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tiV Hitlerıe Bay Mussolini rB ........... üy_ü __ k .._,...Mi-lle-t .......... Me-cl....,.,,,isi( 

" Brenner'de bu uştular dün çalışmaya başladı 
··ı ~ 
u akatda Ciyano da hazır bulundu Ankara: 18 (Hususr mu

habirimizden) - Meclis bu-. 
gün içtimalarına başladt. 
ilk celsesini Şemseddin Gü· 
naltay riyasetinde yapdt. 

bir IIIÜ)fılıattan son;a Hitler Berline Mııssolini Romaya döndü 
Başvekaletin koordinas

yon heyetinin faaliyete ge· 
çeceğine dair tezkere ile 
iki Mebusun öıümü. Fran
sız meclisinde Türkiye zel· 
zelesi üzerine yapılan be
yanata ait zabıt okunmuş 

ve Büdçelar müzakeresi 
yapılmıştır. 

Mülakatın hedefi ? • nedir 
tefsirlere mey.ııın açmıştır. 

Dolaşan şayialara giire Mussolini 
Brener 'e 2iderck orada hudutda Al
man de..,ıet Reisi Hitletle görüşrcek· 
tir. 

Roma : 18 (Stefanı) 3ay Mus50· 
liral yanında Ciyano olduğu halde bu 
sabrh Bıener'e dotıu yoluna devam 
etmiştir· 9 45 de Hitler Mussolini mü· 
lakati Duçenin trenindeki vagonda 
Vukubulacakıır. 

1 Sovyet - Romen ademi 1 

ı tecavüz paktı şayiası 
1 Londrn : 1 (Royter) - Sovyet 

Roınen ndcmi lccn\•Uz. pnkb için Ro· 

1 ınen hukömcti ilt'.' Sov~·etlerin muz.a-

l kerey~ geçtiği h:ıHındnki haberler 
l{omen si.) n~'i m•.hafelinde tekzip eda 

.. tkiye har ~ . . 
.... ,,, ___ be gır erse .. 
HA~tcı'Y' ~,.,.\ita~ .• ~ 

~ 4sı~04 ft I} ~0SlE BiR ME1: USUN SUALiNE sıııa l' ŞARı ŞÖYLE DEDi 

şt reke11 \re lngilbler 
el ,. Y.ardım edecek sın R '--
kaıner oınada 

ı teındidi 
Un~ 

rener rn .. 

Londra ; 1 (I' t ) T 
'-O.) er - Uı ki-

.Yenin lnmnmiydi nıUlkiycsini hnleldnr 
edt-cdı. her hn-ıci bir tecn,•uz. knrşı
sındn nıutt<'fiklcrin ne gilıi bir hnt(ı 
hareket tnkibcdcc<'klcrinc dair lngiliz 

•la kasa tala katı 
' · ıs , "atrn 1 la•, ı. lava,) 1 Ş 1 

"'lbııl .... l> 
rııı Nrv ttrn,,lır "Pa bu -

)'lrka h . \!cıs Ç 1--------------L 
( Gerisi üçüncü sııhifedc ) 
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hıc 'Ylc ~~a lıarck:;ıcıc Rort', 
n ktıu •tlcr • l• ını •kı ırun 

Vcı ·~u • ı a •t' ııl1tk Qo 1nı nıü. 
~rıırop' "81 vardır 

un M · ah 'lı Oskova 
ctraf and Jr 1 1, a 

t.'.,> Ro>tcı) k 
td 1 Y11 ) "Pata"' tbcrı-

''' 1 ~ 1 ,,.ı 81'y1ı1ıill ıhı tııııı <1 b •«1l>cr k 
lıı •rıdc ö uv. 

i . ulınck. 

GAZETE VE MATBAASt 

Blirolaı iylc birlıkfe Abidınpaşa 
caddesıncfc t, Bankaaı kar,

1
• 

••nd•kı binaya ••••nmı, bu 
:~:uyor. Gcr~k Matbııa ve ge· 

1 
sc Gaıeıemı?.lc ışlcri olanla 

rın Yenı binamıza D•lmeıe 1 
rtnı rica •deriz. 

'~.ı ---------------=-r 

Londra : 18 (Royteı) Duçe 
Führer, bu sabcıh ~.5 saat süren bir 
mül~kat y&pmışlaıdır. Hıtler 13 de 
Brener'den Berlirıe, Mussvlini de 13,15 
de Romaya hnrnket etmiştir. 

Bazı Alman mahafilleri bugünkü 
harbin genişliyeceği kana;:,tini izhar 
etmektedir. 

Londrıı : 18 (Ro1ter) Hıtlcr 
- Mussolini ıörüşmesinin esası müt

( Gerisi Üçuncll 'nhif ede ) 

l Meclis Fransız meclisi 1 
nin zelzele münasebetiyle 
izhar ettiği sami~i hisler_e 
teşekkür etmeye rıyaset dı-

) vanını memur .. e~'."·ştir. ı 
) Carşanba gunu toplan-! ';;~~$!~;,ere celseye son ve- ~ 

1 - - ...,_ ......... ... 

liN EŞ'"' 
GARANTiMi VERECEK 

Bazı yüksek nazi şahsiyetleri bu hafta içinde 
Bükreşe gelerek temaslarda bulunacakmış 
----

T ataresko'nun 
son nutku 

Romen Başvekili bugün 
dahılde ten1in ~dilen 

tesanüdü tebarüz ettirdi 

/ 
~ .,, 

- \ ,~, 

/for 

\ .. 

< 
/*""/ -. 

Tatrırt>sko 

Bükr~ş: 18 (Radyo) - Romen 
Rıışvekili B;ıy Tatııresko dün radyo
da mıllcte hitaben bir nutuk söyle · 
m•ştir. 

Başvekil bu nııtkıında daltıli ve 
harici sulh g ı~ eleı inden u1.un urnn 
bahsctıikden sor ra Roıııanyıının top · 

( G· risi Üçüncü sahifede ) 

Londra : 1h (Ro_yhr) - Alınnrtı 
haberlere göre önUmUz.deki hnftn ba

zı , Uksek Alman şahsiyetl,ri Bukrt.'ş 

gid:ct'ktir. Nazi t lemnnları Bukreşde 
Romen hukumt:ti ile tenuıslnrn geçe· 

ceklcr -.,;c Alınnnynmn muhtaç Lulun

dugu bnz.ı mcvndın teminine muknbil 
Romen hududlarını Almnny:ıııın ,aran 

li ctmeğc hn7ır olrluğu teklifini ya
pacnklnrdır. 

Bu nıevzu etrafında Romen ma

hnfılinin ıııalO.mnh olmadığı ~örUlınek• 
tedir. 

Londrn : 18 {Royter) - Dektor 

Kladyus bugUn Bukrt>şe gelmiştir. 

--~-------------------------

0&1 .. , .... t .. ]31$11 
Ankaı a: 18 (Husüsi muhabıri• 

""'iilTZ'den) - Bıışvek ıl Dok tor Sayda111 
reisliğinde icra Vekilleri heyeti l::.u

güıı saat t:i de toplanmti sa11t 18 c 

kadar konuşmalarda bulunınuşıur. 
• 

Londra: 18 (Royter) - Roma; 
valisi bu akşam Vels şerefine bı r 
ziyafet vermiştir. 

• 
Londra: 18 {Roytcr) ltalyan 

Roınen ml.İ:t.fıkeıeleri eyi bir saf-
haya giımiştir. 



Sahif .. 2 

İKTlSAOl BAHiSLER 

Piyasada faaliyet 1 

G
eçen haftaki yazımı7.dıt pi
yasanın durgJnluğunden 

bahsetmiştik, bu haftanın 
son günlerinde bu dur-

sunluk mevcut değildir, bir iki gün
denberi pi ya 5ıtda canlı harek et!er 
başlamıştır. Bazı gazeteler Alman 
firmalariylc İngiliz firmaları arasında 
rekabetten bahsetmişlerdir. Halbuki 
ortada rekabete meydan verecek de
rec cde büyü'k alış verişler yoktur. 
Sön hafta içinde Alman firmaları, 
ihracaat maddeleri üzerinde mübaya· 
atta "bulunmuşlardır. 

Haftanın hadiselerinden biri de, 
koordinasyon heyetinin Milli korunma 
kanunu oııucibince piyasayı alakadar 
eden meseleler etrafında }eniden ka
rarlar vermesidir. Bu kararların başın 
da birlikler meselesi gelmektedir. 
Esas~n 3018 numaralı kanun muci
bince, ihracaııt taciılerinin birlikler 
teşkil etmesi lbımdır. 

Bu lüzum, harpten son a daha 
ziyade hissedilmiştir. Bunun üzerine 
Ticaret VekAleti akreditif ihtiyaçları-

nı da göz önüne gitirerek çay, kah· 
v e, demir, manifatura tacirlerini bir 

araya getirmek için limited şirketler 

kurmuştur. Ayni mahiyette birlikler 
ihracaat maddeleri üzerine iş yapan 
tar.irler arasında teşkil edilmektedir. 

Buna misal olmak üıere yumur· 
tacılar birliğini gösterebıluiz Yumur-
1acılar birliğ-ine aid formalite henüz 
ikmal edilmediği için bu teşekkül işe 
başlamamıştır. 

Koordinasyo.ı heyetinin ı-on 

kararı, korunma kanıınunun 34 üncü 

maddesine göre, ihracaat, ithalat ta. 
cirlleriyle sıınayi erbabı arasında bır

likler teşkili için Ticaret ve lk t ısad 
Vekillerine salahiyet vermiştir. Bu ka. 
rardan anlaşıldığına göre, birlikler 
teşkili sanayi erbabına da teşmil e· 
d ilecektir. Vakia on üç seneden beri 
sanayi erbabının idare ettiği bir sa 
nayi birliği mt-vcuıtur, fakat bu birJ;. 
ğe daha ziyade kuvvet vermek için. 
ı\ı.tisad Vekaletinin yardımlarına ihti-
yaç vardı. Koordinasyon heyetinin 
kararından sonra, fabrikatöı ler ara-
sında b rlikler teşkil edileceğine 
şüphe yoktur. 

Tutulan iki esrarcı 

Timur oğ!u Ali Timur isminde 
biri 25 ve Mustafa oğlu Zekeriya 
sminde biri de 5 gram esrarla ya · 
kalanarak adliyeye verilmişlerdir. 

Türksözü 

Halk evi dershaneleri 
mezuniarına diploma 

Halkevimizde bir tören yapıldı 

Üç aylık devamlı mesaisini sona 
erdiren Halkevi Halk Dershaneleri 

kursu 115 vatandaıı .mezun ederek 

Halkevinde Pazar günü 80 erkek ve 
35 kadına merasimle diploma ve 

ilk okul talebesinin 
Mersin seyahati 

-- """---
rilmişlir. Merasimde Halkevi Peisi, Sahil şehrinde talebelere 
bir çok Halkevliler ve kesif bir halk verilen tatbikat dersi 
kitlesi hazır bulunmu~. Halkevi ban-! 

dosunun çaldığı istiklal marıını mü· 

teakib Müriide Akyol bir hitabe 

de bulunmuştur. 

Bilahare Halk Dershaneleri öğ
retmenleri diploma tev~iahna baŞla· 

mışlar, Halkevi bandosunun çaldı· 

ğı bir çok mütenevvi tatlı parçalar 
bu meı'ud merasimin ahenk ve neş' 
esini teşkil etmiştir. 

Valimiz Karaisalı
ya teftişe gitti 

Valimiz Bay Faik Üstün refa· 
katlarında vilayet jandarma komu· 

tanı, su işleri 6 ıncı işletme müdürü 

ve nafia dairf'Sİ müdürü beraber 

olarak dün saat 14,30 da Karaisalı 

kazasına gitmişlerdir. Karaisalıda 

3-4 gün kalınarak tetkık ve tef 

tişlerde bulunulacaktır. 

Hırsız hizmetci kız 

Şerif o~lu Sadettin Silmeoğlu' 
nun evinde işlerini gören Musa kızı 

Ayş~, ev sahibine ait 105 lira kıy· 
metinde bir inci ile 35 fira kıyme-

tinde bir yüzüğü aşırarak Mehmed 
oğlu Mustafa Uçurnm eliyle sattırır 
ken suç üslü yakalanmış ve adliye· 
ye verilmi~tir. 

Şehrimiz ille okullarından Cum 
huriyet mektebi baş ö~retmeni Tah· 
sin Kumbaracı ve öğretmenlerden 

Salim Ôzkul ile Necmi Eıgi diğer 
okullara eyi bir nümune olacak de· 
recede ıüzcl bir teşebbüse teveasül 

ederek 160 talebeyi Pazar ğüoü Mer· 

sine ünite tatbikatına götürmü,ler· 

dir. 
Adana gar müdürünün kıymet

li yardımlarım görrr!k Mersine hı· 
reket eden 160 talebe ve üç öğret-

men Mersinde Maarif Müdüıü Şe
fık Ergündüz, jimnastik hoc~sı Hüs: 

nü, ileri okulu Baş öğretmeni Niya
zi ve liman şirketi müdüründen de 
her türlü yardım ve misafirp•rver
lik görerek deniz kenarında bir ge 
zinti yapmışlardır. 

Bu gezintide talebeye denizle 
karanın bulundu~u cihetler, düz ve 
dık kıyılar kenarında bulunan kum, 
çakıltaşı, deniz hayvanları kabukları 

ve dalgalar müşahede ettirilmiştir. 

Öğleden aonra tekrar sahile gidil~
rek gümrük daireleri ve deniz na

kil vasıtalarında incelemeler yapıl
pılmış ve denizde hayat, balık, yen· 
geç, midye ile balıkçılık malzemeri 
ve balıkçı kayıkları tetkik ettirilerek 

izahıt verilmiştir. Fırtına. iyi hava, 
denizin iyiıikleri ve fenalıkları an 
latılmış ve !ikşam treniyle A:ianaya 
geri dönülmüştür. 

Talebeler bu seyahattan mem 
nun olmuş ve cidden büyük istifa
deler edinmişlerdir. 
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birer eserdir. ·e ~· .,,., 

Parasız g~.rtıl~ t 
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Harem Bar Bar 

mesioe bil ~, 
, oğlu Cabbar e .,.t ', 

sona erm ş ; ~,ıı·._, • 
C:ıb~.ırıo l b'pfl ~t 

Bir Avrupalı misafir lstanbul
dal<i b~rlarda adeta bir harem \'3· 

ziyetinin devam ettiğini görerek şöy 
le demiş : 

- •Memleketinize bundan yirmi 
sene evvel yaptığım ilk ziyarette her 
yerde Harem dairelerine rastlamış

tım . Şimdi ise bu haremleri bar 
)annızdan bıışka bir yerde bulama· 

dı n. " 

• ve 

,-___ o_u_N_O_N __ M_E_v_z_u __ u ___ l 
Bu misafir ecnebi bizim şehre 

gelseydi, ayni şeyi görecek ve söy
liyecekti. 

Muhalckak ki bizdeki badar hi · 
rer harem dairesi ve Bar olan yer
lerdir. 

Barı " Bar .. olmaktan kurtar 

sak, oradan Harem dairelerine ben· 

zeyen kaf~sleri, ve kafes'erne usulü

nü kaldırsak ne iyi eJ~riz. O zaman 

barlar daha çok neş' eli ve neş' enin 

kolayca satın alınabileceği yerler 

olurdu. 
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ŞiMALDE V AZiYET 
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Hind kongre~inde 
Londra: 18 (Royter) - Hind koı g

resi dün ikinci celsesini aktt>dmiş 

hararetli nıüzakerelrrde bulunmuş. 

Sovyet ve Finler sulh yaptı, 
fakat silahları elden bırakmadı 

tuı. 

B. bitlerle B. Musolini 
dün brenner'de buluştular 

- Birinci sahifeden artan-iSVEÇ EFK lRlUMUMi\'E.SiNDE ENDiŞELER VAR! 

----------- ---
ı efikler aleyhine ltal} anın yardımını 
temin etmektir. 

Macar Başvekili 

R omaya gidiyor 
Londra: 18 (Royter) - Macar 

BaşvckiliT eleki Romaya gitmekte· 

Bu mülakett için buluşmayı Hıt
ler teklif etmiştir . . 

Londra : 18 (Royter} - Matbua• 
tın kanaatine güre, Hitler, Mussolinı
yi bir Sovyet - ltaly .. n y<:kırılaşn.asr 
için ikna edememiştir. 

\ dir. Tatareskonun son nutkll 
İngiliz radyosu Fin 

\isaniyle neşriyata ha~ \adı 

Londra : 18 (Royter) - inglliz 

radyosu bu akşamdan itibaren Fin 

lisaniyle neşriyat ya,..acaktır. 

Fraa~ız - İspanyol 
hattı nakli ya' ı 

Pari.; : 18 (Havas) - Fransız
lspanyol Trtn l\ervislerine dün baş· 
lanmıştir, 

f ürkıye harbe . 
gırerse 

( Birinci s:ıhif eden aı tan ) 
Fransız paktıncfo huu"i bir kayıd o• 
lup olnıadı~ı hakkrn<la :buıun Avam 
Kamarasında l lnriciye Mu,teşnrı Hut· 
lc:r'e tevcih cdılen suale kıırşı ııını•a· 

i h·yh şu izahatı vermiştir : 

( Birinci sanif eden artan ) 
ra~ına sahip bulunduğ-unu ve bu sa• 
hipli2"i idame ettirecek va!'ıialara ma
lik olduğurıu, bunda Kralın yüksek: 
sevk ve idaresi, Hükumetin gayı et• 
leri Millr:tin gösterditi teianüdü R~ 
men ordusunun kuvvetine borçlu bu· 
lundu~unu anlatmışlır. 

Tataresko, orduya ayrıl~n fev-
ke'ade hıhsisattan bahsetıikden StJn• 

ra memlekelde~ i sükun ve tesanüde 
tekrar le'llas etmiş, şuurlu Romen 
gençliğinin, eski bütün nifakları ar-
tık unutacağına şüphe olmadığını,, 

milli tesanüdün muzaffer olduğun• 

kaydetdıkden sonra hükiimet•n ışte 

ba netice karşısında memleketindeki 
ist snai tedbirleri kalc!ırdı~ını ve bu• 
giin yüzlerce Romen ıeaçinin aıle vu· 
valarına kavuştluğunu söylem ştir. 

- '' 1 Urkiye ile olan mukabil 1 
yardım pRktının birinci maddf'sindc de 1 

kaydolunduğu ~ibi I llrliiyc bir harbe 
girerse Turkiyeye Fransa ve İngilte· 
ı·e mUşt erek en _yardım edeceklerdir. 

Fuar hazırlıkları 
iierlenıekte ! 

ltdlya da 
iştirak 

Fuarımıza 

edecek 
lzmir : 18 (Huııu!>i) - lıalya 

hükumeti de l u seneki fua•a r ı smcn 

iştirak edecektır. Haber aldığımıza 
göre fuar sahasındaki ltalya devlet 

pavyonunda bazı tadilat yapılııcak
tır, 

Garp cebhesinde yine 
levhalar asılmaya başladı 

Londnı: 18 (Royter) - Alm-tn 

lar garp cebhe:>İnrie m ·vzileri 
önüne le .. hal ar a:.mı:;ılardı • 

Fransızca yazılmış olan \ıu tahela 
larda "kl'ndiniıi lngilizler u~ı una 
feda etmeyiniı!,, yazılı ıdi. 

f ransız top1yula11 bu levhalara 

ateş etmiş ve p rçalamıştır. 

Dün Dahiliye Vekaletinden fuar 

Okul /arda gazı şekli 

çalışmaları hakkında vilayete bir 
emir gelmiştir: Bunda Başvekalt·tİn, 
İzmir fuarının, istenılrn tekamüle u
laştırılmasını işart:lle fuara g• çen 
yıllara nazaran daha ileri bir v ehe 
verilmesinin fuardan beklenen gaye
nin tahakku\runa en mühi-r. bir ve

sile olacağı mütttlcasınria bulunduğu 
ve. maksada uygun neticelerin eldo 

eoilme~i için gereken tedbirleri•ı •· 
lınmasmı istediği, bu itibarla fuar 
hazı• lıkl niyle vilaydirı de ehemmi· 
yetlc a 'akadar olması bildirilmiştir. 

ilk ve Orta tehisat O'Üe.;c:cscle · d 
le olan YB'll 1. ki,... M r~ v ıın c U7.Un 7amandaııberi devam et mık-

r.mışı ıı;ı narı ek·ıı·r..· . . . S 1 151 tara fından halledılmıştır. 
enclerdenbcıı gcn:ş bir taleb -

şeklı ba21 Orta okullaı da de 
1 

ı .e kut lesinin öğrenmiş oldu~u bu yazı 
rılmcktedır. ~ ş ırılme~ te ve çocuklara ayrı bir ya21 gö~te-

Orta okul ilk o\.;ıılun de\amı 1 g bı, yan tedıı's ndc d 0 Ju~una göre, bütün tedr:saıta ohluğu 
l e oğıetınerıle lk 

nıtı ıa <'I "e ıtıyaıl· rı t ı. ç. _
1 

rın ı · okulda talebenın kaıandığı bilgi, 
. a c.-. .. ınu tttırec k b" - - , 'mı ve tc•şkıl~ıı buı· 1• ~- _ e ır }oldan yuıumelerı, oku laıın ve· 

\ 

< un u~ı.ııun muh· r 
Buı d ' .ızıısı hı kıınmdan aı uri göı ü!müştiır 

n scnra oıta \tdıis ~ · 
}<'~ı şrllni <.""ıucr 1 .ı 1 at cğıc:tınenleıi de ılk otullaıda gösterilen 
ncb•I 6 t '-'lHltUlc,n· ~ k 

a~ anmıştır. ' goıe \tHcc lt"ıdır. Bu cmıin tatb ki-

F nar zamanında lzmir · lstanı... ul 
arasında lüks vapur po::.tası sef erl·~· 
riuin haftada ikişere, Bandıım~ v 1 : 

pu• St'feılerinin dörde çı~ aıılacr ~1 

ve lzmir Bandırma araı-ında hPt gün 

mütekabil tren sefetleti temin cdılc· 

ceği anlaşılmıştır. Yataklı vagon şir 

\ 

keti ile dt"vlet ve derıi2yalları mü · 
dürlükleri tenzilatlı ta~if~ tat~ik rde 

ct:klerdır. 
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POLITiK MESELELER --------

Beri ~nin sulh. 
teklifleri 

Yazan: Loyd ~orç 

ünyanın her köşesinde sulh 
ümidleri belirmeğe başlıyor 

ümitlenme~e seb~b de, Yel· 
in Bitlerle uzun bir mülakattan son
u kimseye ne konuştuklarına dair 
bir tek kelırne söylememesidir. Lakin 
bir Holanda gazetesi mülakat esna· 
sında neler konuşulduğunu b,ldi~ini 

iddıa ederek bir hülasa yapıyor. 

Hollanda gazetesine göre sulh 
daha çok uzaktır ve müttefıkler Al· 
manyanın istediği şartlan, hıç bir 
zaman kabul etıniyeceklerdır, ta ki_. 
yere vurulmuş bulunsunlar. 

AlmanyAnın lıir zamanlar Lord 
Tavistoka -Bedfort Dükunün varis ve 
~ğlu-teklıf ettiği mütevazi şartlar 

müttefikler tarafından ele alınırsa 

mjzakere ve sulh konferanElarının 
vuku bulması için müsait bir zemin 
hazıılamış «>lur. 

Bazı lngiliz gazetelerinde Alınan 
"teklıflerinin bir t.ülasası çıkmışsa da 
anlaşılarnıyan :sebeblerden dolayı di-

ger b:ızı İngiliz gazeteleri bunu ilan 
etmekten istinkaf etm işler ve nazarı 
di kati bu nokta üzerine çekmekten 

çekinmişlerdir· Bu tavrı hareket doğ· 
ru değildir. Yanılmıyorsam' bu şart· 
lar fcvkala Je nüfuz sal ıbi Alman hü· 
kiiıneli erkunı tarafından Lord Tavis· 
toka tevdi olunmuştup. 

Bu anlaşmada, Slovak ve ('ek
lere istiklallerıni iada ediyor. Lehıs
-taqı tekrar ve tam bir istiklalle ihya 
eder.:k harpten ~vvel de va adetmiş 
oldukları g"ibi, denize bir k<ı pı ve 
Vistül nehrinden başka 1 Alman de· 
miryollarından da ist ifade etmelerine 
imkan bırakıyorlardı· 

Almanya beynelmilel bit ·Millet
ler Cemiyetinin, mcvcudıyetini arzu 
ediyor· 

.-\!manya, diğer devletler de iş

tir ak ederse, silahlarını , tahdit etmeğe 
hazırdır· Her davanın dostça ve adi
lane bir şekilde halolunmasını arzu 
edıyor. Fransa ve lhgiltere gibi iki 
devletin tahakküm etmemelerini ve 
davaları kendi istedikleri gibi hallet· 1 
memelerini isliyor.' 

Almanyanın bu istedıkler! çok 
makuldur. Zıra bu günkü hadiselere 
milyonlarca insanın kanının dökülme· 
sine muvazenesiz bir Versay muahe· 
desi sebeb olmuştur ve yeni b:r mu. 
ahedt'de böyle bir ınetod kullanılma· 
malıdır. Almanyanın bu dilekte müc;
temıeke şartları cok müte·. azıdır. 

,- Almanyanın işçilerini yaşata· 
bilmek için ham maddelere ihtiyacı 
vardır. 

Ham maddelt:re kavuşabilmesi İ· 
çin müstemlekelere ihtiyacı vardır. 
ham madeye 1-..arşılık ol .. rak altın ve: 
renıez., 

İşte, Alman devletinin bu teklıf. 
Jeri, lngiltere hariciye nezaretinde· , 
dir. 

Mr. Velse de verilip verilmedi· 
ğinden haberdar değilim. lakin Yeis in 
yakın bir anlaşma iç•n her türlü v~
sıtaya m•-:racaat edecekinden şüphem 
yoktur 

Masa başında, dogru, sarih, dü· ı 
rüst ve şerefli bir anlaşma imkanı 
rııe \ cutken milyonlarca insana f ela 
ket izdirnp getirm"ek bir facia. bir 
cindyetlirl , 

DiKKATE DEGER BiR MAi(~ 
Türkiye sükiinet içinde silahlaO 
her türlü ihtimallere karşı hazırl9 

Bizm, ile münasebetimiz 
Ankara : .Mart l lususi ml4hahiri· 

mi:>:den J - 1 Urkiyeden Su .. ·eyş kaııa· 
lına kndnr uzanan hnvalinin ı.on za· 
manlnrda bitaraf bir mUşnhid için 
fevkalade dikktttc şayan bir vaziyet 
arzettiğine şubhe yoktur. Fakat şu 

dakikada insanın belki <le daha fazla 
dıkkntine çarpan şey, Liuat Turki
,ycnin suk<ı.ncticlir, o Turkiye ki, nıu· 

hnriplerin nazarları Uzcrine dikilmiş 
bulunmaktadır. V c o ise, bu sUk'1neti 
içinde ynlnız boğazların bekçiliğini 

ynpmnsını bilmekle knlmnyıp nynı 

znmanda Rusya ile komşuluk etmeğe. 

ve Bnlknn statukosunu hinıaeysinde 

bulundurmn.) n da :mukemmel surette 

~~, ~, 

~ 
A 

ınuvaff ak <'lmııktudır. 
Bizzat Turk gazeteleri, huk6.mct.· 

!erinin b;r nevi crıdişe ile karı~ık olan 
bu sUkônetioe yabnncı propaganda· 

Yazan 

Korriere 
Della Sara 

ltulyaıı gazetesi 

!arın ortay a attık brı hnberleri şaya· 
yanı tnkdir bir cesnretlt: neşrctwek 

sureti.'· le dikkate layık bir mi al teş · 

Zengin Bir 
Spcr Haftası 

A\l 
--ra 

Ceyhan-Mal. Mensucat 
ve Yurd-Milli mensucat 
Maçları pek hararetli oldu 

Bayrak, bisiklet koşuları ve 
Voleybol maçları yapıldı 

Şehir stadyomu pazar güoü tay 
yare kupası maçlarının ilk iki kar
şılaşmasına sahnf!. olmuştur. 

Şimdiye kadar az görülmüş bü 
yük bir seyirci kütlesi Ceyhan fut· 
bolculariyle Adana Malatya mensu
cat fabrikası fu~bo!cularının ve mil
li mensucat fabrikasiyle idmanyurdu 
gençlerinin temaslarını Z'!vk ve he· 
yccanla tal<ip etmişlerdir. 

Nabi Meneınencioğlu1un hakem 
liğinde iik def ı Ceyhan la Malaty.ı 
mensucat tukı nları sah~ıya çıkmış· 
lar ve saat 13,3J m ıça başlamış· 
lardır 

Ceyhanlı gençlt:r h !oÜz pek ye· 
ni bir teşekkülün elem ınları olma· 
larıua rağme;ı cidJ::n güzel bir o· 
yun çılnrm ıfp ın ıvaff a'< o!m ı~lar· 
dır. B ı lh 11ssa b .. kler ve s ıntrfor n :s· 
zarı dikkatı celp etmiştir. 

MJlatya mensucıt takımından 
srnlrh~f A Jil Gır ay ve sol açık A ">· 
durrahınan t kımın e ı çok göze de 
ğen iki iyi oyunc ısu idi. Neticeyi 
Ceyhanın 1 golüne karşı 5 go' ya· 
parak Malatya mensucat tabrıkası 

futbolcu'arı almışlardır. 
İkinci karşılaşma idmanyurdu ile 

milli mensucat fıbrikası futbolcula. 
rı ara sın da oldu. 

Bu maçın hakemliğine de Abdi I 
Atamer seçilınişti. İ<i t:uafın da ağır 
bastığı daha ilk anlarda görülüyor
du. 

Mütekabil denemeler, merkez· 
den ve yanlardan yapılan hücumlar 
iki taraf mü.fafalsının kuvvetli ça 
lışmitları ve dı:fa l3 hatlarının iyi iş. 

le mesi neticesi olarak ekseriya SÖ· 

nüyor, fakat bu ıa rağ .nen forvetle· 
rin kale öolerirte kadar girmeleri 
sık sık heyec.rn veriyordu. 

Nizami mü !detin .1itaını11da iki 
taraf da berabere kalınıştı. Gol a Je
di : 3 - 3 k:ıti net ıceyi alm:ılc içio 1 
verilen temdit zarfında milli mensu
cat futholcularının büyük hir enerji 
sarfettikleri, galibiyeti her halda ken 
di c'"phelerine alm::ık azmiyle can· 
la b:ış 1a çalıştık l arı gözden kaçmı· 

yacak derece-le aşikadı. Nıtekim 

bu faa1iyetlerinin ken tilerine ın!l • 

( G~risi beşinci sahifede ) 
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Hatay mektubu -
"" HATA YI'N iMARI 

Y aloız İskenderun limanı için 
milyon lira harcanacak beş 

Milli piyango artık 
el değmeden çekilecek 

Fransadan altı tane otomatik dolap geliyor 
keşideler yakında gene lstanbulda yapılacak 

gösterdiklerini, milli piyango kcşi
delcrindc kullanılacak olan otoma. 

tik altı dolabın bir haftayı kadar 
Fransadan getirileceğini ve Mayıs. 
tan İtibaren keşidelcrin bunlarla 
Yapı l acakını bir 
söylemiştir. 

muhuriririrneze 

Öğrendiğimize göre, milli piyan· 
go için, F ra 1sız piyango sisterninin 

bazı ufak tadilatla ktbul edilmesi 
kararlaştmlrnıştır. 

Otomatik dolaplarla keşidcler 
insan eli deA-meden yapılacaktır. 

Bunlar bir müddet Ankarada 
kullanıldıktan sonra keşidelerin ge· 

ne lstanbulda yapılmuı mubtc· 
meldir. 

SALI 19 - 3 - 1940 
12.30 Program,ve Memleket SaatAyan 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha
berleri 

12 50Müzik 

13.15 Müzik : Halk Türlcileri Aziz 
Şenses ve Sarı Recep. 

13 30/ 

14.QO Müzik: Karşık Hafif Mü-
zik (Pi.) 

18.00 Program ve Memleket Saat 
Ayarı 

18 05 Müzik : OJa Müziği (P) 

18 40 KONUŞMA (Çiftcinin Sa. 
ati). 

18 55 Serbest Saat 

19.1 O Memleket saat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberleri 

M o D A 
-------. 

Ev kadınlarına nasihatlar 

l· Çoraplarınız çok dayansın isti
yorsanız ayalckabının içindeki kı. 
sımları, burunları ve ökçeleri çorap 

tiresile tekrardan örünüz ve çora
bın burnuna ve jartiyenizi ta\ctıtınız 
~ısma keten dikiniz. 

2- Elbiselerinizi çıkarınca on
ları muhakkak bi" tahta askılığM ge: 
çiriniz ve balkona ası•ız. Rutubet 

onun buruşuklarını açacak ve sizi 
tekrar ütülemek külfetinden kurta· 
racaktır. 

3- Eğer iskarpinleriniz çok da
yansın istiyorsanız onları tam aya-

~ınıza uygun alınız, ne küçük olsun, 
ne de büyük, Çünkü çabuk defor
me olarak iki yüzlü olurlar. Islak 
havada giyerseniz ateşten u· 
zak bir yerctl'! kurumasına itina etJi· 
niz ve eğer mümkünse iki gün üs·) 
Histe ayni iskarpinleri giymeyiniz 

4- Kömürünüz dayansın istiyor
sanız onu sobaya 'atmadan evvel 
üstüne !uzlu su dökünüz. Mu(faktaki 
ocaklarda da kömür yakıyorsanız 

l a;nni ş .. kilde hareket ediniz. 
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Dikkate değer 

muv~r~~ ola~~~~:'.:J;zler \ 
dahi kati olarak bilmemektedirler. 

Rusya aleyhine şarkta vukua ge
lecek harekat son hedef olarak bo
ğazların o ebedi kontrolu meselesini 
istihdaf edebileceği gibi Rus - Alınan 

dostluğuna karşı yapılacak bir teşeb
büs de boğazların kapanması ve müt
tefiklerin donanmasının kara denize 
geçmesi demek olacaktır. 

Türkiyenin ve orta şarkın vaziye
tinde göze çarpan ihtimallar bunlar
dır. 

Bütün bu ihtimalların her biri bir 
gün hakikat haline girebileceği gibi 
şimdilik bunlar hakkında kimse kati 
bir şey de söyliyemez. 

Müphem fakat bir gün tahakkuk 
edebilecek bir vaziyet bütün bunların 

içinde müsbet amili, Türkiyenin sulh 
arzusu ve akdettiği paktlara bağlı ol
makla beraber telaşe düşmemek iste
ği teşkil etmektedir. 

Bizim Türkiye ile münasebetleri
miz eyi ve samimidir. Ve 1934 dost
luk paktına istinad etmektedir. Ve bu 
münasebetede müsmir işbirliği temin 
etmesi dolayisiyle ehemmiyeti burada 
kaydedilmekte olan yeni bir ticaret 
anlaşA1asmın akdiyle kuvvetlenmiş bu
lunmaktadırı 

Enrico Rizzin i 

Dördünncü sahiftdcn artan 
rine bir kaç gün evvel Reuter'in bir 
yazısı, lngiltere ve Fransanın Rusyaya 
karşı harbetmek ihtimalini derpış et
tirebilen iki noktayı tavzih etmiş bu
lunmaktadır. Bunlar da: Birincisi, Rus
Alman dostluğunun müttefiklerin aley· 
hine bir şekil alması, ikincisi, Finlan
diya harbinin, fn2'iltere ve Fransanın 
menfaatleri aleyhine bir vaziyete gir
mesi üzerine bu devletlerin müdaha
lesini mucip olmasıdır. Burada kayde. 
dildiği veçhile, hadisatın bu şekle gir
mesi, Rusya'nın duşmanı başka bir 
cebheye geçmek teşebbüsünde bulun
ma5ına sebebiyet verebilir, ve bu tak
dirde, Tür ki) eyi, kendisini müdafaa 
etmek ve henüz müphem olan lngiliz
Fransız yardımını fiili bir sahaya dök
türmek mecburiyetini ihdas edebilir. 
Ruı-;yanın, şimalden yani Finlandiya
dan bir ln2'iliz · Fransız taarrzuna uğ· 
ı adığı tasavvur edilse, Türki:zeyi sila
ha sarılrnağa mecbur etmek suretiyle 
şarkta bir cephe almağa çalışması işi

ne gelir mi ? Bu, mantıki görünme
mektedir. Şimdi aksini düşünecek ya
ni Rusya, f ngiliz ve Fransızlar tara
fından şarkta bir taarruza maruz kal
dığı tasavvur edilecek olursa, diploma
tik nazariyat ile vesaik, Türkiyenin 
taarruza u~ramadan müdahalede bu
lunaca~ın ı ihtimal haricinde tutacak
tır. lngilterenin telaşından, Türkiyenin 
hayati ehemmiyeti olmazsa, bütün fa 1 
ıaziyelerin gazete sütunlarına inhisar -----
edeceği Londrada iyice idrak edilmiş ı • 
olduğu anlaşılmaktadır. Türkiyenin, 
hayati ; menfaatlerini tehdit edılnıiş ' 
addederek müdahalede bulunduğu 

fan.edilse de, bana öyle geliyor ki, 
harbin yakın ve ' orta şarka sirayeti 
ihtimali karşısında lnriltere ve Fransa
mn muhakkak olan hazırlıklarına ehem
miyet atfetmek hurnsunda şimdilik ef
ıkarı umumiyeler hemfikir Bulunma
maktadır. 

MamaFih şaı ki akdeniz sahillerin
deki vaziyetin en rnüsbt'l amili bilin
diği veçlıile Vcygandın ordusu, Avus
tralyalılar ve yeni Zelandalıların kıta• 
atı ve lngilterenin, Sadab.ıt paktına 
müsbet bir şekil vermek hususundaki 

Pamuk ve ~ oza 
KiLO f.A"l'I 

CiNSi 
K. S. K. 

çok 
s. 

Koza 
Ma. parlağı 

- Ma:- temizi 

En az 1 En 

_ oo,oo _ _ ,=-_o_o __ 
50 00 

47 00 
Koza parlağı_....,,... ______ _ 
Kapı malı 00 
Klevlana 
Klevlant ç~~-4---- ,---

Yapağı 
tleyaı. 

politik faaliyetidir. - lvah 
Bu sadabat paktı Tüıkiyenin yeni ---------~-----

rejimin müsıümanııktan ayrılması üze- ÇIGI r 
rine ka~~ettiği. vazi~e:i tekrar elde Yerli yemlık' 00 1 
etmek ıçın takıp ettığı Balkan ve ya- to h m -----ı----
kın ş?rk politikasına münkasim ve ga- HUöUdAT=--=--= 
yet dıkkate şayan olan harici siya~e- ı R ,.d K b 

1 
. . b"k h Uır; ay 1 • 

tını tat ı .!la a~ına koyduğu zaman- j - --ı-· - _ O_O ___ _ 
1 d T- k" 1 k l " yer ı Jar a ur ıye, ra , ran ve Ef ganistan -A - 0...,,.0 ___ ----. rpa ı 
arasında ımıalanmıştı. F ı ---

Rusya al.eyhine bir harekette bu- 1 y:~~l-a--ı---:0:-:0:------•-----
lunmak ve yıne ~usyanın Irak petrol- Delice 1 o 
)arına doğru vakı olacak bir taarru- K --. - ,- - ---

. k·ı d uş yemı zuna manı teş ı e ecek olan bu şark ,- - --1 ----
devletlerinin ha11rlıkları ise henüz ma- susam 00 

lüm değildir. Mamafih, General Vey- Livr-rpol Telgrafları 
gandın ordusu müsbet bir varlık ola- 18 ı 3 / 1940 
rak kabul edilse, ve şark memleket
leri de Sovyet l{usyanın ideolojik teh 
didini hakikaten hissettikleri de far
zedilse vaziyet yine meşkuk ve gayri 
mua>'yen olmakta devam etmektedir. 

Bununla beraber şüphesiz ki bu 
vaziyet ciddidir. Buna en çok alaka
dar olan Türkiye, gerek buna gerek 
pro~ag~nda_ t~arnıılarını yukarıda söy
ledığııııız sukunetle karşılamakta, ve 
silahlanarak her türlü ihtimale karşı 
hszırlanmakta yine yukarıda bahset
ti~imiz ve yalınız . yabancı gazeteler 
için ileri sür ülrıııyen prensıbine bağlı 
olarak kalmaktadır. 

Acaba Türkiye kendisine çizdiği 
hattı hareketi muhafaza e<lebilmeğe 

/'ene '.'!onttm 

Hazır ı 7 68 
- V-ad- e-li_l._____ 7 61 1 

Vadelı 111 7 67 
Hind hazır - 6- 97 

·-N-~-v-vo_r_k ____ _ _ 10152 

ı<.aıntJıyo "e Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

lıre• 1 --;R~a-y~ış-m-ar..,..k ______ -----

Frank (Fransız) - 2- 97 
Sterlin ( ingilız )--- ---5- 23 
Dolar ( Amerika ) ı00:m ı 1

0
9
0 , -Frıını<cTsVTÇre ) 

Tüıksözü 

HAT AYIN 
B<"şinci sahıfeden artan ) 

mesini temin edeceklerdir. Gene 

muhtrnm ve mümtdZ idarecimiz 

Sö.cmensüerin teşebbüs ve delalet· 

!eriyle teşekkül etmek üzere bulu· 

nan mahal i b::ınka, küçük esnafı hi· 

maye ve bunların kredi ihtiyaçlarını 

trmin etmek c:uretiyle piyasada mü

temaoi harekat geniş'eme esasını ku 

racaktır. 
Hatayın imarı ve ıktisaden kal

kınması yolunda devletçe ittihaz o· 

lunan tedbirler ve bu babta alınan 
kararlar son derece rhemmiyeti ha

izdir. Bunların başında l!>kenderun 

limanının ioşabı g lir. Beş milyon li· 

ra sarfiyle ve her türlıi tesisatı cami 

olarak inşa edilecek bulunan lima 

nın Hatay iktisadiyatı üzerinde icra 

r-deceA"i tesiri tahmin etmrk güç 

değildir. Çünkü, lskrnderun, cenup 

ve ş;uk Anadolusu vilayetlerine 

Mersinden çok daha yakın bir iske

ledir. ihracat ve ithalatın Mersinden 

yapılması ila lskenderundan yapıl· 
ması arasında büyük fa rklar 

vardır. Şu halde, limanı müte· 

akip lskenderunun geceli gandüzlü 

işler bir iskele manza1 ası taşıyaca· 

~ını şimdiden kahul edebiliriz. fs
kendeı unla Gaziantep aras· rıda 
inşası tasavvur edilen asfalt şosa bu 

ehemmiyeti bir lcat daha artıracak 

tır. 

Amuk gölünün kurutulması işine 

Daima En G hel ve 

Alsa ray 
BU 

Zevkine, Güzelliğine, 

Haraketli ve 
Nefis Bir 

tıilır· 
başlamış saY\tiY'rt 
fedakar !ıklar 1 jŞı 

' bıJ Ş arılacak o 311 ~ 
et Ol' 

iktisaden ıhY11 ki~ 
genel sağlık b• d• 
-kı··kt bir faY yu u e 

1 
ce 

b" 11 t f 
tir, Hatay, 

1 rıı"~ 
ğindr-, taze ve bıJ F 

1 

kavuşacak ve ı... j r ~ 
· le 11 • ..l: 

kurutulması)' . 0ııC' 
önüne gcçilınıŞ ı, ~ 

d"leCC~ 
da tesis e 1 b' 
kası ise Hata)' tıtll ,. t 
tehlikeli ..,az ıY .. ı, .. yu~ 
memlekete bu 

edecektir. 1, 

1 r•~· 
H-ı~sa o a ~ u a dece 

940 ı takip e poı' 
hummalı bir r:ı.; 
Jiyetine sahne ıı• ıı1 

·· teS f 
Hatay'a mo5 ı· 
decektir.- - · 

5;1tl•~ 
j 

""'"ti S ibtilli cı . ~ 
eti rı',...ı

li ra icar g •
1 

,,,.. ~ 
lıktır: lstikh• .,e 

es• 
yaz.hail ıpj 

----/ 

l1_S_a_a_d_e_t_~. tf' 
0 

Fran.mca Sözlü Olan bu Şaheserin Baş Rollerinde· V~ 

SEMPA TIK SO(I~ 
Don Amech 

1 
ıı 

BULU N MAKD AO 
------ d' 

T a n Sinemastf1 . ı 
BU AKŞA M ~ V 

H A C 1 R E: .. 01 
1 ürkc;e· Sözlü f ılrfl 

Frank enştayn' ıı 

( 

P ek Y akında ~ 

1 Memiş 1 Memil _ f/ 
•• \f ll" 

Tiirkçe Sözlü ve Şarkılı ı-cuı 
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• 
1 

• ' •• ' • 1 ' • .. • ' • •• : • • • '. ·-s • 
1 M A 

suvare 

a,ao 
i k i 

tam 

uakşam 
şaheser 

gece suvare tam 

8,30 
-bir d e n Büyük 

f'ilirn ·ın 
lllevzuu: Büyük Muharrir Ve ( Olive H ggims , Prauiy ) in Eserinden alınmış 

Goldvin, tarafından fılme çevrilmiş 
nıeşhur Rejisör: 

Baş Rolde : 
Samuel 

Sinemanın iki 

( 

Stanvyck - john Bol es 

i d e al 

tarafından 

artisti 

yarat.lan 

SENiNiM 
Stella 1) a l l a s 

h 1 ' l l d 1 /\.nnelerı·n - Kadınların ve genç f( ızların eye can ı sahli~ et e o o •• 

tavsiye eyleriz. 

[ 
Jhon Barimur ] un en heyecanlı filmi 

us Düşmanları ) 
on 

250 

1 

1 
1 

1 
1 

--------.-. .............................. ____________________________________ __ ---.....__ ________________________________________________________ __ 

ilan 
Adan aaskeri sahnalına 
komisyonu riyasetinden 

14-3-940 günü pazarlıA-ı ya. 
pılacağı ilan edilen 367 palaska ta 
kırnına belli günde talip çıkmadı. 
kından 21-3-940 perşembe günü 
saat onda pazarlıkla alınacağından 
belli günde taliplerin komisyonumu. 
za muracaatlara. --- - ----

ilan 

Adana askeri satın 
alına k . 

ornısyonunda n: 

M~tsin o- • •• 
6ü • •rnızonu ıçm pazarlık· 
... ton Un alınacaktır 1~uh · 

aınrnen bedeli 73~0 lira o· 

ilan 
Pamuk. 

lüğünden 
Üretme Çiftliği Müdür-
• • 

1 - Pamuk Üretme Çiftliği ihtiyacı için " 1430 teneke mazot, ., 35 il 

O •• teneke gu, • 150 .. teneke benzin '· 1000 kilo vaküa ıçık 
eksiltme suretile ihaleye konu lrnuştur. " 

. 2 - M evadı mü ıtei lenin muh "''men bedeli ( '4.8 91 ) lira 10 kuruş ve ılk teminatı (366) lira) 83 kuruştur. 
3 - E~siltme 2313/940 tarihine m i"dil Cu n artesi günü saat 10 da müdüriyette yapılacaktır. 
4 -Ş ırtn • 'll eyi gör 111 e'< is ti yen 1 er mii e" es eye mü raca 

8 
t ederler . 

5 - isteklilerin belli 'fün ve 5'atta komisyona mü racaıtları ilio luuno. 

lup teftlinatı 1102 lira 50 kuruş 
tur. 

Paıarlığı 20·3·940 Çarşan"la 

1!54i 8 - 12 - 15-19 

günü saat onda yapılacaktır . 
Şeraiti komisyonuzda her zama ı 

Öğrenile?ilir. 

11606 
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HER AY'N YEDISlNDE , 
• 

" 
MlLLI 
DlYANGO 

Bu ayın büyük ikramiyesi 
150,000 liradır 

Türksözü 

Sıhhi Dink ~ 
. beledi~ 

Mart iptidasından itibaren gayri sıhhi olan dioklerMerfl1erlı f. 
tınlaca\ttır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşün~rek ( duı1'· ~ / 
ki makarna atelycsi dahilinde) sıhhi bir dınk kur<r~d~t" 
kada bir külek bulgurun kepeğini mük~mme\en ° 
eler, savurur ii '! tiyi un çıkarmadan ayırır. tJft' 

Kü\eki 20 kur 
11441 

GAZETECiLiK- MAT0~~ . . . ,. 
.. ıll 

Getirilen yeni makinelerle Türk
50 ıj' 

cı\ıkta son teknikle çahŞ 

Türksözü 
matbaası 

' 
Son getirttiği ı.ari f 

yeni t i p harflerle 

• 1 

6ı 
~·· ,~~ 
1 LJ ' (,İ~ 

Elektrik fiyatları artıyor· 
Kitaplar, mecmualar, gazt:leler, 
ccdveller, çekler, b ilet!er, kart-

vizıl ler, ha ritalar , planlar, mak
buzlar • her boy•fa defterler, 

' F a k a t s i z B i r 

• 
rıpton 

1 
Renkli af i şler 

ı 
Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . ------------

Ampulu almakta ayni ziyayı 0/a 30 

ucuza maledersiniz Dr. 

,.~~ 
Muzaffer a..0 ı 

lç hastalıkları miiteb
9 
l Muharrem Hilmi Remo : Abidinpaşa caddesi 

ilan 
Adana askeri satııı al

ma komisyonunelan: 
18·3·940 günü pazııırlı~ı yapıla 

cağı i lan ,diltn 1600 adtt palaska 
lcayışına talip çıkm;ıdığından 21-3·9401 
Per şt'hbt" günü saat onda pazarlık- ı 
Ja alınacağı ilan olur.ur. 11607 

11521 

İlan 
A d a n a askeri 

satın alma komisyonun
dan : 

18·3 940 günü pazarlıkla yıp 
tırılac~21 ilan rdilcn 525 ıdtt tev-
hit . stmtrınc talip çıkmadığından 

v'' .., 
b9$ 

Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır . . 

25 3·940 Pazartesi günü saat onda ı 

paz~::~~~ :ı:: 
11

~~:,k tı~n şu tna meıi · ı 
ni komısyomımuıda görebilirler. 

ı u•os 


