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r-BERUNE-·! 1 
1 Vilayet Bir Teşebbüse Geçti 1 

* . • • 
Adliye 

istifa 
! BiR AKIN ADANADA DA BiR TIP 
$ INGILIZLER BREMEN 

B. fETHİ OKYARIN Y[RİNE Vill~HiMIZ .. PA~Ti 
! d~~~;~~:~~;:l~~:. t ~~~ô~~mi ~~~~~~.~~!~ ~ 
• yosunda verdiği resmi teb- t riayet etmek mecburiyetinde bulunduiu- mecJzuubah• kararnameye mucJazi tedbirle· 

MÜfETTİ~İ HASAN MENEMENCi GfTIRllDI 
ı liğ ) - lngiliz bombardı- * muzdan Vekiller Heyeti karariy le Anlrara, rin ittihazı hakkında A dana valiliği te,eb-

t ınan filolan bu sabah Bre· /atanbul ve l zmir ıehirlerinde tatbik olunan büalere ~eçmiftİr. Vilayet dün bu husuıta 

Ankara: yar Başvekile m~ktubunu ve Baş· 
! men, Hamburg ve Berline yüzde onbef çavdarlı 84 - 86 randmanlı Adana Belediy esinin de mütaleaını iate-

vekilin buna cevıbını ya11yoruz. 
13 ( A.A.: Fethi Okyarın mektubu : 

' giderek askeri hedefleri tek tip u n cJe bundan ekmek imalinin Ada· miftir. Diğer taraftan vilayet Ziraat Mü-

\ bombardıman etmişlerdir. nada da imal edilmeıi cJe bu suretle top- dürlüiü de hazırlılr cJe tetlrilrlere ba,ıa-
$ ralr ofi.e verilecek buf day lardan azami mııtır. - Adliye ,. Sayın Başvekilim l 

vekili, Bo- Damarlarımdaki kan taz} iki 
lu Mebusu dün 25 idi . Bu vazi) el karşısında 
Fethi Ok· ancak deniz kenarında istirahat 

etmekten başka benim bir şey m 
yar sıhht 

kalmamıştır. Reisicünıhur Hazret 
vaziyelın· !erinden gördü2'üm te\ eccühlere 
den dola- 'ile sizden gördüğüm do tluğa le 
Y• 'l:Ckalct şekkür ederim. Reisirürnhurdan 
vazifesin· iıdrhamım istifamın kabulüdür . .. 

den istifa Başvekilin cevabı : 
" Fethi Okyar. Bolu Mebusu 

elmiş, ye 
ıo 3-94 t Tarihli ınektubunuw 

rinc Mar-
aldım . istifanız Rei icümhurun 

din Mebusu Hasan Mene.menci· ıastikine iktiran etmiştir. Beraber 
oQfanun tayini yüksek tastika çalıştığımızdan dolayı size teşek· 
iktiran etmiştir. kür eder, yakında size iyi sıhhat· 

Bu istifa dolayısile fethi Ok· (Grisi ikinci sa fada) lngillzler ofrlkodo s.lperler ın1o looliyellnde 
~:::...:.!:..:=~:..=_~--~--~~~----~----- --

TORKIYE İLE iTTiFAK 
AMERiKA llE iTTiFAK 

Burhan Belge 

Y 
dım la\ ıh sıııı, .~menkan 

senatosu, nıha,>et tasdik etti. 
Harp başlarken, herkesin gö-

ıü AmerıL:adn idi. Herke Ame
rikanın ne) apactığını oru) ordu. 
Fakat Amerika, 1940 Söııteşrinine 
kadar, hiçbirşey yapacak vazi
) ette değildi. Çünkü ancak o ta
rihte, Reisiciimhur seçımı )apıla
calc ve Amerikanin herhangı bir 
kararı vermesi, seçimden sonra 
kabil olacaktı. 

Halbuki, arada Polonya orta
dan kalkmış, Norveç ve Dani
ınarka tecavüze uğramış ve Bel
çika ıle Felemenlıc'e d~ru tehdi
dın golgcsi )alıclaşmı)a ve uzamı
) a başlamıştı. 

işte tam bu tarihlerde, Ame
rıkanın bu harpte ne yapacağı 
ınüna\:aşası . azami hacldine vardı . 
Mihver matbuatı, Amerikanın hiç
birşSy .) apam1y aca~ını ve .) ap ~ 
Yapsa geçen harpte oldu~u gıbı, 
lllal:r.cme satarak zengin olmayı 
<Hişüneceğini ileri sürüyordu. 

Zirai teşebbüsler 

Çukurovada çeltik ekimi halk 
zira ati şekline sokulacaktır 

BiRE ELLİ VEREN TOHUMLAR GETIRTILlYOR 

Çukuro\ada çeltik cinsler.inin AVUSTURY ANIN KURTU· 
islihı ve çeltiği bölgede • dıger 
mah uller gibi ( Halk ziraati ) LUŞ BAYRAMI MÜNASEBE-
şckline akmak için vila) et ziraat TiYLE LINZDE 
müdürlüğü de\ anılı bir gayret 
sarfecliyor . 

Diger taraftan bölgemiz çeltik 
çeşitlerini i l!h t>tmek üzere Mı-
ır, Bülarus, Karolin cin terinden 

on bir ton çeltik tohumu getiril· 
mektedir. Gelecek bu pirinç to
humları Antalya i lah istasyonun
da temizlenmiş olan cin !erdir . 
Bu 11,000 kilo pirinç tohumu 16 
kuruş gibi normal bir fiyatla çel -

l Gerisi ikincı sayfada) 

HİTlER BİR NUTUK VERDİ 
u Biz ancak Alman 

mllletlnl dUfUnUrUz " 

Linz : 13 ( a. a . ) - Hitıer 
A\ usturyanın kurtuluşunun ) ıl
dönümü şenliklerine iştirak i~in 
dün akşam saat 2~ de ansızın 

(Gerisi ikinci_ sayfada) 

Türkiye birincilik -
leri için hazırhklar 

Afrikadaki 
İtalyan ricati 

1 ASSASA ' :EHOIO, Af."flNDA 

-
Hartum : l3 ( a. a. ) - ltat

yan lcıtalan her nolı:tadan Ha~f 
imparatorluk.... kuvvetlerinin tn
yiki ile Habeşistan içlerine doğ'ru 
süı ülmelıctedir . ltalyanlar Fonsha 
geçitini müdafaaya teşebbüs t>l · 
memiş1erdir . 

(Gerisi üçüncü 58) fada) 

KAHVE BUHRAN/ 

-Hoson 1 Boy mlMlflre bir orpa s6yle 1 ... 

suyudo berober olıunl 

Bir katib dün 
metresini bıçakladı 

Vilayet köy burosundo kntib 
B. Talat, Gülsüm i mıııdd:ı met
resini dün abnh Memış paşa ca
mii ) anında bıçakla uç ) erinden 
yaralamıştır. Buna sebeb iL:i c · 
nedenberl · yaşadıkları Gül ümün 
son günlerde kendi inden ayrıl

ması ve tekrar beraber ) aşama 
tekliflerini kabul etmemesidir. 

Gülsüm hastahane)e yatırıl

mış, Talit da :zabıtaca yakalana· 
rak hakkında kanuni muamele ) a
pılmıştır . 

ltalyan - Yunan mulıasematı 
ve A iman tebliji 

BerJin : 13 ( a. a. ) - Yarı 
resmi bir surette teblit edılmıı
tir: Harıciye neı.arctinde Alman
yanın Yunanlıları muhasematı lces
mete davet için tekliflerde bu
lundu~u hakkındaki haberden a
demi malumat beyan edilmekte
dir. 

AMERİKA BAHRİYE 
NlZIRINll SEYAHATi 

Arnerıko Bohrlye Nazırı Knokı 

Nevyork: 13 (a.a.) - Ame· 
rika Bahriye Nazırı Albay Kn6ks 
demiştir ki : 

- Üç ay evvelkine na1..aran 
(Devamı üçüncü ayf ada) 

Petrol Ofisi 
• 
işe Başlıyor 

letanbul: t3 (TUrkellzU muhabirinden) - la•e mUste
••rlılına bajll olarak kurulacak olan petrol oflel umum 
mUdUrlUIUne alt kadrolar ikmal edllml• ve umum mU
dUrlUle tayin olunan Talha Sabuncuoilu kadroları vekl
lete gltUrmu,ıur. 

Umum MUdUr, fehrlmlzde bulundulu mUddet zarfın
da petrol Limited •lrketlnln testiye l f lerlyle mef gul ol
muf ve IUzumlu esasları kararıa,tırmı,tar. Şirketin me
mur kadroları tamamen Ofise devredllml• tlr. Haber al
dıllma gire, Talha Sabuncuojlu gelecek hafta içinde 
fehrlmlze dinecek ve petrol oflal nıen vazifeye ba,llya
cakbr. 

Bunu iddia etmekle, mihver 
ın__at?uatı, propaganda ya~~ıyo~. 
buyuk bir samimiyetle, lduşundu-
2.iinü söylü)ordu. Mihver Ame
rıkanın başka bir şey ) apacağına 
lcrçckten kani bulunmu)ordu, 
Çünkü ortada mühim engeller 
0 1duR-unu bili) ordu. 

Bunlardan birisi cBitaraflık 

Beden terbiyesi genel direk
törü Adanaya geliyor 
GÜREŞ FEDERASYONU REiSi DON GELDi ---1 Ankara Radyo Gazetesi 1-

kanunu:ıı di~cride geçen harpte 
borçlannı ödemi)enlere kredi açıl
hlasını mcneHen Johnson kanunu 
•?i. Eğer :Amerilıcadan demökra· 
~ılcr lehine bir iş çıkarmak tan~ 
tac, cvvclcmirde bu iki cngelın 
ortadan kaldırılması icap ediyor
du . ~iııacnaleyh, harbin ilk ayl.a: 
11ııda, bütün mücadeleler bu ~k! 
1'aııunun müdaf ası yahut tenkıdı 
ctr~ında ccrey an elti ve Roosevel 
but un gayretlerini sarf ederek, an· 
cak < lash and lan) .) ani ever 
Paraıını al malı gotür.> kaidcsl~i 
\laıedcbildi. Bunu yapmakla, dı-
~r iki kanunu, bir bakımdan hü
urnıü7. bırakıyor. Fakat demok· 

'•ıilıre yapılabilecek )ardımı İn· 
l•ltcre ve rran anın telli) e ede
ııcccklcri altın ve dolar ıtoklan 

le tahdit etmiş oluyordu. 
ihvcr Amerikanın yapabilece· 
gi yardımı bundan ibaret gör
dü. Bilhassa İtalya Amerika· 

lGeriıi - ilncil aa fada 

-
lMERİKADAN O EN i Z l ER 

OJESİNE KUVVET 

YOlLAMAK İ~İN HlZIRUK 

Nev)or: 13 ( A . A. ) - Ge
len haberlere göre Amerika de· 
niıler öte ine mühim kuvvetler 
naklederek bunları . lüzumunda 
düşmanın mukavemetıne rağmen 
ihraç edilebilecek halde bulun 

k için hazırlıklar ) apıldığını 
~:hazırlıkların gıtlikçe ilerledı
ğini gösteren delıller mevcuttur. 

Nev)ork: 13 ( A. A.) - Ge
l haberlere göre Amerika, de
n~:ler ötesine mühim mikdarda 

(Geriıi ikinci ıayfada) 

Bu .) ıl Adanılda yapılması ka
rarlaşan Türki.> e fudbol ve güreş 
biı incılikleri mü abakalarında bu
lunmak ve bu müsabakaların ha-

(Gerısi ikinci sayfada) 

Bay Ru:r.velt , ) ardım kanunu 
imzadan çılcar çıkma:r. İngiltcreye 
ılk parti malzemenin yola çıka
rıldığını söylemiştir. Amerikadan 
İngiltere) e ayrıca 119 muhrip ~ 
ll5 karakol gemisi) le bir kaç 
kruva:r.ör de gönderilecektir. 

Ru:z.velt tecavüze uğrıyan dev
letlere yardım için ayrıca vedi 
milyar dolar tahsisat istemiş-bu
lunu) or. Ru:r.velt bunların anca\: 
bir başlangıç olduğunu, bundan 
onra .) ardımların bır çığ gıbi 
akacağını be) an etmiştir. 

Amerikan yardım layiha ının 
kabulü Alman milleti üzerinde 
bü.> uL: bir tesir yapmıştır. 

• • • 
Matsuola Berline gidıyiyor. 

Ve Mo kovaya uğrıyacaktır . Eğer 
Japon hariciye nazırı ile Sovyet 
tefleri anlqırsa Sovyct • Japun 

İNGİl TEREYE AMERİKANll 
SEl GİBİ YARDIMI 

MATSUOKANIN SEYAHATi 
VE SOY YET • JAPON PAK Ti 

MUSOLlNl VE BADOGLIYO 

ARNAVUTLUK CEPHESiNDE 

ademi tecavüz paktı imr.alanabi
lecektir. İtalyan matbuatı bu se
yahati rnıhver lehine kabul etmek
tedir. Keıa Amerikan gaıetelcri 
ete bu cyahatı ehemmıyctlc tn
lcip edi)Or. 

• • • 
Almanya ile Yuıoslavya ara-

aandı müzakereler yapıldatı hı· 

berleri tehip edilmektedir. Yu
goslrt\ya mülki temamıyctinın ve 
i tiklAliuin muhaf uası ga) e ındc 
azim gu tennclctedir. Eğer bun· 
lara riayet edilirse Yugoslavya 
beJki de .>eni nizama muhalefet 
dmi.>ecektir. Di~er taraftan Yu· 
go lav hududuna doğru Alman 
tahşidatı devam etmektedir. 

• • • 
Aı navutlulc cephe inde 9 uncu 

ve 11 iııcı İtalyan orduları ku
mandanları değiştirilmiştir. Mu
solini cephede bulunmaktadır'. 
Marcıal Badogliyo Kralın ı rarı 
ü:z.erine cepheye gitmiş ve tavsi
yelerde bulunmuştur. ltal)an or
du unun mart ortalarında bir ta
arru:r.a geçccetı haberleri de ve
riliyor. 

Sütun bunlara ra~men Yunan 
tuyalu artmaktadır, 



SAGLIK BAHiSLERi 

KANSER SPOR i ·. HAB 
VE Malatya Fabrikası 

Mamuliill Sallşı Bundan Korunma çareleri 
NAKLEDEN -------. -------

OH. İZZET BilGER Bu fabrika mamulatı yerli 
mallar pazarlarında sattlacak A

merikada ka'p haslalıklanndan 
sonra en çok ölüme sebebiyet 
veren hastalık kanserdir. Onun 

için Amerikalılar bu hastalığa "iki 
numaralı sağlık düşm anı,. ismini 
vermişlerdir. Kanserin Amerikada 
ne kadar müdhiş tahribat yaptığı
nı bildirmek için geçen sene yal
nız yüz elli bin kişinin kanser has· 
talığından öldüğünü söylemek ka
fidir. Bununla beraber bu mikda
nn bir çoğu vaktinde yapılması 

icabeaen tedbir ve tedavi ile mu
hakkak surette ölümden kurtula
bilirdi. Bur ada ölümün ~ebebini 

asıl hastalıktan ziyade ihmal, ce
halet, korku ve dikkatsizlikte ara
mak daha doğru olur. Zira hasta
ların bir çoğunun sırf cehaletleri 
veya ih'malleri yüzünden bizzat 
ölüme sebebiyet verdikleri göıül
müştür. Vaktinde yapılan müdaha · 
le ve tedbir ile Kanserlilerin Ofo 50 
~inin süratle şifaya kavuştuklan 

muhakkaktır. Fakat buna mukabil 
ihmal veya dikkatsizliğ'İn veya ce
haletle hastalığı bcnimscmiyenlerin 
müdhiş akibetten kurtulmadıkları• 

na da şübhe yoktur. 
Her Kanserli mutlaka ölüme 

mahkum mudur?. Ve Kanser has
talığı muhakkak ölümle mi m tice
lenir?. Tesadüf edilen vak'aların 

bir ço~unda kanser hastalığını it
ham etmek büyük haksızlık olur; 
Buna karar vermezden evvel has
tanın harekat tarzını ve düşünce
sini mutlaka tetkik etmek ve on
dan sonra kat'i bir hüküm ver
mek lazımdır. 

işte Bayan B ... Bundan bir kaç 
sene evvel köğsünün üzerinde kü
çücük bir şi_ş peyda oluyor. Mu
ayene olduğu Doktor derhal bir 
hastaneye müracaat ile icabeden 
tedaviyi yaptırmasını tavsiye edi
yor. Fakat tam bu sırada hasta
nın bir dostu şırınga ile kanseri 
tedavi eden bir Doktor tavsiye 
ediyor. Beraber gidiyorlar. Dok
tor şırınğa yapmak suretiyle has
talı~ın geçcce~ini temin ediyor v~ 
hasta dört sene başka hiç bir 
tedbire müracaat etmeksizin bu 
tedaviye devam ediyor. Hastalık 

yavaş yavaş ilerliyor, bütün vü
cudunu kaplıyor, giinün birinde 
hasta hareket cdcmiyecek bir şe
kilde yatağa dü.şüyor. Artık iş 

işten geçmiştir. Hiç bir müdahele 
imkanı kalmamıştır. iki hafta son
ra hasta gafletinin cezasını haya
tiyle ödiyor. Bu vak'ada Kanser 
cezri ve erken yapılacak bir teda
vi ile muhakkak şifayap olabilirdi. 
Fakat hastanın bir mutatabbıba 

inanması ve hastalığı layık olduğu 
ehemmiyetle benimsememesi ha· 
yatına mal olmuştur. 

Bay K ... ın başından geçen 
vak'a da öaşka bir facıadır. Ba
cağının üzerinde siyah bir ben 
peydah Oluyor. Bunu kökünden 
iplikle boğmak için uğraşıyor, fil
hakika beni ortadan kaldınyor, 

fakat ozamana kadar ıararsız bir 
halde bulunan hücreleri de hare· 
kete getirmiş oluyor; bu hücreler 
habis bir seyr takip ederek ya
vaş yavaş bütün vücudunu kaplı
yorlar. Hasta buna da ehemmiyet 
vermiyor, fakat günün birinde ani 
bir bitkinlik ile hastaneye kaldırı
lıyor.! 

O küçük ben bütün vücudu
nu kaplamıştır. Her hangi bir şe
kilde müdahale zamanı ise çoktan 
geçmiş bulunuyor. Hasta ancak 
hastanede iki ay yaşıyabiliyor. 
işte dikkatsizliğin, ihmalin ve ted
birsizliğin bir neticesi daha ... Fil
vaki vücutta bulunan benlerin ço
tu zararsızdır, dokunulmazsa ve 
her hangi bir şekilde tahriş edil
mezse yine zararsız kalabilir. Fa
kat bu küçücük siyah urlarla oy· 

namak, onlan bilmiyerek tedaviye 
kalkışmak telafisi imkanı olmıyan 

korkunç neticeler verir.. Burada 
küçük bir müdahale ile ortadan 
kalkabilecek olan ehemmiyetsiz 
bir ben hastanın hayatına mal ol
muştur. 

Bayan M... nin de hikayesi 
oldukça acıklıdır. Bu Bayan muh
te:if zamanlarda idrarında kan gö
rüyot. Fakat bundan hiç kimseye 
bahsetmiyor, hatta en yakın akra
balarına bile... Bu kan bu şekilde 
senelerce devam ediyor, hasta 
za f, bitkin bit vaziyette nihayet 
hastaneye müracaata mecbur ka
lıyor, yapılan muayenede tedavisi 
kabil olmıyao bir Mesane Kanseri 
ile karşılaşılıyor. Ve hastaneye 
girdikten iki hafta sonrada haya
ta veda ediyor. 

Burada Bayan M ... nin lüzum· 
suz korku ve muayeneden çekin
mesi kanserin habasetini yapabil· 
mesi için müsaid bir zemin hazır
lamıştır. Hiç şubhc yokki hasta 
vaktinde lazımgelcn tedbiri yap
mış olsaydı mı hakkak b r ölüm
den kurtulacaktır. Burada ölümün 
hakiki sebebi olarak kanseri itham 
etmek haksızlık olur. Burada asıl 
fail sıkılkanlık, korku ve ihmal
dir. 

Bay D ... nın vak'ası da olduk 
ça dikkate layıktır. Bu zat on beş 
sene evvel müzmin bir hazimsizlik 

.ile beraber sarılık geçiriyor. Dört 
sene evvel tekrar şiddetli bir şe
kilde hastalanıyor ve sarılık oldul"-1 
ça uzun müddet devdm ediy:ıl'. 

Hususi Doktorun safra kisesinc.ft:· 
kanser ihtimalini düşünerek an1e~· 

liyat tavsiye ediyor; fakat hasta 
buna ehemmiyet vermiyor, hif bir. 
tedbire teşebbüs etmiyor, h'Gstar
lık gittikçe ilerliyor, hasta zayiT
l•yor; rengi toprak man7.arasını 
alıyor ve nihayet hastaneye mü
racaat ettiği zaman çoktan iş iş

ten geçmiş bulunuyor. Burada has-1 
tanın tavsiye edilen tedaviye ri
ayetkar olmaması ve ameliyattan 
kaçınması ölüme sebebiyet vermi~· 
tir. 

Bay A ... de yine ayni akibe
tin kurbanıdır. Senelerden beri 
burnunda devam eden küçücük 
bir sivilce vardır. Günün birinde 
bu küçük sivilce yara şeklini alı
yor ve yavaş yavaş büyümeğe 

başlıyor. Doktoru Radyom teda
visi tav~iyc :ediyor. Fakat hasta 
radyomun tehlikeli ve hastalık ü
zerine müessir olmadığı kanaatin
dedir. Tedaviyi reddediyor, ur iki 
sene zarfında yavaş yavaş yüzü
nün her tarafına dağılıyor ve ni-· 
hayct hasta çaresizlikler içinde lıe>
yata gözlerini kapıyor. işte eheın~ · 
miyetsi:ı bir zahmet ile lazım i ic·· 
len tedbir alınsaydı bu me~ .. umı 

netice hasıl olmıyacaktı. B\lt'ada 
ö.ümü getiren kanser değil ihmal 
ve cehalettir. 

Böl,e Güre,çileri bir 
Kamp Kurdu 

Adanada yapılacak Türkiye 
Güreş birinciliklerine hazırlanmak 
üzere cenup mıntakası güreşçileri 
Beden Terbiyesi Seyhan Bölge
sinde kamp kurmuşlar ve çalış
mttlara başlamışlardır. 

Su Sporları i'iin 
Kik/er geliyor 

Adanada su sporlarının ihyası 
için ciddi kararlar alınmış ve be
den terbiyesi tarafından kilder 
sipariş edilmiştir. Mersinde yapıl
makta olan kikler 15 Mayısta A
daııaya teslim edilecekrir. 

Önümüzdeki pazar 

yapılacak maçlar 

Ônümüı.deki pazar günü saat 
15 de Adana Demirspor takımı 

ile Mersin ldman Yurdu arasında 
bir maç yapılacaktir. Bu maçtan 
evveL Milli Mensucat takımı ile 
şehrimiz mekte"pler muhteliti bir 
karşılaşma yapacaklardır. 

ADLiYE VEKiLi IS11FA 
ETTi 

(Birinci sayfadan artan) 

lar diler, uzun zaman yine çalış· 
manızı temenni ederim . ,, 

Türkaözü: Parti müfettişi· 

miz B. Hasan Menemencioğl•Jnun 
Adliye vekillikine tayini muhitimiz.
de büyük sevinç uyandırmıştır. 

Ç()k tecrubeli, kudretli bir 
adliyecimiz olan Hasan Menemen 
cioğlunun derin bir vukufla tanı

dı~ bu sahada kendisinden mem· 
lektt için çok büyük ve hayırlı 

mesai beklenebilir. 
Adanada bulunduğu iki ay 

içinde parti işlerine göstcrdıği 

verimli alaka, herkesi hayran eden 
nezaketi ve olgunluğu ile muhiti-
mizde büyük bir sevgi uyandıran 

sayin Adliye vekilimizin aramızdan 
ayrılmasından' büyük teessür duy-
maktayıı. Yalnız. üıerlerine aldık· 
ları ehemmiyetli memleket vazife-
sinde muvaffakiyetler;nden emin 
bulunmamız bize tescili vermekte 
dir. 

Kendilerine yeni vazifelerinde 
haşarılar dileriz . 

ZİRAİ TEŞEBBOSlER 
( Birinci sayfadan artan ) 

tik ziraati yapanlara tevzi edile
cektir . 

Ziraat müdürlü~ünün getirt
mekte oldugu bu tohumlardan 
Bularos bire elli ve Mısır çeşidi 

bire kırk mahsul vermektedir. Bu 
cins tohumlar geçen yıllarda tec
rübe edilmiş olduğundan ve mu
hite intibak ettikleri mütahede 
edilmiş bulundu~undan randımanı 
yükseltmek gayesiyle bu çeşitler 
üzerinde devamlı ziraat yapılma
sına çalışılmaktadır. 

Bayan D ... nin serııüEeşti de · 
bundan aşağı değildil'. Bundan 
30 sene evvel çocuk dünyaya. ge

Sonu yaJJn ı 

Ve bilhassa cenub Anadoluda 
çeltikçiliği bir halk ziraati şekline 
sokmak ön planda itlen bir gaye 

. olmuştur. 

Dün iyi bir kaynaktan aldığı

mız malumata göre Sümer Bank 
yerli mallar pazarlarına iş Ban
kası ve Sümer Bank tarafından 
kurulmuş olan Malatya fabrikası 

mamulatının toptan satışı da ve
rilmiştir. Pazarlar Malatyada ye
ni bir şube tesis etmektedir . Bu 
şube · ayın 15 inde açılacaktır . 

GÜMRÜKLERDEKi 
ALMAN MALLARI 

lstanbul 13: (Hususi) - Güm
rüklerde 300 bin liralık kıymet
lerinde sun'i pamuk karışık Alman 
menşeli kumaşlar vardır. Bu ku
maş/arın tarifede yeri yoktur. Ev
velce bu şekilde gelmiş olan sun'i 
yünlü kumaşlar Ticaret Vekaleti-
nin karariyle ithal edilmişti. Şim

di de ayni hususi tarife yoluyla 
bu malların ithaline teşebbüs edil
miştir. 

Haruniye Eiitmen Kursu 

Açılıyor 
Köy e~itmenleri yetiştirme 

kursu Nisanın 1 inde Haruniyede 
açılacaktır. Kursun altıncı devre
sine göndenlmek üzere 35 eğit
men namzedi seçilmiştir. Bunların 

fişleri hazırlanmış, tasdik olun· 
muştur. 

Demiryollarında 
tenzilatll tarife 

D. DEMIRYOLLARI iDARESi 
MÜHiM BiR KARAR VERDi 

Dün aldığımız mallımata göre, 
Devlet dcmiryolları idaresi, ihra
cat mevsimi dolayısile ihraç mal
larımızın devlet demiryollarında 
asgari navlun ücretlcrile ve şim-
diye kadar verilmiş olan bütün 
müsaadattan istifade ile nakli için 
mühim bir karar vermiştir. Bu ka· 
rar mucibince ~imdiye kadar 1700 
kilometrelik nıesafeler için tatbik 
olunan tam vagon hamuleli tütün, 
pamuk, yün, yapağı ve tiftik nak-
liyatına mahsus tarifelerin bütün 
şebeke için tatbikine karar veril
miştir. 

Bu yeni tarife tatbikatında 
1700 kilometreden sonraki mesa-
feler için' mczlrur ihracat madde· 
terinin bulunduğu tam hamuleli 
vagonlardan beher kilometre için 
ve ton baştna 2,6 kurut alınacak
tır. Bu suretle şimdıye kadar kısa 
mesafelerde mer'i olan bu fevka-
lade tenzilatlı tarife en uzak me
safelere de teşmil edilmiş olmak· 
tadır. 

Devlet demiryolları ana şebe· 
kesıle Avrupa hattına 1 nisandan 
itibaren tek hamule scned ile nak · 
liyat yapılabileceğinden yeni şekil 
bu suretle Avrupa hattına da şa
mil olacaktır. 

1 Aylık kurs nihayetinde yeni 
elemanlarla Kadirli ve Karaisalı 
kazalarına bağlı köylerde 35 eğit
menli okul açılacaktır . 

İİİim-===i=:fo[!U~'(· D U K L A R 1 M 1 Z 

Montanaııa bir peynir kulübü var 
\ 

Fransada bir şarap kliilü vardır. Klilbün Azasr 
her sene Saint Gcora-es kasabasuıda top)anır ve 

.. 1 

aralarında bir müsabaka yapılır. Az:.ı, getirilen muh-
telif cins şaraptan tatarak bunların hangi senenin, 
hangi cins şarabı oldutunu söyterler. l<ulüpte muh
telif rütbeler vardır. En iyi bilenin rütbesi arttırılır. 

Amerikada şarap kulübü yerine bir peynir ku· 
lübü kunılmuıtur. Bq kulübü11 hın heı ayın yiımi 

ikisinde Montana hükumetinde Billings şehrinde 

toplanarak yeni peynirlerden tatarlar ve dereceleri
ni tayin ederler. 

Kulübe girecek aza, gözleri bağlı olarak bir 
masanın önüne götürülür. Orada kendisine 2'2 cins 
peynirden tattırılır. Aza naınıedi bu peynirlerin 
cinalcrini dotru olarak söylerse kulübe kaydedilir. 

"' ' . 

ATATÜRK GÜNÜ 
Şehrimiz Halkevl 15 

Martta Atatürk gUnUnU 
törenle tesld edecektir. 
Bu hususta bir program 
da hazırlanmış bulun
maktadır. O gUn gUndUz 
saat 16 da bir merasim 
yapllacak ve saat 20,30 
da da Halkevlmlzde bir 
gece toplantlsı da yapı
lacaktır. 

Şehirlerde 
un stoku 

Öğrendiğimize göre , toprak 
mahsulleri ofisinin yapacağı un 
stoku ilk parti olarak 60,000 
çuval raddesinde olacaktır . Bu 
stok - Un uzun müddet dura
mıyacağı için - yenileriyle teb
dil olunup piyasaya çıkarılacak 

ve bu arada stokun mikdarı da 
mütemadiyen tezyid olunacaktır . 

Ofisin vücude getireceği sto
kun asgari müddet içinde yapıl
ması mukarrerdir. Bunun için bir 
aylık bir müddet konulmuştur. 

TÜRKİYE BiRiNCiliKlERi 
İ~İN HAZIRUKlAR 

(Birinci sayfadan artan) 

zırlıklarını yerinde görmek üzere 
Beden terbiyesi genel direktörü 
General Cemıl Tahir Tanerin ve 
Beden terbiyesi Zat işleri müdürü 
B. Saim Sagmenerin Adanaya 
gelecekleri istihbar edilmi~tir.Dün 
de güreş federasyonu reiıi Ada
naya gelmiştir . 
--------------

HITLER BIR:NUTUK VERDi 
( Birinci sayfadan artan ) 

buraya gelmiştir. 
Linz : 13 ( a. a. ) - Avus

turyanın Almanyaya iltihakının 

üçüncü yıldönümü münasebetiyle 
burada söylediği bir nutukta Hit
ler bütün Almanların birleşmesi 
ve büyük Cermanyanın sarahatan 
tahakkuku için Avusturya ilhakı

nın kat'i bir merhale olduğunu 
tebarüz ettirmiş, Alman birliğin
den ve Alman ordusunun kud
retinden bahsederek Almanyanın 

mukavemet kabiliyetinin büyük
lüğünü kaydettikten sonra sözle
rini şöyle bitirmiştir : - c Bi:r. 
bir sınıfa, bir devlete, hir insana 
hizmet etmiyoruz . Ancak Alman 
milletini düşünüyoruz. ister Şarkta 
ve ya Garbte , ister Şimalde ve 
ya Cenubta olsun her zaman pa
rolamız. büyük Almanyadır . > 

AMERİKADA YARDIM İ~İN 
HAZIRUK 

(Birinci sayfadan artan) 

ordular nakletmek için hazırlı!.. 

yapmaktadır. 

Wort telgram gazetesinin yaz
dı~ına göre Amerika teı.gahların
da kuvvetli nakliye gemileri inşa 
edilmektedir. Şimdiye kadar 950 
bin kişi nakledecek gemiler ha
zırlanmıştır. 

Nevyork Deyli Miroi diyor ki: 
Sefer için Ültra modern gemiler 
hazırlamaktadır. 

Nevyork Dcyli Meyi : Bahriye 
tezgahlarında muaı.zam nakliye 
gemilerinin inşa edildigi haber 
alınmı~tır. 

ŞEHiR iÇiN~ 

Pis Tiryakile~~ 
. k 

C iddi söylüyorum, tiryakı ıe 
nız tütünle nargileye. t 

eroin ve kokaine, içkigt 
sar etmez, insan bazen Je 
kendisini cemiyet hayatınıfl 
bırakmata mahkılm eden 
belsiz tiryakiliklere de 
olur. 

Siz isteditiniz kadar az 
yin evınızın kapusıncları / 
çıkarken ilk iş olarak t' 

iki yanınıza gezdirerek 
mendil alıp almadıtınızı a~ 
çalışadurun, Ben eminini 
bu halde gören müz'iç f)t an 
belsiz tiryaki kendini sizt liı 
gülmekten tJe hatta acırrıakt 
mamıştır. Çünkü onun rıtv 
mendil; taşınmaja detrrıet in 
suz yükten başka birşeg , na 
Onun için bu külfete ne ı~; ldl 
~endebur burnunun kenti er 
itrenç muhteviyatını, gerı: e 
enjektör gibi f aa/iyete I e 
ve çoban köpeklerinin fıt 
hatırlatır korkunç bir soda ııı 
linin üzerinde toplayarafk a 
Diye caddenin ortasına tf n ~ 
la veya burnunu baş <'~ J 3e 
parmaklarının bir/eşmesıj >o 
sıl olan el mengenesine 5 ~ 1e 

suretile işini görmek fJe sO al) 

müleutıes parmaklarını P~ 
arkasına veya oturdulıJ t f 
nin kenarlarında temiz/etti 
tabii bir i~ olamaz. .,. k ., 

Tükürme bahsi, süm '.il 
mitde bulandırıcı delifstJ 1• 
biye ve nezaket bakımı~ritl >: 
ondan ieri kalamaz. ~ı bd" cc 
ha ziyade yaşı iLerlem~iıtJ >Ü 

bederler arasında ~o'.1111 ne 
Faka/ ekseri genç/erı1111 >u 
de. parkta, sinema t•t 11 
toplantı yerlerinde ali < e 
ferini birbirine sıkıştırTT'a 
suretle çenesine bir sif 0"a 
rerek çık ... diye orıalJ.1 
yatdırmak, hiç le af fe 

1 

detildir. ·M 
Bu halin tıikürnıt 'et :>c 

yulmasından c/egi/, s~Je ol iu 
itiyada intibak edifmıi Je 
ileri geldit.i muhakkak/;~ ft 

/erde ve alelumum toP ~ıı 
/erinde yerlere tükiirrfl~ Ja 
kür menin cemiyet haY0 ıJ 
yıp bir hareket o/dulıJfl Ji 
bul etmek t•e bunu J.efl 

1 
ze söylemek ve bu . ~f{e ın 
telkin ile bu ·tir yakılı A 
mak mümkündür. hıJ yo 

Vatandaşlar için (l •ıs 
riayet nastl bir terhige rn 

l . . h . te mese esı ıse, şe rırı 

umumi sıhhatın m~ha~: rı 
mından bu -kötü ilıg01 fu 

• (! 
etmek de Belediyerııfl 

11 
bu 

Bir Zamanlar f~a b' ırı 
mini Operatör Em'.rı~flcıl 
hayli mücade!e ettı~l 1 
diye cezasını da bi.zıOJI. 
tırlardadır. Fakal ef 

1 tuttutunu koparır beC el a 
ye Reisi Doktor Be~f Jt bu 
kısa bir müddet ;çıfl ti 

mesaisiyle yurdda hıJ fa )'c. 

ne geçilmesine ilk ~et J trıı 
olmuş yegane Beledi~; : 

Dün akşam Abı be 
"(il 

sinden geçerken örıı.l gifl 
1 

u 
meJ..te olan temiz ge~ ar: 
cin omuzuna bir n1"f,tı~ la 
nından atız do/ıısıJ t hı 
ruldulunu gözüm~~ 1,jlı14 ca 
kak/arımızı bu kus Jofl d 
hokkası yapma/arırı 0J~ mız lazımdır. Adafl I 
manzaraların ön.rırıe rıJ~ 
teniliyorsa - la bıI ıJi. tırı 
.l/OkJur - /zmir 9eis8 dı, 
baptaki icraatını de'~' di 
nıize almalı ve j.Y ta 
ko,qulma~ ı1 

AT YAR~~ 
Adana Atll ,. çı 

O""'"' \·e bU adma 3 1,tj 20-4-94t ,, .~ 
Af Yarı,ıarı 'l'p 

t2784 



TORKİY[ İl( iTTİf AK 

AM[RİKA İl[ iTTif AK 
(Birinci sayfadan artan) 

n daha başka türlü yarclımla

n geleceğine inanmadı :ve Fran-
lnın dayanamicağınıda kestirerek, 
arbe girdi. 

•ıA Gerçekten, Fransa, akşama 
f ~~baha yıkılmak üzere idi. Ve 

ır gece, Başvekil Reynauıl, Ame-
Mlı kaya hitnben kaleme aldığı 

e leşhur istimdat sa) ha ını kopardı. 
'.- t _Reynaud di) cmiu ki: <Demok
Ie sıler namına, ön ı;af da döğüş:>n 

ransa, vazifesini yaptı, Fakat 
aralandı ve düştü: Amerikan 
emokrasisi, bu ayni zamanda 
enin namına ynpılmış bir fedn-

s lrlıktır. Kendıne gel ve ende 
81.if eni yap. 

Bu hazin hadise) i takip eden 
aftular ıarfında , lngiliı : ricalinin 

ı c buna bemer :.öıler sarfeitrği 
o.ti Ör~11 ·· z ~ kı u r u. .aten Fransadan once-

ek başına Chnmberlainde kapak-
e anmış ve gen,.lit.i Atmanyaııın 
·ıt r " :s • 1 ~1 ı rıden silahlarını almıya davet 
a ı miştf. 

,.~ Bütün bu sözlerden, İngillere-
iıı de mahvolnrnk üH•re olduğu 

• nannsıııı çıkaı anlar oldu. Bunlar 
[~ ldanı) arlardı. Bütün bu gibi söz
eıSf er Anıerikrı) n tevcih edilmiş ga
,.ı et le ırli bir prapagandanın his 
g e hitap ec;icıı unı.urları idi. 

ftt' 
Ja " ~itekim, bunun neticeleri g~
k uldu. İki Cümhurrebi namıedı, 

aft 8~1 İ Roosevt'lt ile Vilkie, "C:çim 
nucadcleleı i başlamaıdaıı once 

ıe 3 • J eya:ır sarayda birle~liler ve dış 
ıtı )()(' • b 
51~ ıtıka yani dcmokra:.ilere e-
_sllemehat yardım husu unda mu-

/ abık kaldılar. sif al.:at, bu prım. acabası 1 eke 
effl yapılacpktı ? lngiltereye iadr, 

mi açılacaktı ? Hu takdi : a} n 
kd' ~cçeıı harbin alacaklarına daha 
e J1 <orkunç ölçüde .) t'ni alacaklar 

s 'k ,.Jıl lave edilecd:tı . Ve, Amerı adan 
;ril">akınca l~gillert'nin iflası görü
/1 erek , lngıltercdcn bakınca da , 

ıt/l>ütün iınparııtorluk ı;ervetinin, A
;ıiJI neı ikaj a aktı~ı nnluşılncakh • Ve 

>U 5urctle, ) a Vali Streek mali 
e nohafili , güııüıı birinde Kredi 

( d . 
0l ~a dı aşılmıştır. Artık yeni kredi 

011 •çamay11. diyecek, yahut Lon
lıl' Irada ki City < İfla a gidi) oruı. • 
Jil ıarbe niha) et verelim 1 > di) e 

la) kıracaktı . 
;h Mihver, bunu bildiği ve bunu 
et >e'klediJi için, telaşa düşmüyor-

10/ :iu. Bir ikinei tedbir olmak Ülere 
jc, Amerikadaki tecerrüt taraf

tı'· JIJI' artarı111 ürkütmek \'e ) ıldırmak 
~nycsiyle , < Almanya • İtalya -

~ Japonya ;; araı;ındaki Üçü:dü 
0 ttifak 1 tantana ile iliin edi-
,. rı t 

ı; Yordu 
rıtı' • 
ızrt Bu esnada , İngiltere , elinde 
k(tfl ıncvcud al~ın ve dolar stoklarını, 

Amerikan sitah anayiine yatırı
b" Ordu. Teknik ve mali mütehas
e ti 11 larını gönderiyor \'e hiç ol
ıe~ ına1 ııa, Amerikan ilfıh fabrikala
/ıtı' '1nın tevsii i~ini halledi)ordu.Ay: 
ılıt rıca, Amerikaclaki <liger sanayı 
< fUbt:lerindeki hisselerini atıyor ve 

bu ı · ttzfl • 11 arın parasiyle , harb sana) ı· 
,. b' ıııde hisse ahibi oluyordu · 

c" 
t 
Ü 8 u muhim bir tedbiı idi. 

Ve, hem City hem Wall 
Strect mali mahafilinin, 

la "b· ç- k-vı ıne iktifan ediyordu. un ·u 
bu · · ı . suretle tevsi ve yeni tesıs ış e-
rı ~alledilmiş, hatta işletme seı ma • 
)'~sınin dahi büyük bir kısmı le· 
ının edilmiş oluyordu. Şayet, A· 

e Jtıcrik_a hükumeti, lngiltereye sade
ce kredi açacak olursa o 'lllman 
bl u kredi ile ln a'İllere, sermayedar· 
arı h A 1 ·ı· crn merikalı hem ngı ız o· 

lan A"' _ 
h" '""mcrikan fabrikalarından, mu· 
ırn miktarda harp malzemesi ala

caktı. Fakat harbi kazanmak ve 
demokrasileri kurtarmak için, bu 

kafi de~ildi. lniiltcrenin, Amerika 
devletinin ve bu devletin silahla
rı nın en fili yardımına ihtiyacı var
:~· Ôyle bir anlaşma yap.imalı i
t 1 ki, verılecek silahların ne mik
•rında, ne de nev'inde, davayı 

11kıntıya sokacak bir taraf olma· 

1 
d ;n~tı idi. Ve ayrıca da, iki dev· C, k~ı~ u~uıni politikaları arasında 

f I t 1 bır ahenk'e ihtiyaç vardı. 
t le bu noktada Reisicumhur se· 

' Çırni ve bunun ~eticesinde Roose
. IJ Vcıt, tarihi bir rol oynadı. 
~ı'j 1 - iki devlet, her iki nısıf 

Yunan ileri 
hareketleri 

YENi ESiRLER ALINDI 

YUNAN NAZIRLARININ TRAKYA 
SEY AHATI ve GAZETELER 

Atina: 14 (n .a.) - Yunan res
mi tebliği: Düşman gayretlerinin 
ve hücumlarının hepsi de kendi
sine a~ır zayiat \'erdir iterek tard 
edilmiştir. Mes'ut netice vereıı bir 
teşebbüs sonunda dördü subay 
olmak üzere 200 esir aldık. 

Atina: 13 (a .a) - Yunan em
niyet nezaretinden: Düşman tay
yareleri Argostabiyi bomburdman 
etmişlerdir. insanca nyiat yoktur. 
Binalarda çok az hasar vukua gel
miştir. 

Atina 13 (a.a.) - Yunan bah· 
riye nezaretine göre, ~a~tah~ne 
gemisi olduğu lıatyan hu.kuı~etın~ 
bildirilmiş olan Sokrat ısmındekı 
Yunan gemisi beyndmiltl kızılhaç 
işaretlerini hamil olarak yaralı ile 
dolu bulunduğu halde cenuba do~ 
ru s,.yahat etmekte _iken üç mo: 
torlu uir ltalyan denız tayyaresi 
tarafından taarruza uğramıştır. 
Gemide bazı hasar olmuştur. 

Atina: 13 (a.a .) - Gazeteler 
Trakyaya iki nazırla iki müsteşa 
rın gönderilmesi hakkında hükıl 
met tarafından verilen kararların 
bütün millet tarafından ittifakla 
tasvip edilmekte olduğunu tebarüz 
ettirmektedirler. 

küre hakkında mutabık kaldılar. 
2 - Hortum na7ariyesi ile, 

Amerikan de\leti, harp masrafla
rının muazzam bir kısmını biHat 
kendi üzerine aldı. 

3 - Amerikan kararı ve A-
merikan yardımı, mali muamelelerin 
srfil kazanç ht>snplarındım kuılu
larak şerefli bir devlet htıreketi 

daha doğrusu, bir illif ak mahiyeti 
iktisap etti. 

1 
şte, .Senatodan geçen layiha, 
bu mücadelelerin sonunda elde 
edilmiş bir muvarf akiyettir' 

Şimdi: 

1- İki dt'vlet , h<":r hu usta 
yaıı yana ) ürünıektedir . 

2- Amerika , kendini. harbin 
sonuyla doğrudan doğruya ala
lı.adar ilan etmiş \'e Mih\ eri be
hemelıul mağlub eltiı t'Ce~ini :.öy
lemiştir . 

3- Amerikan har b ~ıuıa) ii en 
) ük t'k ı aııdımaıı ölçüsüne çık
ın ıştır . 

4- Para ve tediye mesele
leri bir kalemde halledilmiştir . 

5- Amerika cleııılen muaı
ıam varlık, hududsuı. ham mad
de ihtiyatlarını ve crvetini , te
razinin mgiliı gözüne atmıştır . 

İngiltere, neden Norveçi, At
manyadan önce işgal etmemiştir? 
İngiltere. nt'clen bitımıflura hür
met etmiştir ? İngiltere neden 
Bulgaristan üıNinden geçerek 
Romanya petrollerini uteşleme

miştiı? Jngiltere: neden, harekette, 
hep geç kalmış \'e bir çok politik 
ve a kcri mevkileri elden kap
tırmı~tır ·;ı 

Bütün bu ı;Üallerin bir tek 
cevabı vardır : Çünkü lngiltere , 
bütün digcr ittifakları ihmal ede
rek Amerikanın ittifakını aramış
tır . 

Ve bundu , ınuvaff ak olmuş-
tur 1 

Bu ittifak bu kadar mühim 
midir? 

Dün) ayı ralıats11 ecleıı dava-
ların mahi) etlerini bilmi~ eııkr, 
lngiliı Amerikan ittifakının haki
ki kı) mcti ve manasını takdir 
edemeıler. Ve bu hnta)a bozan 
şahı tar değil de, Almanya ve 
ltalya gibi koca dt•vletler bile dü
şünebilirler. Faknt bu.! ln~il.ter:
nin de 8) ııi hataya duşme ıııı mu -
telıim değildir . 

Bizim görüşümüıe göre, İngil-
tere; bu harvte~i. polı~ik_ası .ile 
tarihinin kaydeltığı en bu) uk dıp· 
tomatik zarerlerden birini elde 
etnıişfü. 

Ve ilave edelim ki, lııgiltere 
·e<li ~eneclenberi , yalım. iki itti-) · · r~ k' fala ehemmiyet vernıı~tır: ur 1) e 

ile ittifak, Amerika ile ittifak! 

1 

........................... • • 1 ASRi SiNEMA : • 1 
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MATSUOKANIN AVRU- Belgrad : 13 ( a. a. )- Yuna-

• • ı-~-~_vARE Bu AK ş A M SUVARE ı· 
• 8.30 8.30 
• iKi GÜZEL FiLM BiRDEN 

1 PAYA SEYAHATi" niı.tanda 19:.l4 :;ınıfı silfilı altınu 
alındı. - '·-

Tokyo: ! 3 { a.a.) - Donıei 
ajansı bildir.iyor. 

Japon Hariciye Nazırı Mat
suokanın Berlin seyahati dünya 
gergin/ini bulunduğu ve büyük 
hadiseler t.ıukua geldiei bir za
manda yopıldıAı için çok elıem
miyetlidir. Bununla beraber şim
diye kadar bir Japon hariciye 
Nazırının yapmadığı bir seyahat 
vukua gelmektedir. Bu seyahat 
ile Sot•yetlerle bir anlaşma ııa
pıldıRı takdirde claha çok miil~im 
olacaktır. 

AVAM K A MARASINDA 
BUTL ER' l N BEY A NA Ti 

Londra : 13 ( a . a. )- Avam 
Kamarasında bir üale cevab ve
ren hariciye müsteşarı Butler de
miştir ki: Aldığım malumata göre 
bitaraf memleketlerden h e r 
hangi birine geçt'cek her hangi 
bir ltal) an kıtaı.ının beynelmilel 
kanunlara uygun bir lan.da mu
ametc göreceğinden şüphe etmi
yorum . 

YENİ TAHSİSAT i~iN 
RUZVElT'İN BİR MEKTUBU 
" Demokras ilere yardımımız 

emniyetimiz içindir,, 

Vaşington: 13 (a.a.) - Ruz
velt mümessiller meclisi reisi Rııy
burn 'a demokrasilere yardım ka
nununun tatbiki için lüzumlu yedi 
milyar dolarlık masraf hakkında 

bütçe direktörüne mufassal tah
minlerini ihtiva eden bir mektup 
göndermiştir. Ruzvelt yedi milyar· 
tık kredinin tasvibini istemekte ve 
şöyle demektedir: 

-"Amerika şu fikirdedir ki, 
demokrasilerin tecavüzlere karşı 
kahraman mukavemetine Amerika 
birleşik devletlerinin maddi yardım 
akımını yalnız idame iderek değ"il 
aynı zamanda dahn ziy:-de faz.la· 
laştırarak cesaret vermemiz Ame
rikanın emniyeti için elzemdir. 
Bütçe direktörü yedi milyarlık kre· 
diyi bir kaç kısma ayırmaktadır. 
Bunların en ehemmiyetlisi tayyare 
ve havacılık maı:leıncsi imaline 
ait olan kısımdır. 

14.3.1941 CUMA 

8.00 Program ve memleket saat 
ayarı 

8.03 Ajans haberleri 
8.18 Mü1.ik : J hıfif parçalar (Pi.) 
8.30 Konuşma : Ziraat takvimi 
8.35 Müzik programının devamı 
8.45/ 

9.00 Ev kadını - Yemek listesi 
12.30 Program, ve memleket saat 

ayan 
12 33 Müzık : Kemençe, Tanbur 

\'e Kanun Trio'su 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Hafif Şarkılar 

13.20/ 
14.00 Müzik: Kanşık program (Pi.) 
18.00 Program, ve memleket saat 

ayarı 

18.01 Müzık: Radyo "Swing,, Ku
ıutcti 

18.30 Mü.tik: Radyo Fasıl Heyeti 
Programı 

19.30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19.45 Mü:ıik : Solo Şarkılıır 

20.15 Rad)o guetesi 
20.45 TEMSiL 
21.30 Konuşma iktisat Saati 
21.45 Mür.ik: Radyo Orkestrası 
2~.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri, Ziraat, Esham, 
tahvilat, Kambiyo. Nukut 
Borsll!ı (Fiyat) 

~2.45 Müzik: Programın de\'amı 

23.00 Müıik : Cu.IJant (Pi.) 
23.'25/ 
23.30 Yarınki prugr11m ve kapa

nı~ 

• • • 
İstanbul 13 ( a. a. ) - Pera-

palas infiUikinde ölen emni) et 
memurlarımızdan Reşarl ve Mah
mudun cenaıekri bugün örfi ida
re Komutanı, Vali , lııgilİ7. Koıı
ı.olosu ve diger erkan huwruylu 
törenle kaldırıldı . 

• ... . 
Atina : 13 ( a. a. ) - Piı.ara 

destro\ eri bir ltııl) an deniıaltı
sını Ege ıleııiıincle batırmıştır. 

• "' "' Vaşington : 13 ( a. a. ) - Al-
manya kati vaıiyetinin tasrihi 
için Yugoı;lav) il} a bir nota ver
miştir . 

GN. OÖGOl'ÜN BEYANATI 

• • • 1 • • • • • • ~ . 

Sinema Aleminin ... Genç ... Sef!imli .. . Şık .. Çift Artisti . 

Robert Montg omery - Rosalind Russell'in 

YARAT7 IKLAR/ 

1 YAŞA ·VB s Ev 
Giiıel ve E~lent·eli Mevzuu ... Neş'e ve Sevimli Sahnelerle 

Dulu Nefis für E'ler .. 

-2-

~ . 
~ . 
~ a 
4 • 
4 t Umumi A rzu Üzerine 

1 Dünyanın Komikler Kralı (HARQLf) LOYD) Tarafından 
Görı1lmenıi~ Derecede Zengin tıe Harikulcide Sahnelerle Dolu 

4 a T ÜRKÇE SÔZLÜ 

1 
1 • 

4 ~ 

nera!L~:;~ı' ~~n( ~·ş:.;) Lon~~~ ; ! ~l F 1 R AV N ' 1 N K l Z I 1 1 
radyosunda Bırleşik Amerikaya , , _ ~ 

teşekkür ettikten sonra sözlerine 4 t ========== -+-- 1 
şöyle devam etmiştir : ~ • 

- H Bu kararın manevi şü- ~ • e k yalkon<dla 
mulü muazzamdır. Maddi bakım· 4 • 

dan da müthiş neticeleri olacak- 4 • ~J ükçe Sözlü ve Musikili 
tır. Bu karar Amerikanın açıktan 4 t 1 
açığa vaziyet alması demektir . ~ t K A H v E c 1 G o 1 
Bu harp bir makine harbidir. Şim· 4 t Z E L 
di Amerikan sanayii müttef ıklere ~ ~ 
her gün biraz daha e7.ilecek olan ~ 1 
düşmanın nihai ezilmeden kurtul- ~ t 12754 
masına imkan bırakmiyacak kadar ~ • 
gemi, tayyare ve tank verebilecek 4 ......................... . 

haldedir, \'e filen verecektir. ,. 

AfRİKAD~Ki iTAlYAH RİCATI 
( Birinci ayfadan artan ) 

İmparatorlu !.: kuvvetleri şimdi 
müı;tahkt-m bir ltalyan mevr.ii o
lan Asaıayı tchclid ediy<>rlar . 

Kahire : 13 ( a. a. )- lngiliz 
hava kuvvetleri umumi L:arar2i
hının tebli~i: Yurıani tanda bom
bardıman tan arelerimiı Rodo 
üzerine şiddetli bir hücum ynp
mı~lardır. Kılapo'da düşman tay
yare meydanı bombalanmı~ , kü
çüle ve büyük olmak üzere muh
telif yangınlar çıkarılmıştır . Ma
ritsa ve Katavuia tayyare mey
danlarına da hücumlar yapılarak 

yangınlar çıkarılmıştır . Arnavud
lukta yürüyüş halinde ve askeri 
motörlü kuvvetlere hücumlar ya
pılarak ağır 1ayiat verdirilmi~tir . 
Avcılarımız kuvvetli bir düşman 
avcı teşekkülünü karşılamış ve 
beş tanesini düşürmüş, ayrıca da 
bir çoğunu ağır hasara uğratmış

tır. Bir düşman tayyaresi de Ha
beşistancla düşürülmüştür . Trab-

lusta bir düşman hava meydanına 
yapılan hücum esnaı.ırıcla beş düş

man tayyaresi tahrib edilmiştir. 

Düşmanın Malta üzerine yap
tığı hücumda bir düşman tayya
resi düşürülmüş ve cliger biri ele 
tahrib edilmiştir. Bütün bu hare
kattan tayyarelerimiz alimen ü -
!erine dönmüşlerdir. 

AMERİKA BAHRİYE 
NAZIRIHIH BEYAHATI 

lBiriııci sayfadan artan) 

şimdi bütün dünya bir harbe gir

mek tehlikesine daha ziyade yık· 
!a şmış bulunuyor. Ôdünç verme 

ve kiralama kanunu biz.im için he· 
nüz kabil olduğu takdirde sulh 
emniyetini temin etmek için yapı
lan ilk harekettir. P.ndi~e verici 
zamanlara doğru gittiğimizi zaooe
diyorum. Almanynnın dünyaya 
şimdiye kadar misli iÖrülmcmiş 
muauam bir harp makinesi mey
dana getirdiğini gözden uzak bu· 
lundurmamalıyıı. Şimdi harpten 

• masun isek bunun iki amili vardır: 

1 - lnıriliz hava kuvveti, 
2 - l nıı i liz deniz kudreti. 

000000000000000000000000000 
o o 

g PAILLARD g 
o o 
o o 
0 RADVO~A~D o o o 

g İSVİÇRE MAMUlATI OLAN BU RADYOlARIH g o o 
O 1 - ( l l O - 220 Voltluk şehir cereyan ile işleyenleri ) O 
o '> - H h' O 
0 ' em şe ır cereyanlarile hem de yalnız 6 voltluk 

0 
0 akküınilatörle i~leyenleri. O 
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g G E l M i S T i R. ğ 
o o 
O Çok hassas ve zarif olmasına rağmen emsallerine o 
O göre çok ucuz olan bu radyolan sayın müşterilerimize O 
O tavsiye ederiz. O 

~ EVRENDILEK Kitabevi ğ 
o o 
O Osmanlı Bankası karşısı Kuyunıc11lar pasajı köşesi. O 

o 12 - 14 - 16 - 19 - 21 - '23 12795 o 
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BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATJ 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S 
Koza -----,-ı---_.;;-
Ma: Pai-tağı ~-4-9-,00~-ı- ..,5 ..... 0-,0-0-
Ma.-r emizi ---'---:--..:...;....__ 

Kapımalı-

y~ Pamuğu 
1 Klevland r •----ı----

1 -su.sam _ _ 
K. Buğday 

1 Bu~day To. 
,. Yerli 

Arpa 
-YÜ1af __ _.ı 1 ı...~ ......... ---"""~--:1---

! . 
13 ı " en 41 

Ka mblyo ve Bor•• 
iş Bımltasınôan alınmı~tır - - ----·--~ Rayişmark 

~1'-(F_r_a-ns-11-.)---ı- -

Sterlin (iniiliı.) 
Dolar (Amerika) 
Frank (iıvicri) 

1-----------"'---------.ı......--

SATlllK TARlA, BAG. YAYlA 
YURDU. 

1 - Abdi oğlunda iyi bir 
mevkide .ıso dönüm tarla \'ar. 

2 - Yılanlı nıezrnııında Kurt
tepesi şosası üzerinde 15 döııüm 
bağ ve meyve ağaçları Bağ evi 
ve müştemil!tı. 

3 - Bürücekte Yoğurtçu yur
dunda müftü yurdu yolu üzcı inde 
parsellere ayrılmış lıarihun muci
bince menba suları evleriyle gerek 
ayrı ayrı gerek toptan satılıktır. 
Almak istiyenler sıhhat vekfilctin
de doktor A. Remzi güvence mü-
racaatlım. 12771 7-15 

HAlKEYi REiSliGiHOEN: 
AT AT ÜR K GÜNÜ 

15 3 -94 l günü saat 16 
da. \'~ gecesi 20.30 da ATA· 
TÜRK günü tesit edilecektir. 

Bütün Vatandaşlarımızın 
bu günümüz. katılmaları rica 
olunur, 12800 14- 1 ~ 
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Dikkat - Dikkat 

1 f Uzun zamandan J 
1 iberi beklenen yeni! 
• .. d 1 !!'". 1 i ra yo arımız i 
1 • 1 • ı· tQa 1941MOOELİ DÜRKOPPBİSİKlETLERiHiHI i ge mış ır i 

İngiliz ve Fransız tipleri gelmiştir. Bunlar hakiki krom • O -Ot 
olup katiyen paslanmaz. Tercih menfaatiniz iktizasıdır. -0- ~ i 

Umumi Satış Yeri : NECi~ ÖZYAZGAN - Asfalt Cad- ı RADYO M[ŞH[ff l.Ml"ZI" MUTlAKA 60" RONÜZ 
12790 5-6 de Dörtyol ağzı No. 94 - Adana -0- O 

·--·---······· ~ . • • • •• ·- 1 • ' ' 

HER ECZAHANEO[ BUlUNUR : • : j : ~ : ! . . ; 

~DOKTOR~-~~~~· 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAllKlARI MÜTEHASSISI 

Re,adbey mahallesi SarJatlı Bay Halil evi 

12678 30-30 

00 

.. •• 

00 

•• •• .. • ~ ...... - DOKTOR · · ·· ·· .. ·· ·· .. ·· ·ı 

Ziya Rif at Tümgören 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ELEKTRİK 

. TEDAVİSİ MOTEHASSISI 
Her gün hastalarını A bidinpa'a -caddesi 125 

numaralı muayenehanesinde kabul ile 
28-30 teıhis rJe tedavi eder. 12681 ] 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ·~· .. .. . .. l 

ı~~ 

ı Yalçm Mustafa Ozel 
DOKTOR 

1 Dahiliye Mütehassısı 

l 
Kızılay Ulucaı.ıi raddesi istiklal ilkokulu karşısında 

Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muayenehanede her 
gün hastalarını kabul eder. 12762 9 30 

~"--""~~"'-"''-""' .............. -""-'Y....-.__,.'""""-.....,..,_""'-""'-""'...---.~~ 

f 
..........- ..... --...- ,. ,,... "' ..,,- ,.. ....- ,,... ......_.. --~ _..-..._ w"' • _...- ,.,,,,-W-Vt 

~ Memleket Hastanesi Bevliye mütehassısı ı 

~ oR.DPlRATön Saim Erkun ı 
( 
• 
~ Kadın, erkek idrar yolları (böbrek,~ mesane ve erkek 

tenasül hastalıklarını) 
~ Kızılay Caddesinde, lstlklll Okulu kar,ısmdakl 

muayenehanesinde tedaviye başladı. 
12778 7-30 Telefon : ı 83 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESI ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 

• •• •• •• •• •• 00 •• •• •• .. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 

Dr. Muzaffer ~.lokman 
Dahiliye Müteha.aıaı 

HASTAtARIHI HER · GON MAYENEHANESINO[ . 
. . KABUL [DER 

---.... o· ,. 00 on •••• 00 et 00 ....... o· •••••••••••• « 

i En iyi radyo ile en ıyı servısı bulacağınız ı 
ı ---====müessese şudur-====---
-0-

1 Muharrem Hilmi Remo 
1 

ıı 
ı 

Abidin para cad. No. 112 Telgraf: Remo • 

0

Adana i 
ı -Telefon : 110 i 
ıo..o..o-.~ •• '°"°''°"°'+++-o+'°"°"°"°''°"°''°"°' 

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

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol "açmıştır. İşte 
bundan dolayı, her sa· 
yın bayan, adet za-

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması •için yalnız I 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir~ kolay-

- _. w 

lıktır. (FEMIL) in hususi BAGLARI da:vardır. 

12567 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : t888 

Sermayesi_: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamdeler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verii~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihb;rsız tasarruf ftessP1 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilf'celc kil' 
aşa~ıdaki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır• 

4 Adet 1000 Liralık 4000 ur~ 

4 
" 500 2000 ,, 

4 
" 250 1000 ,ı 

" 40 il 100 il 4000 ,, 
100 

" 50 
" 5000 ,, 

120 
" 40 

" 4800 ,. 
160 il 20 il 3200 ,, 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene İ~ 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığ·ı takdir e 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylul. 1 Birinci"' 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ECZAN[lERDEN VE TUHAfİYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

_______________________ ,,; 

C M t k d Bahri Diril Ticarethan~ai 
enup ın a ası eposu : v .. . JV 

71 L , ağcamıı cıvarı HO -' 

.~~MMM~M~~M~MM~ 

~ 1 

f 1 
[ !ABDEST BOZAHI OEOiGiMiZ SERITlER i 

Bunların uzunlukları, dört metreden on metreye kadar 1 
~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke- 1 

ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman- >> 
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü- A> 
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 1 

TİMOFÜJ 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf H[SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 . lkincifrşri11 

tarihlerinde yapılır. 

i 9 4 1 IKRAMIYELERJ 

1 AJet 2000 Liralık 2.000 Lir' 
8 il tOOO " 3.000 ,, 
2 

" 
750 

" 1.500 ,, 
4 " 500 il 2.000 ,, 
8 " 

250 il 2.000 ti 

85 il 100 
il S.500 ,, 

80 il 50 it 4.000 ,, 
800 il 20 

" 6.000 ıı/ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
C?,LA~(ABOEST ŞOZAH) DENiLEN ŞERİTLERİ 
OLDURUP V.UCUDTAN Ol$ARI ATAN 

~I 
1 
1 
~I 
~ ~ >> Türkiye İş Bankasına para yalırmakla yallnız para ,, 

TAM TESiRLi ,BiR MÜSTAhlAROIR. 
S. ve /. M. Ve~ô.le~"''" 8/14 N~ /u .,. ' 
24- ~- ı-10 lıuılflı rt1H.J~hm ı.,.~,-, 

. - REt;E.ri!i İLE SArJLı,., -

CAN {ABORATUARt-/STANBUL-Kutu~u ?SKr: . 

1 
. rı~ 

~ olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş otursı.l 
~ _____________ ,/ ı 

1 y 

ı-A-b-Şn-a e-rt-Ia-e r-~-1 a-n--T-tJ-~ MQ-R.-.-~-çı.1111-~ 
~J Seneliği 1200 Kr. Sahip ve Başl1l~O~ 

Bu kurtların· en birinci devasıdır. Kutuların içinde k~ 1 Altı ayhğı 600 .. FERiD CEL~ -~ 
lamş tarzı~yazılıdır. Her Eczanede,bulunur Sıhhat Vekale- 'f# Üç aylığı 300 " . at~~ 
nin müsaadesini haizdir. 12761 ~-1 Aylık ta abone edilir. Umumi NeşnY Ot(~ 

- ~ACID _!.-ôıO 
lıAnlar için idareye s 

'WW~WW~WWWWii!~W~ { mUracaat etmelldlr. BasıldıtJ yer: TOR" 


