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Almanlar 2000 tank, 2000 ~çak ve 
3o tümenle Stalingrada taarruza geçtil ,--

Novrosiski ve T uapse üzerine Almanya ve ltalyaya k 
Alman ilerleyişi durduruldu Brezilya har 

Alma~ı.ar ilô.n etti! 
Kuban kesımınde 

iki şehir zaptettiler 
Alman tebliğine göre 

Kafk••J•d• Ruslar mU•· 
tahkem dal mevzllerln· 

den geri atlldı 

Londra 22 (a.a.) - Novro· 
siıko ve Toapıeye doir• .inkiıaf 
eden Almaa ileri harekeli dar• 

maıtur. . 
Ankara 22 (Radyo gazeteaı) -

Royter muhabirinin Moskov"daa 
bildirdiiine röre, Almanlar 2000 
laı k, 2000 uçak ve 30 tümenle 
Stalingrada doğru çok büyük bir 

Boenoı AyrH 22 (a.a.) - Ofi: Bresilyanın baradaki b 
hariciye nazm M. Gioazo'ya Brezilyanın kendilioi mihver d 
harp halinde adclettijini reımen bildirmiftir. 

Londra 22 (a.a.) - Ofi : Royter ajan11nın Vqlatondan 
röre, Brezilya büyük elçiıi müıyö Marten, 8reallyanm Ahua 
ya ile harp hıliade bolondoioau llÖylemittir. 

TELAŞ 
ETMEYINI 
Ticaret Vekili 

taarruza geçmışlerdir. 
Almanlar Maykop cenubunda 

Krasnodar batısında bir miktar 
Kafkas harekitına iştirak etlen Alman fonklorı 1 

Aldığ•mız tedbir· 
lerin müsbet neti· 
celerinden emin 
olmak lazımdır daha ilerlemiıler, Krinık•ya şehri 1G a!Z!EE!Lzetec ·ı ı er ı· m ·ı z d u-n oi zaptelmt,lerdir. Bo şehir Nov• 

r•)!mılci limanına 25 kilometre me. 

,afededır. 
Berlin 22 (a.a .) - Alman teb 

diyor 
(( Her ne şekilde 

liii: Apğ1 • Kuban kHiminde ,AJ. h r .1 m 1• z e g e 1 d ı· ı er· man ve Romen kıtaları düşmanın ş e 
~=~·:nık:~:·::~ir~!!;!~ ~~:~~:: olursa--;,)~;, ~en

f aatten b~şka bir 

nizam tanımayan 

hareketleri başı 

boş bırakamayız)) 

lerdir. Kafkaıyada Raalar ıiddetll Bugu··n uçakla 
mukavemetlerine, çok çetin b~va oh • 1 k 

•larına ve arazi rüçlüklerıae 1 n e 
::~·men müstahkem dai mevzilerin ~ h • •d • l 

1 d Mısır cephesinden Q ıreye g l ıgor QT 
den ~:;!z::•::· ar d:tasund• ve N ı· ç ı· n ger ı· 
Riev yalunlarıada tankların deıtek 
lediii düımao taarraalara pilıkürtül 

müştür. limen rölünün cenup do- al ı n m 1 ş? 
pıonda ve Leningrat önün~• Roı • \ 

ıarıa mevzii taarruzlar· akım kat· İngilizler bu cepheye 
mıtbr. k b• 

Finlandiya körfezinde bir mayo tecrübeli ve ata ır 
ğemiıi bombalanarak batmlmışhr. kumandan tayin et. 
Uzak ıimalde Almaa bava kuvvet· 
leri Marmonık yakınıada bir hava mek istemişler 
meydanında bahiçdar araı~n~a b~r 
kampa taarruz etmiftlr. Kuçuk ~ır 
ticaret remiıi batmlm•ıtır. Dua 
doia cepbeıinde bava muharebe· 
lerinde ve karşı koyma toplan ta· 
nflodan 98 Raı uçaiı dütbriil· 
müı ve yerde 6 uçak tahrip olun· 
mqtar. Uçaklar1m1zdan 6 11 kayıp· 
tır. Alman bafıt aavq açakl~rı 
flndilz yaptıkfarı akınlarda lnril· 
terenin cenap aabilleriııdeki ~ıkeri 
teaialere tam iqbetl-r kadedılmif· 

tir. 
Bel ika sahili üzerinde bir la-

piz ta:yareıi avcılarımız tarafın· 
dan dltiirülmüttür. 

Bata balbkta bahriye topçuıu 

4 lnrilla tayyareıi diişürmüıtür. 
M08kon 22 (a.a.) - Bo sa· 

bahki Sowyet tebliği: Dün ~ece 
kıtalarımız Pletakaya, Piyatl~onk 
cenak dopaanda diifmanla moba· 
rebe etmiıtlr. Dit.., cephelerde 
blldirmeğe deier bir lı.reket yok· 

tor. 

Uçankalelerln t••11v•t1 
N;,,york 22 (a.a) - Haber 

almdıtma röre Amerikan uçanka. 
leleri Salomon adalara ıalarıoda 
Japon remllerine karı• büylik bir 
....,... pçmlflerclit, 

Ankara 22 (Radyo gazete1i) 
- General Ohiolek'ın vazife 
dea almm111 hakkmda Londrada 
ıöyle denilmektedir: 

Bir 1eoedeoberi Ortaıark 

Başkomaadanhiıada baloaan ve 
ıon taarruzdan sonra da 8 inci 
ordu komandanlıimı ele alan 
Obinlek'ia Ortqarktan çekilişi 
iktidanızbiı dolayıaile değildir. 

Neteldm Obinlek yakında baıka 
cephelerde mühim vazifeler alı· 
caktır. 

M11ır ceph•ine tecrilbeli ve 
atak bir kamandan lizımdı. Yeni 
komandan reneral Aleklandr 
bo va11flara &zerinde toplayan 

bir askerdir. 
. Roma 22 (a.a) - ltalyan 
tebliil: M111r cephesinde keşif 
ansarları ve iki taraf topçuıu 
kartıhkb faaliyette bolaomuştor. 
Mihver bava kavvetleri bOyük 
bir faaliyet röıtermiftir. Bir in· 
filiz açaiı d6tilrtllmüıtilr. Al· 
man ve ltalyan bava teıkilleri 
Maltanıo aıkert teıiılerioe ve 
Lavaletta limanında bir remiye 
bomba atmıılardır. Bo hareket· 
lerden 2 tayyaremiz dönmemiftir. 

Akdenizde bir kafileyi bi 
•aye eden Alman avcıları 4 
latWs açaj1111 d6ş8rmiişt6r. 

lnriltere hük6metinin daveti üaeriae Loodraya S'itmekte olan Hllse
yin Cahit Yalçın, Zekeriya Sertel, Abidin Daver, Ahmet Emia Yalman 
ve Şükrü Eımerdea mütetekldl TOrk baaın heyeti dilnkü Toroı ekıpre
ıile ıebriıaize relmfı, lıtaıyonda Belediye Relıimiz Kasım Ener ve di· 
ğer zevat taraf1ndaa karşılanmııtır. 

Heyet borün uçakla Kahireye müteveccihen yola çıkacaktır. 
Baımubarrlrlerimize lngiltere büyük elçiliği baaın atqesl Triıtram 

refakat etmektedir. 

ltbalit ve ihracat mevzoonda 
alikadarlan bir birlik nizamı içinde 
toplama zaruretinden deian birlik· 
lerin knrolqondald iıabeti ihlil 
etmek ve çahımalarından bekleni
len faydalar. azaltmak lıtidadını 
taşıyan bazı Ueri ve lüzamauz mü. 
dahaleleri ortadan kaldarmak iham· 

Yedek Subay Alayı 
Ankara 22 ca:a)- -------· ~ = ............_"" :;::;: ::::>::;; =-~-<ıc "C"' x ,x. t•aı vermif •• bir 

Yeni teşkil edl· Du··n , parlak bı·r to··ren -'en natak llÖJl .. if· 
len yedek ıobay U~ tir. Bana bir hlta-
okolu alayına bo "' k beyle okol koma. 
~ün parlak bir sonra sanca ga avuştu tanı cevap vermı,. 
törenle aancak ~~~-- : = :::== c=:::c: _ tir. Bundan ıonra 
verilmiftir. Törende Başvekil Şüıtrn Saracoilu, Ha· talebeden bir renç konat•aft bir bqka bir talebe tlir 
rlciye Vekili Namın Menemenciotlo, Dahiliye Ve· ok.umoştor. 
kili Recep Peker, miloakalit Vekili, meboılar ·ve Daba tonra l'eaç yedek ınbay namzetleri ko-
komohnlar hazar balanmotlardır. matanlana ve milafirlerio Önünde bir reçit yap .... 

Sancar. Camborrelıimiz adına rarnizoa koma· Zafer Anıtına rlderek Çelenk koymqtnr. 

Kafkaslardan gelecek tehlikeye kartı J 

Irak kendini 
müdafaa edecek 

Ankara 22 (Radyo rueteıi) - Londra radyoıaa• l'öre, Irak bq 
veklU Nari Sait paıa beyanatta bolaomq, ıimaldea, Kafkaalardan w• 
lecek her baari bir tehlikeye karıı koyabilecek tekilde m&dafaalarua• 
kuvvetli <'ldatun• ıöylemiı; Almaalar Kafkasyayı yarıp reldikleri tak· 
tirde lralun müttefiklerin yanmcla yer alarak dövlfecefini ve alb"'e 
1wp apc:aj1aı löaleriD• ua .. etmlftir • 

Avrup•d• ctetn•rrolu 
tetldll,_ı 

Ankara 22 <.,_..r) - Demir· 
Mldlrü B. Cemal yolları U mo• _ı ı· · · d L!-

H. &!..-'la r .. s ıran e uw 
ıdaret ~A;,..pa'da bir tetkik 

heyet ~rta ak laere diln Nat 
Hyahati ':i. .. hrimizdea ayrıl· 15,: ~yette Demiryolları Mal· 
mıt ·Daireıi Reiı muavini 8. Li· 
dİ~an'la Oemiryolo Mühendis . 
..,mc&- B. Seyfi bulunmaktadır. 

.... ırda P•rllmento ••· 
çimi geri baraktarıldı 

Ankara 22 (Radyo razeteai) -
ltalran radroıooa göre, M111rda 
parlimento aeçimi •aayyen olma 
yaıa bir ttribt bırı~tar. 

J 

ceatir: 
Tüccarm ferdi 

la1lqbnaak ve k• 
emellerinin tabakkakana 
1D1)'8D bir idare tarz11u 
h6kJm kılacatıL 

Her ne tekilde o 
menfaatten başka bir 
mıyaa hareketleri bqı 
mayız. 

lçinde bolaodaia._ 
nimet ve külfetlerinin 
ar&11nda datıl11ında " 
ıoarana, muvazeneli it 
anlaJltına milbim bir y., 
balanayoraz. Tedbiri • 
kınclao beklediğimiz r 
leri zafa airatmıya 
ve ıinıi manfaat hare 
rine, bu kabil barekeU. 
betlerle karıı karııya 

Bütün tedbirlariml 
ur ve vicdanın deıte 
mış balnnoyonz. 

l•taabal 22 (H 
haftadaoberl lıtanb.lcla 
ticari .n ...... yi "• 

-o.... 



Biitiin Giiul Film Meralclılatı 

azlık Sinemanın 
BU AKŞAM 

filminin unutulmaz Sehhar Y ıldııı:ı 

ANNA NEAGL 
fıadaa Cazip ve ,.öıı: kamattırıcı bir rüzellikte yaratalan 

No. No. Nanette 
E..salaia Amerikan Alamot Operetini trörmelidirler 

Nefil ıarlularao .. Muıikinio.. ve Revllleriu Filmi 

iLAVETEN: 
Tlrk Gencile çok Güzel bir Arnavut Kızının heyecanlı we 

Meraklı Aık Maceraımı Canlandıran 

BiR TURKE 
G6nDI Verdim 

çe Sözlü ve Şarkıla F evkalide Bir Şark Filmi 

PEK YAKINDA: 
ŞEHVET KURBANI 

Filmine nazire olarak yapılan mevıimin en Acıkla Filmi 

SEFAHAT KURBANI ~ 

DOKTOR 
Turgut Soyer 

ün Hutalannı HükClmet Civar1 lıtikamet Eczanesi kartıtında 

kak içinde no 121 de kabul eder. 
n111 Sah ve Cama ,.nnleride öileden sonralara fakirlere mec· 

2355 

Saraç Latif Adaoğullan 
ilumum Saraciya ve futbol topları 
Slparit üzerine Avrupa köselesinden Alman 

ve İspanyol eyerleri yapılır 

8: Adan• A•f•ltyol ltık M•l•z••• 
renında No. 87 2410 

! ~![1 v~t.~.Ct~!!8J~ ~ı!~~~~~UJ~,~c~~! 
• alınacaktır. Taliplerin yapılacak imtihanlarında 

eri ehliyete nazaran dereceleri teıbit ve buna 
da ücret verilecetinden isteklilerin bon•erviılerini 

bir istida ile müracaatları ilin olunur. 2419 
20-21-22-23-25-26-27 

ROLOG - OPERAT R 
ktor Tahsin Ernar 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yollan Mütehassısı 

A6i4inpoıa Müslim apartmanında laa.tel,,,ını 
/cabııle baıla1111 • 

k kısrak, tay 
ve aygır 
çiftliiiınde yıllardanberi 

ile yetiştir<Jijim halla 
kısraklarla ayni zam•~ 

'it. iki ve bir yaşlarıodakı 
tayımı ve bir adet de . 
mı 1atacaiımdao 'tahp 
Ceybaoda Sırkıntı oğlu 
idarehanesine müracaat· 

2412 
20.21.22 23 

Beden tarbiyesi Sey
han Bölgesinden: 

Atatürk .Parkındaki yli:ıı:me ha
..... Adana Stadyoma •• Bölre 
bina• bltelerl 31/Mayıs/942 tarihi
ne kadar puwiık nretile ve ayn 
ayrı kiraya verilecektir. Taliplerin 
24/ Atustot 1942 pazuteei filo& sa
at tam onda Haka..t lcaq.amda 
Beden Teabiyeai MMtriyetme bq 
varmaları ilin olan•. 

ımi ktidar ve BeloevsekliOine 
KARŞI 

FORTOBiN 
le 11• satlllr Her ecz•n•d• bulunur 

"" 1. 11 .. oenet. Vekiletinin RıılıMtını luıiztlir 
~nup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

Yatcami civan No. 14 - Eski Sellnik Bankası 
Po.ta Katuu 10.S 

Sahibi : CA VIT ORAL 1 Rifat YAVIRoCl.U 
ı..ı1n1 Mldlrlı Ankal 1

7 •1\in JW ı BUG0rt Mı-'•• 

BUGÜN 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından 

1 - Deniz Liıeıi birinci sınıfına, Lise birinci sıaafta 
ikmale kalan okurlar ile Orta mektep ıon sınıfta ikmale 
kelan okurlar, bilihare ikmal imtihanlarını muvaffakiyetle 
verdikleri takdirde kaydedilecektir. 

2 - Liıe birinci sınıfa 15 yaŞından 6 aya kadar küçük 
olanlar kabul olunacaktır. 

3 - Deniz Gedikli okuluna, orta okulda ikmale kalanlar 
bulunduklan •ınıfın muadili olan gedikli okulu •ınıfına alı· 
nacaklardır. 

4 - Gedikli okuluna girişte yaş haddi olarak : 
1. Sınd için 12 : 17 
il. .. " 13 : 18 
ıll. .. " 14 : 19 kabul olunacaktır. 

5 - isteklilerin Mersinde Deniz Harp okulu ve Liseıi 
komgtanhğına Gedikliye isteklılerio Deniz Gedikli okulu mü· 
dürUiğüne mliracaatiara · 

2393 16-18-19-20-21-22-23-25·26-27 

Doslum ve M adın· 
Hastallkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını k•· 

bula batlamıttır. 
Telefon: 239 
lstiklll okulu kartısında No. ~ 

Kusunuz... Koşunuz... Koşunuz. 
-: Çukurova GISESINE : 

Milli Piyanronun 30 Ajuıto. fevkalade çekilitine ait 
50.000 liraya lı:avafmak iıterteniz ÇUKUROV A rifeılnden bir bi 

let alarak ıansınızı deneyinin. 
Adres Asfalt cadde dörtyol aizı 

NECiP OZVAZG/AN 

DOKTOR 
j Kemal Satır 1 

Kısıla!I cioarında Milslilm apaıtımanındokı maage· 
nelıanesinde laer ıün lıastalaTını kabule bqlamıştır. 

Malatya Bez ve İplik fabrikalan 
Türk Anonim Sirketinden: 

A 

Açık arttırma suretile satıt• çıkarllan 
t - Müıtamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 

2 - Bot benzin teneketi » 1500 Adet 
3 - Y ağb paçavra > 5000 Kilo 
4 - Hav dökDotü•il » 3000 > 

5 - Mahzen tozu > 1000 > 

6 - ipek döküntüeü > 300 > 
7 - Teke parça11 > 400 » 
8 _,j Kösele parçHı » 500 » 
9 - Tahta hçı » 52 Adet 
Yakarıda cins ve miktarı yazılan eua Malatya fabrikamızda açık 

arttırma ıaretlle 31/8/942 Pazartesi gün& satdacatından isteklilerin ıart· 
nameyi ırörmek üzere Malatya veya Adana Mensacat fabrikalanm ... 
müracaat eylemeleri 

2380 12-18-23-29 

inhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden: 

Fabrikamızda mevcut 3000 kilo iskarta paket klğıdı 
18/8/942 tarihinden itibaren on bet gün müddetle müzaye. 

deye konalmuttur . 
Satılacak klğıtların muhammen bedeli 4SO lira ve mu-

vakkat teminab 33 lira 7S kuruştur. 
llaale t/9/942 tarihine tesadüf eden ula glinü saat 14 de 

len eclilecejinden isteklilerin numuneyi gö~mek ~ere lnhi· 
urlar Adana tütün f abrikaıında müteıekkil kom11yona nıü· 
racaat e,lemeleri ilin olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
1 - lllı:mekteplw lfln (4000) kilo manl'al kömllrQ açık ekıilt· 

meye konulmaıtar. 
2 - Kömürlio mabammen bıdeli 480 liradır. Muvakkat teminatı 

35 Uradır. 
3 - lbale1i 3 • 9. 1942 per .. mb• rüoü ıaat 10 da encümeni• 

mizde yapalacaktır. 
4 - lıteklilerin ayni rün ve .. atte teminat makbuzlariyle bir-

illı.te eacilmeaiaiae, fartnameyi görmek isteyenler her gün Maarif 

dair91iae mllracaatlara iJln olaaur. 
18-23-27-1 

23 Atuatos 1942 

AŞRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9.ts SUVARE 9.ts 

BU AK,AM 
Da-.anın Harikalı Bir sanat Sen/ onıısi 

SOR CIRDAS 
Yaratıcıları : 

Camilla Horn - Aleksander Sved 

ilaveten: Renkli Mi Ki MAVS 
Pek Yakında 

ÇAPKINK/2 
Belediye Riyasetinden 

1 - lnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye ait 
S4 numaralı dükkln hal haline getirilerek birisi sebzeci dük. 
kinı olarak 1-3 sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kira bedeli 100 lira olup mu· 
vakkat teminatı kira bedelinin O/o 7 .S ğıdır. 

3 - ihalesi Ağuıtosun 25 inci Salı günü saat onda Be
lediye binuındaki delediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi ıörmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Belediye mubuebe 
kalemine ve ihale ıünü BelediJe eaclmenine müracaatlan 
ilin olunur. 2375 9-13-18-23 

Devlet Demiryollan Adana &. ncı isletme 
MüdürlüüU arttırma eksiltme komisyonü 

reisliğinden 
Mubammen bedeli 16.200 lira tutan muhtelif eb'adda 135 

M/3 ikinci sımf kere•te tartnamesi vechile 25/9/942 Cuma 
gtlnü saat 16 da kapalı zarf uulile Adanada 6. ıncı itlet· 
me müdürlütü binuında eksiltmeye çıkaralacaktll'. 

ISu ite girmek istiyenlerin 1215 liralık muvakkat teminat 
akçeleri veya teminat mektupları, kanuni ikametglh vesika· 
sı, nllfaı hüviyet cüzdanı ve Ticaret Oduı vesiblarile ya· 
karda tayin edilen günde 2490 No. lu kanunun emrettiii 
tekilde ba11rlam11 oldukları teklif mektuplarını eksiltme aaa· 
tından bir uat evvel Devlet Demiryollan Adanada 6. ıncı qı
lr.tme müdlrllğü binuında toplanacak arttırma eksiltme ko· 
komisyonu reialiline tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Şartnameler Adaaada 6. itletme komisyonundan, lıtan
bulda Haydarpaşadaki 1. inci işletme müdürlüjllnden, An· 
kara 1. inci itletme müdürllıünden Hacıkırı. Pozanb, Yeni· 
ce uta•yonlan ıeflitinden bedebiz olarak verilir. 

Teliş etmeyini 
- 8aftarafı Birincide -

killeri tetlı.ik etmekte olan Ticaret 
Vekili Dr. Behcet Uz, Anadola 
Ajansına aıaiıdaki beyanatta balan 
muştur: 

'' - Bir haftadanberi l.tan. 
balan iqe durumana ve V eklini 
mize baih muhtelif t8fkiUeria ça 
l11malannı ayr1 ayr1 tetkikle met 
,.alim. Mabtelif mevzularda bGt&h 
alikabları dlnl .. it buluuayoruıa • 
Bilininis ki V ekiletimizin ebemmi· 
yetle berinde dardap çeşitli it· 
ler araıında hububat ve ırıda aaad 
deleri ihtiyacını temin ve tanzim 
meıeleti ilk plinda gelen bir ittir. 
Mistahsil vatandqlann çalqmala· 
nnı v..tali kdacak tedbileri al
makta röstedip.iz dik.kat ve iti
nayı müıteblik. 11nafların ihtiyacını 
iltiımar ettirmemek huıuıaada da 
bakim bulanayoru. 

tam bir itminanla ıöyliyeblli · 
rim ki iaıe vuiyetimlzde tellı1 ve 
endiıeyi mucip tebep yoktar. Al· 
dıflmııı: tedbirlerin mllıbet netice 
lerinden emin olmak mevkiladeyiz. 

Ticaret ve petroi -ofislerinde 
uıı:un aıı:adıya mqpl oldum. Ba 
iki mtıe ... Hnln iıtikbıddeki çabt 
malarında yeni istikametler verile· 
cektir. Buııatı için rarekH ~·· 
tüm direktifleri P.•deD ~bi· 
Akar yakıt ve ........ yat- ·fi 
.. ddıhria ltballae mataf haıaıt te 
.. bblll9ri d• memnaniyetle hrttlı· 
,.catts. 

ftballt •e ihracat iılerimiain 
seyri hak kında alilcadarlardan al· 
dıtım ı:ııalılmata ve şabai mOfahe · 
delerime istinad eden kaaaatlar 
Ozerioe ahnacak kararlar1a t•irleri 
yakında görilecektir. Şimdiden ıa. 
na ıöyle1ebllirim ki, m&aatebette 
bulandapmaz dıt memleketlerde 
hakim olan ik.tiıadi ıartlarıa icap. 
larıoa UYl'UD olarak çizim de firen 
ve çıkan mallaramız lıı:erinde m•· 
•n• bir dllaeale i .......... ~· 

bu ndideki çalaımalara ticari ha 
reketlerin istilzam ettiji sGr'atle 
istikamet tayia •taemize ıı:araret 
vardır. 

Ticaret ahlikını. meslek dG
rliıtllitlnü l'Üvenilir bir kıJlll•l 
tanıyoruz. Ba kıymıti artbrmak ve 
kuvvetl•dirmek için Boru ve Ti· 
caret Odaları sahalannda zamanı
mızın içte ve dııta mahıas olan 
ticari ihtiyaçlarına ve mahtelif pa 
zarlarla olan mllnasebetlerfmizin 
icablarana röre yeni tedbirler ala
caflz. Ticaret hayatımızda ticaret 
odalarile bortaların vazife ve H• 

llhiyetlwhai l'enlfletmek kararın
da)'l:ı. 

lthalit mallannın ririşinde, 
daialqında hlikGmetçe istenilen ne• 
tice. it ve ticaret erbabıoan makal 
kazanç hadleri da bilinde faydalan· 
maları ve m&ıtehlik kütlelerinin 
iıtismar edilmemeleridlr. Bu mak· 
sadl a.hakkak ettirmekte meıleki 
..... dayaDaD ........... faydab 
b•l1lJoru. Be yolda tirketler ve 
koo,.. ...... karalımaııoı teshil ve 
t..,,US .a.cetız. 

Yarddqların dotralSla ka· 
zaaç temin etmelerini memnuiyet· 
le kartıltrız. Ancak f(lzel tedbir
leri ve temiz cereyanlan baland.,. 
maktan çeldnmiyecek kadar vic· 
danlar1 kararmıılar çıkar• boal•· 
rın. milli b&nyemizi zehirlemelerin• 
aıla meydan vermiyecejiz. 

Satıllk yezı 
makinesi 

Reminrton marka iyi bir fal' 
makin .. i nthktır. lstekli.lerln fd' 
ıin Boaa ticaretbaıa..me ........ 

J.rı. 


