yapmağa 

mecburdurlar. Bu yol lngiliz do
nanmasının kontrolü altındadır. Di· 
ğer taraftan çölde sıcak tahammül: 
edilmez bir hal almıştır. Alman kı· 
lalarının müşkill mevldde oldukla
muhakkaktır. 

as k eri 
toplandı 

ANADOLU AJANS! 

Boston : 4 - Boston Rad· 
yosunun bildirdiğine göre, lngil· 
terenin Mısır ordusuna mensup 
motörlü kuvvetler ve müteaddit 
piyade tümenleri Selanige çıka· 
rılmıştır. Bu kuvvetler Yunan -
Yugoslav hududu istikametinde 
ilerlemektedir. lngiliz kuvvetleri· 
nin mevcudu 73 bin kişi tahmin 
edilmektedir. 

• Ünayted Pres " ajansı bu 
haberi temamlayarak, Yunan -
Yugoslav hududunda son halta· 
larda tahşit olunan lngiliz ordu· 
sunun 130 iıa 200 bin olduğunu 
bildirmektedir. 

Hitler 
Japon Hariciye Nazı

nnı kabul etti 
Berlin 4 (A. A) - Matsuoka 

öğleden sonra Berline gelmiştir. 

Burada bir buçuk gün kalacak, ya 

rın akşam Moskova tarikile Tok· 

yoya gidecektir. Berlinde pek 

muhtemel olarak yeni görüşmeler
de bulunacaktır. 

Matsuoka bu gün öğleden 
sonra Hitler tarafından kabul edil
miştir. Görüşmede Ribeatrop da 
bazı bulunmuştur. 

-RAD'Yd - - = 
Gazetesi -

Balkanlar ve orta Avrupa po. 
litikası 24 saat içinde Macar ba 

k ·ı· T 1 k"' · • ş ve.'.' e e ı nın ıntiharı faciasının 
tesırı altındadır Bu man "t"b .1 · , a 1 ı arı e 
çok ehemmiyetlidir. Teleki'nin bı· 
r~.ktığı mektuptan anlaşıldığına 
g~re ~acaristan son günlerde bü
yduk bır tazyik altında bulunmak. 
aydı. 

d
. ~ir Macar gazetesi, intihar ha· 
ısesınden b h d k • k . a se er en şoyle de· 

'.°~ btedır: "Kont Teleki, bir insan 
ıçın u .. k•• 

I b"I gun u Şartlar içinde mümkün 
0.~ 1 

ecek her şeyi yapmış, fakat 
nı ayet milli şerefle telif kabul 
etmeyen b" kr B ır te ıfle karşılaşmıştır . ., 
. u tekli!, Almanyanın Maca· 
rıstan 1 y 1 . 

k 
ugos avyaya karşı hır ha-

re et .. -
I ussu olarak kullanmak istemis 

0 masıdır · Yani Macaristan, Ro· 

mh an ya gibi, Almaynya ıçın bir 
areket .. .. 1 k 

1. ussu o aca , Alman işga· 
ıne k ti 
k I 3 anmak mecburiyetinde 

a •caktır. 

b" Halbuki Teleki Yugoslavya ile 
bır dostluk muahedesi imzalamiştır. 
&Şvekil Macar topraklarının Al· 

manyaya hareket üssü olmasını 
görıııekdense ölmeği tercih etmiştir. 

Londra 4 ( A.A ) - Taymis 
gazetesinin diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Kont Teleki'nin ölümü Alman
ların ağına düşen her namuslu 
adamın hissettiği manevi iztirapları 
bir kem• daha göstermektedir. 

Muhakkak ki Belgrat hükQmet 
darbesinin karşısında kalan Alman· 
ya, planlarına daha fail bir tarzda 
iştirak etmesi için M~caristandan 
bilyük taleplerde bulunmak mecbu-

Terhislerinde seyrüsefer 
Rı'ü sa ad e s i r a ı a b i ı e c e k 1 e r 

1 1 

A.ıkara : 4 [ Hususi ] - Yarın ( bugün ) iki koordinasyon kararı 
neşr•dilecektir. Haber aldığımıza ğöre, yarın çıkacak 126 numaralı 
koordinasyon kararile, doğrudan doğruya müstahsilden Tütür. mubaya· 
ası için bir milyon lira tahsis olunumaktadır. 

Şıındiye kadar Tütün işine tahsis olunan 4 milyon liranın bir mil
yon daha ilavesile 5 milyona çıkarılışı bütün müstahsilleri sevindire· 
cektir. 

ikinci kararname, siliıh altına alınan Taksi sahiplerile Şoförlori ali.
kadar etmektedir. 

M.lüm olduğ1t jjzere, koordinasyon kararı mucibince yeniden taksi 
plakası verilmemekt•dir. Silah altına alınan taksi şoför ve sahiplerin· 
den giderken plakalarını iade eden veya arabalarını satanlar terhis· 
terinde takside çalışamamaktaydılar. 

Koordinasyon kararının yeniden plaka verilmiyeceğine dair madde
sine şöyle bir hkra eklenmektedir: 

"' Sahibi bulundukları taksi otomobillerini bizzat işletmekte iken 
silah altı .ıa alınan taksi sahiplerinin terhislerinde, muhafaza ettikleri 
veya yonicen aldıkları otomobıllerine seyrüsefer müsaadesi verilebilir . ., 

Koordinasyon kararlarından elde edilen neticeler 

Başvekalet, Vekaletlere gönderdiği bir tamimde tatbik mevkiine 
giren koordinasyon kararlarının geçirdiği safhalar d"layisile bunlardan 
elde edilen neticelerin nelerden ibaret bulunduğunu, ne gibi faydalar 
temin edildiğini ve bu meyanda tashih ve tadile muhtaç olanların bu· 
lunup bulJnmadıgını sormakta ve bunların iki haftada bir not halinde 
~uordı.,asyon bürosü umumi katipliğine bildirilmesini istemektedir. Bu· 
.ıotlar umumi katiplikçe tetkik edilerek icap ettiği takdirde milli ko. 
kun na k<inunu hük.ümleri tadil edilecek veya hazırlanacak kararname• 
lerle işlerin daha muntazam ve ahenkli bir halde olması temin ola
nacaktır. 

Veyvel'e 
tam itimat 
Bingazinin tahliyesi 
İngilizleri telaşe 

düşürmedi 
Londra 4 ( A. A) - Deyli 

Ekispres gazetesi şunları yazıyor: 
"General Veyvel lngiliz mille. 

tinin o derece itimadını kazanmıı· 
tir ki, Bingazinin tahliyesi ·lngiliz· 
leri fazla teliş~ düşürmemiştir. Fil. 
hakika Bingazinin İstirdadı askeri 
olmaktan >.iyade siyasi bir muvaf· 

lfakiyet teşkil etmektedir. Bu günt 
alınacak diger tertibat bulunduğu 
şüphesizdir. Veyvelin elindeki kuv· 
vetleri azami faydayı temin içinr. 
kullanacağı muhakkaktır. lmpara. 
torluk kıtaları,ağır da olsa, ellerin· 
deki yerleri gönül rızasile verebi. 
lirler. Çünkü General Veyvel böy. 
le istemiştir. ,, 

Gazete, mihver tarafından ya. 
pılan bu haraketin Veyve'lin Trab· 
lusta ne kadar askeri bulundu· 
ğunu mümkün mertebe sıhhate 
yakın bir tarzda öğrenmekten iba· 
ret ·olduğunu yazmakta ve ilave 
etmektedir : 

" Çünkü bu cephede ne kadar 
az kuvvet bulunursa diger fsaha· 
larda o kadar çok kuvvet var 
demektir. ,, 

Brest den iz üssüne 
hücum edildi 

Londra 4 (A. A)- Hava ne· 
zaretinin tebliği : 

Bu gece havanın müsaitsizli. 
gıne rağmen kuvvetli bir bom
bardıman l"'lekkülümüz düşman 

krevezörlerinin demirli bulunduğu 
Brest deniz üssüne yeniden hücum 
etmişlerdir. Hedefin üzerindeki sis 
ve kesif bulutlar neticelerin gÖ· 
rülmesini güçleştirmiştir. Fakat 
büyük çaptaki bombaların havuz 
kenarına düşdüğü ve limanda bir 
çok yanğın çıktığı görlmüştür. 

Roterdamdaki petrol depola
rına ve Ostand havuzlarına daha 
küçük mikyasta hücumlar yapıl· 
mıştır. Bu harekatta 4 tayyarmiz 
dönmemiştir. 

riyetinde kalmıştır. Namuskir bir 
vatanperver olan Teleki bu t•J•,,. 
lor i kabul •lmamiftir. 

Maçekdün 
yemin etti 

Kabine toplantısında 
yeni hUkOmetln be
yannamesi hazırlandı 

Belgrat 4 [a. a.]- Maçek 
Hırvat liderl~riyle yaptığı •bir top· 
lantıdan sonra Başvekil muavinlii'i· 
ni kabul etmiştir. Maçek gazeteci· 
lere şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Sulhu sevenler mes'QI in· 
sanlardır. Ve Allahın sevgili kulla· 
rıdır. Bunun içindir ki ben 10 se
nedenberi çalışıyorum. Mesai arka· 
daşlarımın verdikleri izahattan ve 
h~kQ~et erkanının bana gönder· 
dıklerı mesajdan ve Sırp • Sloven 
şeflerinden aldığım mektuplardan 
hası! ~ttiğim kanaata göre hükil· 
metımız ve milletimiz sulhperverlik 
husu~unda benim kadar samimidir. 
Bugun başımızda dolaşan bütün 
buhranlara rağmen selamete erece· 
ğimize eminim. iş birlii'i sayesinde 
Hırvatların rüşdü ve istikbaldeki 
refahı müemmendir.,, 

Belgrat 4 [a. a.] - Bu sabah 
saat 10 da Maçekle iaşe Nazırı 
Kosanoviç Nazır sıfotiyle yemin 
etmişlerdir. Öğleden sonra toplana· 
cak Nazırlar heyetinde hükOmetin 
beyannamesi hazırlanacak ve bu 
akşam, yahut gece neşrolunacaktır. 

Belgrat 4 [a. a.] - Bazı ec
nebi gazetelerle radyolar Yugoslav• 
yada bulunan Almanların ve Alman 
tebaasının zulüm görmekte olduğu· 
nu ve bunun memlel<.etin mıntaka
larına &"Öre şiddet kesbettiğini işaa 
etmektedirler. Bu kabil haberleri 
Yugoslav ajansı kat'iyetle tekzip 
eder. 

Türk ·- Alman 
münasebetleri 

Berlin : 4 [A.A.] - Yarı res
mi bir sözcü, Türk - Alman 
münasebetleri hakkında yabancı ga· 
zete muhabirleri tarafından soru· 
lan suale ~o cevabı vermiştir: 

" Türk - Alınan münasebet· 
leri normaldır. ,, 

Hücum 
pek yakın! 

Londra 4 ( A.A ) - Taymi· 
sin diplomatik muharririne göre, 
Almanlar Bulgaristanı sür'atle 
hücum üssi haline getirmektedir· 
ler. Alman fırkaları yu.rosla." hu· 
dudu boyunca tahaşşüt etmıf bu· 
!anmaktadır. ve pek yak ın ~la~: 
.Yını tahmin ettikleri hücum akrl 
" l aJac• •p bu16arları da y an arın~ 
ruu heup eylemektedırler. 
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MESELELER---

ffarp ekonomisi ve milli 
korunma kanunu 

/Baflarafı Düniilcii sayıda/ \ vetleri yükselmiş, hem de randman· 
işte harbin harci ticaret üzerin· lan arttırılmış olur. 

deki bu tesirlerini karşıl•mak için 4- Memlekette istihsal veya 
sulh zamanında lüzumlu maddele- münakale işlerinde kııllanılan ma· 
rinden istoklar vücuda rotirmek kina, bina ve sair malzeme~in ida· 
lazım gelr. Netekim Avrup. devlet- m~si de mühim noktadır. Çünkü 
)eri bu tarzda bazı istoklar yapmış bunlar idame edilmediği takdirde 
bulunmak tadırlar. Fakat istok yap· gün geçtikçe istihsal kapasitesinin 
mak, bir memle- y Az A N düşeceği mubak· 
ketia iktisadi sii· kaktır. 

~~~~::1:~;7ıd~;.- Hazım Atıf Kuyucak Hulasa dünya· 
nın bugünkü si-

Büyük mikdarlarda sermayenin mut
tal bir halde bajlanmasını icap et· 
tirir. Bu sebeple harp eden veya 
cıvarında harp olan memleketler 
hariçten lüzumlu maddeleri tedarik 
edeblmeleri için pazarlık usulüne 
müracaat ederler. Yani kendilerin· 
de mevcut olup başka memleketlerin 
ihtiyaç duydukları maddeleri ancak 
lüzumlu maddeler mukabilinde ih
raç etmek yolunu tutarlar. 

Harp bili, harici ticaretde ihra
cat kısmına da tesir eder. Bil

hassa memleketimiz gibi muayyen 
ihracat maddelerile idhalatını kar· 
tılayan memleketler bu maddeler· 
den bazılarının ihraç edilemediğini 
görürler. Bu da iki sebebden ileri 
gelir: Biri harbin doğurduğu nakil 
müşkülitını diğeri de bu maddeleri 
alan memleketlerin şimdi daha lüzum• 
lu addettikleri maddelerle meşgul ol
malandır. Binaenaleyh, bir taraftan 
ihracat mallarına alıcı bulmak di
rer taraftan da her hangi muvak· 
kat bir vaziyetten dolayı fiatların 
dütrııesine maoi olmak icap eder. 
Millıi Korun1Da kanunu hükQmete 
her iki husıasda da tedbir almak i· 
çin Hlahiyetler v"rmi}tir. Bu sala· 
biyetlore müsteniden hükQmet bir 
taraftan mühim ihracat maddeleri· 
mizin idhalit karşılığı ihracı için 
anlaşmalar yap.rkon, diğer taraf
taoda dahildeki fiatların düşmesini 
temin maksadiyle piyasalara müda· 
hale ederek bizzat mübayaatda bu
lunmqtur. Şimdiye kadar piyuuı· 
na müdaheld olunan madd"ler şun· 
lard • 

ipek kozası, pamuk, fındık, ku· 
ra üzüm, tütün, zeytinyajı bu mad
delerin fiatları yü1<.~ek tutulmuş ve 
bu yüzden de müstahsil istifade et· 
mittir. 

H ırbin bir memleket okonomisiu
deki mühim tesirlerinden biri de 

fiatlar üzerinde rörülür. harp bir 
memleketin ister içinde olsun, is· 
ter yakınında olsun mutlaka fiatla· 
n yülueltmek meylini gösterir, bu 
neticeyi yalnız bw sebebe atfetmek 
doğru deiildir. Harp esnasında fi· 
atlar1 yükselten amilleri şu tekilde 
•yabilirz: 
ı - Muhtelif maddelerin istihsili
azaldığı halde istilikinin artması 
2 =- Bilhassa i4bil maddeleri için 
ödenen navlun ve sirorta ücretle
rinin yükselmesi, 
3 - Devletin aldığı mali tedbirler 
neticesinde memleketteki iftiri kuv· 
vetinin çojalması 
4 - Bazı zümrelerin vaziyetten is-
tifade ihtikira teşebbüs etmeleri, 
5 - Halkın bor hangi bir fiat yük· 
eolişine karşı ihtiyacınden fazla a· 
}arak iddiharda bulunm tsı ve bu· 
nun da fiatları yükseltmesi. 
6 - Görülüyorki fiatları yükselten 
amiller müteaddittir. alınacak ted· 
birlerde buna göre olmalıdır. En 
b ışda relen tedbir fiatlarıntn baki· 
ki vaziyetin icap ettirdiğinden" faz· 
la bir seviyeye çıkmaması için kirla
rın ve mııhtolif oşyıe fiatlarının tos· 
bitidir. Milli korunma kanununa 
müsteniden kuruları fiat murakabe 

lotkilitı bu iılo ujraşrnaktadır. Fa
kat muhakkak olan bir nokta varsa 
o da fıatların yOselitinde lmil olan 
mıhtolif sebe;>leri izlle için halıun 
da hilklıaetle iş birliji yapması 10· 
zuındur. 

Bu suretle hullsa olunan harp 
ekonamisi tedbirlerinden beklenilen 
neticeler ,anlardır: 

1- Halkın ve ordaan asıart 
,.rıcla ihtiyatlarını temin etllek, 

2- Harp için lüzumlu blltün 
maddeleri veya malzemeyi ya aaom. 
Jekette istihsal etmek veya hariçten 
tedarik etmek. 

Bu iki mühim ıraye bir memle. 

k tin harpten muvaffalı.iyotle çık· 
e d' mui için elzem ır. 

3_ Bundan başka bu iki l'•ye 

elde edildikten so~ra hal~ın. haya· 
tmı bot tutacak cınsten ıhtıyaçlı
nna da kartılımık icap eder. Bu 
1Vetl• hem ferdlerin manevi kav· 

yasi vaziyetine ve muhtelif mem· 
leketlerin temayüllerine JÖre harbi 
her zaman vukuu muhtemel bir 
vakıa olarak kabul etme!< ve sulh 
halind dahi memleket ekonomisini 
herhangi bir vaziyete göre hazırlamak 
icap eder. Bugün ise, harp başh

yah bir buçuk seneyi geçmiş ve 
adeta memleketimizin duvarlarına 
dayanmıştır. Yukarıda sayılan tesir· 
ler do kendilerini röstermektedir. 
Fırtına başlamış, dalgalar yüksel
miştir. Binaenaleyh şimdi memleke
tin tek gayesi gemiyi salimen lima· 
na götürmek olacaktır. Bunun için 
de herkesin kendisine düşen feda
karlıktan çekinmemesi ve daima 
o geminin içinde bulunduğunu unut
maması lazımdır. 

Mihverin üçüncü 
ortağı 

(Baştara/ı birincide) 
sikin durmağa mecbur etmek 
ve Amerikayı Avrupa harbi-
ne karışmaktan moneylemek iste
mişle:rdir. Bu pakt Amerikad.a çok 
fena karşılanmış ve donilebilirki 
Amerikanın bugünkü vaziyeti alma
sında birinci derecede amil olmuş 
tur. 

Sovyetlerde Çine yardım et
mekten vazgeçmemişlerdir. Bilhas· 
aa Amerikan haletiruhiyesini bilme
mek ve le.ura tehditlerle yılacağını 
zannetmek, lnailizlerin Amerikan 
yardımını kazanmalarına büyük nis· 
bette tesiri olmuştur. Japonya iyi
lik edeyim derken ortaklarına azim 
fenalık yapmıştır. 

Arnerikada ödünç verme ve 
kiralama kanununun kabulü, Al· 
manya ve ltalyada gayet fazla in
kisarı hayali mucip olduiunda 
filpho yolc.tar. Amerikayı Uzak 
farkta meşgul ederek, lnrilizl•re 
ödünç ve kira ile harp malzemesi 
vermemesini temin için Japonyanın 
harekete a-eçmesi lüzumlu görül
müştür. Japonya böyle bir badire
ye, ltalya a-ibi, kendisini atacak 
mıdır? Bana ihtimal verilemez. 
Nitekim Mihverin Avrupalı ortak
ları, Bay Matsuokanın seyahatini 
vesile ittihaz ederek bu mevzu 
üzerindfl bir çok propağanda yap
mıtlardır. Fakat bay Matsuoka, 
nerede beyanatta bulundu iso, se
yahatinin hedefinin mihver şefle. 
riyle tanıtmaktan ibaret olduğunu 
tekrar etmekten başka bir şey 
yapmamıştır. Japonyanın şayet 

harbe karışmak niyeti olsaydı bile 
Berline ayak bastırı rün, Yugos-
lavyadak' d - · 'kl'k · · 1 •ıı.şı ı nehcesınde 
Alman siyuetinin uiradığı hezimet 
ve Romaya ayak baatır• 1 ,,- d 
1 6 un e, 
talya Donanmasının malam aki-

Yazan 
Ot. CelAI 
Çalapöver 

mevcut değildir. 

Banan sebebini başka yerlerde a
ramak daha muvafık olur. 
Binaenaleyh sağ-lam bir çocukta 
dit çile.arken umumi bir kaide ola· 
rak hiç bir hastalık görülmez, de
nilmektedir. 

Süt dişleri çıkarken, dişin 

muhitindeki gışa kırmızıdır. Bura
da bir kaşıntı vardır. Çocuk bu 
lr. .. ıntı yüzünden çok rahatsız olar 
ve S'lluntı çeker. Parmaklarmı ve 
eline reçon her toyi arzına götü· 
rür ve bunları IStrmak ister. 

Tükrük salya bu sebepten 
fazlalaşır. Çocuıun n91'•i kaçmq. 
tır. }şte bu sebepten çocıık ile 
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REALiTE 

Spisbröd 
4~-

T aliffuzu bize hayli aykırı 
gelen bu kelime lsveç 

dilinde "Katı ekmek,, demektir. 
lsveç'in, cenuptan başka, bütün 
kuıımları katı ekmek istihlak 
ederler. 

Spisbröd tabirini ele alııtaki 
maksadım, lsveçten bahsetmek 
dogildir; oradaki katı ekmek 
kooperatifleri Birliğinin faaliyet 
tarzını ve neticelerini t e t k i k 
ederken gözüme çarpan bir 
nokta üzerinde biraz durmaktır. 

Malam olduğu veçhile tek 
tip ekmek meselesiyle meşgulüz 
Bunun sebebi ikidir: 

l~ Mümkün olduğu kadar 
az buğday istihlaki. 

2- Mümkün olduğu ka· 
dar ucuz ekmek temini ... 

Birinci sebep yüzde muay· 
yen bir nisbette çavdarla halle
diliyor. Gerçi birinci sebebin 
ikinci sebebe de tesiri oluyor; 
ancak halkın en bellibath gıda
sını teşkil eden ekmeği ıu (Spis
börd) cülerin tuttuğu iktisadi 
usulle çok daha ucuza mal et
mek kabildir denilebilir. 

Sistem, hepimizin bildiği sis
tem; kaide, malum k a i d e d i r: 
Çok sarfiyat, maliyete te!ıir eden 
en bıiyük unsuru teşkil eder. 

Şu baldo her şehrin maki· 

neleşmiş fırınlarını; ister koope
ratifleştirerek, ister sıraya ko
yarak; bir kelime ile: teşkilatlan
dırarak, kapasitelerinin en son 
haddinde azami randmanla ça· 
lıştırmak zarureti kendiliğinden 

meydana çıkıyor demektir. Yüz 
kuruşluk masrafla bin kilo istih
sal yapan bir "kudret, yüz yirm 
beş kuruş masrafla ikibin beşyüz 
kiloluk iııtihsal vaziyetine rirdi
ği a-ün en az yüzde yirmibeş 
çavdar kadar maliyete ve bina· 
enaleyh fiata müessir neticelerle 
karşılaşılması gayet taii olmaz 
mı?. 

Ben, işi bütün teferruatiyle 
tetkik otmif dejilim. Bu itibarla 
yazılarımda ısrarlı bir iddia yok
tur. Sideco ortaya bir fikir atı· 
yorum ki iktisat ilminin kaide· 
lerine ve icaplarına uygun ol· 
makla beraber lsveçte faaliyet 
sahasında muvaffak tatbikatı da 
bulunduğu cihetle üzerinde dur
mağa ve düşünmeio değer sa-
nıyorum. 

• • • 
bete ririftar olması, mihverin üçün· 
cü ortatını ürkütse gerektir. Nito· 
kim, bay Mıttsuoka ile Berlinde 
başlamı.ş olan müzakerelerin biç 
bir netice vermediği tahmin edil· 
mektedir. Anlaşılan Almanya muh· 
taç olduğu deniz kuvvetlerini Ja· 
ponyadan temin edemiyecektir. 
Üçlü paktın akitlerinden ltalya 
vazifesini becerememiştir. Diğer 

akid Japonya ise, tabiri marufiyle, 
yan çizmektd olmasına ğöre, p.k· 
tın bütün mecburiyetleri Almanya
nın omuzlarına yüklenmiştir. Al· 
manya bu yükün altından nasıl 

kalkacak? Altına hor gireni yıka· 
cak derecede ağır olan bu yükü, 
jııponyanın Almanya ile paylata· 
cağını zan etrook, Japon diploma· 
sisi namına safdillik olur. 

DAHİLİ HABERLER 

'' Bekô.rlık vergisi,, layi
hası son şeklini aldı 

Bekarlar yıllık kazancla
nnın yüzde onunu verecek 
Ankara - Bekir kadın ve erkeklerden vergi alınması hakkındaki 

kanun teklifi Büyük Millet Meclisinin muhtelif encümenlerinden 
geçmiş ve son şeklini almıştır. Buna göre 17 yaşını ikmal etmiş olan 
a:ektebe veya herhangi bir tahsil müessesesine devam etmiyen kızlarla 
askerlik vazifesini bitirmiş olan erkekler evlenmemiş bulundukları tak
dirde bekarlık vergisi vermiye mecburdurlar. 

Bu vergi kazanç vergisi şeklinde tarhedilecek ve bekar insanlar 
senelik kazançlarının yüzde onunu bekarlık vergisi olarak hükumete öde 
miye mecbur tutulacaklardır. Bu par11nın bir kısmı hazinede kalacak 
bir kısmı da çok çocuklu ailelere yardım için sıhhat ve içtimai muave· 
not vekllotine verilecektir.' 

Pek yakında Büyük Millet meclisinde müzakere edilecek olan bu 
mesele kanun şeklini aldıktan sonra tatbikata geçilmek üzere mufassal 
bir nizamname hazırlanacaktır. Bu nizamnamede, bekarlık vergisinin ih· ı 
dasından arzu edilen neticenin alınabilmesi için bütün teierrüat zikredi· 
locek, bu meyanda nişanlılık müddeti tayin ve tasrih olunacağı gibi, 
dulluk vaziyeti hakkında bazı hükümler vazedilecektir. 

Diğer taraftan ba nizamname ile bekarlık kanununun tatbikatına 
geçildiği zaman kanunu medeninin bazı maddelerininde tadili icap edecek 
ve bu suretle medeni kanunun bazı maddelerini değiştiren bir layiha 
hazırlanacaktır. 

YapaQı fiyatlan tespit r Okulların tatili 
olunacak ~:-:::.. v:.~:!:~:·".::.~i- ı 

Ankara 4 ( Hususi muhabiri· 8 d 1 1 d 1 
mizdon ) - Yapağı fiyatlannda Okulların büyük tatili hakkın-
ihtikira mani olmak ve ayni zaman- da Maarif vekilotiuin verdiği ka· 
da müstahsil korumak üzere tica· rarı 2 Nisan tarihli nüshamızda 
rot vekiletinde tetkiklere başlan- bildirmiştik. Bu karar dün şehrimiz 
mıtlır. önümüzdeki günlerde yapağı maarif müdürlüğüne tebliğ edilmiş· 
fiyatlan tespit olunacak ve bu tir. 
fiyatdan yukıtrı satış yapanlar hak- Karar mucibince orta okullar-
kında takibat yapılacaktır. la liseler 16 Nisan Çarşamba gü· 

Eski " Oenizbank erkAm· ı nü akşamı dersi keseceklerdir. 14 
• " Mayıs tarihine kadar bütün imti-

muhakema edilecek hanları bitmif olacaktır. 
lataobal - lstanbdl Birinci • h 

Sorra Hlkim!iğin~~· eski Deniz· Zıraat vek81etl 19 -
bank erkim ıle dıger bazı zevat Y 
hakkında "Aksu" vapuruna ait rı·m·ıze 22 Pulluk 
bir avarya işinden v~ eski Liman· 

lar Umum Müdürü Müfit Gayret o 'o' n d e r d •ı 
hakkında da bir hakem ücreti 
yolsu.zluta hakkında yapılan tah- Ziraat vekaleti, köy egitmen· 
kikat bitirilmiş, dosya sekizinci lerine verilmek üzere Ankara or· 
Asliye Ceza Mahkemesine tevdi man çiftliği mamalatından 22 pul-
olunmuttar. luk, 15 aşı çakısı ve 5 budama 

Sorgıı Hlkimliği Müfit Gayret makası röndermiştir. Bunlar yakın-
Denizle dahili dava bulunan Avu· da egitmenlere dağıtılacaktı. 
kat Suat Şatır hakkında men'i E k k 1. . T k 
muhakeme karan vormit ve De· r e ısesı Ur çe 
nizbank Umum Müdürü Yusuf öğretmenliği 
Ziya Ôniş, muavini Hamdi Emin . _ _ 

~ H k k M.. · · l ·1 1 lnönü kız enstıtusu Fransızca ap, o u uşavırı smaı sa .. . _ . .. I -
aniş, Denizbank mu~asebe me- staııyerı ~~flı~a. Guro ucretten 

murlarından Nejat ve Atıfla diğer maaşa geçırılmıştır. 
maznurılerın Aksa vapuru avarya Enstitü Türkçe öiretmeni 
meselesinden dolayı vazifelerini Memduha Oral erkek lisesi Tür kço 
suiİltimal saçandan muhakemelerini öğretmenliğine tayin edilmiştir. 

istemiştir. nuruımaya ya1t1nda bat· Bir adam suda boıuldu 
lan.caktır. H 

Bir dolandırıcı mahkOm oldu 
Dolandırıcı Kilisli Mustafa Ko

ç o, ikinci aslıyo ceza mahkemesin
de yapılan duruşması sonunda 3 
ay 20 fün müddetle hapse ve 40 
lira ağır para cezasına mahkOm 
edilmiştir. 

Mustafa oğlu Cemil adında 
biri Karaisabda suya düşerek bo
ğulmuştur. 

Mart içinde evlenenler 
Geçen ay içinde belediye ev· 

lenme dairesinde 84 çiftin nikah-
l&.rı kıyılmıştır. 

İstanbul 
dDşgDnler 

evi 
Vali, zenginlerin yar
dımlarım temine çah
şıyor 

lstanbul Vali ve Belediye 
reisi Dr. Lütfi Kırdar, takatten 
düşmüş yüzlerce zavallının barın
dığı Darülacezeye şehrimizdeki 
zengin zatın yardımlarını temin 
için çok hayırlı bir teşebbüse 
girişmiştir. 

idaresi Belediyeye bağlı olan 
Darülacezenin senelik ·masrafı 
200 bin lira olduğu halde, bu 
masrafı karşılıyacak varidat an. 
cak 110 bin liraya baliğ olabil· 
mektedir. Darülacezeain bu suretle 
htr sene verdiği 90 bin lira açırı 
Beiediye diğer varidatile kapat
mağa çalışmaktadır. Fakat şimdi 
muhtelif yiyecek ve giyecek mad· 
delerindeki pahalılık yüzünden, 
Darülicezeninin idaresini temin 

· için Belediyenin bulmağa çalıştığı 
90 bin lira da kifayet etmemekte, 
daha fazla paraya ihtiyaç •lıuıl 
olmaktadır. 

Belediye, Önümüdoki iki ay 
için Darülicozeye verilmesi li· 
zımgelen tahsisatı kendi varida· 
tile temin edememek vaziyetin
dedir. 

Şehrimizdeki en hayırlı mü· 
esseselerden biri olan Darülice
zeyi, varidat itibarile, içinde bu· 
lunduğu müşkül vaziyetten kur· 
tarmak için çareler dütüoon Vali 
ve Belediye Reisimiz Dr. LQtfi 
Kırdar, bu bayırlı müesseseye 
şehrimizin ileri gelen zon~)eri. 
nin iştirakini temine teşebbüs et
miş ve dün bazı zengin zevata 
Darülacezeyi rezmere davet et· 
miştir. Dün Darülacezeyi gezen 
zevat, oradaki intizam ve mükem· 
meliyetten son derece memnun 
olmuşlar ve içlerinden bir çojıa 
500 liraya kadar varan teborrQ· 
lorde bulunmuş ve bazıları Darlil· 
ic~zeye her sene muayyen mik· 
tarda teberrüdo bulunmayı teab
büt etmişlerdir. 

Bundan sonra tohrimizdeki 
bankalar, müesseseler ve dijer 
servet sahibi hayırperver kimse
lerin Darülacezeye yardımlarmın 
teminine çalışılacaktır. Bu suret· 
le Darülacezenin mali vaziyeti 
ıslah edilebileceği gibi senelik 
daimi teberrüler sayesinde bu ha· 
yır müessesine daha fazla aceze
nin alınması kabil olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Kazalardaki ilkokulların 
teftişi 

llk tedrisat müfettişlerinden 
Şahin Menekşeoğlu dün kazalarda· 
ki ilkokulları teftişe çıkcnıtır. 

VEFAT 
Adananın büyük çiftcilerinden 

Kadir (Aga) dün birdenbıre vefat 
etmiştir. Kederli ailesine bat sarlı 

· ğı, ölüye rahmet dileriz. 

çocuklarının hor şeyleriyle alika· 
dar olacakları gibi dişleri ile do 
bilhassa yakınJan alikadar olmalı
dırlar. Diş ağaca çakılmış bir çivi 
voğildir. Dişi uzviyetin bir parçası 
olarak ole almalı, sıhhatı ve gençliği 
ifade eden bu uzva ona layık bir 
İokilde ihtimam edip saygı ve sev 
ri göstermeliyiz. 

Süt dişlerinin temizliğine müm· 
kün oldu~u kadar erken başlan· 
malıdır. ilk zamanlarda bir dit 
suyu ile tomamiyle ıslatılmıt ufak 
pamuklarla anneleri tarafından, 
( bilhassa bu işi anneler tarafın· 
dan ihtimam ve tefkatla yapılması) 
dişleri opak sur.etiyle çocoğun 
dişleri ve ağzı temızlonir. 

ikinci yatın ortalarında baş
lanmak üzere günde iki defa yu· 
mutak bir Furça ile temizlenme
lidir, yani büyükferin aksine sert 

furça yerine furça yumuşak olacaktır. 
Çocuklarda akşam temizliğine bil· 
hassa dikkat edilecektir. Dişlerin 
temizlenmesi göz önünde tutularak 
furça hareketleri ona röre olacak-

(Devamı ilçiincilde) 

Makineye elini kaptırdı 
Bir nomarah çırçır fabrikuın· 

da çaiışan Anaesi Zolihaye yemek 
l'etiren 13 yqlannda Hüseyin fab
rikada kazaen elini makineye kap-
tırmış, yaralanmıttı.ı. Hüseyin toda· 
vi altına ahnmışbr. 

SADi TEK 
HALiDE PiŞKiN 

TiYATROSU 
BU GECE 

Halk evinde 
Umıımt idek iiuri1111 
Tekrarlanan 

Saclanndan utan • Methur vodvll 3 perde 
YARIN GECE 

ADANADA iLK DEFA 
Bu Hesapta Yoktu 
Yeni Vodvll 3 perde 
Numaralı yerler 6ğledea 
itibaren aatılmaktadar· 



CI 
EFE 

YAZAN 
Zeynel Besim Sun 

Tefrll- ile. 
Ali 

10 - ç.ot»nMılm't yorlardı? Çakıcı ne diye ifi böyle 
U - Ç.,W. klçlk Huu ejieatiye varmQfta? Keyf yapma-
12 - Abdi; ,.at Abbu. nm fimdi lll'UI mıydı? 
0.ih= 19.Jdatlardan mürekkep Halbuki Çakıcı efe ba itleri 

olan çet.,e, bir IOn bahar flnü keyif için yapıyor dej'ildi. Onan 
ÇS.. lzeriad• Gökbele inen to... maksada; Matla posta11nm pbere 
Din en sarp mahallinde ,puu karar- akpm karanlıpda fimesi ve vak'· 
ken teud6f ediyoruz. anın ancak o zaman haber alınma· 

Çakıcı efenin rGnlerde b.-1 ııydı. Çakıcı efe ba ıaretle b6t6n 
ajan bıçak açmamaktadU'. Efe bir receyi kısan-. olacakb .. 
fevkalade meJU ve peıifaa41ar. Efe hesap etti. Aradaki meu· 
ICİlllle ile konQfmıyor, söylenen feyi ba araba ancak akpma kadar 
söd.e pyet kala cevaplar veri- katedebilirdi. O zaman: 
yar ve ikicle, birde aöiıliDG fitirip - Ey çocuklar; dedi; posta 
.ı..m, clft aefel ahyor. Belli ki daha reç kalına sizi merak eder-
evinin yak.ı.uı, yakmlarmm hap- ler. Haydi bakalım, artık yola dil-
tedil•eli ~--e ~ dokan•ıq- zll&n. Allah sellmet venin. 
bir. 1 Posta arabası; siWılan almmlf 

Pua kanim-., etkifa yo'9 alb jendarmanın refakatinde yeni-
kelmifti. Matla postası bela-ebal dea caddeyi tatmQfta. F akt bu 
ba yoldan retec:ek ve ,...ya dll· defa; içinde para tqımıyorda. 

dGpcekti. •*• 
Alb llvari ............. _..._ Gllmlt paralan muhtevi tor-

fuua albDda balua Matla posta baların· tqınmuı r&ç oldaiu için-
arabaaı lwpdan ,.....Ot, puacla ı6vari jandarmaların .UWariyle 
yatan etkifa t.,.ldmz içinde lillb· benber Nuilli civarında Karmcabl 
lan ~ Potta arabuiyle datda bir tepeye römdiller. Ba 
Matladaa aycbaa fid• bir çok mahalli yalnız Çakıcı, bacı Mutafa, 
JOlca da vardı ba yol~ ek· kara Ali ve Abdi biliyorlardı. Di-
..w.i sarıklı ....._ talebeli ter kızanların haberi yokta. 
teekil ecliyorda. Paralar römilldükt• sonra 

PoMa tam puana ortuma Çakıcı tekmil çetesini topladı. 
dlf-, dlfmu etraftan sillhlar - Bana bakın arkadqlar; 
••• Gar bir w kayalaklarda dedi; çok adam daima fenalıktll'. 
aldeler yaparak fiddetli bir emir Bannmamız, dolafmamız zor olu· 
vwcli: yor. Ba 1ebeple çeteyi ikiye tak· 

- DnawL sim ediyoram. Benimle baraber 
Ortabk birdenbire kanfb. Ara· bacı Muıtafa, çakır Ali, deli Meb-

M ..... ta. Fakat..ı.afa lanclar- met, Abdi ve çoban Mehmet ka· 
- 1avvileri blll damakla clv- lacaktll'. Oteki çet.,,i kara Ali •-k uumda aa~. ic1are eclecektir. Çaylalı koca Meb-

ll•ı-ffb ba teredcllt pek te ID8t, G6kpa, kör Mehmet, hacı 
~ llraılli. Ka,.... nıemclea H&leyin ve Çaylab kBçllk Hasan "bel• üra Ali efe ile ben.,_ dolqa-

- a- ÇaluclJIB caldarchr. Şimdi bizi kara Ali efe 
Seli; h• feYİ halle klfi pldi. ile yalnız bırakm, biraz konuşalım. 

............. da d-w.r. Kızanlar derhal uzaklqtılar. 
~ iüi .., ••• çakb. Çakıcı efe kara Ali ile kartı br-

l•••r n' • ............ toplldalv. 111a ~b. 
AnMcl ile ,....,. da bir baara daifWt .w. Sea ... ptba 

~ w'81 n - Ne yalan ~ efe; 
- ... var mı?. Pfba.. 
Kimili ,ok dedi, klmW4e be- - Bak arlwlafım, ...m de-

IDcleki tabaaca11 çıkaruak etkifa· lalet .._ ve kaya~ otar· 

Eritre harekatı 

,. .... etti. .... lbımreliyor. Bir kolay1111 ba-
.. a•ıU,.,; alteakip ele a., 11t1w edec_., Kapk6Jde Hakikat tadar: ltalya'ma 

_,... çakaralr ,........,111 • olm"wya b.flayacabaı. Ondan kenclWaclea oa defa bl)lk 
- Hot ,....... ... baaa ait. Sea yalnız beadm IÖIDlrp ................ ........ 
- Hat ......._ele.. talimat belde, Bit tarafma bnpaa. kalk.makta ve Akdilais .... , ip. - Lftow,.., ... k ... , la - .. -- Qsj..;+ arwada ,. bir devir~ ,.._. 

.aw. Ül••ir•iz ,-. WıH kalıcakbr. ABU liir, .. iki. bea ra'- ..ıaıta ile dO W. 1c1a-.ııre 
_._._ ........... , ... , • lif- ... kime Wlalpcek.. ........ 1c ~ ............. ~. 
,_ ,... ) ra.ekt.lr. ltaı,aa Şarki Alrlbll 
....................... o le.adar. ,&9 ... ..,. ..................... .., .. 

v • .....,. ,_. ... , ... .... J 1 le ...... kteclr. q.. .a,leadlfin• 
._ " ..... torWarmt w.., T .11.. K V İ M ,... ..._vva ...,_ bayrak çek· 
Wrw llMIWL Efe Wr k....,.. ...., - - mİfle arbk lnfilizlerin Asmara ile 
...... Tora.lan ptlrilp oau 5 NlMll 1941 sahil aruında Afliı yukarı 80 
&alM Jliddu'· Camartesi kilometre olan mesafeyi katetme-

Arbk çaluCIDID keyfi rebaltti· YIL: lMl • A Y:4 Giar95 K•aı 149 lerine lllzum kalmıyacaktır. Ba 
Tarta.lara laayru, hayran bakan a-ı 1'57 ·Mart 2S takdirde Aıainl Cumünrbaa kav-
tl•ıllerta alaya bqllch: fBerf 1360- RabWenel 8 vetlerinin bu limana bir ihraç yap-

- He11lrrl Sis bılı•r••, ı.------------ malan da beklenebilir. Zaten lnri- . 
,.,... JOW tletl .rl ı Be ı lizlerin timdi evvelairde Kmhl_. 

- Y• .ı.. ...._. Nlbllp ICZ.. sahilinde barekltta balan...ıan 
- Gela bakaba, U. Wru •- daha çok muhtemeldir. Netelda 

..- ...,.. T K!" - • barac1a bir lta11an o..tro1eri. .-. ç._.... Wr...._lai ite, kaka Ol'Oı8 E&Zaaem didea batlnlmıtbr. Yu .,... .... 

.ı.,. ... ~ Efe flbdl lVeaieaai YAIUDlla) dan &ace Wlb... sahil _.&esi 
tort.lanlu lııiriliai açb. içinden 

Musavva düştükten sonra 
İtalyanların elinde Kızıl· 

deniz'de, daha cenuptaki Asaab 
limanı kalacaktll'. Fakat bunan da 
çok kısa bir zamanda belki de
nizden yapılacak bir tazyık netice
ıiode dqmesi beklenebilir. Fakat 
bu demek de;ildir ki ln,-iliz bare
kitı barada lı.alacakhr; billkis 
daha ıimdiden Asmara'nm cenu· 
bana doiru Adua ve babetlerin 
makaddes ıebri olan Aksam isti
kametinde barekit bqlamlftll'. 

Ba bareklt bilbaw Diredaaa· 
yı itral edea Cenabi Afrika itti
hadı kuvvetleri ile iltisak peyda 
etmete mltaf bulunacakbr. Bunlar 
arasında rabıta temin edebildikten 
sonra da artık Addis • Abeba'nm 
dlfmesi bir meeele dipdir. lngi
lizler tıpkı bir belesoa haline Ad· 
dis-Abeba'yı sarmaktadırlar. ltal
yanların haradaki mak.avemet kud· 
retleri Addit-Abeba'yı mildafaa 
edea kamandaalarm yapılan Alman 
tuyıkma inkıyad derecesine bai
hdır. Babanı Addi9-Abeba bir 
kaç cihetten sanliıuthr. Cenapta 
Radolpb röla.dea t..wll halinde 
fimale dotra çıkaa röller mmtalca-
11Dda lafilizl• .. .... 120 kilo
.. tre yakl•ı•ıtlanhr. 

Cillıti ne olacak? 
H idiselerin seyrinden öyle 

anlqıhyor ki, Habet im
pantorl...... IWyan imparator
........ ilhak tarihi olan 9 Mayısta 
"' hatta belld ele ..._ evvel N .. 
.. .,.,_ at ......... A61is-AH
ba'ya sfncek ve orada seae ...,. 
IİJtlli altmdan keadieini tekrar 
U.paratorlor imparatora ;.ala ede
oektir. Fakat Obati ae oiacakbr? 
Ço.ki ~~'DID İlkele.i 
cıı&a.. Obati Wr FNMIZ müstemle
lcellclit. Ve kaçan ltalyaalar ban· 
da bir .... balmalctachrlar. ltal-
,. ............ prkl Afrika Uapa• 
ratorlafa iltirdat ediJdiktea IODl'a 
Qbatl'üa barada bir bea fekliade 
kalmuana mleaade edilecek midir? 
Cibati bili ltaJyan emellerine hiz· 
met eden bir nokta olarak kalacak 
mıdır? Y abat hlr Franıız kuvvet. 
lerine iltihak edecek midir ? G 
neral de Gaalle'Bn bu mıntaka.: 
civarında clolqmuından müttefik
lerin Obati'ain ikibeti ile yakın
dan alakadar oldaklan ... ı,_1 L 

tadar !"-- C"b --.... aıa"-
•• •-- 1 ati mukavemet et-

me~. 11tene burada da lnrilizlerin 
deral fakat b- F · • ur ransız kavvetle-
nnın .. müda~alesi beklenebilir. Ti ki trlu . Afrikadaki ltalyan nüfuzu 

aaamile teaaizlenmif olsun 1 

Maç ek 
Basvekil Simoviçle 

lsbi rllOi yaptı 
Beıı ... d ve Z.grep 
h•rp vukuund• •· 
çık t•lllr ilin edl· 
lecek 

Belrrad 4 (a.a) - Avali ajan· 
sı bildiriyor: 

Atatıdaki tebliii nepe meza
aa: Halıbazır vaziyetin icabettir
diii tedbirler cilmlesioden olarak 
Yaroelav b6kümeti Yuroslavya 
harbe rirdiii taktirde Belrracl, 
Zaırep ve Labliyana'nm mldafaa 
edilmemesine ve açık tehir ilia o
lunmasına karar vermiftir. 

Yaroelav bükiimetinio sarfetti
ii ..U.,..Verane hareketler temen· 
ni edilen neticelerin istililini te
mla edemez de harp hali vaka t.
lana Yaroelavya hlko..ti ba ka· 
rarını muharip ve alikaciar devlet· 
lwe matad vuıtalarla bildirecektir. 
Alınaa luıriı:igai geni tali-

""" """" Berlin 4 (a.a) - · Bir buut 
mahabir bilcliriyor: 

lnfiliz ve A....-ikahlann allda· 
hal..U.e mlsameha ve YafOllav 
diplomatlarınıa Balkanlarda ve A-

Amerika li11anlanllda 

1 konan mihve 
vapur lan 
Al,.._,,ıa,. fÖN, Amı ... 
rUuı l ı la r lutndllerlıı 
lırılaılcıuliloel hüM 
rlgle hflı ı~·ın11J'81'"t 
larllllf 

Berlin 4 [a. a.) - Yarı relAI 
bir tebliide deniliyor ki : 

Berlio liyui malafill..uMla M-
yaa ........ ,an, Aa ... 
limanlarında .......... Alma " 
ltaıyu vaparlanam sabotai ı..... 
ketl..me mani olmak mabadlyle 
el kooaldap hakkında V qioıto. 
nan ileri ıilr.dOil iddialar tama
miyle nılouızdır. 

Bir vapanm kaptanı vep ... 
bibi bqka vaparlan vep Uamu 
buara lljntmaPMk prliJle ..... 
.,... ietediiiai )'IP"bilir. • .. ,, 
ba bptao remilhıio dlplla ta
rafmdao milladere edilecep.i W.. 
....... o remil.; bllan.....,.. 
cak bale koymak onu hakblll'. 

Bq mllddeiamami Cabola'a 
beyanab Amerikahlann kea••i
ai hakaka dlvel kaideleriyle lrat
iym baib r&-eclilderioi aallltl
yw. 

merilcada Alman aleybdan faaliyet- ______ ..;.;.;.;::;:::::;;;:;;~ 

leri dolapiyle Alman hariciye oe-f radyoeaoun aydanu idclialmma 
zaretin Yaroslav b6k8metine kartı icap eden cevabı ,,..ektedir. 
daydaiu iibrar neticesinde vaziyet Politika ruetesi bqmakllı• 
Pertembe "'filnü Aat 14 de çok de ba yalan ve iftira ile dolla ba· 
vahim bir ıekil •almqb. berlerin rayri ID8f1'11 veya rbli po. 

Bertin, 6çl6 pakta tecavüz e- talardan dejil bizzat Alman dnle 
dildiii kanaatindedir. Dtln akfam tioioio tamdıtı ve kontrol tıltiil 
hafif bir yatqma biueclilaıiftir. Al· mahfili.den çıkanld.._. .._.. 
man hariciyesinin yeni talimat al- ettirmektedir. 
dıj1 anlatdaaktacbr. ,,...,. ,..,.. ,_ -

Koat Telekinio öllm8aciea .,.z. .m...u, 
ba ........ bitaraf ......... ziJ•· D-l--..1 
ID _. ··-=-- ... i••• ..... -..-- 4 ( .. ) - Anla aa-. _,_ ...... .,..., 
, •• I{ ... et 

3 ••;ı .... .. • L .. 

lliı,. .. ı., ~:ıL& ........ :J: • .117.:. JI& 1 1 1 ,.... Aw T-" nrugu •&. ...-"" tfaini,• refautiiacle maaviar oJda. 
e d i g o r ia halde valiyi ziyaret •tmit ,,. 

Belrrad 4 (a.a) -Maçek dün ltalyanlar tahliye edilirken halkta 
bir beyenname D81rederek büt6n ve reemi makualana ~ 
Hırvatı.dan kendisine mOıaharet dlrllt ve nuik harekett.a dola11 
edilm11iai ideaiftir. lfatek beJaa· harantli t•kklrl.W bildb • 
nameliDde ,_.,._.. Shovif ile tir. ...,. 
ltbirlifl ,.pmak ..ı,.tlade aldata· B11l11u al• .. amtabda ltal 
-~~ldı ,.. .... , .............. ..... 

•• - M•ll9JI .. ..,.. dl- ~ .. kk •• a.. ,abucı radye 
tladOktea ve tetkik ettikten son- iatuJaaJan tarafmdao verilen .,. 
ra son .- ... korayabilmek dıırmar6 

1 
~ dola11 t1111~ 

itin Yqmlav hllklmetine iftirik D .... ,... 8hılİf Ye .. haberle-
ır...,.... ...... HOkemete iftira· rin ltalyanlar ve bilb.... batkoa-
W. a..iae HD"Yatlana mlkteeep soloe memarlan tarafından İIM 
Uldan ,.lau temin edilmit clejil, edihaediiioi resmen bildirmit*. 
apı Amanda art.. olacaktır. 

r • .,., .. ortlııları,,,,,,,,,; sat Çoculdannı• 
mii/ettiflifi Dlflerl 

Belrrad 4 [a.a] - Rrens IJ>ol 
dan bot kalan Yapslav orduları -Bt.,tara/ı /'/dneüJ.-
amumi m6fettifliiüıe Boloviç ta· tır, yani farçanıo muavven b' L-

yio edUmitttir. ı. ı ı ır .... 

l 
.,. re"et tekli yok.tur. Mes'ele dit ve 

talga ilılili/ın 6tırıı gala aralarının ve dit badudanun 
ile halline pdlfllllf ~i kavrayan emicenin temi•.; 

Belrrad 4 (a.a} - ltalyan el· dir. Ba tekli temin edecek ı.. 
çisi Mandeli Alman-Yagosvlav ib- türlü hareket dofrad•. 
tiWmm bant yolu ile halli için nev- Ba arada ı&t çocaldarma 
midane gayretler sarfebDİftir. Meme v.uq tarzmdao bir parça 

. ~~~i dün hariciye nazırı bahsedelim: Her emzirmecl• ev-
Nınçıc ı ıkı defa ziyaret ,.etmiştir. vel meme ve etrafı kaJDUDll ve 
Ugd,,,.ma iddialara cevCıp IOfatalaGf v91a hafif AsitbariU 

Belgrad (a.a) - Bütün Yaıos- salarla ve temiz bir pamakla ha· 
lav basını Alıaan ruetel.mio ve fifce lilwek temideaaeliclir • 

.. cidlJlllri alarak her çömue llç 

......,. ...... fti. 
Arbk yobldlın rörm:ılidi. Ne-

.... ,_ hep bir apua: 
iDi C-.tin ıraaaklan 
Abr Allah deJU1 de,. 

Misli uörülmemis talik! 
Çocafu bap arkaya ejilmeli 

ve 8llD8liDhı kohmcla .. ~ 
istirahat etmelidir. Memenin bap 
ile beraber halenin oldak~ bhlk 

!-' idamı afa girmelidir, ve • 
lfU'et ,.....tı ile 1H1UJi bir u 
çekerek çocajma buna dilikl.iain ....... uı....... ... eclenlc te
neffldne ,..- oha-.hcllr. Ba 
aretle biçimsiz meme v..._ 

.... 1 1 ...... caklardı. 

"•".. taa.bMinia anamda ::ır ... .,..._ tssnl na bir taae-

0~ 1d lı lı .,. ... Efiı 
..... ..ı... iL-~ .... _,.,.. ... ._.. ... .. 

- • ..,. kialıl? -..-.. ..... 
........ - AINlk bai•ılıit • «Wi
,...... ... ka .. 

ı ,... .......... ........,_._--
.. bibi aleyhin• zeycelİ talak davuı aç

lmfbr. Kadmmı · fiklyeti timdiye kadar milli .................. 
8a ...... fabrikaemıD ilboratavarmda p• 

dw-1 ~allfN•• kAfi dejilaif riW bir de p
celerl .-... ,.m haw flıtıl leri icadı için 
matemadiyen tecrlbeler yapıyonDllf. 8a sebep
tm .. '-. kaMr evia iti banalbc, dam'"lar 
ile dalmaktadır. 

Fmt ........ ...a elı''Mi ba k&ldlrt da
....... dejildir. 8lllD pce çalJfAD fabrikatar 
........,. wkea ayaamak için rvip bir ,are 
... qtw. E.W. L h111bleki k&ç&k bir tec
rlbe tDru• .._ifil h erken bir 11&tt• 
..... t eltiraekte -.. Kadm bıtlı ... 
ivillde kalajınm diWade patla,... top tarrabll 
.. ~ - ••• ,..... Hakimin ....... 
-ti uw... _.w. ~-• 

S...hof)an ..a.h için mahalli Pbelediye ve 
ubıta tarafmdan -' kan~r dabiliade kalla-
aalia,.... .. ...,.. ~ bir tOrla a l 
aU-- L- ....... tir D-- JYAf arın 
:uun ........ f • U911DD üzerin 
.-ır aabatau bir bapk uır evvel çı~ 
olan bir kanana istiaaden Y•ni bir tedbiri tat
bille ._cbar ohdfb'· 

Karkatük yabat aziın lal'botlar için bir 
büyük kafes yaptırdmlfhr. Sarhot ba kaf 
konalarak kamyon iofnde caddelerde realiri~ 
.. 1cte Ye yblerce pft da ...U..ıaa katılarak 
yaba 1 diye baj1rmaktadır. Ba cezaya bir lca 
11thop yapbnldddan IOftra a,,..ıar ~= 
lçmefe baıllm11Jardar. Son rGnl..de kaca bel
dede k•dini bilmiyec•k derecede içm Arhot
lara teladlf edilmemit ve balk rahata UVDf..., ... 

• Bir kadın mahke
meye 4,200,000 
dinar teslim etti 

100 ve 1,000 dinarlık bir çok bank.anot tellim 
etmiftir. Kadın bu paralan nuıl balclapna 
ıöyle hikiJe etmittir : 

.. M6teveffa kocamın biracl.i frt yqmda 
oldaiu halde f998Dlerde vafat etmifti. Odamı 
temizlerka halta Pttıfı 1atafm albnclaki mia
deri bqka bir tarafa oaklediJordam. MiDclerio 
ytlzl çlbtillf olRiadan içiacle guete kap. 
dlDA sanlaıt bir tomar çıktı. içinde ba bank· 
notları gördüm. Kanmır varislerine aablceme
nisce teslim edimek lbere paralan huaraoaza 
g'etirdim. 

Maba... kadmın doiralataa takdire~ 
ve retinait oldafa 4 milyon iki ,az bin ~
dan milhim bir miktlırllll mlkafat olarak ..._ 
diline Yeralttir • 

1 
Çok; Almaca) R~yaya tekrar ilhak 
koı 1 A'=anlar ~- Beurabfada-.._ _ _.. __ ... .....,,..__.. kı Almaa mabacirle-

rha tekrar Almaayap na~ledil•ekte 
mala.dar. la aakll iti rarip bir 

mütevellit aiız ve yüz rayri taWi
lilderiaia, öa&ne feçilmİt olv. 

lkiDai bir yaa•ılda llt dit
--. vakit ve dökülae ...... 
lanadan babsedecefiz. 
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Alsaray Sinemasında ıl Tan Sinemasında 
Tel: 212 ~ Tel: 266 

Ba akşam 8,45 matinelerinden itibaren bütün Adana 
halkın ı n sabırsızlıla beklemekte olduğu 

BU GÜNKÜ KANLI HARBİN 
Sinamacılık Alemine Verdiği En Bü ük Haki ki Eser 

YÜZEN KAILEl.ER 
Fennin ölüm yagdıran TUKCE 
makineleri ile cesaret 

' ve kahramanlığın 1 sn 7lf 1 
r~ TOI " ._., ., , 

Ölümle hayatın 
Aşkla Vazifenin 
Şerefle Istırabın 
Mücad ~ IPsİ 

r '"-~-o;,:- ~ ,....,, ... --..-..~ ,.., ~-""'"="'~~....,..- -""'~'"'"'=--=miv.:Al. ... 

i
~ .. 49J~~ ...... ~-.... 1!-~· .... . ~·~ ....... ..... ~~-~~~~·-
Kııdurmuş Engin denizlere alev ve deh1etler saçan • 

H filoların ölüm savaşları, bulutları parçalayarak ül- ~ 
~ keler a,arak çelik k:utallarda ölümü hiçe S'lyan I 
~rA'!~~ıımanların vig itlik ve z;:ı f Pr desh nı ~ı 
.. ~-x-x-~~~~._....ı...._...c-x-:.:-:s..-.:•=-:-.!, .... 

EU MUHTEŞEM EÜYLK FiLME iLAVETEN 

Tan Sinemasında 
George ObrDen 

TARAFINDAN TEMSiL EDiL EN FEVKALADE 
HEYECAN VE MACARA FiLMi 

BUGON 

Akkümülatörlü 

1941 M O O EL 1 

MARCONi 
Ve •••••••••••• Gene 

Akkümülatörlü 

1941 M O O EL 1 

SPARTON 
Radyolar1nın &ati' Yeri 

ADANA: Abidinpaşa Caddesinde 

Tahsin Salih Bosna 
------- ------ - -

Ticarethanesidir. 

Saatçi Vehbi Çömelek 

S Nisan 1941 

... . 
ASRI SiNEMADA 
Suvare 

8,30 BU AKŞAM 
Suvere 

8,30 
Komşa Mısırın kudretli Yıldızı FATMA RÜŞTÜNÜN 

IBDAGERDESI OLAN 
TDRIKÇE SOZIL.CI ARAPÇA ŞARIKILB 

Saadet Yuvası 
Binlerct: sayın müşterilerinin göz yaşları içinde devam ediyor 

Şehvani hislerini tatmin için genç kızları iğfal etmek 
isteyenlere karşı iffet ve ismetini müdafaa efmes!ni 

bilen genç bir k ızın acıkh romanı ..... 
ILA VET EN: Sergüzeşt fi limlerinin en heyecanlı ve meraklısı olan 

BIEY ~'z ~iUVAlil 
Aşk, He)'ecan ve Sergüzeşt Filmi 
BUGÜN GÜNDÜZ MATINAOA iKi FiLiM BiRDEN 

1- Saadet Yuvası 2- Bevaz Suvari ., -------.-,--... -------- ---- - - --· 
il. Nisan cuma günü akşamı İstanbul 
şehir tiyatrosu Darulbedayi 

Birinci Temsil 
. . 
ilan 

Askeri satınalma 
komisyonu riya
setinden: 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Ne.şriyal Müdürü : Doktor 
Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ 8 U G l) N] 
Matbaası - Adana 

BABA İNTİKAMI sAAT KULESi KARşısıNoA AJ rr• ır S · 
Zenit, Arlon, Neker, Nacar Hislon kadın uana 1. ıcaret ve anayı 

PEK YAKINDA: Odasından: 
ve erkek model saatlerimiz yedeklerile Sicilli ticarette 81 numarada fevkalade sınıfta mukayyet Beyaz Esire Türkçe sözlü beraber uelmiC!fir. H 8 r türlü tamirat Adana Elektrik Türk Anonim Şirketinin 28- 3- 1941 tarihin-

y de alelide Umumi Heyet toplantısı zabıtanın musaddak bir 

O 1 • A kabul edilir.. 502 sureti odamıza tevdi edilmiş ve dosyasına konulmu, olmakla M H M 1 L N işbu toplantıya ait zabıt hüllsası Ticaret Kanununun ahki-

p k Steı . t 1 r· mına tevfikan tescil ve ilin olunur: 
1- Ellerinde ( 1000 ) kilodan fazla koza veya çiğitli ile 05 Ormanı ere eri Sa I IYO • 

(500) kilodan fazla çırçırlanmış veya balya halinde pamuk Devlet orman işletmesi pos Reviri imalitından aşajıda ·~d:na .E~ektirik :ü~kd ano~im Şirkeltinin 28 Mart 1941 

bulunan müstahsil. tacir veya gayri ta•ir hakAıkAı ve hu-kmAı t le il t tarı ın e şır et mer ezın e a iyen top anan umumi Heyet 
.. Dört parti Adana çeşidi Keres e açı arttırma · e u aşa çı- zabıtnamesi hulisasıdır 

bilumum şahıslar ile iplik ve mensucht fabrikaları, milli ko- karılmıştır. 
runma kanununun 31 inci maddesiniıı son fıkrası hükmüne Bir metre kiip Hükumet Komiserinin huzurile yapılan toplantıda, 1940 

hl 
A Muhammen bedeli Teminat miktarı hesap yılı bilanço ve kiruzarar hesabı, mürakip ve idare Mec-

müsteniden 3-4-1941 tari i resmı gazetede neşredilmiş bulu- K Parti nu. Adedi Metre Kilpil Lira uru, Lira kuruf lisi raporları okunarak tasvip olunmuş ve İdare Heyeti ibra 
nan bu babdaki kararname ahkamına tevfikan mevcut pa- _ = 30 -
mukları:n bir beyanname ile 3-4-941 tarihini takip edeıı yedi I 1226 132.149 

33 
297 34 edilerek 1941 yılı için ayni heyet ve Mürakip yeniden se-

gu .. d zarfında ba ı1kamıza bildirmeg" e mecburdur. il 476 S0.111 30 112 76 çilmiftir. 
ili 285 30.839 69 39 605 

2- Mezkür kararnamenin 7 inci maddesi mucibince be- 30 52 85 
yannameler, 3-4-941 tarihindeki pamuk mevcuduna ait ma- l~hale nisa!~Z 14 ~~4!8sadüf eden eden pazartesi günü u- :•••••••• .................. lı•••••••••••••••••••:••ı"•i 
lümatı ihtiva edecektir. at 14 de Revirin Adanadaki ınerkez biouında yapılacaktır. ! D Q K T Q R İ SUDA Y IEll11S -

3- Ellerinde ( Mal sahibi - mürtehin - emanetci- yeddi Fazla tafaillt ve satış şartları Revir lllerkezinden ve Mersin : 1 llERIMIZ GELDi 
emin ) gibi hangi sıfatla olursa olsun pamuk bulunanlar be- Orman Çevirge Müdürlüğünden 6ğreniUr. 606 S- 12 • Kemal Satır • 
yannam ·ı!rnH ~ !C JJrİ~!tİ~~ :d ır.ler. B !y.ınıı"D!Aerde. her ı.ah- , ________ __::__----------- ! İ ALI RAiF ELBiSE 
sa ait pamuk mıktan cıns ıtıbarıle ayrı ayrı g sterılecektır. T. iş BAN KASI İ Hastalarını hergiln ! DE p OSU 
Seyhan, İçel, lzmir, Manisa, Denizli, Aydın vilayetleri ve • • 
İstanbul şehri haricinde pamuğu bulunup da şehrimizde ika· : Kızılay caddesindeki mua- : ............... ..,...., ... ~ ... ~ 
met edenler de beyanname vermekle mükellefdirler. Küçük tasarruf hesapları İ yene evinde kabul eder. (9) 1 

4- Matbu beyannamelerin bankamızdan talep edil1J1esi ve 1 9 4 1 1 K R A M 1 Y E P L A N 1 lee ... •••••••••••••••• .. ••I 
fazla tafsilat almak istiyenlerin de bankamıza müracaatları K I! ' 1 D E L E R: 
ilin olunur. 4Şubat, 2Magıs,1 Afıutos,3/Jdnciteırin itll'ilılerintle yapılır. T.c. :~r ~~~::ısı 1s41 iKRAMiYELERi 

Lira 607 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

Or. Operatör Saim Erkun 
Kadın, Erkek idrar yolları <Böbrek, Mesane ve Erkek 

tenasül hastalıklarım) Kızılay caddeainde istiklal Okulu 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye batladı. 

Telefon : 183 

1 Adet 2000 Lirabk - 2000. 
3 .. 1000 " 

= 3000. .. 
2 750 - 1500. .. .. .. 
4 .. 500 .. - 2000. .. 
8 .. 250 " 

- 2000. " 
35 

" 
100 .. 3500. ,, 

80 .. 50 .. 4000. " 
300 20 - 6000. .. .. " 
TUrklye it B•nkuın• para r•tarm•ka• ral

n12 para blrlktlnnlt ve t•IZ alnut oı.._., •rnı 
zamanda talllnlzl de de•emlf olursunuz. 377 

Adana iflas 
memurluiiundan 

Müflis Memet aga zade 

Talibin iflis idare heyeti is
tifa etmiş olduklarından ye· 
ni idare heyeti seçilmek üz· 
re bu masada alacakları ka· 
yıllı olanların 22-NISAN 941 
tarihine rastlayan ıah günü 

saat 14 de adana icra daire

siDe relmeleri i1'n olunur. 
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iLAN 
Sümer Bank Ereğli Bez F ab

rikaıı at&lyesinde çal1tmak 
üzere iki tornacıya ihtiyaç 
vardır. istekliler halen çalıı
tıklan yerden ücretlerini, de
recelerini bildirir vesika ile 

hüanübal varakalannı on beş 

gün zarfında Konya Eretli
sinde bulunan Fabrika direk· 
törlüjiine göndermelidirler. 
dereceleri imtihan ile tayin 
olunacaktır. 

s - 8 - 10 


