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Kuru•t:ur 

, 

Siyasi, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete 

Ruslar Rostofu 
tehdide başladı 

K•rl•rl• 
örtUlen 
Kalk•• 

d•ll•r1n· 
d•Alm•n 
••kerlerl 

Afrikada Darlanın yç-

G/~ Jiro, Gl. l5 
kafk.asoaırda ve S'ta061i'i)· 

grad<dl~ dövüşen 1 
askeri anlaşma ga 

Yanm milyonluk Emekli Jandar 
ma subayları 

K•z• )•ndarma komu
tanllkl•r1nda latlhdam

lau uzataldı 

FRAN 
SOMA Mihver ordusu

nun ikmal yolu 
tehlikeye giriyor 

Ankara 29 ( a.a ) - Büvllk 
Millet Meclisinin barünkU toplan· 
tmnda Elazıi meba1a Faat Ziya
nın vefat ettiilni bildiren Bısve· 

, kilet tezker .. ı okanmuı va batı• 
ra11na bllrmeten iki dakika ayakta 
ıükOt edilmiıtir. 

1 
Y~itlen ayruaJ: 

Müttefiki ere iltihak Bu :ıdan ıonra, Dahiliye vekili, 

Rostof Stalingrad 
demiryolu kesildikten 

relen evrak ara11nda balunmn ve 
Jaodarraa ıubaylıiındın mlltakait 
yllz bqı ve tiatepenlerhı kaza 
jandarma komatanhklarında iıtıb
dam edilmelerine mUıaade veren 
kanan bükmllnlla uzatalm ... ına ait 
layihanın lllaamana mebni razna· 

1 
sonra Almanların du· 
rumu daha güçletti 

meye ahnar11k miltacellyetle müza· 
kereıinl iıtemistir, Ba talep kabul 
edilmiı. kanua milzakere ve tuvip 
edilmistir. Mecliı Çarıamba ıüoil 
toplanacaktır. 

Aokara '.l9 (R. G.) - üirçok 
lr.ıvvetlerin harp sahneıine ala\ma· 
ıiyle daha ıümullu bir 
lrzetmei• baılamaı olan Oıta n \ MEMUR YE MüSTftHDEMLERE 

Giyim şyası hangi 
tarihlerde verilecek 

ıaeydan muharebeıi bütün fiddeti-
le deva• etmektedir. 

Raalar, Roıtofan ıimalinden 

St.liaıreda aaaa&D--4am.i. ~gag 
da keıtikten ıonra Alman orduları 
nın darumaau biraz daha rüçleş• 
tirmiflwdir. 

Alman ordularının çok reniı 
bir cephe üzerınde yaralmıı olan 
cepheyi teıbite muvrflak olamadık
ları relen haberlerden anlaıalıyor. 
Al1D&Dlar, MlDt!rovo yakınlarında 
k11meo vaziyete bakim ,olmuılaru 
da ba ı•brin doiusundaki Raı 

ilerleyifini durdaramamıılardır. 
Sovretlerin bu akııı kar111ın· 

da Roıtof ciddi bir ıelulde tehdit 
9dilir bir duruma rırmiıtir. 

Roıtofan bu mubarebelerde 
büyük önemi vardır. Bu ıehir, Kaf. 
kular cephesinde ve 'Stalinrrad 
böııuiade buriia döiüımekte olan 
yaram mılyonluk Mıhver ordaıunun 
ana ikmal yola üzerindedir. Alman 
ordaları bu yoldan mahrum edil· 
dikleri rlln 1adece Auk denizin
den ve Kerçten reçeo yollaıdan 
faydalanmak zoraoda kalacaklar. 
dar ki, yarım milyonluk bir kuvve. 
tin ba yoldan ikmalini yapma11 
aaQmkiin deialdir. 

Bu itibarla, Orta Don meydan 
lllallarebeıaoin Almanlar içio büyük 
ÖlçOde önemi vardır. 

Evvelce de tahmin edildiil ri· 
M, Aıaanlar Kaf kaılar bölreıinde 
ea ileri1e hrlamıı olaa, Mozdok 
~e Viladikafuı önlerindeki lutala· 
tını- kendi arzularıle çekm•ie baf· 
lamlfl•r• dnlayısiyle Ruılar yeniden 
arui kazanmıılardır. 

Barüokü daram ifiode Alman 
Baıkomatanlıtının Orta Kafkular· 
da btiyilk bir cephe taıbıbi yap• 
IDUı, ıımale dorra meni detııtar· 
11aeıl ibtamali daima mevcattıır. 

Orta Don bölr ... Ddeki So•yot 
ordalaraoın ileri barelı.etl dıarda· 
ral•madııı taktirde, .Kalkaılardaki 
cephe taıbıbıoio daha büyiik ıü· 
raUe J&palm.,ı icap edecektir. 

Stalıorradın cenap bat111oda 
teıebbill tekrar Sovyetlerın elioe 
reçmııtir. Ruı taarrD&lara burada 
da buı r•l11meler röttermiı, Ko
telnir.o•odaa Stalıorr ada uzanan 
demir1olu ilzerınde bazı yerler 
Raılar tuahodan i11al edilaaiıtir. 

C.pbeoin dii•r keıimlermdeki 
mDbenbelw ı.v1amıt ıörlnmekt .. ... 

Ankara 28 (Ha· 
IDıİ muhabirimiz 
den) - Memur 
ve mültabdem
lere parHIZ ri· 
yim e11ası veri&.. 
meıi, tevziatın ıa 

tarihlerde yapıl· 

matı hakkındaki 

Kadınlara verilecek ayakka

bılar yüksek ökçeli ve fan-

tazi olmıgacak 
kararname Vekiller Heyetince tasdik edilmiıtir. 

Kadın ve er
kek için ayakkabı 
lklncik&oaa ayı 
içinde fU ranp• 
larda tevziat yapı· 
lacaktm Dıyarba
kır, Trabzan. Şu· 
bat ayı içinde JU 
raraplarda tevzi. 

at yapalaeaktar: Erzuram, Malatya, Gaziantep- Mart 
ayı içinde ıu ruroplarda tevziat yapılacaklar: Adana, 
Bahk .. tr. Nııan ayı içinde ıa raruplarda teniat 
yapılacaktır: E 'itebir, Kayıeri. Mayıı ayı içinde 
ıu ruruplarda vziat yapılacaktm Sivas, Zonrul· 
dak., Antalya, Hatay, Mer1in. Haziran ayı içinde ıa 
runtplarda tevziat yapılacakbr: Samıun, Konya, 
Edirb•. Temmaz ayı içinde ıa l'Urapta · tevziat ya· 
palacaktar: lzmlr. Aiuıtoı ayı içidde ıa rnrupta tev· 
ziat vapılacaktır: Nazilli, Birincıteırin ayı içinde ıa 
roruplarda tevziat yapılacaktır: Ankara. lıdncikinan 
ayı içinde fU frupta tevziat yapılacaklar: İıtanbal. 

Erkek için elbitelik kumaı lkincikinun ayı için· 
de ıu guruplarda tevziat yapılacaktar: Erzurum, 
Trabzuu, Malatya, Gaziantep, Samıun, Konya, SivH, 
Adana, Eskiıebir, Antalya, Balıkeıir, Zonruldak, 
Edirne, Hatay, KayHrl. Şubat ayı içinde fU rıop· 
&arda tevılat yapılacaktır: Menin, Nazilli, İzmir, An· 
kara. Mart ayı içinde ıa rarupta teniat yapalacak
tar: lttaobul. Kadın için elbiıelik kamq İk.iac:ikinun 
ayı içinde ıa raroplara tevaiat yapılacaklar: Diyar· 
bakır, E.rzunm; Trabzun. Malatya, Gaziantep, Adana. 

Mart ayı içipde ıa raraplarda tevzlata bqlanacak· 
tarı Eıkiıehır, Antalya , Edirne, Hatay, Zonraldak, 
Bahkeıir, Sivaı. Mayıı ayı içi::ıde ıa rruplarda t•v· 
ziat yapılacaklar: Sa1D1aa, Konya, Kayseri, Merain, 
Nazilli. Tenamua ay• içinde fU raruklarda tevziat 
yapdaçaktar: lzmlr Ankara. Aiaıtoı ayı içinde ıu 
ıarapta tev&iat yapılacaktır: lıtanbul • 

Bundan bir ıaüddet evvel neırolunan 'talimat· 
namede, rurupların baaıi vil&yet ve ka1abalardan 
lbar•t olda;a t .. bit edilmİflİr. Kadınlara verileeek 
olan ayakkabı yükıek ökçeli, fantaz.1 olmayacak, lıt .. 
nilea numarada erkeklere verilen ayakkabılarm aynı 
olacaklar. 

lspanyol 
oo·nanması 

Harbe hazır bir 
duruma sokuluyor 
----~------~--Ankara 29_( a.a ) - lıpanyol 
donanma.11nı t~fetber etdaek için 
huıaai bar kom .. yon t ... kldll et· 
mııtir. Bu komiıyon, blltlln teraa09• 

lerio ıefetber hal• konalmaıı, do. 
nanmaam berbe hazar bir darama 
retlrU.eai Ue metıal olacaklar, 

lıpuyol donaoma11, 10 bin 
tt;nlat bit a;ır ktataz.Ör, bir hafif 
kravuör, 16 d .. toyer, 4 torpido, · 
8 denlaalb, 13 raııbot, 1 lalcam 
botudu ·••kkeptlt, 

Sekizinci lngillz ord11au • 
Mihverle tem••• girdi 

Loodra 28 ( a.a ) - Sokizia· 
ci lnrillz ordaaa Sirl• kötf uaoin 
65 kilometre doiuıaada Rommel 
kunetlerile temua rirmiıtir. 

Londra 28 ( a.a ) - Rorte· 
rin Nevyorktu öireodiiioe ıöre 
Almanlar Tıanaa ve Bızertenia dlf 
mildafaalarında 88 milimetrelik 
toplarla mücehhez •i•r tankları 
aeyyar blokbavz olarak kallanıyor• 
lar , 

t.den Moskovava 
gitmi9I 

Londra 28 (a.a) - lorill& ha
riciye nazırı .Edenia, Stalia ve Mo· 
lotofla rörllımek üz.ere Moıkova-
7• Jittiii yoJaodaki haberleri ro1• 
ter aı.aıı teblp •taüttir . 

Moskova büyük 
elçimiz Ankarada 

Ankara 28 [Ha1aıt] - Moı· 

kova bllyil• elçlmia Cevat ~çıka· 

lan dün akıamkl Toreı ekıpereılle 

ıehrimize ıelmiıtir. 

B•l•dlJ• ••bit gellrlller• 
ucuz k•mur werlıor 

ô;readiiimi&e röre, sabit , •. 

lirli vlltaadaılarla 7obal asker all• 

lerlne datıtıbuk &sere be&.diy .. 

mi* kil0111 12 ka"*ftu k6•Clr 

tevsi edecektir. Dair,..' .. u ~atN 

Jeri Yllıt..U. beP( 

•• •llU& ka.~· 

Hür Fransızlar lideri Oö Gol. 
öğle yemeğini Çörçllle yef 

Ankara 28 (R.G) - Cezayirü ... neıredilen reımi bir tf' 
General Jiro, imparatorluk yüktek konteyl tarafından A•İf 
yerine yilkHk komlıerliie aoçilmistir. 

General Jiro 63 yqındadır. 914 harbine İftirik ederet 
ra e1ir olmuı, kaçmışlar. Bu harpte de esir dilımüı, kaç.L 
fak olarak Vııiye relmiılir. 

General, Amerika kuvvetlerinin fİmal Afrikaya tak.mut 
bir denizaltı ile Viıiden kaçmış, Amerikan ıenerali AYHDIMlı 
tihak etmiıtir. • · ·J 

General Jiro, yüklek komiHr iotihabından sonra bir ..... 
bulanarak demiıtir k: 411 

c- Bir tek düımanımız vardır. Memleketimizi İfl'al ...... bir 
yondan fazla vatandaşımızı e1aret altında talan bta cH .. •=1 
Afrikadan ıonra da Franıadan tard etmeliyiz.• 

Frann yıkıldıktan sonra, Franıız pohtikacaları •• ........ 
çok. zümrelere ayrılmıılard1. 

Mıreıal Petenle Amiral Darlan, Almaoya ile ub Wr ltwiliilae 
taraftardı. Afrikadaki Fraaıız amami valileri Pet.. .... imim•• 
lardı. 

Baaanla beraber, b•nlarıa Almanya ile iıbirlitW tu.ip -ılrllı .. 
11rf Petene karıı vaziyet almamıı olmak içindı idarellrl alt•dalr -
leketıeri Mıbver itrabne ıokmamak içın onlar da pbf ......... 

Gene.ral Jıro hem Petene karıı ıadakatini ..a...-.. ...... 
Franıanan kurtaluıuou Almanya ile iıbirliiıade ıönMmlf Wr alk.& 
ba balumban timdi General Dö Gol ile aalqabU•lll •kla ..,..... 
dedir. 

Londradao bildirildiiine gore Hiir Fraoıız kovltell .-..ı Dl .. ·-..
Golün reiıliiinde toplanmıı, t'ranıız impar•torlataaa ...U bir ..... 
jin karalmaıı imkialarıaı araıtırmııtır. 

General Dö Golün, komıte toplaat11ından soan iiie 11•1 ... 
ÇörçiUe birlikte yemeıi ehemmiyetle tellklı.i olaomaktacbr. 

Londradan relen haberlere röre, Dö Gol U. Jwo ....... W. 
aıkert aalaıma yapılacak, bu, daha ıamallll bir li1ut aalat•tp 

zemin olacaktır. 
Viti hülı.Ometi dıııodaki Franıızlar ara11oda bir Wrlik U. 1r ' o 

dojra adım atılmalı.ta fÖıiUüyor. 
Ankara 28 (R.G) - Afrikanın dojuıaoda klflk bir ,. -

Fraa1ız Somaliıi de Viıiden ayrılmaia karar ,,......,.. 
Bu memleketiıa baıhca ehemmiyeti. Cıbatinla, H.befhbı•• 

mahreci olmuıdır. 
Fran11z Somaliılnin reneral Dö Gol'e mi ,oba ...... ~ .- .. ,,,, ... ~,.,. 

mı katalacatı belli deiildir. 
Habeıiatandaki loa-iıiz kuvvetleri komıtanı ft ~ ....... ~~.~~:;:~il 

7ilkıek komi1eri Cibutıye ııtmlılerdir. 
lnrilizlerin Dö Golü tuttuklarına bakılıraa, Fraa• Mil ili 
Dö Gole iltıhak edecek demektir. 

Mamafi Somahnin mukadderatı hakkmda beab bil wn.._., 
memiıtir. 

Rabat 28 (a,a) - Fas radyoıu blldirlyora 
Darlaaıoıo yerine Jironun aeçilmOIİ Fransıa ~ 

karıılanmıftar. 
KonHy Jiroya Hçmekle halkımızın dile~ .,,.. Wr 

hareket etmiftir. Halkın da konsey ııbi b9 blJlk .... Wl•ııil 1•ıı.~ıı~ffl 
dır. 

Londra 28 (a.a) - Geoerel Jiro, Gea•al Dl~ mftallı• 
ilni ıöylemif tir: 

ötrenıldı;tne ıöre reneral Dö Gol de F~ ............. .,...... ~ .. ,.. .... 
vetleri ara1ında bir birhk kuralm.,ına ta~ ~dw. 

Mıaharip f ranııslar tlfkiıitınıa dlln Def ...... bir teblijiae """ 
dlln toplanan milli kooıey, fimal Afrika bidlleıt hı Fnw millıaltır 
ve imparatorlu;an harpte bırlefGl .. ı beka• ..... -lde•tl aeti11l11t 
üzerinde müzakerelerde bahıamqtar. 

Deiltm•• gelirlilere dalıllla 

Ana karneler nasıl kullanıla .... -
Ankara 28 ( Hataıl mababiri

mlzdu ) - Tıcaret V ekileti de· 
iifme& rwli bak sahiplerine ikba· 
cıkloan 1943 tea IODH kaUaaılaıak 
bere dafltdaul olan ada karnele· 
ria kUlandmuı bakkıada qafıdald 
noktaların clakkato alıomumı ta
mu. etmiıtirı 

1 - Aaa btıieler 
r•llrlllete Jr .... ~· · he, ... " ·-

maraya kadar ......_ 
ekmeklik b1ibUıd 
edilecektir. 

Ba .mıı-tlr-
dar ol 
lltil ... 
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·r'-~ski~t.mııBar ,, cı, Adanada Bar Hayatını 
C"i L(,.tKŞAM --

1 rJ "- Hahra.~ar bıraka t 1 yor 
ft t / 1 .J ve guz

1

el JL 
..... ' ljllllll" Jıl'1I.: ı Tarfı,.. f tf•••• v. j 

·~j;.1Ur Böyıe.'ızznzn 
k••:etlô . A~k ve ;~ı;~ caklarıdır' Fi, N"-•••• ve h,.. • 

'r') ııre' I ' t• .., k k ,_. ~v GooPERi ı, agzı sarmısa o-

l
~"~i üç Meşhur ~~tmeg" e mecburdur $ ~ l 

.\.:•••••••-:..tdınının hayatı nasıl ge· 
• 1JGÖN(f[1orluklarıa kartılaşır? ı 1 ~- trrioin kadını inhisarı altına alma• 

ÜHf, efraf ~ 5n smdan çıkar. Bu gibi hoşnutsuz. 
~,,.....-..••·~ .,...u,._l. TlOJ An:.: te · loldarı önlemek için patronun mü-

111"9~-• ~ d er~şka kemm .. ı bir idareci olması lbım-
.... .m ~- ' \ dır ve barcı bunun için diyor ki: 

lil~••• kartı ,!dlz:" · ~~'f ~ kana· - Biz sarhoşları idare etmelr.: 
aHılalb ~Y\ z• soyulur. Bar gibi zor vaziyetlerle .daima karşı 
..... D 0 ar P -ler orada erir. karşıyayız. Müessesenin şerefini, 

Sehir· çöplerin
den gübre! 
S ofvada ziraat nezaretinde 

toplanan bir kQmİsyoo , 
Bulgaristanın merkezinde ve Fi 
libe, Burgaz, V aroa, Rusçuk, Pi 
lovne gibi başlıca şehirlerinde çı 

1 

kan çöplerin rübre olarak kolla 
oı1ma11nı incelemiştir. 

Komiıyoo içtimada bıı iş için 
bir plao hazarlaomasını ve bu bu 
suda vücuda getirilecek teşkilatı 
tetkık etmiştır. 

İtalya ve Almayzada şehir 
çöplerinden nasıl istifade edildi 
ği hakkında da bu memleketler 
don ma~umat alınması kararlaştı· 

rılmışbr. Bunu müteakip gübre 
fabrikaları vücuda getirilecektir. 

···· ... · DAHİLİ . HABE'RLER ·. 

Varlık Vergisi 
~ Tahsillltı 3,5 milyon 

. Mükelleflere verilen 15 
günlük mühlet yarın 
akşam bitiyor 

Şehrimiz varlık vergisi ta~silahna devam edilmektedir. Öğrendi
j'imize göre, iş Bankası Adana ;ıubesioe, mükelleflere mal rehini 

mo1'abı!ınde ikrazda bulııoması baldtıoda emir geldiğı ve yapalan müra· 
caatlar yerioe rotirildiii için tahıilit miktarı birdenbire dün ak~am 3 S 

• 1 
mılyon lirayı bulmuştur. 

Turkiyo Zirart daokasıoa, Sümorbaııka, Oamanlı Baokuıoa henüz 
emir gelmoDJiştır. 

Not 
Garip .şeyi 

ü feri demokrasilerde, iltodiği ye· 
re kolunu sallaya aallaya girip 

çıkan, sırasına göre bükOmot 'il• 

devlet adamlarını sorguya çekebi· 
len tek adam, gazetecidir. Çüokii 
o, ef kiirıumıımiyooin mümeuılidjr . 
Hükfüuet makamları, gazeıocinin 
şab110da1 işlerioi görmek üzoro ııteı.• 
dilerini tavzıf eden halka bor h:oı( 
bir m_osoJe~io cereyan tarzmı an
latmaga, her hanrı bir yoJsuzluğuo 
hesabını vormei'o mocourdur. 

Böyle olduğu baldo ... 
ligili makamda oturması dola· 

yısiyle, kendııioaeo &'Ünün on mü• 
him meseloııoi sorao bir gazeteci• 
nin suaUori defterdar Cevdet He
yi sıkmış! .• « Yerin kuları vardır• 
derler. Telefon da muzıptır. Mık• 

an · müşterinin kaybol . 
19ı.c:ırk,...,altt1_1r • ,. 1 YAZAN 1 mama1ını iıtemek 

Şehir çöplerinden kemik, ka· 
ğıt ve madeni maddeler ayrıldık 
tan ııoora kalan kısımdao gübre 
için istifade edilecektir. 

Evvelce d" yazdığımız eibi, Varlık vergiıi. mükelleflerine şehrimiz· 
de tayın oJuoan mühlet yarın akşam bitecektir. Mühletin hitamını müte· 
akip, Defterdarhk borcunu ödemiyenlerin mallarına hacz koyacaktır. 

Mühletin bitmesıoi takip edecek birinci hafta zarfıoda borcunu öde· 
yenlerden ver~ıl"rl y~zdo bır, İkinci hafta içiode ödeyenlerden yüzde 
2 fazlasilo alıoacalttır. 

rofonun ağzı kapanmazsa, ötıı:o ve 
ııkkıoJık aıiimet•orıni belirten ga · 
rıp sealori muhatabıoın kııtagını 
erıştııir. ~~:J:rna .... -" "'-' ~ir. M. Çoban Yurtcu mecburiyetinde oı. 

... aoflof' ı ~'n - du;umıızdao bize • Vergilerini ödeyen mükellofJorin isimlerioi Kısaca hatarlatahm ki, defter• 
dar . da Başvokıl gıbi, herhaogı bir 
v.,kıl gıbı, batta bır vali ~ıbı, ra· 
zetecıom bütün sueHerioe bıkma• 

Ta afında?~ il•A ~lir. Her1te1in parası sabırlı sarhoşlar mürebbileri dese· 
Ha l')fı r, cüzdanı cebinde, cebi niz de olur. 

A
~ ~Heaabım bilen bir kim- - Barları oaııl yaşatarsıouı? , >' . l ? b b' l ~o soyu sun •• Barcı unun ıi ır 1 bir şey ol· 

ucı diyor ki: durunu anlatmak ister gibi : 
:Jilo ,u i•ymesini bilme• - Oou bir ayık kafalıdan ve-

. aoler bar ıalonlarmda ya kendini idare etmesini bilen 
'ftJ ıyafete bürüomüşler· bir müşteriden aorunn.ı: .. Bir barın 

l J L\f idaresi oe zor, ne zor, oe zor şey· 
1.. ım• • .;ıkarını, müşteri ke1esİ· diri Öyle ya adamın birisi gelir, •t g .:)lok mecbıırıyetindo oldu· içer, içer, içer paraya ~eUnce akla 
ı le her ilusine de hakomlilt başından gider. 

• bir meHlodir. Bundan baıka müessese caz, ar• 

tiste göre bar 

J•PJ"~ Artiato göre bar, içmek, İç• 
eı mek, ıçmek ve durmadan 

içmek yerıdır. Çunıı.ü bır artist 
oeıı.adar ıçorao o kadar kazanır. 

Artaıt, patrona daima borçlu
dur. <ı,;üokü aık ıık deıışen arti .. t· 
ler l.tanbuıı.ıan aoraje odıliıkeo 
bir avanı mukabılioao gelır ler. Bu 
avanı , ancak 1Looıomtt1yoalarda 

içalea içkilerden art&ıtın heıabma 

diifen yuzda on ILarla ödenir. 
Öır bar art1atio1n Hrmayeai 

bacalrJarıdar, Onan bütün yaşamaaı 
ve taaavvar ottıj'ı apartman an. 
cak bacaklarınm kuvvetine bailı· 

-chr. 
Onların beleaonlarla kıvrılan 

ılıar• cıumanlarınıo içınde ıördük.· 

lerı hayatı bacakları ka:r.anaırır. 
a... bar artiltı harap olan vucııdo. 
aa ~uvvetteo d111ürmoo:ıek. ıçıo 

11bhatuaa, muştorı kazaoabilmek ıçın 
tııva&otıne ve a-eyınışıoe cıüşı..üa· 

dür. 

Bar kızı gündüzle-
rini nasıl geçirir ? 

Ba ıebrin tanınmış barcıJarındao 
bırı, bakın bue neler anlatı· 

7or: 
- Bar kızı madde ten ve ma· 'llea yo~ıanda.r. B~ yorıonluj'unu 

ıaderebumek ıçın Ofleyo kadar iı· 

wahat, örledoo ıonra yomoıı:, ı•· 

, JID••._ tavalotini yapmak ve ufak 
tefek çarıı abf veriı&ori yapmak 
aureti&e ıündiızlerını i'eçırir. 

84rOa rolÜz.e )'011.lUr. Öİr bar 
kısı bır danı acemıııyl~ do, bır a; 
zı 14raımak kok.anla da, bar şır; 

ba1la da danıa Qlkattak mecburi. 
J•bndedir. Bunda baklunuk ıöste

artiat milftwıJi de, patronu 
....,.. __ .ı...,_wbeder. 

-~ içınde 

tist, rauon, müıtabdem ücretinden 
başka ründe 20 -25 lira elelttrik 
parası verir. 

Faltat biz bütün bunlara rai· 
men daımi müşteri edınebilmolt 

için norma! ve belediyeden taıdık
lı fiyat listeleri üzerinden iş yapa· 
rız. lataobul, Aokara ve lzmıro gö. 
re daha ııcıızcııyuz. 

Müşteriye göre fiyat: 
~ ~ 

- Sır bot aedıarıoız ıçka, akı ga 
• 1 

z.ozla yarımşar bardak ıçkı çeşıdıudon 
ibarettır. Haibukı 7.5 ura k.ondiıi, 
ranoniyell şu, bu fe!an 10 hradır. 
Bır kahveyi 175 kurıııa içerken 
ioaanın reoıl de az çok içı!eoe 

dönüyor. 

Harcının korkusu 

Barcı, rekabet olmaıa bugün
.ı.u elektrik.ton İktisad pren 

ıibı ıçınde yaşamamııa imkin yok, 
diyor ve izah odıyor: 

-.1:.vvolcıeo !J <la açtıiımı.z barı 

şimdi 7 do açmak mocbıırıyetınde 
kalıyoruz. Muşterı bu ancıa ve da· 
ha ıkı saat ıooraya kadar ıofraıın. 
dadır. 

Halbuki bize: «Siz saat 22 yo 
kadar bıçbır şokıldo elelLtrık yak· 
mayacaıı.11oız. F aahyetınız 22 don 
ıoora başlıyacaktır» deaoler yaşa. 
mamız uaha kolay olacak ... Y oua 
ıüzde üç yoz vorrıye tibi olan 
müe11eııenın bıı şer.ılde yaıaması 

balı.ikalen zor otacıuı.tır. 
l::Sann kanara .olmadıiıaı şöy-

le do ız:ah edobıhrım; cıoayot iş· 

lemeğ'e !tarar vormış bar kımae ba
ra ua-raaın .•. Oıacıa medeni bar e; . 
lence, bayat ve neşe bolacak., cıü 
şünüp YO ırkıAecer.: 

- No yıapayorıım ? 
Karar her baldo iflaı etmiı 

ve cıoayet taaavvura onadan kalk• 
mıştır. 

liar kızlarının kadın 

En çok ka- Avrapada en 

dın hangi çok kadını olan 
yerlerden biri 

.._ı_e_h_ı_· '_d_e_v_a_r_?_, Budapoştodir . 
Bu şeohirde 1935 de 1000 otkeğe 
1179 kadın düşmüştür. 1941 de 
yine 1000 orlı.eio 1149 kadın ııa 
bet etmiştir. 

Umumiyetle Avrupada kız 
çocuklardan ziyade erkek doğar. 

Memur ekmek kartlar1 
bu9Un da,ıllllyor 
Ana belgeleri dağıtılan daire. 

ler memur ekmek kartlarıoı mu. 
temetleri vasıtasile belediyeden 
alacaklardır. Belediye 1'art tevzi 
atana borüo başlıyacakhr. Yeni 
kartlar lkincikinonuo bırinden iti. 
baron muteber tutulacaktır. 

yoruz • 
Varlık vergilerini Maliye tab· 

sil şııbosioe yatıran Tıiccar, Esoaf 
ve bina .. hıpleri şunlardır: 

lbrahım ve Mehmet 500, izzet 
Bilger 500, Ali Nuri Mehmet )00, 
HulOsi Yalman 500, Mustafa Y ıı · 

nu• 500, Mehmet Yağ'lıcı 10000, 
Voli ve Mehmet 5000, Sabri Pala 
1000, Abmet Canbolat 500, Ahmet 
Sapmaz 80u0, Bekir 10,0oO, Mol
la zade Mebmet 4000, Mnıtafa 

Çehk ıooo, Ahmet o;ııı Y ııons 

Motorlu nakil vaaıtala· 
r1na verilecek IAatikler 

Liıtıksızlikten işleyemıyece k 
vaziyette olan resmi ve busoıi mo· 
torlu nakil vasıtalarına verilmek 
üzere Vıliyet emrine gelen listık· 

yazmaj'a dovam odi· 

1000, Cumali Büyükdeoiz 1500,Ali 
Ertan 800, Ziya Ahmet Dııra 2000, 
Ali Raıf J)ınçr.Ök 1000, Hüsnü 
Sertdemirel (ıu11esi) 667, Halil 
Kocaman 3000, Mahmut oğlu Ömer 
4000, lb1an ve Suphi 1400, Mus. 
tat• Cı;or 1000, Mıııtafa Koçak 
4000, Rü~tü Çokao hissesi 600 
Ali Ôzkan Caoperıoiln 8000, Ab~ 
dullah ve Şahin 750, Ajj R12a Bin· 
debir ve lhsan Bindebir 4500 
lira • 

ler yakında dağıtılacaktır. Laıtik 
tevzi ko ... isyonu dün beledıyedo 
toplanarak bıı huıusta bazı karar· 
lar alm19ltr. 

Ôgrendiğimize röre, relen 
lastikler ihtiyaca yetmiyecek ita · 
dar azdır. 

d~~' usanmadan cevap vermekl• 
mukeHottır. Demokrat bir büküm.., 
tın demokrat memuruna yarqan 
budur. 

Telefonda konuşurken, g-ayri 
ihtiyari sıkkmhk ve öfke seıtori 
çıkarmak istooılırıe. mıkrofonon at· 
zını kapatıvermeğı de ıbmaJ el· 
momotıll 

Sekreter 
-----------------------~----Ankara da Varllk vergi•~ 

tah&llAtı 
Ankara 28 ( Hususi muhabiri· 

. mizden ) - An.karada Varhk ver· 
gisi mükellefleri koodilerine tarh 
olunan miktarı mal saodıltlaraoa 
vermeğo devam otmeldedırJor. Ba 
rüoo kadar yatırılan para miktarı 
beş milyonu gcıçmektedır. 

·----------------·--------------------------------=-~~!!!!!!!1!!!!!1111!!!!!~~~~~~~;;;;;; Birmanya harekatının önemi J ASKERLİK 1 -------
... ------------------------------------------------------------·-------------------........ Hiodiıtan'da yetişmekte ve ordnıa da ancak bu kadardı, ba. ribo ne doreceye kadar yardım tirdiği)tabul olııo1aydı, Hindista• 

gelişmekte olan Vavol len Salomoolardaki ordularm da edeceiidir. nın hudutlarına kadar ıelen Ja• 
ordu1Unan Bırmaoya'oın &'arp H• buodao fazla olduiu pek varit Fubakika Avropada müıtevli ponlar şimdiki irlbi aylarca eli boş 
hillerindold Akyab Umanı istikame· değildır. ne kadar adil veya ıyi siyaset ta· durmazlar ve soura da ııori dön• 
tiodo taarruza ıreçtiiini aiaaı ha. sonra şimdiye kadar Japoolaı kibedorse etıin, medeni bir mille. mozlerdi. Hiot1Uerin lngiliz .J işıa· 
berleri bildirdi. ekseriya müatemlokoleri iş- tın heyetiumumiyeıilo bu müıtevliye lindon dört baıı mamOr olarak 

Bu taarrııı.un temposu 00 ola- g'al ettiler. Kendi öz vı.tanlarıoı bağlanması, onu hoş irÖrmeıi ve memnun bulııomadıklarmı berkeı 
caktır? Şımdılik belli doiıl. Garp ~üdafaa odon kalabalıia yine yal· ona yardım etmoıi varıt olama:ı:. bıliyor. Fakat buna raj'men Hiot• 
hudııtları hayli dailık olan ba nız Çıodo raıladıla1. Avustralyada- Şu voya bu maksat arkasında müs- lılerın büyült kıımmın lug-ılız DIÜI• 

memlekette ıüratli hareket bek· ki nüfus Jcıpooyadan çok az ve tevlinıo adamı ve yaruımcısı ota- temlekecıhg-ıoı Japon ıstıtaaıoa tor· 
lonemiyecoği gıbı logilızlerın bura• fakat konai memleltetleıioi !tahra· rak çadşaolar daima mahdut ka. cıh etoı~ olmalarıdır kı Japoa!arı 
da jıtpoalara karşı büyük üstün. manca müdafaa edecek bir mem· lırlar. daha r leri &itmekten, daha çok 
lükler tomın edecoi'i do şüpheli. lekote aaldırmayı dahi göze ala· · tialbuki U ıakşarktaki müstom· açılmaktan alıkoydu, 
Bu hareıı.itm da Saloaıoo adala· madılar. Hındıatandald bu kadar loko balkı böyle aea-ıldır. l'aoı bir 
rındaki iıbi kaplumbaia ıüratile kanııklığa raemeo orada da bÜ· kütle halmdo olarak kalmuı mıı· Japonya bir deolz baskını ile 
ilorlemeıi vo batta belki Akyab'a yük bir ordu ıle başa çıkacakları· ltaddor . olduğuna röro metbüıın ln&'ihz ve Amerikan fıJolarmı kuv• 

b l d nı aıuUarı keımodı ...... ıooıstıaoa saf· iyiııni, adılinı, ken ... ıııne daha 1·y1• vettea dü~ürdükten sonra kara 
ı e varma an durdurutması miim· '' ... 

kün oldogu ııbi Japunların her ban· dıramadılar. muamele ._yapmasını bıleoi soçmosi ordulll itıbarıle tamamen bot bırak• 
. b .. b Halbuki Japonyanın büyük, aayet tabıiı.ıır • .tSn sebop&e Uzak· tıkları yerleri iıtıli etmesini iyi 

ııı ır ouşüoce ıJe ır miktar çekil· • 
M tıetişmiş, çok tedaur ve kahta· •arkta iyi polıtıka ta'-ı"etme k to bildi. Fakat bunuo ötoainde kar• meleri de kabıldir. übım otan 1 w ..... 

b manca dövüşen ordıaları vardır. bır harp ve zator unsuru olabılır. şıııaa çıkao ufak orduların önünde nokta a dcğıldir. 
Mühım utan cihet Japonların lnsan itir>arıle muhtelif cepholerde Japoular bor ne kadar uk dura1auı. Şimdi taarruz ııraıı in· 

Hindııtan bııdudun• kadar varma· mı1yon111k ordular topli:tmak ve ıtıbarıle buradaıı.ı halka &'iliz vo Amo ikahlardadır . .Bonlarıo 
lanoa ve bu memlekette durum kullanmak imkanıoa da maliktir. lngilızacrdon daha yakın b111un11· kaybettıktorı büyük ıabatarı kolay 
en fona şoklıoi almıı olmasma rağ'• Faut burada da fızik kaoııoları yortarsa da UzH Şıırk mılletlorioe kolay ıeri a&acak&arıoı ummak 
men •ylardır biç bır t~obbüJıe büıtmünü icra edıyor. Geai~ ıaha- bir turlü kondıtermi aevairememiş dotru do&:ildir. Savaş çetin olacak 
1iriıomomış olmaları ve hıç bir lara dagdmış ve yayılmıı ordula· olmaları kondı boaaplarana kayde· ve belki de logııız ve Amerı&ah• 
şey yapamamış bulunmalaradır. rao, daha dağ'ruso devletlerin harp duocek kayıplardancıır. Bakahm lar da ancak muayyen sabalara 

Uoıuok ki Japoo tazylld de vo taarru:r. tazyıki "oüşüyor, Muay• eski !ogHiz vo Amorık4'p iaaroleri kadar ilerleyerek bııodan öteıinde 
ancak bu hududa kadar koodisioi yen bir hudutıao iAerıyo gidemiyor. ilo yeoı Japon i.tılaıını tdmış olan onlr.rm da takatleri kesi&ocektir. 
ıöstorobdmış ve oradan ötode mü· Hmdııt&ll hududunda lnrılızlori halk bıınlardao baol'ılloo mut•ma- Yabııt onlar da deniz kuvwstind• 
e11ir olamamışbr. Mühım olan me. harekete a-eçirea de bu kanundıır. yil olacaıı:tır. tso meaole münimdir. ezıci üıtüo&ük temıa ederek vo ba 
sele budur. Naııl ki tazla daj'ınııı.hk yüzünden Zıra bu uzak vo deoız aşırı yer. aayede Japonlara Öldürücü bir 

Kabul etmek lazımdır ki Ja· lngıli.zlor de ıimcııye kadar her_ ta· lere buyuk kuvvoUer &'Önaeromi- darbe vurarak yerli halkın da yar• 
ponya şımdiye kadar büyük ve raha zayıf kalmışlar ve kendı kad- yoc:ek. oıan hor iki müstevli de dıı.11ıle eıkl yerlerini alabilecek· 
modern ordularla karşılaşıp onları rotlerile mütonasıp iş görememiş. yerli ballu sıliblandırarak onların lerdır. Bu harpler belki Avrapa 

1-llilMIİll••il~~ .
8 
.. · ······ ··· ···· · · -~ aıtetmiı de deii_ldirdir. Şimdiye lerdi. yardımından iıtıfadoyo kalluı•cak• barbınin bıtmoaınden de bir hayli 

1 ~.11•. ar kı:r.larının kadın terziıi kadar Çıoio kalabahk ve fakat Şimdi bu iki tuyikin bir mu• lar ve yerli ordular ban~i taraf zaman ıonraya kadar ıürecektir. 

Loa:r.aa ftJıyorıı.ı:~Sız bar arti~tlerini ıılibıız veya 9ok fona teçhiz odiJ. va.zene teıiı edebilecekleri bir sa- hoıabına daha Hmimi v. candan Fakat şimdiden anlaıalao t•YI 

terzisi ne diyor? 

ıı;..-_... ~ -..- bakır &'Ormeyıoız .. Oolar halukaten miı orcıuıarını nazarı itibı&ra almaz. ha, bir hat vardır. ln&'l1izlerın iler· aavaşıraa o tarat bııyüııo bir avan· Japonların artık varabılecekleri ıa· 

AHS !İ'. '"'• ~110 G'OÇlmtızbvj yüzuft n· ısa" j~po•·yaoın k•rtı•a,.tıirı mo'"ern lomoıı' VO)'a j .. poalarıo fOrı"lemeıı' laJ' Old• odeceı.tı"r b k T N ER . . .. ~ .. . " . ... .. .. . aoıo eo 100 enartarına reldik· 
·ı'!' i, ~·ıklu olmaıına ra;men orduların mevcutları ayn ayrı mııkadder olan yer burasıdır. YaJı. Netokım erer Japon iıtilisı leri ve buodan sonra bir Japon 

~ı(ıi·~~ı s:og o;u 150-200 bini aımamııtm nız Uzak şark sab&1aodak.i muha - Hintlilere cazip görunurao ve m•· ilerlemeainio pek varit olmadıöıdır. 
9li Böbrek idrar. yofiaıı ve Tenaı z '..ı.... ' i•t - l Malaya 7arımadaıınıo üzerin- b l d b · t · · aa- b A l ll t M b • 

1, • • , ., 1 - re o or o u mavazenonın eaııı IO u ıya ı mı o ın ı ver Harp potanıiyolioi heıap etmeden 
Avdet ile r Abidin JUlf•t • "D· ıi lo ,..... • • da111 bo- yle oldaııPu • ı Avrup da ol a dı· a b' o • d 1 d - ~ ld - · ·· .... _ k IR"""-,., ,... o lf n a mıy o .or ır pr pag•n a aran a roru UfÜ UHre ıonSQz büyüme YO reniıleme om••· 

'' n.atalar1nı abule IMlfi.tlfat YAY ~"' lmt11u .;)ti. Amerı' ... •o ... i ·ı d ha vırdır kı· · o da ı · c o v - - td b t k d ~ · ı d • -. · mı a ı yer ı • • &'ODU oo a mıu • • a..ı eri ıü oo mıUetıer i9io 00 i~ftl 
' IUGON ., .. , U • ..-.rlf~dekl Hollıoda hallun ıu verı bu tar&ftıki mubı· milletlere iaU&lll •• kurtalaı ı•· .erici miıallerdlr buqJ.r. H I 
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1500 Hürriyet 
gemisi yapılıyor 

Denize in
:<lirilmekC 
,üzere bu-l 
lunan A
merikan 

gemileri 

Amerikan gemi 
tezgihlannda 
çalısan al!le 
2 milyonu buldu 

85 Tezgahta, her bıri 20000 
tonluk 800 petrol gemisi 

inşa halindedir 

Birletik Amerika deniz tezgibları, güode üç va· 
par yapıyor. 

Amer1ka tezgahlarında gemi inşaatı ıüa geçtikçe 
hazırlanmaktadır. lnıaatta ıörülen bu hız, misli ıörlll· 
llıtemif bir dereceye varmııtar. 

Birleşik Amerika tezrihları, 
1922 aeneıinden 1937 seneıine ka 
cl.r Okyanaılar ara11nda ıeyrü ıe
ftr edebılecek yalnız iki Tranaat· 
ı.ntik remi inıa etmiflerdi. Halbu 
ki bu teaenin batından itlbareu 
/\aaerika bu te:ııihta ründe 3 ge
lllll yapıyor. 

leti kömürü, Oreroo eyaleti kaa· 
çap, Utab eyaleti bakara lıtibaal 
•diyotlar. 

Görülüyor ki, Birlqik Ameri· 
kada r•mi ioşaatlada röze çarpan 
bu miıll rörülmemiı faaillyette her 
eyaletin kendine röre bir fttirak 
hi11eıi vardır. 

Bu remiler. bizim baldlfllDIZ 
ribi denize indirllmiyecekler, fakat 
aedli bavazlar içinde inşaatı ta
mamlandıktan ıonra denize indir
me meraıimi yapalmadao ve i9 kı· 
ıımlarının ıimdiye kadar olduiu 
l'ibl denize indirildikten ıonra ya• 
pılma11na lüzam kalmadan tamami. 

Vaıınıton bil· 
kametı «Hürriyet 
t•milerı• namile 
1500 r••i inı• 
•laaei• karar ver 
lllİfbr. 

===::=::;::;;;: =:=:=~~~~ .. . .. .... .. .. . ... . le hazır bir vazı. 

yette aefere çıka· Hürriyet gemileri, son sü- ralacaktar. 

öu 1)00 r••İ 
Önümü&deki aene 
llİQ ıooana kadar 
bitirilerek. Hyr ü 
ltfere baıhyacak 
br, 

Amwika ba 
1500 « Hürriyet 

ratle gükletilip boşaltıla
bileceK., O/iganusların en 
müthiş fırtınalarına göğüs 
gerecektir 

Fabaikatör bu 

makaatla huıa· 

ıt bir kanal da yap 

tırmııtır. Şim· 

diye kadar Hi6-

ginı dört yerde 

milteaddit deniz tez 

l'ibl•rı yapmıı 

t•mııin•deo bafk• her biri 20 bin J 
lonaok. 800 petrol remııi inf• et· 
lllektedir. 

Bu remiler, bilyilk ıöller mıa 
t.kaııada mevcut 6~ tezrabta ay• 
ili zamanda 41 remi int• edebili· 
)arda. 

Halbaki bundan birkaç ay ev 
'ltl aynı zamanda 83 geminin in
kaına bqlıyecak 21 İDf&al tez. 
tabına malik buluııuyordu. Gemi 
lofaat programı ve tezrablan bu
lüo o kadar ınkıtaf etmıştar ki, 
llmdı aynı aamaoaa 400 ıemı an. 
I• edeDl&ecektar. 

ISudaa az bir zaman evvel, 
8irlefık Amerikanın harp ve tica. 
tet ıeaailı olmak U&ere ınıaat tez· 
t&luaranda 1273 ıem111 balıınu· 

)Orda. 

Amerıkada bundan 3 ıene 
evv•l inpat ıezıaiılarao· 

el. 6)000 ııçı çal11ıyorcı•. Halbuki 
b..ıuD t.aagabaarcıa çauşan emele
llııa mıktan ~)0.000 ı reçm11tir. 
Q\laa benzer bızmetlerde çaufltfl• 
lan amele mııı.tarı da katıhraa bu· 
tiin Hırletık Amerıkada a-emı inıa 
ltıQda ıuulanııan amııtıe yeaılnu 2 
lilltlyona buluyor. 

Handan bqka Amerikahlar, 
s•• inıaat aanayunı ıtaodari· 

le etmekte, radıman da ona ıöre 
lrtaaktadır. 

Meaeli remilerdeki tahliıiye 
lllalzemeıı, lndıane eyaletinde bir 
labrillada imal edılmektedir. Bu 
fabrika aynı zamanda kanalar da 
Jıp11or. 

Obio ve Kaaaaı eraletleri de 
ltmilere aıt teçbızab imal ediyor• 
lar. 32 Amerika eyaleti, r•mi ak· 
lamanı ve abıap kıaımlarını yepar 
ken direr eyaletler de banlar• 
lünmlu bam maddeleri tedarik edi 

Jer. 
M...&l M1aaet0ta •1ale&i, ... 

llea "wberlerial, PrlDIJlaDJ .... , 

Birletik Amerikanın ioıa et· 
mekte olauıo zafer filoıunun en ı 
belli bqh aoıarana «Hürriyet ı•· 
miıı• denile vapurlar teıkiJ ediyor
lar. 

Amerikalılar, en büyük rayret 
we faaliyetlerim Hürriyet gemileri· 
nin lntaıında toplamlflardar. Bu 
gemiler. yük gemileridir. 

811 bp remı&er. ıüratle tahmil 
ve tabliye edıldi&ı.leri rıbi, Okya· 
n111larda eo müthiş fartaaalar bil· 
küm ıüraü;ıı eıaada kolaylıkla 

ıeyrüıeter etmekte ve bunarın ta
miri ton derece baaıt bir İf adde· 
dalmektedir. 

Amerıka hü.kOmetinin remi ıi· 
pariıleriai nual yaptıiıaıa daır bir 
hkW edaoebdmek IÇln gemi tabrika 
törü Anarov Hırrını lle alLdedileo 
makaveleye bır röz atmak kifi· 
dir. 

Hülr.Omet 1942 aeneıi martının 
ortalarına doira, tabrikatör Hır· 

flDH ıoo Hürrıvet ıemiıınin ıoıa· 
uını ıbale e&mlfbr. 

Fabrikatör, bu remi!eri İnf& 
etmek ıçıo 3"00 dönüm reaııların 
de bir ıabayı Montluzio civarında 
kiralamıı, İDfaat tezgahları inıaaı• 
na bqlamak. ıçın 5.000 iıçiyi an
ı•ie etmif, tezrahlarm iofHına 
da 271000,\100 dolar yaai bizam P•· 
ramazJa •iAİ• yakarı 35 milyon 
lira tabtia •tmiftır. 

öa teagahaaraa intaatı tamam. 
(anınca 50,""o amele \200} Hürri· 
yet remııaaın iDt&Uına bq&ıyacak. 
tır. 

Ba 200 remi r.a.c.k Hne nİ• 
ba7ete ermeıdeo evvel tamamla. 
narak bikGmete t .. lim •dilecek. 
tir. 

Gemi fabrikatörü Hirrina ba 
&'•miler• ait İDJart plloaaın tefer. 
raatıoı sizli tatmaktadar. öananla 
beraber, tabrilı.atörün ba 200 re
miüi a701 lamuda H ıeri halinde 
lap •t.ek nl7etbadl bıbuıdıiaaa 
büi7oru. 

tar. 

Fakat hor yaptaiı yeni tezıih 
evvelkilerden hem daha büyük, 
hem daha modern olmuştur. Müte· 
ahhidin IDfa ettii'i tezgiblardan 
beı taneal, timdi tam randımanla 
ve ıoo ıüratle çalıımaktadır. 

- Dev•mı dördüncüde -

TAN'd.,. ___ ~ 

Bir harfi yerinden 
oynamıyan 

kanunıar 

YAZAN 
REFiK 
HALiD 

Varlık vergiıi·' 
7ödey~ , .... 

hııların • iıter 
azınh51 İlter ço. 
ıunıuk, iıtir ya· 

banca hangi cemaat veya sınıfta 

bulanurlaraa baJo.nıuolar bılmelerl 

lizımrelen aıll DOkta fadurı 

Yeni kanun, bafka il n .anlar~ 
da •• bafka ınıulap bamaeaeraode 
yapıldıfı rıbı bıç bir d•llflldıae 
aıramaaaa, MecJıateo çııı.tııı ı•· 

kılde yürüyecek yürutülecek, ka. 
naDun bulun bukümaerı bar barhne do· 
kao11lmadan yeraoe fe&mleCektır, J:iu. 
na nerecıen örrenaım·ı .!im mı ıöy• 
ledı? Hayır. Aıı.ıl var yalı.an war. 
Biliyorum ki yeoi ,Türıı.ıyeoın en 
bel&ıbaııı, en belırıin vaıh bır İf• 
karar werınco onu, ne ıçteo, ne 
dlftaD re&ecek teaırh re kulak Yer
meden ıam dÜfÜAdlli'ii fekılde ba• 
ffrm&ktar. Yırmı aenelak tarıbe bir 
göz ataraak baft• lıbkliJ Harbi 
o&eaıa halde Cumhuriyet ıliDı .... 
f&p&a riyme, türbelerı ve tek.ye• 
lerı kapama, yeni barberi kaoaı" 
kanunları, iıyaataraa baıtarılmaıı, 
öoıa&&ar aolafma111 Hatay divuı 
f ıbı akıllua aıımaz ve bqarıta. 

ca;ı ıaoılmaz zaferlerin, iakalipla. 
rm. kazancrların hep Jüzumana inan· 
dıi'ını yapmak, yaparken eh titr• 
me ••k. bele zerre kadar zayallık 
~O JUmllf&klık. &Öttermemek azmi, 
IUIAD1 aayeeuade bırer bakakal ola• 
büeliiiD• ·~ dipdiri, 
Jua ıörQrb, 

ısnır ADman 
seyyaha nan 
maceraoaro 

-~Ne aaıuyoreanl Niçin cevap 
ver mlyorsnnl •• diye baj'ırdım. 

Pabua yerinden hiç kımılda· 

madı •• Sonra elinin üç parmaimı 
bifbirinin üttüne bindirip Boha -

·soba adedince ıarka H garbe 
dojrıı uzatarak: ı 

- Maul dedi. S.n Cin Aytıı• 
nan bir çocurunan canile meırııl· 
son!. Kendi canını diltilnmilyor 
muson? 

- Hayır!" 
- Halbuki Bohu - Sobalar 

benim bir beyaz adamı iyinlere 
ıoktuğ-ama anlarsa ben de ten de 
Mohato da ıoluiu alırız. 

Pabua, ikinci defa bana ölüm 
tehlikeaiaden bahaederken yüzünü 
yine müthlf bir korku kaplam11b. 
O, kendiıinln deiilae bile benim 
mutlaka ölece;ime emiadil 

Ôıüm tebuk.eai beni heyecana 
dilfürmekle beraber büıbütün me· 
rakımı arttırdıi'ı içm Pahııayı daha 
11ltı tehditlerle söyletmeie t•b· 
büı etmek.ten, ooo Lüıbütüa ür- · 
kütmekteo çekini yordum. 

Fakat t'abaanin ıözlerinden 
benim cıoier taraf ındao çarpllarak 
mı, yokla bizzat öobu - Hobutar 
taraf aadan mı öldürüJecej'imi pek 
anhyoram. 

Bo. iyio.lerin Fici adalarında 
yapılacai•nı ö;renİflm ile benı büı· 
bütüa heyecana Hvk.etauşti. 

Polinezya adalarında biç bir 
suretle yamyamlık işıtdınem11tar • 
E.auen o balam aelim ve ıaar ruhlu 
inaanlarm intan eti yemelerine im· 
kin voralemez. 

14akat l'ıçı adalarında hal böy. 
le de;ıldır. öonunla beraber, ne 
olo.raa oltan vabf İ ioaantarın arızU 

cemıyeUerınde muU.k.a buluoabıl. 

mek, bu euarı da yakıadan rör. 
mek IÇID O a k. f a m f81D1mİ 

Fıci adalaraoa doır• açmakta t•· 
reddüt etmedım. 

r ıcı acıaAaraoda yqayan inaaa
laran tipleri Aotropo&oıı Dakımaa• 
dan G•b• çok Maaeuezyaya mea· 
ıap ıaeler ae aecıye ıbbarıle Poli
nezyalaların ayoıdır. 

u,ıın bir zaman ııkı bir aarol· 
te Poıioezyahlarla mılouebette ba
luoaa 1-'ici yerlıleri Maaenezyahbk· 
larını kaybotmif Pollnezyaaaiarın 

idet ve bayat ıartlarına intiaap 
etm~lerdir. 

Daha do;rıı tabirle Fici ada· 
ları yerlileri kmıuni Melaaezya 
ile Hmer Poıiaezya aruıoda melez 
bir ark balinde4ir. 

Na1ıl10 ıoıyal, ıiyaael ve kili•.., 
türel inkıliplar en ciddi en bayati 
aebeplerle vatanın aaibiı1 ıaadeti 
için lüzumla rörülilp ıerçekl .. ti• 
rıldi iae elbette ba ekonomik bam• 
leye de yine öyle yilktek bir mak· 
htla bat vurmak .lbım relmİftlr. 
V • mademki lizım relmiftlr, artak 
onan da Öbürleri fİbi tereddilde 
dilfmeden bqaralacapda filpbe 
etmek yeni Tllrkiyeoın bilyik. H 

ıqmaz waıfını, rab kavvetiai bil· 
memek olar. 

Meaele7i bu bakımdan maba. 
keme edince ortada dönen ipalz 
ıapıız, abuk aabuk, . bir incir çe
k.irdeii doldarmaz ve kof beynin· 
den bile çıkmaa liflara kalak u
mıyarak, yani kaaaada de;.ılkUk· 
ler yapılacatı, müddet uatıJacajı, 
başka tekiller dOfiluileceji ribi 
dlpaia kUe1 boı anbar bal1atara 
kapalmadan borcaman &alllUUDda 

ödeaemb ea dotra bir hareket 
olar. 

Ba,.One kadar bflyQk baal .. 
leriode bit bir taıarma, ılrım• H 

aapma kaaara röıtermemif, tatta
rua daima koparmıı dojn bal
datanu durakıamadan iMfarmıı 
olaa dınamik blr rejamdeo 1 bete 
€abaa barblaln d8rdiiaol 1ahnıt~ 
- kritik bir lamW" - .u •• 
titremeelal beki••• 
.. ıörtlf detU, ba. ..,...,, 

YeryDr 

El 
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Fici yerlilerinin bu günl 
yafetleri Avıapamn idi koı, 
rından yapalmıı bir peştemal .... 
römlekten ibarettir. Fakat bo. 
yerlilerinin Hal luyaf etleri kendfü 
rinin ördükleri iptidai kamaılarla 
ağaç yapraklarıdır. 

Büyük bir meraaim eaauında 
kabilenan ileri ıeleolerl vücatlarana 
Jr•yet uzan topa kumqlara tarar
lar. Kabile reiılerinin ananevi ri· 
yinifleri iae daha gariptir. Zıra vü. 
cutlanna ıardddara aj'aç liUerinden 
yapdmıı örtünün boyu 160 metre
yi balar! .. = YAZAN .4'.-

1 L~BUSCh I 
Bu ayni zamanda zenain, tif• 

man ve heybetli rörünmek içindir. 
Ficl dalberlerioin i'iyim tarzı 

İll Po&inezya kadıolaranın aynıdır. 
Ba dilberler eakiden ıaçlaranı ki
reçle yıkayıp ıolok bir hale r•ti
rirlermif. 

öa eaki modaya buriln bili 
devam edenler var. 

Fakat modern Ficl kadınlara 
burün taçlaranı ya kırmızıya yahat 
da ıiyaba boyayorJar. 

Ficı kadınlarının hçları afAiı 
yukarı ayoı ıok.ılde keaumıı oama· 
ıaoa rajmeo reoç kız&arda eni 
ld•t ve anane evleninceye kadar 
saçlarını uzatabilirler. 

Fak.at banlar evlenir evlen• 
mez meraıimle keaiür. 

Avrapada 20 ınci aaırda ka· 
dınların taçlarını kırmızı veya pen 
be renre boyamaları moda hahni 
almışta. Halbuki bo. moda Fici ada
laraada çok eıki zamanlardan berı 
ıürüp re•mntedir. Fıa yerbJeranın 

evlerı cadden ıuzel ve moderndır. Bo. 
evlerin yao kuJübeleri kilbık tarz
da iqa edilir. 

811 kulübelerin açlara ıivri ol· 
mayıp yarım ehram feklındedir. Su 
kulübeJer uzaktan rörüldüj'ii za· 
man pek tık bir manzara t91kil 
eder. 

Baolaraa orta11nda 7-8 metre 
Jilkae&bfınea olanlar da vardır kı 
bunlar kabıle reıılerının aarayla· 
rıdır. Su ır.uJübeıerua her copo.a• 
ımde ır.uçüır. barer kapı bal11nıır. 
l'aı"'' ır.aD•le re111erane ait ıaray
larıo yan &apdarından bır yer1ınıo 
içeraye ıırmeaı me111110.ciur. öa k.a· 
pılardan ancak ualzacıeıer rırebüir. 

Fıcduarın esen~ üzerinde yap· 
bkları IHr takım ıeyyar evleri var. 
dar ki baalar iatenıacu;ı zaman ıu • 
yan üzerinde yii&dilrlilerek bafka 
taraflara aaldedilebilir. 

• AKŞAM' d11n 

Medeniyet ve 
nezaket 

YAZAN 
-:ŞEVKET. 
.,.RADO 

Diln1ada ne• 
ler olup bittiiiai 
haber weren ıll
tuamazda oka· 
daiuma ıöre bir 

Alman ıebrinde bir çok aayr111z• 
lar tevkif edilmiftar. Bunlardan bi
ri r•be bir kadına icabeden aeza. 
keti röıtermediil için her cumar· 
teai rilnil öjleden ıoara yakalanıp 
hapiahaney• ıokulayor ,,. ancak 
pazarteei pnil bırakıbyormq. Ce. 
DDJD ilç hafta denm edecej'i ya· 
amaa aoaaada baber werllaekte• 
dir. 

Geoit ö11ıde bir karıp daıu.. 
hareketi d .. ek olaa harp, düaya• 
fi IU'•lfk• yolda ·ı.&eae prp
.. k. ayaia bumak, r•be bdıa• 
tartaklamak, ihtiyara yer •• 
••k ribl n•akete aykırı ... -
lerin de lifi .. · - di: 
nealw ' 

....... . 
lirler. V 
J• mez 
aalaıllh 

f ıc 
ayrı bit 
luzlarar 
makl 
rıd 

bil, 
ede 
para. 

! 
idet d 
man, A 
j'umüı: ı .... ı.ıoı aao 
llleri eu.e& 
yqta iken büyüaı. 

taka ıünnet eder& 
••e&lyeıı ıayet .. cıe 
Çocuıa dız çokuırurw 
curuu Ç•rpıuuaam.-ı 

Bir Darcı Acl•aa 
hafalını •••• 

- d•ftar.tı ır.. 

Sık ilk elDtae dıır.' 
bariyetınde k.aJıraar .. l 
malarına raımea ıçlı.l 
lükl ı-oyinme ZM8'eb 
basan ıçlarıode eıblae 
bite veremıyecekaen de 

• •• Huliıa bara rid•~ 
fU İki fıktan bin Olmalat.. 
bayata Mutwı Sabahadcluaia f'~ 

«Hey vur patlaam' çaa OJMll\ 
«öu bayat DOJ.. seçer be 

hayat b61&e retea 
Şeklinde görme... Ja&a•I aaı 

Kıae cıuıgua oa ....... Faaat ..... 
ıaJ oba Darın hplllDdU çaurs. 
inıan bar aaga, oit aOla -.ıwnw, 

bar Hya bar &af ..ı. da "Dd•l•I 

Halk evi 
Reisliiınd• ı 

Spor ve ILULUplaaae u
mitcaerandc &ÇIK otaa barer 
azaUk ıçın .S • 1 - ~4J Ah 
ıüoü saat (lö) de HÇiaa ya• .. 
paıacağanda11 bu fUbclel"e aa
yıU& owı ua&arua o eatt.e 
Halkcvinde bu1unmıa.rı naa 
olunur. 

iıtediii ı•yler arumda -•leu 
vardır • .8wyot auuu medMi,. 
tin tam ter11 olaa •alafl. ...._ .. 
balimıiz Dw adam oıdqadaD ~ 
ha ço& nozakellll Dil adamda. * 
nezaketaizhra, .. dul ınN.&ar 
çukaere merlaa8•&. blytlklere bir 
met hillerale clot• la. ftlltWa 
bemcaoıleriai klçllk bl,e& •••• 
ıizia paşarıp r••elladm de ..... 

dir. Fakat valııll Wlu •••• .. . 
kim olap a..M rl11ia1- .... ... 
ıaalara aefil Wr pda ...... p 
ı.ı rörm•• ............... .... 
ltareo, heails Wt bir ı.... ..... 
olmadıiı 1aalıll, •ıdeiıl,_ 
b ....... ,... 

Oou IPa ._ecleal,et ._ ..... 
le başlat• ...... olea ..._ clott 
na IÖzla tıl keaclW ıllllıtaı ık 
ieabeder• 

8 .................. ..... 
rioio ayljile ....... ,.... ,... 
tatmq ..... ,.. ........ ... 
....ıann••kWr ı. 

... -- .... IMaala ....... 

.. bat .. kta .. .... 
pbi~,.... .. __, 
sibln~ ... ..... 
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'. , ... ~~ ıklıırla Seyredilece~ bir Hayat facıası 

Sinemada 
BU AKŞAM SUVARE 

İki Şaheıer Birden 

-1-
çalaşan .. Derebeylere karşı çarpışan 

on binlerce esire kumanda eden 

Korkusuz reis 

8,30 

Muazzam Sahneler binle1ce figüran emsaline az 
tesadif edılen şaheser. 

-2-
Türkçe Sözlü - Türkçe şarkrla 

Harunurreşidin Gözdesi 
Tarihte en kanlı bir aşk faciası 

Pek Yakında 

Birleşen GOnüller 
Tamamen Renkli .. 

&AYIN ÇIFCI ve FABRIKACILARA MÜJDE 

TORK PETROL Ve MADAENI 
YAGLAR 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

BUGON 

TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

Bugilne kadar görülen Macera seryal Romanlarının 
en müthişi , Kahraman bir rencln en meraklı 

Sergüzeştlerle dolu h~' atı . . Blobir Entrika 
Binlerce Fiıüraoıo iştirak ettiii 

HAKiKi BiR ŞAHESER 

======' Z O R ON U N i NT i K A MI 1 

36 Kısımhk Muazzam ve merakh seryal filmi başhyor 1 
DlKKAT : Proiram uzun oldugundan Sinema saat 

~ Tam 8,30 da baıtlar İzdihama meydan vermemek 
için Biletlerinizi erken aldmnız. ................................................... ____ .. 

Pek Yakında 
•• •• 

OLUM Dönemeci 

-Son sistem kömür ve odunu 
kolayhkla yakan SOBALARIMIZI 

muhakkak tercih ediniz. 

Taşra Siparişleri süratla 
gönderilir. 

Tahsin Salih Muratlı 
Abidin Paşa cadd. Telg. Adr: Adana Tobo. 

Telef: 274 P. K. 74 2860 26-29-31 

Atatürk 
kır koşusu 

Pazar günü şeh-
.,,..,.~ 

rimizde 448 at-
~- ~ 

letin iştirakile 

yapıldı 

Bedoo Torbiyoıi Umum müdür· 
lüi'ünün tortıp ettiii Atatürk kır 

k.oşı1ı1u pazar aababı 448 atletin 
iştıralulo yapılm~tır. Atıetlor aaat 
kutest önünden hareket ederek 
çarşı içı, Abidin paıa caddeai, 
Taşköprü, Fırka binaaı önü ve Aı· 
talt cıuıdeyi takıben Atatürk par· 

1 
k.ı önünde koşuyu bıtırmişlordır, 

Şehrimizin alö.kaaaoı uyandıran 
bu koşuda atletlorımız halk tara· 
fıodıo şiddetle alkışlaomaşlardır. 
Aaana <.i.eoçhk lr.uıübilodeo vo mil· 
li aı1ot1erımızden Ökkeş Koşkun 

-
1500 hürriyet 

gemisi yapıllyor 
- Baştarafı üçüncüde -

Bu tezbablarda hücum bollara 
ıüratli çıkarma taşıtları logiltero 
vo Amerika için devriye gemileri 
inşa edilmektedir. 

Müttefiklerin kanaatine göre 
zafer için ıoo hamleyi yapacakları 
zaman Birleşik Amerika deoizcilık: 
ondüstıiılnio müthiş randımanları, 

muzafferiyetio en büyük amili ola
caktır. 

Müttefik İltatiıtıklerino naza 
rao lnj'iltore ile Birleşik 

Amerikanın beş ıooolik remi loça 
at progaamları dört aooe zırfmda 
u&'radıkları ıomi kayıbı flldıır: 

Sone Too 

1939 1,500,000 
1940 1,500,000 
1941 2,5UO,ti00 
1942 10,!)00,000 
1943 16,ouo,ooo 

·JaM1rtllcŞıln Sureti hususlyede imal ettirilen ve 9 daltıka 25 - 2 -10 aaoiyedo 
yona bfü~e rekoru yaparak bırınci 
ıelm~tır. lıuncllığı Mcalatya ınoa· 
• ucat Gençlik kutubünden Rıza 
Ücenç, üçünculuğu yıoo ayni ır.u. 

loıiltere ile Birleşik Amerika· 
nın dÖct ıone zarfında&ı i'omi ka· 
yıpları da şuntarcım 

• 
Sooo Ton 

n.:ll'•····~-..ARET VEKALETİ 
Miller ve standardizasyon labratuvar1 

nın tahlil raporunu haiz bulunan 

ATI MAKINA .YAGLARIMIZ 
gelerek ••llta çıkar1lmıtllr. 

BAŞeGMez Ve ŞerlKI 
MÜESSESESi 

168 TELGRAF: BAŞEGMEZ ADANA 

ıübcıen Hakkı Şondioç, dördüncü· 
luıü Mehmet l .. ıgul, beıincılıi'ı er. 
lr.ok 1..iıosındeo Murat, altıncılıjı 

Ôğrotmoo okuluodao Haıın, ye· 
daocılıği Malatya moaaııcattao Ha. 
un, aokızıocıuii Liseden Ali Dm· 
ııl, doltuıuocuıuğ'u Malatya men· 
•ucattan Ya~ar, Onuoculııiu Liao· 
den 470 numaralı atıot k.azaomıı· 

tır. Takım taanıfındo Malatya men• 
ıucat Gençlik kulübü birinci, Er
kek Liseıi ıkinci oJmoştıır. 

Bu müsabakalardan ıonra Ba . . 
yanlar arasında 87 kız atletin ıı· 
tırakiylo 3000 motrohk )Ürüyüş 
yapumışur. J:Soaon Torbiyeai bıoa-
ıı önünden müsabakaya batlanmıı, 
Tat köprü, Orouevı, Tıcarot 1.ı
ıoai, V alı kooaıı önünden f eçerek 
Atatürk anıtı önuodo koşuyu bıtl· 
roo !:Sayan at&etlorimiz halkamız ta. 
rafından tiddetlo alkışlanm14Jardır. _,_N ERe 1 ~•F ... ıaaıın Barıncibf• Kız Lııoııoden Ümıa 

l'1J ~ ~." s:o ~ Akkayaa kazaom.ıtır. Dorocoı 
..ı 86brek idrar yofiaıı ve TenaL M 3 , • FetltJ 37. 48. 2-10) ikınci kız Liıeain· 

Avdet ile ı Abidin pafetl' • ~a· ; J0 )1olahat 1,ıaören, ü9iJncü Eaı· 
ttaataleranı kabule bafi.<IW YAVIROCLt: ı lmH7u ~·Deniz, Dördüooa --------ir;, IUGON .,..,_, u. tlit1 tOrkla iaAkal! b .. 

Jr iM 

1939 (4 ayda) 800,000 
19<t0 3,700,UOO 
1941 3,8vO,uı.ıO 

1942 6,0 .. 0,uUO 

14,300,000 

Bo inşa.ı.t ve zayiat bilaoçoM 
ları muıtayeıe edilirse, 1943 aeno· 
aındo ıııranılmaaı muhtemol zayıat 
dahil olmalı.sızın inşac.tın kayıplar• 

dan bir mııunaoo fazla ol11uau ıö 
rülür. 

şinci E.nıtıtüdeo Türkio Akkaya
1 

Altaocı Enstıtüdoo Kadriye • Don
rız, yodıııcı Kız Lisesıoaen Nıhal 

Alpııray, aokızınci Kız Liteaindeo 
Nacıyo Çıoaaıan, dokuzuncu kız 

liaoıindoo Nozıho Y oiurcu, onoocu 

Kız Lııo11ndoo Kimıle Vural ol
muıtUt. Takım taaoıfiodo Kı.11 lise. 
ıi birıoci1 Kı.11 E.nıtıtüıii ikiocicfü, 

Derece alın atl•tlere Bölıe 
Baıkaoı Soyhan valiıl Bay Akif 
EyidoiaP tarafından tÖtHlo Bay· 
r~k •• aıadal;ya nrilmiıtir. 

29 B. Kanun 1942 

illn 
Ceyhan belediyesinden : 

( Açık eksiltme ilinı ) 
1- 33 numarala sokakda yapılacak 6519 lira 97 kurut 

keşif tutarlı moloz ta şiyle adi kaldırım inşaatının 23/12/942 
çarşamba günü açık eksiltme suretiyle ihalesi ilin ettirilmiş 
isede zuhur eden tek isteklınin ibraz eylediği vesaikde nok· 
sanlık görülerek 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine 
tevfikan ihale on gün sonraya bırakılmıştar. 

2- ihale, 4/1/943 pazartesi günü saat 15 de belediye 
encümeni tarafından yapılacaktır. 

3·- Bu işin muvakkat teminatı % 7,5 hesabiyle 489 li· 
radır. 

4- Eksiltmeye girecek isteklilerin muvakkat teminat 
makbuz vP.ya Banka kefale( mektuplarile kanunen kendilerio
den aranılacak vesaikin Üzerlerinde oldukları halde ilanen 
tayin olunan gün ve saatta Ceyhan belediye salonunda ha• 
zır bulunmaları. 

5- Daha fazla izahat almak proje ve şartnameleri gör
mek isteyenler her gün mesaj saatı içerisinde Ceyhan bele
diyesi fen işleri bürosuna müracaat etmeleri tekrar ilan 
olunur. 2868 29-31 

T oros limited Şirketi Mersin 
Orman işletmesinden: 

Tarsusun Paç köprü civarındaki depomuzda teslim şartil1 
ambalajlık ve mobilyeiik bir metre tulunda muhtelif kutur
larda 100 ton çam ve katran kütüğü 6/1/943 tarihinde mllı•
y ede suretile satılacaktır. Depozito maktuan beş yüz liradır. 
Alacıların yevmi mezkurda saat 15 de şirketin bürosund• 
bulunmaları. 2869 29-31 

~--------------------·-----.. --ÇUKUROV ALI Yeni yılı kutlulamak ıçin 

Herkes bir şey düşünür. Kimi Hediye alır .. 
Kimi çiçek gönderir... Kimi ziyafet çeker ... 
Kimi mektup yazar.. Bunların hepsi hoşa giden 

şeylerdir. AMMA: 

Hepside kısa ömürlüdür. Çünkü 
Hediye Tükemi.. Çiçek solar. 

Ziyafet biter ... mektup atıllrl. 

FAKAT : 
COkurova Gişesinden biralacağımz yılbaşı bileti 
1 

bütün hayallerinizi hakikat yapar, 2870 

St;yhan defterdarlığından : 
Merkez dördüncü tahsil dairesine ait (Seri Ô) 676201-676400 

numaralı tahsildar .. makbuzundan 676352 numaradan 676400 
numaraya kadar 48 adet kullanılmış makbuz dip koçanile 
birlikte zıyaa uğramış olduğundan sözü edilen makbuzlar 
mukabilinde yapılan tediyahn muteber olmayacağı ilin olu· 
nur. 2870 --

T. iŞ BANKASI 
Küçyk Cari hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELER 7 Şubat, 3 Magu, 2 Ağustos, 1 lllcteıritı 

tarihlerinde gapılu • 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Llrahk Lira -1 n 1999 ,, - 1999 ,, 

1 JI 999 ıı - 999 Jt 

1 " 
888 " - 888 ,. 

1 " 
777 

" - 777 " ı ,, 666 ,, :::; 666 " 1 •• ~55 ti - 555 ,. 
1 JJ 444 " - 444 il 

2 ., 333 )J - 666 
" 10 " 

222 .. - 2220 
" 30 ,, 99 ,, - 2970 
" 

60 .. 44 
" - 2640 

" 250 " 22 " 5500 .. 
334 .. 11 il - 3674 

" -
TUrklye it Bankasına para rat1rmakl• ral• 

nıa para ltlrlldlrmlt ve faiz almıt olmaz, •r•• 
•amanda talllnlzl d• d•n•ın•• oluraunuz. a11 __ ....,..__... ...... ________ ,_,, ______________________ ..,,._,.,,,, 

latl:ru !Ablbl i CA VlT OitAi.. l - itıfat Y AVEltaôı.IJ 
U, aıa..,ıtat Mllllrlt A"~'' 8.tıW-fl ttr• IUGOl!I ..... ,., 


