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Pamuk fiyatla
rı meselesi 
Yazan: CAViD ORAL 
Ticaret vekaletimizin pamuk 

fiyatlarını tespit etmek üzere An
knrada Adanadan ve Eğe mınta
kasından birer heyet davet ettiği
ni öğrendik. Bu davet haberini 
aldığımız zaınan doğrusu çok se· 
vindik. 

Çünkü ticaret vekaletinin müs-
tahsile kıymet vererek onun da 
fikrini dlmak, ondanda maliyet fi
yatlarını öğrenmek şeklindeki bu 
hareketin pratik, makul ve müsbet
bet bir netice vereceğine kani ol· 
duk. Netekim heyetler Ankaraya 
muvasalatlarından itibaren müza· 
kerelere başlamış ve ticaret ve· 
kaletinde alakalı makamlarla te
mas halindedirler. Ancak haber 
aldıgımıza göre bazı mensucat 
sanayi mabafilinde yine geçen se
neki fiyatların üzerinde duruluyor. 
ve yine yerli pamuğun elliden ve 
klevlindın altmıştan mübayaa edil· 
mesine taraftar olanlar bulunuyor· 
muş! 

Biz bu haberlerin ciddiyetine 
pek o kadar inanmamakla beuber 
birazda bu mevzu üzerinde durmağı 
laidesiz görmedik. Zira pamuk 
mevzun ve pamuk meselesi Türki
yenin Çukurova ve Eğe gibi iki 
büyük mıntakasını hayati bir su
rette ilgilendiren ve senede milli 
bütceye milyonlarca gelir temin 
eden bir metaımızdır. 

Bu itibarla bu mevzu ile ne ka
dar ehemmiyetle ve ne kadar cid
diyetle alikadar olursak bu alaka 
o kadar yerinde ve o derecede 
haklı olacaktır kanaatıodayız. 
Aceba müstahsil pamuk fiyatlarının 
yükselmesini oıçın istemektedir? 
Bu hususta düşünmeğe biç de lü· 
zun yoktur. Zira bunun sebebi ga 
yet açıktır. Çünkü maliyet fiyat

ları geçen seneye nazaran yarı 
ni•betinde yükselmiştir. Bir çapa 
sapından, nadas masrafından, ame· 
le ücretinden tutunuzda naklive 
ücretlerine varıncaya kadar her 
şeyde yüzde elli ve belki de da
ha fazla miktarda müstahsil aley
hine bariz tezayüd göze çarpmak
tadır. Meseli bir çapa sapını ele 
alalım; 

Memleket dahilinde, kendi 
ormanlarımı,, kerestesinden ve ken· 
di iş adamlarımızın elinde yapılma· 
sına rağmen iki sene evvelisi 20 
kuruşa alınan bir çapa sapı bu 
gün yüz kuruştur. Bir dönüm na
das bir sene evvelisi 70-80 kuru
şa yaptırılırken şimdi 140-150 ku
ruşa yaptırmak için traktör ele 
geçmemektedir. Amele ücretleri 
ayni vaziyettedir. Müstabsıl her 
şeyi pahalı almaktadır. ve her şe
yi pahalı ödemektedir. 

Bu vaziyette pamukçunun is· 
tihsal ettiği bir metaın hem de
ğer fiyatında talipleri, pazarları 

mahreçleri olduğu bir zamanda 
maliyet fiyatını ödeyecek ve hat
ta biraz da kar bırakacak bir fi
yat istemesi haklı görülemez mi? 

Bu talebin haksız olduğunu 

iddia edebilmek için ya pamuk İs· 

tihsal va•iyetini yakından bilme
mek veya da muayyen ve nazari 

bir fikre saplanarak yalmz sanayi· 
ciler lehine çalışmak gibi bir şey 
olur. 

Halbuki biz böyle bir ihtimali 
aklımıza bile getirmek istemiyo
ruz. Ve öyle ümid ediyoruz ki; 
Ticaret vekaleti kadar, iktisat ve
kiiletide müstahsilin bu hakkını, 
bu isteğini makul bulacak ve An

karada toplanmış olan heyetlerin 
mıntakalarını sevindirici neticeler· 
le dönmelerinin teminine çalışa

caktır. 

! 

Yalnız sırası gelmişken şu 

noktayı tebarüz ettirmek isteriz ki; 
her hanki istihsal sahasında olursa 
olsun biı müstahsillerimize bu gün· 
kü müsait fiyat farklarından istifa
de ettirmek imkanlarını aramak 
ve bulmak zaruretile karşılaşyoruz. 
Açık söyliyelim ki; bu günkü şart
lardan azami derecede müotahsil 
lehine, köylü lehine istifade temin 
edemez, köylüyü borçtan kurtara
maz ve onun yarınki çetin reka· 
bet mücadelesi için işini denkleş· 
diremezsek elimize geçen en bil· 
yük fırsatları temamile kaçırmış 
oluruz. 

Onun için biz her şeyden ev· 
vel bu memlekette müıtehlikinde 

,~ , 1 Ortay~ Atılan 
.~-- Lşayıalar-ı 

Türkiye 
üzerine 
Alman 
tazyiki 

Berlin tekzib 
ediyor 

Sıksık Alman hava hücumlarına uğrayan Moskova'dan bir cadde 

Kıodyus, Alman kı· 
talarının Türkiye • 
den geçmesini te· 
min maksadile An· 
karada müzakere· 
lere girişmiş 1 

Yabancı radyo ve m~tbuatında 
ortaya atılan şayialara nazaran, 
Alman motörlü kıtalarından 

mühim bir kısmı şark cephe· 
sinden Türkiye hududuna nak
ledilmiştir. Bu, Türkiye üzerine 
Alman tazyikinin arttığına ala· 
met telakki olunmaktadır . 
Meşhur Alman şahsiyetlerinden 
doktor Klodyus'un Ankarada 
bulunuşu , Almanların Baka 

petrol kuyularına Türkiye ve· 
ya Karadeniz yoliyle gitmele· 
rioi temin maksadına matuftur. 
Bu şayialar, Almanya tarafın
dan, aşağıda görülen telgraf
ta tekzip edilmektedir 

Smolensk kimin elinde? 
Londra 24 ( A. A) - Royte

rin hususi muhabiri bildiriyor: 
iyi bir kaynaktan bildirildigi

ne göre Almanlar tarafından işgal 
edildiği resmen bildirilen Smo· 
lensk şehri hali Rusların elindedir. 
Filhakika Alman ileri kıtaları bir 
kaç gün evvel Smolensk banliyola
rına kadar sokulmuşlarsa da der
hal püskültülmüşlerdir. Sovyet 
tebliğleri ( Smolensk istikametinde 
muharebe ) !erden pek haklı ola· 
rak bahsetmektedirler. Ussülhare
kesinden uzaklaşan Alman odula
rının muvaffakiyetleri, iaşe güç· 
lükleri ve gerideki Rus çetelerinin 
sabotaji yüzünden gittikce erimek

tedir. 
Leningraddaki harekat henüz 

tamamen malum olmamakla bera· 
her bu mıntakadaki arazinin va

ziyeti, bir çok göl ve bataklıklar

la örtülü bulunması, Rus orduları

nın lehinedir. 

Harekat Finlerin lehine 
inkişaf ediyor 

Londra: 24 [a. a.J - iyi ha· 
ber alan mahfile göre, Fin kıtaları 
eski Rus • Finlandiya hududunu 
geçmişlerdir. Bu mıntakada ~uslar 
fabrikaları ve garları tabrıp et· 
meğe vakıt bulamamışlardır. 

Bu bal bu mıntakadaki harbin 
şekli cereyanını göstermektedir. 

Finlerin işgal ettikleri bu yerler 
kendi toprakları olduğu için hare
kat daima Finlerin lehine olmak· 

tadır. 
Caha şimaldeki vaziyet henüz 

malam deiildir. Burada Almanla
rın büyük zayiat verdikleri tahmin 
edilmektedir. Alman tayyareleri bu 

Panama kanalı suikas
ta mı uğrayacaktı ? 

Vaşington 24 (a. a.) - Nev· 
york Her alt Tribün gazetesinin hü· 
kamet mahfillerine atfettiği bir 
habere göre, Panama kanalından 
geçmesi menedilen Japon gemile· 
rinden birinde saatli bir bomba 
keşfedilmiştir. 

Amerikan kıtaları garp 
yarım küresi dışına 

gönderilebilecekmi ? 
Vaşington 24 (a. a.) - Asso

siyeted Pres'in bildirdiğine göre, 
Amerika hükumeti, Amerikan kıta· 
tarının garp yarım küresi dışına 
gönderilmesi için bugün parlamen· 
todan müsaade isteyecektir. Bu 
talebin ayan herbiye encümeninden 
esasen yapılmış olduğu haber alın
mıştır. 

büyük ekseriyetini teşkil eden çilt
ciyi, köylüyü ve müstahsili zen· 
ginleştirmeği en esaslı bir mevzu 
olarak nazarı dikkate almak mec· 
buriyelindeyiz. Çünkü bu büyük 
dava bu memlekette her şeyin 
anahtarıdır. Bu dava halledildiği 
gün her şeyi halletmek mümkün 

olacaktır. 
Bu sebepten tütünümüzüde, 

hububatımızı da, pamuğumuzu da 
elhasıl yetiştirdiğimiz her ne varsa 
hepsini dejterinde ve iyi fiyatlarla 
satmak ve dolayısile müstahsili 
zengin etmek bizim en çok düşü· 
neceğimiz ve en çok üzerinde İ!J· 
liyeceğimiz bir meseledir. Bu iti
barla hükametimizin ve Ticaret 
vekiletimizin bu hayırlı teşebbü

hareketini tak· 

Stalin'in 
oğlu esir 
düştü 

Moskova müte
madiyeın hava 
hücumuna 

.., 
ugrayor 

Baltık'da 10 Alman nakli
ye gemisi batırıldı 

Veyvel Mosko
vaya gidecek 
Sovyetler birliği ile 
Hindistan arasında 

askeri ı, birliği 

mıntakada faaliyet göstermektedir. 
Alman tebliği 

Berlin: 24 [a. a.] - Resmi 

tebliğ: 
Bütün şark cephesinde Alman 

ve müttefik kuvvetlerinin harekatı, 
mühim bir mevzii mukavemete ve 
yolların fena olmasına rağmen mo

türlü bir şekilde devam etmekte
dir. Tayyarelerden mürekkep te
şekküller Moskova'ya her çapta 
bomba atmışlardır. 

Veyvel Moskova'ya gidecek 
Londra: 24 [a. a.] - General, 

Veyvel pek yakında Moskovaya 
gidecektir. G e n e r a 1 V e y v e 1 
Sovyetler birliğile Hindistan ara· 
sında bir askeri işbirliği için Sov· 
yet askeri şefleriyle müzakereler 
yapacaktır. 

Berlin '..14 [ a. a. ] - D. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

Alman matbuatı, Stalin,İn bü
yük oğlunun şark cephesinde esir 
edildiğini haber vermektedir. 

Moskovaya yeni bir hava 
a k ı n ı 

Moskova 24 ( a.a ) - Res
mi bir tebliğde deniliyor ki: 

Dün gece Alman hava kuv
vetleri tekrar Moskovayı bombar
dımana teşebbüs etmişlerdir. Akı

na 150 tayyare iştirii.k etmiştir. 

Fakat düşman tayyareleri hava 
dafi ateşimize ve avcılarımıza 
çarpmıştır. Düşman tayyarelerinin 

pek büyük bir kısmı bombalarını 

Moskova civarına atmıştır. 
Ancak bir kaç boınb>rdıman 

tayyaresi müdafaayı yarmakta mu 
vaffak olmuştur. Bir çok evde 
yangın çıkmıştır. Müteaddit düş· 
man tayyaresi düşürülmüştür. Ka· 
yıbımız yoktur. 
Baltıkta on Alman gemisi 

batırıldı 
Moskova 24 (a. a.) Tas 

ajansının bildirdiğine nazaran Sov 
yet bombardıman tayyareleri ve 
destroyerler bir düşman gemi ka
filesine tnrruz ederek 10 vapur 
batırmışlardır. Bu kafile Haltık deni 
zinde şimale doğru giderken yaka
lanmıştır. Destroyerler de taarru
za iştirak etmiş ve bu on gemiden 
beşini destroyerler batırmıştır. 

Sovyet tebliği 
Moskova 24 { A. A) - Sov-

(Devamı üçüncüde) 

Taksilere ve gazetelere 
ait koordinasyon kararı 

A k d ·ı malumata göre bugün iki koordinasyon kararı n ara an verı en 1 . 
neşredilecektir. Bunlardan biri gazete erm sahifelerine ve diğeri de 

taksilere aittir. 
1 

B k b .. u"k gazete er 4 ve ku" çu" kle · 6 sa hı' leden u ararlara göre, uy d rı 
fazla çıkamıyacaklardır. Taksiler e de çift tek numara usulü ilga edi

lecektir. 
~- - - --

Yugoslavyada 
bir ihtilal 

hareketi! 
Ankara 24 [ Radyo gaıetesi) 

- Londra radyosu Yugoslavya· 
b"l ele· nın Hersek ve Karadağ o g 

rinde ihtilal çıktığını, bu ihtilalin 
dağlardan inen Sırp askerleri ta· 
rafından çıkarıldığını bildirmek~~ 
ve ihtilalcilerin 5 bin kişiye balıg 
olduklarını ilave eylemektedir. 

Yeni Avrupada Hırva· 
tistanın oynıyacağı rol 

Zağrep 24 ( A, A ) - Mareşal 
Kvaternik'in Almanyaya yaptıjtı 

ziyaret hakkında neşredilen resmi 
tebliğde deniliyor ki : 

« Hırvat hükameti büyük Al· 
manya devlet reisile bütün Alman 
milletinin Hırvat milletine karşı 
olan teveccühlerinden dolayı fev
kalade mütehassistir. ilk Hırvat 
mareşalının cepheye yaptığı bu 
ziyaret, tam ilk Hırvat teşekkülle

Avrupa düşmanına karşı 

1 F rankonun bek
lenmiyen bir 

nutku 
11 

Sulh ve harp, ispanya 
için birdir 1 ,, 

Ankara 24 { Radyo gazetesi) 
- General Franko. bugün Madrit 
de beklenilmiyen bir nutuk söy· 
lemiştir. Harp okulundan çıkan 

askeri talebelere diploma tevzii 
merasimi esnasında general Fran
ko söylediği bir nutkunda bilhas
sa demiştir ki: « sulh ve harp is
panya için birdir. Biz sulha ve 
harbe hazırız IKuvveimaneviyemiz
de bu yolda takviye edilmiştir.» 

harp edenlerin salında yer aldık
ları bir sırada vuku bulmuştur. 

Ve asırlardanberi Almanlarla Hır
vatlar arasında mecut olagelen 
silah arkadaşlığını ve yeni Avru· 
pada Hırvatistanın oynayacağı ro
lü tebarüz ettirmektedir." 

Berlin 24 ( A. A) - Yarı 
resmi bir membadan bildiriliyor: 

Alman elçilerinden mösyö 
K!adyos'un halen Ankarada bu
lunduğu hakkında yabancı mem
leketlerde dolaşan şayıalar hilafı
na olarak mumaileybin Türk dev
ı~t merkezinde bulunmadığı ve 

ç >k l<oı beri Ankara ya gitmemiş ol· 
dıığu H.ricive nezareti mahfille
rinden bildiı ı lınİ.jtİr. 

Bundan başka Alman siyasi 
mahfillerinde. bu münasebetle ya
pılan bazı telmihJerin de nazarı dik 
kati celbedecek mahiyette oldu
ğu beyan edilmektedir. Bu imala
ra göre Klodyos, Ankaradaki 
mevhum ikameti esnasında, Alman 
kıtalarıoın Türkiyeden geçmesini 
temin etmek maksadile bir takım 
müzakerelere girişmiştir. Bu gibi 
müzakereler cereyan ettiğine dair 
iddialar burada tekzip edilmek
tedir. 

Berlin mahfillerine göre, bu 
haberi uyduranlar Klodyus'un ma
ruf bir şahsiyet olmasından istifa
de ederek mezkur şayialara bir 
hakikat kokusu vermek ismteişlerdir. 

Tamamile yalan olduğu anla
şılan bu haberin bir terrübe ba
lonu olduğuna şüphe yoktur. 

Lonra, bu gibi haberleri yay
makla kendi bazı siyasi maksad
larına bir zemin hazırlamak iste

~iştir •. B.u sebeple lngilizler, bazı 
nıyetlerını daha samimi gösterebi
leceklerini zannetmişlerdir. 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 

Dahiliye VekAleti 
yeni bir kanun pro
jesi hazırladı 

An kara: 24 [Hususi muhabiri· 
mizden] - Dahiliye vekaleti, aske
ri mükellefiyet kanununun bazı 
maddelerini tadil ve bazı fıkralar 
ilave eden yeni bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Bu layiha iie asker 
ailelerine yardım etmek için va· 
tandaşlara yeni bazı mükellefiyetler 
tahmil edilmektedir. 

Bu mükellefiyetleri yerine ge
tirmiyenler hakkında tahsili emval 
kanunu hükümlerine göre muamele 
yapılacaktır. 

Liiyiba esaslarına göre, yar· 
dımdan istifade edecek olanlar 
şunlardır: 

1- Aile efradından birisinin 
hazarda ve seferde 45 günden 
ziyade müddetle askere alınması 

2 - Yardım istiyenlerin, bu 
askerin usul,• fruğ, zevce, erkek 
veya kız kardeş olması. 

3- Bunların, askerin evinde 
oturmakta bulunması. 

4- Askere giden tarafından 
ötedenderi bunların yiyecek ve 
sair ihtiyaçlarının temin edilmekte, 

olması 
5- Ne kendilerinin ve ne 

do aıker• ~idooleriıı .. rvot ve 

Alman Genelkurmay 
Reisi Kaytel 

Alman 
Baskuman
danı vazife-
sinden 
affedildi 

Erkanıharbiye 
Reisi Kaytel 
değiştirildi 
Şark cephesine 
Mareşal List ve 
Ruhmen t a y i n 
olundu. 

-RADYO-
- Gazetesi 
Şark cephesinde cereyan 

eden harekii.t hakkında verilen 
haberlerde pek az malümat 
v .... rdır. 

Sovyetler, büyük muharebe
lerin Jitomir, Vitebesk, Smolensk 
bölgelerinde cereyan etmekte 
oldugunu, bir Alman alayının 
Besarabya bölgesinde imha edil· 
diğini bildiriyorlar. Almanlar ise 

Smolensk civarında bir Sovyet 
tümeninin imha olunduğunu 
kaydediyorlar. 

40 - 50 tümenin iştirakiyle 
büyük meydan muharebelerinin 
verildi&-i Smolenks bölgesinde 
bir tümenin imhası tabii hadise
lerden sayılacağından Almanlar 
için bir muvalfakıyet olmadıgı 

gibi Sovyetler için de bir mu
vaffakıyetsizlik teşkil etmez. Bu 
gibi büyük meydan muharebe· 
)erinde eo az bir kaç kolordu· 
nun imha edilmesi icap eder. 
( Bialistok meydan muharebe
sinde oluduğu gibi. ) 

Son dakikalarda Londradan 
bildirildiğine göre, Moskova rad
yosunun Nevyorktanjaldığı bir ha 
berde Alman erki.nıharbiye reisi 
Kaytel ile başkumandan mareşal 
Bravçiçin şark cephesindeki vazi
felerinden affedildikleri bildirili
yor. 

Buna sebep olarak şark cep· 
besindeki harekatın ağır inkişaf 

edişi gösteriliyor. 
Yine Moskova radyosunun bi· 

taraf kaynaklardan aldığı bir ha· 
bere göre; Libyadaki Alman kuv· 
vetleri komutanı Ruhmen Berline 
çağırılmış ve mareşal List ile ken 
disine şark cephesi komutanlığı 
verilmiştir. 

Fakat bu haber henüz başka 
. ,.Jınemiş ol-kaynaklardan teyıt e .. ı 

d .. . . 'btiyatla karşılanması ugu ıçın ı 

icap eder. 

gelirleri bulunmaması. 
Bu layihayla biJOmum vesaiti 

nakliyeye, bu arada otobüs, tram
vay, tünel, banliyö trenleri ve müca. 
vir limanlarda işliyen vapur ücrat· 
!erine bir mikdar zam ya ılacaktır• 
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POLiTiKA 

-Benzin - ispirto AdligeVekilimiz 
Benzine ispirto k.anstırnıak Milli Ankaragadöndü 

Onsekizinci 
yıldönümü 

Yazan 
A. Ş. 

Bu gün Türk 
milleti , istiklal 
hücceti olan Lo
zanın yıldönümü

nü bir defa daha Esmer 

MU .. d af a a b akını ı n dan fayda l ı d ı r ~r~!iı!~;;!iı~l:r!:!~ ==~~a~;~~ 
lısın önumUzdekı toplantısında 

müzakere edilecek 

tesit edecektir. Onsekiz sene ev
vel bu gün, Milli Şefimiz ismet 
lnönü, kısa bir fasıla ile ikinci 
teşrin ayından temmuz sonlarına 

kadar devam eden çetin mesai
den sonra hazırlanan muabede
nin altına imzasını atmıştı. O gün 
den bu güne kadar geçen on se· 
kiz sene içinde gerek milli ha
yatımızdaki tekamül ve gerek 
beynelmilel vaziyetin inkişafı Lo· 
zanın şumül ve ehemmiyetini te
barüz ettirmiştir. Garp cephesi
nin muzaffer kumandanı, kılıcını 

kınına sokup da Lozana geldiği 

zaman, iki şey istediğini söylemiş 
ti; 

Fayda ve zaruretlerden 
bazıları 

Ben::z:ine ispirto karış

tırmak ba::z:ı ::z:irai mahsul
leri ve döküntülerini kıy
metlendirmek bakımından 
faydalıdır. Saf ben::z:in kul
lanılan motörler dalıa ça• 
buk aşınıyor. 

D oktor Tahsin Tekeli içinde 
yaşadığımız asrın en mühim 

meselelerinden biri olan petrol 
mevzuu ile alakalı güzel bir eser 
neş,ct .niş bulunuyor. Eserin güzel
lit?i y:ılnız mevzuunda değil, ayni 

. zamanda bu mevzuun bazı yeni 
yeni tekamüllerin ilave edilmemiş 
olmasına rağmen, tam bir tez halin· 
de, gayet etraflı bir şekilde ifade 
edilmiş bulunmasındadır. Ve niha
yet bu eser, hükOmetçe Meclise 
verilmiş bulunan ispirto ve ispir
tolu içkilar hakkındaki kanun la· 
yihasının, bu istikamette temin 
edeceği neticeler ve esaslı imklin

A - Kanuni 
yet koyanlar 

1 - Almanya: 

mecburi- 1 

Esso, Monoplin, Motorin, 
Aleksin gibi namlarla ta

nınmış ispirto karışık benzin mar
kaları vardır. Hatta bunlardan 
Esso, Almanlar bu defa Romanya 
ya girdikten sonra memleketimi
ze de gelmiş ve- pembe benzin 
adile diğer benzinlerden daha yük
sek fiyatla piyasamıza da girmiş

tir. 

Almanlarır. geçen umumi harp· 
te ispirto katma nispetini yiizde 
80 e kadar çıkardıkları da ma· 
lumdur. Bu memlekette 1938 ka
nunile yüzde 13 ispirto tahliti 
mecburiyeti konmuştur. HükQmet 
litrede 35 fenik kadar bir ispirto 

sübvansiyonu çekiyor. Bu yükü 
azaltmak için benzin ithal resmi
ni yükseltmiştir. Kattığı alkol de
recesi 94 tür. 

2 - Fransa: 1923 !enberi ka 

tığı 70 dereceli idi ham sulu is· 
pirtodur. 

6 - Diğer memleketlerden: 
lsveç'te 1935 ten itibaren yüzde 
20 katma mecburiyeti konarak Löt
tbentyl, Letonya'dı; 1933 ten itiba· 
re yazın yüzde 50, kışın yüzde 35 
katma mecburiyeti konarak Latols, 
Litvanya'da 1936 dan itibaren yüz· 
de 25 tahlit mecburiyeti konarak 
motörin vücude getirilmiş ve Bre· 
zilya'da 1931 denberi yüzde 10, 
Şili'de ayni tarihten itibaren yüzde 
25, Ekvatör'de gene ayni tarihten 
itibaren yüzde 20, lsviçre'de 1936 

dan itibaren yüzde 25 ispirto kat
ma mecburiyeti konarak keza bun
lara benzer adlar verilmiştir. 

B - Umumi mecburiyet 
şeklinde bir kanuna müste· 
nid olmaksızın ispirto ka· 
tan memleketler: 

L ehistan: Yüzde nisbetinde 
«benzinin evsafını c\üzeltmek 

için» Danimarka: 1933 danberi yüz. 

A nkara [ Hususi ) - Bir müddettenberi lstanbulda bulunan, 
Adliye Vekilimiz B. Hasan Menemencioğlu Ankaraya dönmüş

tür. Vekil beyanatında demiştir ki : « Büyük Millet Meclisinde bulunan 
adli teşkilat liiyibasiyle on lira maaş almakta olan katiplerden yüz alt
mış altısı 15 lira maaşa geçeceklerdir. Büyük Meclisin önümüzdeki içti
maında bu layihanın müzakere edileceğini ümit etmekteyim. Bu 166 
katibin terfileri adliye katipleri için tasavvur etmekte olduğumuz ısla
hata dahil değildir. Adliye katiplerini evvelce de söylediğim gibi ha
kimlerin yanında haizi itibar birer mütehassıs vaziyetine getireceğiz, 
bunun için liizımgelen tetkikat ikmal edilmiştir. 

Milli korunma kanunu ihtikar cürümleri için gayet seri bir muha
keme usulü kabul etmiştir. Bütün mahkemelerimiz bu işle'r üzerinde, 
gayet hassas olarak hareket ediyorlar ve kendilerine tevdi edilen işleri 
süratle neticelendiriyorlar. Mahkemelerde bu mevzua taalluk eden işler 
çok görülecek mikdarda deiildir. Bu itibarla bu kanunun önleyici bir 
tesiri de olduğunu kabul edebiliriz. » 

Yeni Tip Ekmek 
Ankaradan bildiriliyor: Koordinasyon heyetinin karariyle tek tip 

ekmekte kullanılan yüzde 30 arpa, yüzde yirmi çavdar ve yüzde elli 
buğday unu halitası değiştirilmiştir. 

Yeni karara göre, bundan sonraki tek tip ekmeklere yüzde altmış 
buğday ve yüzde kırk arpa karıştırılacak, çavdar konmıyacaktır. 

Koordinasyon heyetinin bu kararı yakında tatbik edilecektir. 
----

E veli Türk milleti ıçın 

lar dolayısile bu 
cepheden de ih
tiva ettiği ehem· 
miyeti, b Ü y Ü k 
isabet ve kıyme. 
ti bilhassa inikas 

,,.---Y--A-Z_A_N _________________ de 20 nisbetinde 

ve ispirto inhisarı 

inhisarlar Vekili Art
vinden Hopaya gitti 

Artvin : 24 [ A. A. J - Dün 
Artvine gelmiş olan inhisarlar 
vekili Raif Karadeniz ile Gümrük 
muhafaza kumandanı geceyi bu
rada geçirmişler ve bugün Hopaya 
hareket etmişlerdir. Vekil burada 
kaldığı müddetçe tütün müstah
sillerile konuşmalarda bulunmuştur. 

Lozan gUnü münasebe
tiyle fehrimizde yapılan 

merasim 

misakı milli ile çizilen 
hudutları içinde tam istiklal ve 
çalışma fırsatı. ikincisi Yakın • 
Şark'ta devamlı bir sulh. Türk 
Heyeti Murahasasının Reisi, bun· 
!arın, ancak Türk görüşü kabul 
edildiği takdirde temin edilebile
ceğini söylemişti. Bu gün bu ka· 
dar basit görünen divanın ka
bul ettirilmesi kolay bir iş olma
dı. ismet lnönü Lozana gittiği za 
man, Versay muahedesi imzalanalı 
aradan üç sene ğeçmişti. Bu mu
ahede ile Almanya parçalanıyor. 
Müstemlekelerinden mahrum edi· 
liyor. Silahsızlanıyor. Ağır tazmi
nat ödemeğe mahkOm ediliyor. 
Ve bu suretle siyasi ve iktisadi 
anarşı ıçıne atılıyordu. Galip 
devletlerin Avusturya, Macaris
tan ve Bulgaristana imzalattılda

rı muahede şartları daha hafif 
değildi. Bu suretle bütün Avru
pa bir istikrazsızlık içine atılıyor 
ve sulh masasında müstakbel 
harbin tohumları da atılmıs bulu
nuyordu. 

Faik Kurdoalu ~:;:~::y:e~~;;n 
O denberi yüzd~ 20 

Lozan zaferimizin yıldönümü 

dün şehrimizde de layık olduğu 

ehemmiyetle kutlanmış ve her yer 

baştan başa bayraklarla süslenmiş
tir. 

•••••••••••••••••••••ıııiİİİiıı•••••-- nisbetinde keza 
ettirmekte ve teyid eylemektedir. 

Fayda ve zaruretler: 
F ilhakika bu eserin mevzuu 

olan benzine ispirto karış

tırmak; 
1 - Bazı zirai mahsulleri ve 

döküntülerini kıymetlendırmek ba· 
kımından faydahdır. \ 

2 - ispirto istihsalinden ka
lan küspeler yem olarak kullanıl· 

dığından hayvancılık ve hayvan 

mahsulleri ticareti bakımından fay

dalıdır. 

3 - ispirto istiksalatının art· 
ması, ispirto ile alakalı klorform, 

eter gibi ilaclar ve kolonya ve 
esans gibi muhtelif maddeler, re

çine ve diğer boya maddelerine 
merbut boya sanayii gibi bir çok 
f .. aliyet şubelerinin doğması ve 
yapılması bakımından faydalıdır. 

4 - Motörlü vasıtaları ve 
benzini hariçten ithal eden memle
ketler için milli ekonomi bakımın
dan faydalıdır. 

5 - Ve nihayet en son ve 
fakat en mühimmi olarak milli mü
dafaa bakımından faydalı ve tek
nik bakımından bir zarurettir • 

Çünkü: 
a} Bugünün en ileri istihsal 

tekniğinin verdiği benzinler, geçen 
büyük harpten önceki benzinlere 

nazaran kompresyon dereceleri ve 
izafi sikletleri bakımından farklıdır. 

b} Yanmıyan maddelerin nis

beti fazla ve oktav dereceleri dü

şüktür. 

Bunun neticesi olarak: 

a} Saf benzin kullanılan mo
törler daha çabuk aıınıyor. 

b} Yanmıyan maddelerden mü· 
tevellit vurma ve boşluklar· motör· 
terin ömrünü kısaltıyor. 

c) Saf benzin kompresyon de-

recesi vasati 3, azami S tir .. Tay
yare motörlerinin vasati ihtiyacı 

ise 7 olduğundan tetraetil ve saire 
gibi pahalı maddeler veya ispirto 

gibi daha ucuz bir madde karış· 
tırr,,•k icabediyor. 

K _ ·şılaşılan müşküller : 
.:..J. u!:a rağmen her memlekette 

Uye~ilmeğe çalışılan vaziyetler 

şunlardır: 
a) Ticaretlarinin ba tatbikat 

dolayısiyle hacmi düşecek olan, 
benzin ile motörlü vasıtalar ihti· 
y4çları ve ihracatçılarının su altın· 
dan propagandaları ve ayak dire

meleri. 
b} Neticede ve muhtelif akis· 

leri dolayısiyle nazari kalsa bile, 
normal zamanlarda ispirto maliyet 
fiatı benzin mübayaa fiyatından 
yüksek olduiu için hem ithalat 
vergisinden kaybetmek, hem de 
devletçe para yardımı yapmak za· 

nunen mecburidir. Kattığı alkol 
derecesi 94 tür. Bu ,kararın güm· 
rük varidatından azalttığı miktar 
ilk ıenede 200 milyon franga yak 
!aşmıştır. ispirto fiyatlarına yar
dımdan yaptığı fedakarlıkta ay· 
rı. 

3 - Macaristan: KunJalko, Mo
ta\ko ma.r\c.a\ar1 vardır. yüz.de yir

mi ni•petinde 70 derece alkol ka-

rıştırır. 1929 senesindenberi kanu

nen mecburidir. Prof. Knud bu 
memlekette yüzde 30 sulu soma 

adi ispirtolarının tahlili usulünü 
keşfeden adamdır. 

4 - Çekoslovakya: Dynalkol 
markası vardır. ·yüzde 26 alkol 
yüzde 70 benzin, yüzde 4 benzol
den mıirekkeptir. 

1935 tarihli kanunla yüzde 20 
umumi katma mecburiyeti konmuş· 
tur. 

S - ltalya: Elcosinus markası 
vardır. 1930 dan itibaren kanunla 
yüzde 30 katma mecburiyeti kon
muştur. Burada iki yenilik: 

a) Aktivan kullanılarak ica· 
bında yüzde 80 e kadar ham ispir· 
to kullanılmaktadır, ( Masetti sis
temi). 

b) Katılan tspirto, istihsal 
vazifesi verilmiş olan Ziraat Veki· 
!etinin muhtelif maddelerden çıkart-

ispirto inhisarı kanununa tevfikan 
B ul g a r i s t a n" 1932 denberi 
yüzde 20 nisbetinde ve gazyol adı 
vererek, Küba; yüzde 20 muluco 
adiyle, Natöl yüzde 20 natalit adı 
ile, Fil ipin yüzde 20 gazanol adıyle, 
lngiltere yüzde 25 benzolit adiyle, 
ispanya yüzde 4, Rusya yüzde 20 
Japonya. Hindiıatan, Sumatra. Bir
leşik Amerika benzol Mikstur adile 

bunlara yakın nisbetlerde. 
-Sonu yarıo-

"Yenlmersin., 
14 ya,ında 

« Yerıimersio » arkadaşımız 

14 yaşına basmıştır. Relikimizi teb
rik eder, neşriyat hayatındaki fay
dalı hizmetlerinde muvaffakiyet 
dileriz. 

lzmlrde incir, uzum 
rekoltesi 

lzmir 24 (a. a.) - Alakalılar 
tarafından yapılan tahminlere gö
re bu sene üzüm rekoltesi 45·50 
bin ton, incir 40 bin, zeytin yağı 

35 bin, tütün 22 bin tondur. Üzüm 
normal senelerden az olmakla be· 
raber geçen seneki rekolteye na· 
zaran 15-20 bin ton, fazladır. Tü
tün on bin ton eksik olup zeytin 
yağında on beş bin ton fazlalık 

vardır. 

Memleketlerine dön
mekte olan Ruslar 

Erzurum : 24 [A.A.)'- ltalya, 
Romanya ve Almanyadan mem· 
leketlerine dönmekte olan 146 
kişilik Sovyot 'k.ali\e9İ dün E..r:zu
rume gelmiş ve iki saat istirahat-

tan sonra otomobillerle Sarıka· 

mışa hareket etmiştir. 

Emniyet Umum Mü
dUrU lstanbulda 

l•tanbul - Şehrimizde bulu
nan emniyet umum müdürü, Vali 
Doktor Lutfi Kırdar'ı ve Örfi ida
re komutanı Korgeneral Ali Rıza 
Artunkal'ı ziyaret etti. 

Hatay yUzme mUsaba
kalarında seyhan 

sporcuları 

Şehrimize gelen malOmata 
göre, anavatana iltihakının yılJö
nümü münasebetiyle Hatayda ya· 
pılan büyük yüzme yarışlarında 
yüzücü takımımız altı bölge ara· 

510da 2 inci olmuştur. 

şehrimize 318 çuval 
kahve geliyor 

Öğrendiğimize ll'Öre, Ticaret 
vekaleti, şehrimizin Ağustos ve 

Halkevi tarafından tertip edi 

len merasime saat 19 da ev orkest

rasınının çaldığı istiklal marşı ile 
başlanmıştır. Bayan Mürşide Akyol 

bir nutuk vermiş, Celal Sahir ve 
Naci Kum şiirler okumuşlardır. 

Bunu müteakip orkestra muhtelif 

parçalar çalmış, merasime nihayet 
verilmiştir. 

Bürücekte de bütünle
me kursu açıldı 

Lise, Orta ve Sanat mektep· 
!erinde ikmale kalan talebelerin 

derslerini daha muntazam bir şe

kilde hazırlıyabilmeleri için şehri

mizde de bütünleme kursları açıl· 
dığını yazmıştık. 

Yaz mevsimi dolayısiyle tale

belerden hir çoğunun Bürücekte 
yaylada bulunduklarını nazari iti

bara alan maarif müdürlüğü, Bü· 
rücekte de iki bütünleme kursu 
açmıştır. Öğrendiğimize göre, bu 
kursun bütün öğretmenleri tamam· 
lanmıştır. 

Eylül ayları kahve ihtiyacını te
min maksadiyle 318 çuval kahve 
ayırmıştır. Yeni kahveler pek ya
kında gönderilecektir. 

• 
ı smet lnönü Türkiyeyi ve 

Yakın şarkı bu anarşi
den kurtarmıya çalıştı. Fakat o 
zamanın galip devletleri; alıştık

ları yol üzerinde yürümek istedi
ler. lnönünün karşılaştığı en zor 
vazife bu zihniyet ile mücadele 
olmuştur. Prensip itibariyle, orta
da galib mağlup olmadıiıoı ka
bul ettikleri halde senelerin ver
diği alışkanlık ile bu zihniyet iki
de bir meydana çıkıyor ve lnö
nü yeni baştan mücadeleye giriş
mek mecburiyetinde kalıyordu. 

lnönünün bu mücadelesi Türk 
milletine istiklalini ve yaşama 
hakkını kazandırdığı gibi, Yakın 

şarka da sulh temin etmiştir. 

Beynelmilel vaziyetin bu günkü 
anarşisi içinde bu hakikat bütün 
vuzuhu ile tebarüz etmiş bulu
nuyor. Çünkü Türkiye'ye de Ver
sailles, St. Germain, Trianon ve 
Neuilly tertibinde bir muahede 
empoze edildiği bir an için ta
savvur edilsin: acaba bu gün 
Yakın şarkın hali ve vaziyeti ne 

( Devamı Üçüncüde J 
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eteklikli, çizmeli, yüzünde boya ve pud· meğe imkan yoktu; anların aynı görünüş- bir kaç günlük bir izin vermek mümkün-
ranın zerresi bulunmıyan, kısa ve sert !eri aynı derecede asilaneydi. dür. Halbuki bu kadarcık bir izin bile 
ifadeli cümlelerle konuşan bir kadın, Dik· Gözlerini kaldıramıyan l(ristel, ken. 
tatörün katibesi Militza Valnoris hakimdi. disine esaret gelmesi için bu ellerde bak-

- Kristel Durgas sizmisiniz? peki... maktaydı; mırıldandı: 
ne istiyorsunuz? - Beni kabul ettiğiniz için size te-

G k 
şekkür ederim matmazel ve ... 

enç ız muamelesi biraz evvelki b I ki El, kırmızı dosya üzerine sa ırsız 1 a 
zabitin muamelesinden farksızdı. Şaşıran 
Kristelin, biran karşısındakinin bir kadın vurdu: d 

- Bana, mümkün olduau ka ar az 
olduğundan şüphe edeceği geldi. " k zaman kaybettirmek suretile teşe kür 

Bu.ıunla beraber üniforma içindeki ediniz daha iyi ı Ne istiyorsunuz? 
vücut, bu hususta hiçbir şüpheye mahal Kristel cesaretini taplamağa çalışarak 
bırakmıyacak derecede, muhatabının gü- cevap verdi: 
zel bir kadın olduğunu anlatıyordu. Göğ- N' J - ışan ım .... 
sl! zarifti, endam inceydi, enerji ifadeyi · Durakladı. Valnoris sinirlendi: 
sertleştirmekle beraber yüzünün hatların- - Nişanlınıza ne olmuş? 
daki inceliği kapayamıyordu. Hele saçla- - Nişanlım asker. Terbis edilir edil-
rı, bir erkekte değil, ancak nadir kadın- mez, yani martta evlenecektik. Fakat 
larda bulunabilecek derecede tatlıydı. yeni bir emir, « Kardaniya hudutların-

Bılhassa, kırmızı kaplı bir dosya üze- daki müstahkem mevkiler mürettebatının 
rine koyduiu eli, sadece görünüşile, Mi- gayri muayyen bir zamana kadar silah 
litza Valnorisin kendisine vermek istedi- altından bırakılacaklarını ilan edi • 

ğ'. ~rk.ek hal ve tavrını tekzip etmeğe 
kafıydı. Bu eller, Diktatörün hain ellerin· 

den en kıymetli birer yardımcısı olabi
lirlerdi; korkunç idam veya makOmiyet 
emirlerini imza için uzatırlarken katiyen 
titremiyebilirlerdi; fakat onları böyle kır
mızı zemin üzerinde bembeyaz ve istira
hat halinde görünce vaktile bu salonlar
da oturan prenılerin tilerinden ayırt et· 

yor . 

Evet, doğru ... 

Genç kız susmuştu. Valnoris amirane 

bir eda ile: 
- E? dedi, siz ne istiyorsunuz? 
Kristel ağlamamak için kendini tut· 

mağa çalışarak: 

- Düşünmüştüm ki matmazel dedi, 
nifaolıma, evlenme Projemiz dalayııile 

vermek istemiyorlar. 

- Evlenmenizi tehir edersiniz olur 
biter. Başka söyliyeceğiniz var mı? 

Kristel, titrek bir sesle: 

- Annem çok hasta, dedi, doktor· 
lar bir kaç haftalık Ömrü kaldığını söy
lüyorlar. Zavallı kadını ölmezden önce 
beni nişanlımla evlenmiş iörmek öyle 
sevindirecek kil 

Kırmızı kaplı dosya üzerindeki el te· 
reddüt eder ve genç kıza doğru uzana
cakmış gibi oldu, fakat derhal bir yum· 
ruk halinde sıkıldı. 

- Askeri emirlerin hatırınız için ta
dil edilemiyeceğinin bilmeniz lizımgelirdi. 
Kardoniya hudutlarındaki askerlerin ço

ğunun nışanlısı, veya karısı ve çocukları 

var. Mazeret veya sebep ne kadar meş· 

ru olursa olsun, milli müdafaa lüzumları 

hiç bir değerleri olamaz. Hem bu emir, 
bizzat şefin emridir. 

Valnoris ayağa kalkmıştı. Diktatörün 

portresi Önünde, topuklarını birbirine bi· 
tiştirmiş, şefden emir bekliyormuş gibi 
bir tavir almıştı. 

Genç kız mendilini elinde ezip hür.e
rek: 

- Alfedersiniı madmazel, sizin ka
rar verecek vaziyette bulunmadıj'ınızı 

biliyorum. Fakat, ricamı şefe arzetmek 

ve kabulü için tavassutta bulunmak lüt
funu belki de esirgemiyeceğinizi ... 

- Hayır!. 

Kati red cevabi Kristele bir tokat 
gibi çarptı ve onu sendeletti. 

Şimdi boynunu bükmüş, hrçkırıklarını 
mümkün mertebe geç salıvermeğe çalışa
rak kapıya doğru yürüyordu. 

Valnoris, müracaatçının koridorun 
mermerlerinde çıkardığı ayak seslerini 
düşünceli bir tavırla dinledi ve sonra 
silkerek mırıldandı: 

- Za va Ilı kızl.. 

Zile bastı, gelen zabite sordu: 
- Başka kimse var mı? .. 
- Sizi bekleyen yok madmaıel Yal-

nız Flanca büyük elçisi M. Dö Sole ek
salans tarafından kabul edilmek için bek
liyor. 

- Ekselans demek hali meşgul 
- Evet madmazel, bildiğiniz gibi 

emniyeti umumiye müdürü ile bera • 
bor. 

- Evet, biliyorum. 

Gizlice faaliyette bulunan reiiıa düş· 
manlarına karşı mücedelenin şiddetlen· 

dirilmekte olduğunu Militza Valnoristen 
daha iyi bilen, filhakika pek az kimse 

vardı . 

• 
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Gelen tahsildarla zaptiye de 

işte bu zihniyetin insan kıyafetine 
girmiş birer timsali idiler. Köylü· 
ye karşı ciddiyet yapacağız diye 
suratlarından düşen bin parça olu· 

yordu. 
Biraz evvel heyecanlı bir sah

ne olan köy odası, şimdi sessiz bir 
mezarın korkunç havasını estiriyor-
du. Devlet memuruna hürmeten 
dizüstü oturan köylülere susmak 
gerekti. 

Şayet devlet mümessili bir şey 
sorarsa ona cevap vermekle mü· 
kelle! olan köylü, kendiliğinden 

söze başlıyamazdı. 
iyi amma bu tahsildarın şimdi 

bu köyde işi neydi? Kendisi e•ki 
bir tahsildardı. Köylerden harman 
zamanından başka mevsimlerde 
tahsilat yapılamıyacağını pekala 
biliyordu. Mevsim ne harman za· 
manıydı, ne mah•ul günleri idi. O 
halde muhakkak tenhihat için la
lan gelmiş olacaktı!. Bunun başka 
türlü olabilme•ine imkan yoktu. 

Köylüler içlerinden bu müla· 
hazaları yürütürlerken kahvesini 
içen ve üçüncü sigarasını tutuştu· 

ran tahsildar ağzını açtı: 

- lstanbuldan emir var; dedi, 

bakaya vergiler için geldik. 

Bu meşum haber, gönüllerde 
ateşten bir ırmak gibi dolaştı . Her 
kes başını önüne eğmişti, 

Tahsildar devam etti: 

- Bakaya vergiler için bir 
defa laf yok. Devlet hiç bir ma· 
zeret kabul etmiyor. Ondan son
ra bu sene vergilerinin de yarı••· 

nı tahsil edeceğiz!. 
Felıiketl. Bakaya borçlar için 

devlet mazeret kabul etmiyormuş. 
Fakat bu devlet kimdi, neyin 

nesiydi, nereden gelmiş de bir be· 
la ifriti halinde Türk köylüsünün sır 
tına binmişti ve şimdi nedf'n ma· 

zeret kabul etmiyordu? 
Odayı kaplıyan ölüm sükQtu

nu Ali Mollanın ağabeyisi yırttı : 

- Efendi!.. Bu mevsimde köy
lüde para olur mu ki? Harman za· 
ınanı gelseydiniz çabucak toplar

dık. 
Arap tahsildar, sabık imamın 

yüzüne hiddetli hiddetli baktı: 
- Çok laf yok herif; dedi, 

baka· evveli sen şu iki mecidiye 
yayı sökül bakalım. 

- Harman zamanı ... 

- Utanmaz kerata; devletin 
hakkını çalmaktan çekinmezsin ha? 
Şimdi sarık kafanda olmalıydı ki 
boynuna indirip seni köpek ölüsü 
gibi yerde sürüseydim. 

Ali mollanın efesi bu ağır ha
karet karşısında evvela kıpkırmızı 
olmuş, sonra sararmış, bilahare 
çehresine bir morluk basarak bula 
nık gözlerinde iki damla y•f par
lamıştı. Ali Molla bunu gördü; 
hürmet ve minnetle bağlı bulun· 

ne kin dolu bir nazar fırlattıktan 
sonra kulübenin kapısına bir tek
me vurdu. Kapı açıldı; heyet top· 
rak bir izbe~e yavrusunu bağrına 
basmış bir kadınla karşılaştı. 

- 181 kuruş borcun var; 

paraları ... 
- Ben nereden para bulaca· 

ğım elendi? Hiç bir şeyim yok ... 
Filhakika bu kadının hiç bir 

şeyi yoktu. Yarım bir çula yav· 
rusu ile beraber sarılıp yatıyordu. 
Geçen seneye kadar bir de kilimi 
vardı; fakat onu vergi borcu 
için yine bu Arap tahsildar efen· 

di alıp götürmüştü. 
- Ben dinlemem; paraları ... 
Kadın teşahhus etmiş ızdırap 

halinde inledi: 
- Yok efendi ; yok... Geçen 

yıl kilimimi götürdün. Başka bir 
şeyiın kalmadı. Erim askerde öldü; 
bana köylü bakar. ( Ali Mollaya 
hitaben ) Efendiye söylesene ho· 

cal. 
- Söyledim ... 
lzbenin sağında karşılıklı üç 

taşın üstüne oturtulmuş toprak bir 
tencerede bulgur aşı kayıııyordu. 
Tahsildar ilerledi; tencereyi aya· 
ğı ile yavaşça iterek yere düşür
dü. Sonra yerde bir paçavra bul· 
du; onunla tencereyi tutarak için· 
dekileri tamamile döktü ve boş 
toprak tencereyi zaptiyeye uzattı. 

Kadın kendisini tutamadı; ku
cağında ki yavruyu biraz daha !ıağ 
rın basdıktana sonra göz yaşlarına 
cereyan verdi ve bağırdı : 

- iki elin teneşire gelsin işal· 
\ah, alçak! 

Arap tahsildar kadına hücum 
edecek oldu. Ali Molla kolundan 

tuttu. 
- Nedir bu kadının borcu? 

- Sana ne ? 
- Ben vereceğim ... 

181 kuruş ..• 
Elemim?. 

40 kuruş ... 
Ne etti? 181 kuruş, 

kuruş daha 221 kuruş ..• 
Hoca belinden bir kese 

40 

çek· 
ti; içinden iki alhn lira, bir meci
diye ve bir kuruş çıkararak tah-

sildara uzattı. 
- Yaz makbuzları ... 
Arap tahsildar, mütehayyir ve 

memnun, makbuzları yazarak Mol· 
laya uzattı. Ali Molla makbuzları 
tetkik etti. Biri 40 kuruşluk, diğe
ri 81 kuruşluktu. 

- Bu neden 81 oluyor? ... Ben 

•ana 181 verdim. 
Tahsildar pişkind;. Zerre ka· 

dar kızarmadan cevap verdi: 
- Ha 1. Elifini unutmuşum. 

Gelir, arkasına bir elif koyalım. 
Ve hocanın elinden aldığı 

makbuza bir « l » rakamı ilave 

ettikten sonra kendisine uzattı; 

[Devamı var/ 
duğu efesinin halini tahammülü ''"""B"'u____________ 

1 yakan bir durumda bularak söze Nöbetci eczane 
karıştı: gece 

- Tahsildar efendi!. Efemin 
dediği doğrudur. Köylü kısmı bu 
mevsimde parayı nereden bulur ? 

Tahsin Eczanesi 
( Y eniotel Yanında ) 

BUGÜN 

( a. :~n)ghay Ro~~ J a p o n y a ~uğunu bildirmiş· 
ty:r:jansı bildiri- Itır. Japonya tara 

ından yakında 

Şanghaya ge· - tecavüzi mahiyet 

~:~. j.~;.:ı;~a e~~: Görülmemiş şekilde :~.:.;n~~~:yd.:i: 
salı gorulmedık - ğı hdkkında fikri 

::~:r~~:~b;:~:,~:· Sel erberıı·k ~::~ı:uh:~~~::: 
faal hızmette eh· hariciye nezareti 
liyetsiz görülen ne müracaat etme· 

kura efradı şimdi ' sini tavsiye etmiş 

::::hak:;~~~ ~:!~ y a p 1 y o r ti~ister Ruzvelt, 
Çinde askerlık e· • Japon sansürü 
dip de sonra ter· nün manidar olup 

his edilenler de Bir ÇOk k f olmadığı sualine 
toplanmaktadır. ura e - müsbet cevap ver 

Şangbaydaki d } mişse de fazla 

Japon .• tabas~ da ra l si ah altına izahat vermemiş· 
askerltge davet 

B 
ili. 

olunmuştur. un· ç a .... ı d J 'd g r l l aponya a san 
lar Japonyaya ha- sür vazedildiği· 
reket etmişler • Uzaktark Rus ordusu ni reisicumhur ga 

Çu
nldnge ge· bozulursa J a p o n y a zeteciler toplan· dir. 

R 
tısına girmeden 

len haberlere na· usyayı vurmağa hazırı az evvel bahriye 
zaran üç sınıf ihtiyat silah altına nezaretinden aldığı bir telgraftan 
alınmış ve otomobiller müsadere öğrenmiştir. 

edilmiştir. Amerika bahriye nazırının 
Japon hedefi Sibirga mı? f i k r ; 

Vaşizgton 24 ( a.a ) - Va- Vaşington 24 (a.a) - Bahriye 
şington'un iyi haber alan mahfille- nazırı Albay Knoks bugün gaze-
ri, Japonyanın yakında_ Sibiryaya teciler toplantısında demiştir ki: 
hücum etmeyi tasarladıgını zannet. -Uzakşarktaki son ınkişaflara 
memektedir. Müsait fırsatlardan is. japonya'da sansür konulmuş olması 
tilade etmeğe hazır bulunmak için dünyanın o kısmında yeni askori 
Japonyanın Hindiçinide daha sağ- hareketlerin vukubulacğını gösterir. 
lam bir surette yerleşmeğe çalışa. Oralarda bir hareket bekleyiniz. 
cağı muhtemel görülmektedir. Ja. Hem de bu hareket pek kısa bir 
pon kıtalarınının şimale doğru ' zamanda vukubulacaktır. » · 
harekatı, Japonyanın uyauık intizar Bu hareketin hangi istikamette 
siyasetine uymaktadır. olacağı meselesini münakaşadan 

Rusya, Alman hücumu karşısın. imtina eden albay Knoks bunun 
da yıkılır ve bundan dolayı Uzak· şimale mi, yoksa cenuba mı tevec· 
şark Rus ordusu bozulursa, Japon· cüh edeceğini hiç kimsenin söyli· 
ya Rusyayı vurmağa hazırdır. yemiyeceğini beyan etmiştir. 

Mamafıh, Japonyanın böyle bir Diğer bir .~uale ce~al? veren 
· h"d b ki d" • · d"I albay Knoks şoyle demıştır: 
ın ı am e e ıgı zanoe ı memek- - Pasifikteki Amerika donan· 

tedir. Rus • Alman muhasam&tı 
hakkında Vaşington' a ilk elden 

gelen haberler, Rus cephesini zi· 

yaret etmek sel iıhiyetini haiz yegiı· 
ne ecnebi asker olan Japon askeri 

ateşelerinin verdikleri haberlerdir. 

V aşingtonda iyi menbalardan 
bildirildiğine göre, bu ateşelerin 
raporları Kızılordunun taktiği kar
şısında duydukları hayranlığı akset· 

tirmektedir. 
Bunlar Sovyetlerin kendi hat· 

!arını kabil olduğu kadar müdafaa 
ettikten sonra muntazam bir şekil· 
de çekildiklerini ve Almanl~rın .c~
nah ve gerisine hücum ettıklerını 
söylemektedirler. Japon müşahitle
rinin bu manevraları « \ıarika » 

diye tavsif ettikleri söylenmektedir. 
Japonlar, Leningrad ve Kiyef'· 

in işğal edileceği ve Almanların 
Moskovaya varacakları, fakat Kzıl· 
ordunun büyük bir kı•mının harp 
nizamı halinde Sovyet hükümet 
merkezinin şarkına çekileceği ka· 

naatını izhar etmektedirler. 

japonga'da sansür 
Vaşington 24 ( a,a. ) - Mis· 

ter Ruzvelt, gazeteciler toplantı· 
sında beyanatta bulunarak, Japon 
hükümetinin radyo neşriyatına ve 
telgraf muhaberatına sansür koy· 

ması, Amerikanın Uzakşark siyase· 
tini tatbik etmek için icabedecek 

her şeyi yapacak vaziyettedir. » 

Hindiçini limanlarındaki 
Fransız gemileri 

Singapur: 24 [a. a.) - Singa· 
pur'a gelen yolcuların söylediğine 
göre, bütün Fransız ticaret gemi· 
lerine 4 - 5 gün evvel Hindiçini 
limanlarından ayrılmam .. Jarı emre
dilmiştir. Bu tedbirin sebebi bilin· 
miyor. 

Fransız . Japon 
müzakereleri 

Vişi : 24 [a. a.) - lapon bü
yük elçisi bay Ko'nun amiral Dar· 
lan'a yaptığı son iki ziyaret esna· 
sında başlı yan Fransız. Japon mü· 
zakereleri Vişi'deki Japon siyasi mü
mes•illiği vasıtasiyle devam etmek
tedir. 

Ayni zamanda Hindi çini Umu· 
mi Valisi amiral Döku de Haney 
da Japon askeri heyeti reisi gene· 
ral Sumita'yı bir çok defalar ka. 
bul etmiştir. 

Ültimatom haberi 
tekzip olundu 

Londro: 24 [a. a.] - Vişi'den 

ö~r~n.il~i~ine göre, Japony~'nın 
Hınıçını yı işgal için Fransa' b" 
"it" t . • ya ır 
u. ıma om verdıgı hakkındaki Va. 
şıngton beheri resmi Fransız mah. 
fillerince tekzip olunmaktadır. 

Amerika 
Japon mü-
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Onsekizinci 
yal dönümü 
(Baştarafı ikincide) 

olurdu? Eğer bu gün Türkiye ve 
Yakın • şark harpten masun ise 
bu Lozan da kazanılan zaferin bir 
neticesidir. Bu zafer Türk milleti 
için olduğu kadar sulh için ve in· 
sanlık içinde bir zaferdi. Ne ya-

nasebeti \ zıkki Versailles'da, St. Germain 
de, Trianonda ve Neuillyde Lo-

Vatingtondaki Japon 
elçisine göre 

Gitgide 
iyileşecektir 

Vaşington: 24 [a. a.] - Ja· 
pon büyük elçisi amiral Namura 
dün akşam Amerika Hariciye müs
teşarı Vels ile yaptığı yarım ••· 
atlik mülakattan sonra gazetecile

re demiştir ki : 
-<- Amerika ile Japonya ara· 

sındaki münasebetlerin git gide 
iyileşeceğini ümit ederim.» 

Haber alındığına göre amiral 
Namura Vels'le Uzak şark vazi. 
yetini ve bilhassa Hindiçini mese· 

' lesini görüşmüştür. Fakat amiral 
Namura bu bapta beyanatta bu· 
lunmaktan imtina etmiş ve ancak 
meseleye Japon noktainzarından 

temas ettiğini gazetecilere söyle
mekle iktifa eylemiştir. 

J lp ını büyük elçisi, Panama 
kanalından geçe ıoiyerek Japon va· 
purları meselesini de görüştüğünü 
bildirmiş ve demiştir ki : 

«- Vapurlar ilanihaye kana
lın ağzında bekliyemez. 8 - 10 va· 
pur cenubi Amerika'dan dolaş· 

mak üzere cenuba hareket etmiş· 
!erdir. 

Vels, tamirat dolayısile kana-

lın ticaret gemilerine bilamüddet 
kapanmadığını beyan etmiştir. 

Çeklerln bir tehirden 
diğerine gitmesi 

menedildi 
Londra: 24 [a. a.J Londrad•ki 

Çekoslovak mahfillerinden alınan 

haberlere göre, Bohemya ve Mo· 
revya' da ki Alman makamları , po· 
!isin hususi bir müsaadesi olmak· 
sızın Çeklerin bir şehirden diğer 
bir şehire gitmelerini yasak et· 

miştir. 

3000 Fransız esiri 
serbest bırakıldı 

Pario: 24 [a. a.J - 1914-1918 
harbine de iştirik etmiş ve !er
best bırakılmış olan 3000 Fransız 
harp es:ri Şarlon ·Sür· Marn'a 
varmışlardır: 

Bu kafile Mareşal Peten na· 
mına hükOmet mümessilleri tara
fından istihbar edilmişlerdir. 

Garbi Almanyadaki he· 
deflere hava taarruzu 
'ld"~'ondra_ 24 ( A. A) _ Ôğre-

nı ıgıne gore, lngiliz bombardı
man tayyareleri dün gece garbi 
A~man Y.adaki hedeflere taarrz et· 
mışlerdır. 

Londra 24 ( A. A) • Hava 
ve dahili emiyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Düşmanın dün gece İngiltere 
üzerindeki hava faaliyet i son za· 

manlardakinden daha geniş olmuş
tur. lngilterenin ve lskoçyanın şi
mali garbisinde bazı hasarlar var· 
dır. Bir düşman tayyaresi <lüşürül
müştür. 

zan zihniyeti hakimolamadı, Eğer bu 
zihniyet, bu sarayların içlerine de 
götürülebilseydi, dünyanın tarihi 
başka bir istikamet takip edebilir
di. 

B ~ -~ihniyet _Lozana kendi-
lıgınden gıtmemiştir. Bu

nu f,met İnönü götürmüş ve sar· 
sılmaz azmiyle, kuvvetli iradesiyle 
ve metanetiyle karşılaştığı bütün 
mukavemetleri kırarak Lozanı ib· 
da etmiştir. 

Askeri sahadaki zafer Türk 
milli kurtuluş hareketimizin ikinci 
safhasını teşkil etmiştir. Hakikat· 
te her ikisi de birbirinden ayrıl

mayan tek muazzam bir zaferdir. 
Birincisi olmasaydı , ikincisi mey
dana gelemezdi. Fakat askeri za· 
feri tamamlıyan Lozan'dır. ismet 
İnönü, askeri zaferin do Lozan 
zaferinin de kahramanıdır. Ne 
mutlu bizlere ki, bizi zaferden za 
fere götüren ve nihayet Lozanda 
bu zaferleri perçinleyen Büyük Şe. 
!imiz dün olduğu gibi, bu günde 
ba.şımızda ve Lozanda kazanılan 
kıymetlerin nigehbanıdır. 

Lozanın yıldönümünü her İd· 

~ak etti.kçe, Türkiye yaşasın diye 
olen azız şehitlerimizi hürmetle 
ve ismet lnönünün büyük hizmet· 
!erini minnet ve şükranla anmak 
T ürk milleti için bir kadirşinaslık 
burcudur. 24 7 1941 

Stalin'in oğlu 
esir düştü 
( Baştarafı birincide) 

yet sdbah tebliği: 

23 temmuz günü Poluhk, 
Nevel, Smolensk ve Zitomir isti· 
kametlerile Basarabya mıntaka· 
sın da düşmanlara karşı çok şid · 
detli muharebeler veri lmiştir. 

Besarabya cephesinin bir nok 
tasında kuvvetlerimiz düşmanın 

bir motörlü alayını mağlup etmiş· 
ler, 400 otomobil, 300 motosiklet 
32 zırhlı otomobil, 25 top, 8 tor· 
pil ıaakinesi ve diğar silahlar iğti 
nam olunmuştur.! 

23 temmuz günü Sovyet ha
~· k~vvetleri düşmanın zırhlı bir· 
lıkl~rıne ve tayyare meydanların
dakı tayyarelerine mütemerkiz 
darbeler indirmiştir. 

Macar kıtaları Rusları taki 
b., devam ediyor 

Budapeşte 25 ( a.a ) _ Ma. 
car ajansı bildiriyor: 

Sovyet kıtalarına karşı harp 
etmekte olan müttefik kuvv ti . 
h 

• . e erın 
arekatı te spıt edilen 1• . 

b" P an mucı· 
. ın ce d evam eylemek tedir. Mütte 

l ık kuvvetler cephenin bütün mın 
takalarında ilerlemektdir. 

Macar kıtaları Alman teşek
küllerile birlikte ilerlemekte ve rİ· 

cat etmekte .,ıan düşmanı takip 
eylemektedir. Macar süvarisi de 
dü,manı kovalamaktadır. 

Adana askerlik dairesi 
satınalma komisyonundan: 

- Sen karışma hoca; biz ıe
nin de ne olduğunu biliriz. Düş ö
nüme de kapı kapı tahsilata çıka· 
hm. ( Efesine hitaben ) sen de biz 
odaya dönünceye kadar paraları 

hazırlamazsan ( Zaptiyeyi işaretle) 
bununla konuşursun ..• Size gelince 
köylüleri.. Muhtarla ayan bizimle 
kalsın, siz evlerinize dağılarak pa· 
raları hazırlayın ••. 

Elektrikle Balık Avlanıyor ! 
'=========::=:=::=====:=====::=~===========~========' 

S 
on zamanlarda müterakki sahil memle- Operatöre müracaatla burnunun ameliyatla her türlü yeni cinayetlerinde siviller müdahale 

edecekler ve lüzumu halinde silah da kulla· 

nacaklardır. Yalnız linç etmek şiddetle mem· 
nudur. Zabıta memurları gibi siviller dahi müc. 

rimleri sağ olarak yakalamağa son derecede 
gayret edeceklerdir. 

1. Mevcut bulunan 78879 
kilo palamutun 7. 8. 941 per· 
şembe günü saat ll de 2490 
sayılı kanunun 31 maddesi 
hükümlerine göre kapalı zarf 
usulile artırması yapılacaktır. 

• Köylüler, sessiz ve muti, da· 
~ıldılar. Tahsildardan, zaptiyeden 
•mamdan, muhtardan ve ayandan 
mürekkep beş kişilik heyet tahsi
lata çıktı. 

Kırbaçla, dayakla, küfürlerle 
bilaististisna her evin içinden yük· 

~elen kadın, çoluk, çocuk feryadı 
ıle, müstahsilin sırtında parmak par 

lllak sırım izleri bırakarak beş, on ku 
ruş tahsil edildi. Arnavut zaptiye 
neferi Arap tahsildarın gözüne ha 
kıyor; ilk işarette vahşi bir zevkle 
Türk köylünün üzerine saldırarak 
sarayı temsil eden kırbacını mer· 
hamet~izce şaklatıyordu. 

Soylece köylüleri döve döve 
~ul bir kadının kulübesine geldiler 
ırsından, hiddetinden kudurmak 

derecelerine gelen Ali Molla ileri· 
ye atıldı: 

- Elendi; dedi bu k d b" ' a ın ır 

ya11rusu ile dul kaldı. Kocası as· 
kerde şehid düştü. Kimsesi yok· 
tur; kendisine köylü bakar .•• 

T ahıildar, Ali Mollaom ybll-

ketlerinde elektrik cereyanile balık- küçültmesini, normal hale konulmasını istemiş; 
!arın sersem edilerek kolayca avlanmalarına ve burnunun ne biçimde olacağını göstermiştir. 
başlanmıştır. Elektrik cereyanı, balıkların Artist ameliyat ve tedaviden sonra dok· 
mebzul bulundukları derinliğe kadar geçirilir. b • torun yaptıg· ı yeni burnu egenmiyerek Dr. 
Bu takdirde elektrik cereyanın tesirile balık· 
lar şuurunu kaybederek baygın vaziyette su· Kolins'den 20,000 dolar tazminat İstemiş ve 

yun üzerine çıkarlar ve su yüzünden de ko· mahkemeye başvurmuştur. 
!ayca avlanırlar. Fakat balıkların baygın ve Neticede mahkeme operatörü 10,000 lira· 
şuursuz düşmeleri için elektrik cereyanının, 
balığın, uzunlamasına yani başından kuyruğuna 
doğru geçmesi lazımdır. 

Ayni suretle elektrik cereyanı vasıtasile 

diğer nehir ve deniz hayvanlarının da avlan· 
ması tecrübeleri yapılmışsa da muvaffak olu· 
namamıştır. Çünkü elektrik tesirinden diğer 
su hayvanları balıklar kadar müteessir olma
makta, sersemleşip baygın vaziyete düşmemek· 
tedirler. Onlar, elektriğin tesirini ancak acı, 
ağrı olarak duymuşlardır. 

Bir burun 
10000 
dolar 

• Tababet asrımızda o kadar 
ileri gitmiştir ki, Burun, kulak 
gibi yüzdeki uzuvlarımızın şekli 
değiştiriliyor. Ameliyatla gü· 
zelleştiriliyor. Güzelliğiyle para 

kazanan Artistler eo ziyade yüz güzelliğine 

ehemmiyet verirler. Bir Amerikalı Sinema ar· 
tlati Loı Aaplea'd• Dr. Kolinı iımindo bir 

ya mahknm etmiştir. 

• 
Alm~nyada siviller Aım~~;.ı:1a01 :~b::: 
p o l ı s e y a r d 1 m memurları azalmış 
e d e c e k 1 e r ol~uğundan sivil· 

L---..;;....:;_::...;:;....;_;........ı lerın zabıta ya yar· 
dım etmesine bir emirname ile müsaade edil· 

miştir. Bu emro göre mücrimleri ve bahusus 

cürmü müşhud faillerini sivil ahali dahi takip 

edebilecektir. Bu gibi takibatta zabıta ve ad· 

liye memurlarının haiz bulundukları salahiyet 

v~ masuniyetlerden siviller de istifade edecek· 
!erdir. 

Hangi cinai teşebbüs ve hareketlerde si
villerin müdahalede bulunacakları ahiren tes· 

bit edilmiştir. Katil ve katil teşebbüsü ve 
inıan kaçırmak ~bi işlerde ve ubılıalılarm 

• 
Küsufsuz güneşi Güneşin halesini 

müşahede ve ted-
İ e dk i k et m ek kik için heyet ilim 

k b'I 1 erbabı tam küsulu 
.___a_1 _o_u_y~'--o_r__. beklerler. Fakat kü· 
.. ut h t' r zam it n o . m .ı.,ıığı ndan suni vasıtalarla 
gıineiİn tedkH.inc lıizuın gôrülmüştür. Yalnız 

buna birçok maniler varılır. Bunlardan biri 
cüz'ü ferdlerin inikislarıdır. Bundan kaçınmak 
güçtür. Çünkü iki bin metre irtifada cüz'ü 
ferdlerin inikası vardır. Şimdi buna çare bu· 

lunmuştur. Cüz'ü ferdler en ziyade sarı ziyada 
gözükmektedir. Bunun kırmızı ziya ile fıltresi 

kabil olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer mini de havada tozların inikisıdır. 
Şimdi buna da çare bulunmuştur. Aroznda ku
rulan bir dürbünün içi çam .!!lakızı iJe sıvan· 
mıştır. Giren tozlar çam sakızına yapışarak 
kalmaktadır. Bu suretle küsufsuz güneşin hale
sını tedkik vo müşahedoye imkia huıl 
olm tur. 

2. Toplu tutarı 5521 lira 
53 kuruş olup ilk teminatı 
414 lira il kuruştur -

3. isteklilerin ibate günü 
teklif mektuplarını en son 
saat ona kadar Adana aske
ri satınalma komisyon reis· 
liğine vermeleri ilan olunur. 

25. 29. 31. 5 lo55 
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4 BUGÜN 

Yalnız en mükemmel filimleri göstermekle müştehir 
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s u AKŞAM 
İKİ GÜZEL FİLM BİRDEN TAKTİM EDiYOR 

1 
Muharebe başlamadan Fransada son yapılan ve kakikaten ilham alan senenin en 

Büyük FiLMi 
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Seyhan nufus müdürlüğün 
den almış olduğum nufus 
kağıdım ile birlikte 7 nci 
fırka muhabere bölüğünde 
mekkareci obrak almış oldu 
ğum askerlik teskeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

~ .... MIREILLE BALIN 
Yarattıkları en güzel filmi 

ERİC YON STROHEİM'in~ .... 

Adananın Akkapı ma
hallesinde Abdulgani 
oğlu 315 doğumlu Mu-
hittin Io57 

il 
En güzel TÜRK şarkılarigle süslenmiş bir ŞARK FiLMi 

Misis Acıdere 
içmesi Açıldı 

ZEYNEBİM 
Yiyecek ve yatacak yer

leri vardır. Adana' dan her 
gün sabah saat 8 de de ve 
akşam saat 6,30 da tren gi
der gelir. TÜRKÇE S 0 Z L O VE S A R K 1 L 1 
24-25-26-27-29-30-31 1052 ' 

Pek Yakında 

Adana birinci icra dairesinden 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu: Tarla ve emlak . . 
Gayrimenkulün bulunduğu mevkı : mahal~.esı, ~okağı, nu

marası: Adananın verayı cesir ve Alı ~ız koylerınd~ 
Takdir olunan kıymet: Dosyasındakı şartnamelerınde ya

zılıdır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 23- 8- 941 cumar
tesi S. 10-12 birinci artırma 3- 9- 941 çarşamba 10-12 
ikinci artırma. 

l ·İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 18. 7.641 tarihinden 
itibaren 22 No . ile Birinci İcra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya· 
zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
22 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pe>'. veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektır (124). 

3 • ipotek sahibi alac?klılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayrı menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin -
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 

NE ŞEKER ŞEY 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunu!lar. 

5 • Tayin edilen zamand? gayrı menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ıhale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüıde yetm~ş- beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan dıger alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayriınenkuı ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayrimenkuller yukarıda gösteriten 23/8/941 tarihinde Ada
na birinci icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 1056 

25 Temmuz 1941 

Adana askeri satınalma 
komisyonundan: 

1- Aşağıda cins, miktarı, muhammen tutarı ve muvak· 
kat teminat miktarları yazılı yiyecek maddeleri hizalarında 
gösterilen gün ve saatlarda ihaleleri yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Evsaf ve şartname her gün komsiyonda görülebilir • 
3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 mad

deleri mucibince gerekli vesika ile ilanda gösterilen o/o 7 ,5 
teminatlarını ihale saatından evvel mal sandığına teslim et
meleri !uzumu ilan olunur. 

Miktarı muhammen tutarı ilk teminat ihale tarihi 
Cinsi Ton kilo Lira Kr. Lira Kr. Saat 

63 29/7/941 10 
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1 - Adanadaki birlik ve müesseselerin ihtiyacı için 
aşağıda miktarları yazılı maddeler 31- 7- 941 günü saat 10 
da kapalı zarf suretile mübayaa edilecektir. 

2 - Muhammen kıymetleri ve muvakkat teminat bedel
leri hizalarında yazılıdır. 

3 - istekli olanların depozit akçasile birlikte Adanada 
askerlik dairesinde müteşekkil askeri satınalma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

Miktarı Muhammen kıymeti 
Cinsi Kilo Lira 
--·---
Sığır eti 81.000 22680 
Sade yağ 48.000 72000 
Odun 600.000 12000 
Kuru ot 120.000 7200 
Koyun eti 30.000 15000 
Maden kömürü (kriple) 180.000 5166 
Pirinç 17.000 6290 
Bulgur 28.000 5040 
Makarna 22.000 8800 
Şeker 12.000 6000 
Sabun 15.000 7500 

Mavakkat teminat 
Lira 

1701 
5400 

900 
540 

1125 
388 
472 
378 
660 
450 
563 

15 - 18 - 22 - 25 1009 

Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
BU 

Vasi Salonunda 
A K Ş A M iki güzel film Birden 

I 
Türk müziğinin en nefis parçalariyle süslenmiş olan 

m:ıs sıı i IEl i ııs sı.m 

llCEMİLEmJI 
!BJl Hurmalar Altında [[SJ] 

TÜRKÇE Sözlü Büyük ŞARK 
il 

Fllml 

Korku heyecan macera şaheseri mevsimin en güzel polisiye 

FiLMi 

Haydudun Akibeti 
PEK YAKINDA 

ZEYNEBiM 


