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IDAftE Y!ftl ı 

8 
8. KANUN 

1942 

Çakmak caddHI Adına 

Telefon 138- Potta K 48 

V aıinrton 7 (a a) - 4 ilHlnanda 
Atlantik kıy111ndaki limanlardan birinden, 

Amerikan harp fılosuna katılmak Gaere 

uçak sremlleri denize lndlrilmiıtir. Dot• 

.._11ı3 No. 698 

Abone:Yıııııı 14,altı arlılı 

l llra , ırlrlı 125 kuru,tur 
kıyııında bir limanda da yakı:1da 7 11111;.....,._,......._,..., 
remiıi denize indirilecektir. 

P'lyatı s Kuruetur Siyası, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete --

Sicilyada ayaklanmalar l~ltalyan _ ıebirle.' ·ı 
renı mutemadı 

akınlar yapan 
logiliz uçakları 

Almanlar 
-------

1
Müttefik 

harp i 
edece 

Sicilya .,.halkın ılı 
başka yere naklini istediler 
............................................ --:; 

Napoli bombalanırken 
G6ring orada imiş! 

HükOmette 
tiklikler yap 
ve Almanya 
tifak akt 

İtalyan kiliselerinde dini tö. 
renler yapıldı; zafer için 

dua edildi 

r-::'sy~ kı 
1 le;i~uAı!r~ 

1 
işbirliği yapnh 

'--------------------~--------------------.. nı Protesto etti 
Ankara 7 ( R.G. ) - ltalya-

da büyük şehirlerin korunmasına 
devam ediliyor. Moıolioi nahiye 
müdü ·lerioe de bir timim gönde
rerek nahiyelerine ro:lecek olanla 
rın ıüratle yerleştirilmelerini iste
mlıtir. 

Dün ltalyaoıo her tarafında 
14 lman » rüoü olarak kutlanmış· 
hr. KUlaelerde dini törenler yapıl· 
•ıı, ltalyanın zaferi için dua edil· 
.ııtır. Papaılar vatanperverce aa· 
taklar a6yliprek ltalyaoıa ıoa za. 
feri kazaa .. 11nı allahtaa dilealı

lerdir. 
v.n- haberlere röre, Sicil-

Millf 
Piyango 

Dünkü çekilişte 

kazanan numara 
lan bildiriyoruz 

MUlt Piyaaronın 12 nci ter• 
tip ildocl çekUiti dan Aakarada 
••ri aviade yapllmııtar. Kazanan 
namaralare bilcllriyoraz. 

25000 lira 
09348& 

10000 lira kazananlar 
244113, 294025, 365082 

5000 lua lctıananlar 
021582, 024l34, 203895, 251591, 
327~71 

2000 lira ÜHllGnlar 
020734, 026984, 033564, 048071, 
079511, 088499, 116585, 119581, 
137617, 146147, 180984, 199587, 
22704, 276837, 308468, 336105, 
351075, 369522, 377824, 399897, 

1000 lira luııan•nl111 
002805, 004287, 015041, 018790, 
021683, 027999, 044005, 0457"4, 
~S042, 063960, 072267, 077323, 
085058, 099651, 109530, 114451, 
141528, 141749, 170677, 172996, 
177305, 184210, 191781, 205S85, 
209227, 210755, 212681, 219797, 
229579, 233180, 258648, 244170, 
255120, 258051, 264147, 265372, 
270434. 275606, 277612, 279131, 
281294, 
292309, 294691, 303246, 305368, 
305485, 305991, 313563, 317734, 
322705, 331310. 342282, 344137, 
349898, 352136, 372571, 389681, 
394004, 394221, 396957, 

SOO lira lc••ananlar 
Son d&rt rakamı 4041, 46S6, 

6072 olan blletler beter yilı HH -......., .. .,, 

yada ayaklanmalar baş röstermiştir. 

, 

Novyorktan rtlen bir haber, 
Nıpoli şehri bombalanırken Almao 
hava mareşalı Görinr'in Napolide 
balanduiana bildirmektedir. G&rior 
ltalyadaki Alman hava meydanları . , 
nı ve hava kuvvetlerini taftiş et- ----------------------

mekl~'l=:::~d;·a. a. ) - Fas rad-. A 1 m an mu kave m et•ı 
yoıuoa röre, Sicllyadaki Alman 
ıabayları ltalyan ukeri makamla· 

~=~n:il::t y~::~:ı·:::!~,:: g ı· t t ·ı ç e a r t 1 y o r 
lerdlr. Difer taraftan, Akdeaiscle-
ki ltat,a adalanada da örfi WaN 

ua •• •teau.itlir. Sovget ordusu, V el iki Lukigi 
1 Finlandiya çevirme lıareketini genişletti 

Kendlalnl, dol•r• 
M,,.kova 7 ( a. = - · - -- Kızılorda, bana 

k•rtı Avrupanın .... ) Rot . R. v· 1 ratmen birçok 
;i .. ka~lili.olu .... ,.,o; :~1111;- ma~a~i·~~ Je v - ıyazma yo u meıkOm yerleri rari 

bildiriyor : Dün alarak V elUd La· 
A•ıkara 7 (R. G.) Fin iatikll merkn cepb .. ia• d dd 

1 Hala 20 inci yıldönllmil dolay11ile de .. Stallurrat u•• zerı•n e şı• e ı• savaş kiyi çevirme hare 
Fin Cumbarreiai Ritti bir aatak b!ilrulndeki ha- ketiai renifletmif 
ıöylemiı, kendi varbiı icin harbe· reklt1a vufını , -~=~ ::ıoon:;:::x- tir. 
den Fialaadiyanın bltlla dllaya rf ttlkçe artan Alman mukavemeti tarı111ada Raıların 111 Kotelnikov'aa ceaabanda Almaalarıa kartı hB· 
için de barp etmekte oldapaa • .1 1 camlar1 plbkilrtOlmllftOr. 
belirterek ıöyle demiftirı JIH l er ••••İ teıkll ·~mittir: Raı kıtalarıaın atai• Doau reçtiji bakluacla 

c- Sulh ibW edilmifM baa Vellkl Lakl bölre11nde de makavemet rören haberler mewaim11zdir. 
de Flalaadifanın kabahati yoktur. · Moekova 7 ( a. a. ) - Bu N• 

Ba baıuıtaki meaallyet, filtuhatçı . J A k 1 balaki Sovyet teblijiade, Raı kıta· 
rayelerlnden vazreçmemfı olaa apon e larıaın Staliarradıo ıimaJ bat111oda 
dojıadaki komıamara terettDp • m erı an 1 düımaa bücamiarını pilılLllrterek 
eder.• zaptedilea mevzileri kanetlendıi'i 

Almanyaaın ba aavaıta rallp •• keıif barekeUerinde balandata 

::d:·*~:.:d~:;:i.!: hn~i.rb:~: harbı·nı·n yıldo'' nu··mu·· bild'ğ~~°b~ kttimde 16~0 ölil ve-
ı&ndiljllnB anlattlktaa aonra Rittl ren Almanların ayrıca 37 taakı 
de•qtir ki: yakılmıt HJa buara u;ratdmııt1r. 

« - Harbin batında Fin mil· Staliarradıa cenap bab11Dda 
letiain röıterdiil birlik baran de J •11 t• d U bir Ra bırliji Almaoları tahkimli 
her , nmankloden fazla kGYHtinl apon mı e lft en, m • 
ve 11r1al•az blrlitlnl mabafaza et · - d f - bir ... zidea çakarkrak 250 er öl-
mektedir. ca e eye son zafere dlrmllf .. 5 tok ... r•çinaiftir. 

Filandiya bafla dojılya kartı kadar devam etmesi Bqta bir ketimde Abaaa tuk· 
Avrapaaın en ilerl karakola ve - lar1 Ru birliklerini a11rmap yel· 

k il 1 1 1 • t • n 1 1 1 y o r - teomİfM de Ru taak&arı 4 tank 
be Çili VU el D mabafan ediyor. tabrıp Ye feri k .. aa dQfmaD taDt• 

Ankara 7 (R. G.) -Tauj ... 
sının Cuevreden aldıtı bir habe
re röre F raoıız hilkOmetiade d .. 
iiıiklikler yapılacaktır. Y eal bl
kOmet hemen Almanya ile ıalla 
imzalayacak, bir ittifak taahbllt 
eyleyecek ve Laval milttefiklın 
harp ilin edecektir. 

- Deva•ı lkla.:W. -

Harlctr• vekAl.U•• -•il llukuk ......... 

kak •llfavirl...Un d .. oahrl 1-2 
" 3 alarak ta1ia •dilmittir. 4 ..... 
derecelerde de laakak •bf•Yiri •· 
fatile mibait ... arlar alaaıp -. 
lara, kam11aan babaattiji ..ıaw,.e. 
•llıtenidea, ta7ia edddiklerl de· 
rece m ... larıaan veriltbUaMi ve 
ktndilerioia vek&iıt maamelltaa• 
haıuıiyetiae r6re J•tittirilerek va• 
zifelerinde röıtetdilderi kabW,.a 
H liyakate rör• kanaou teablt 
ettiii biriacı derec.,. kadar ter-
filerinin teıalnl H cetvelde il 
samlm det fildıjia 7ap11 .... •ak 
aadlle bir kanua proleei baaarlaa 
••lı aecliae werİlmıftır. _________________ ...,.. 

AKDENiZ 
~YAZAN~ 
l~AVITOA~I 

s,,,,,.rı1uur,iillli•ı• ,,.1ı 
gtılwatla birinci cıldi ,-eMi 
olan ba oildc.te del•, • ..,4 

•• Alıde•i• , et,•Jınthı hpM 
ilılirasların potıdJc ı111ilıial 
•nlatıMer N ı.lılübal .,,_ 
P•Mor. 

Fialandi7a, en dotra 1ola tatmq Ankara 7 (R.G) - Baron J•ponlana Pörl Harbur bulunanı yapı- lanaı r•rl 41!ek••t• aec:bar •l· bulanmaldadar.• 1J 

rak Amerikaya harbe rirdikleri filDID yddöoilmldllr. mittir• .... 7 ( ... >-Al ... a.11"' 
Ba9vekll nutuk 

•6yllyecek 
M•ku cıpbuiade Rjev - Vi- ~1ı AJ.... ..a_t L-a-ı T 

Ankara 7 ( a. a. ) - Baıveldl 
Şİkrll Saracotı., 12 ncl yerli ... 
b .. tuarrul bıftuıa1, ba camar· 
tui IÜnÜ IHt 15 te halkeviade 
ıöyllyecıji bir DUtakla açacaktar. 

Dlıer l/uamigelcr 
Sea 119 rakamı 842,856 olaa 

biletler yllnr, aon 119 rakamı 508, 
927 olan biletler eUlter, aoa Ot 
rakamı 049, 240, 640, 65~, 660 0 • 

la biletler yirmlıer, ton lkl raka· 
mı 5' .. 65 t'lan biletler onar, 
IOD rakamı O HJ• 2 olaa biletler 
it• Ura alacaklardır. 

Ba mllDaHbetle A .. rikada neır•diltııa reıml bir teblit• r6re, Ja· l •• - .... an •• , ..... 
ponlar1n Pörl Harbar il11ilae kartı yapbklan baılnncla b11radaki blltlln Jum& 10 • ilaeriadt 3 ,On ıOrea ti-W• h•HtU ltir nrttt. ~ 

n•qda Almanlar 1000 öll, 21 
harp , .. u .. , açaklardaa bilyllk bir k111mı mabırtbe dqı kalmqbr. 8 tank, 30 top ve mabtelil malae•• ld• •clil•lt balaaaa bir daf *" 
subb llabetlw almıı, baalardaa beti ile 3 d .. troyer, 1 maJD d6k8c:D, buakmıflardar. Ru haYa tetkW•rl slial, arubaia IUfl.,._ " ı.. 
bl1lk bir Jlz• dok at1r bu•ra •tramııtır. 15 açak dlflr•lf , 7 •çak ta. nlD feaahtma rat._ uı)ltıılt.lw.i 

Ba.lardaa bqka bir kravuörle ~ yardı•cı r••l daha az buar açakaa•ar tarafaadu balera atra· l.,dir. 65 dea fula ............ 
ıörmlftlr. ta&mlfbr. 1 ' Moıkova 7 ( a.a ) - Ba A• sil • • ,...........,.. 

Htrbln yddöallml mllnuebetiyle Japon Hariciye na1ır1 bir natak bahld SoYyet teblitia• ıöre, Ru Dit ... T.- ....... 
a6yl .. if, Japon milletinden, mllcadeleye ııoa safere kadar devam edil- kıtalara StaUaıradıa ceaap batı. H Volsa .......,. ........._ .,. 
••• 1nı İlt•mlf, ba harpten r•1•0İn mihver t"'afından karalacak Jelli 11Dda bir ••nt• iffal etmıttir. RjtY Doi(la WJik ... , .. ...,....., 
dBnya nlAIDI oldataaa belirtmiftir. -Viy.-a 1ola Oaeriacle tiddetll ........... balM•9ftat. Şi..ı 

Jıpon - Amerikaa ibtiltfıaıa tarihll!Hinl yapan nuır, Am-...ıL-- aavaflar den• ediyor. Bir tlfldo IMllrei k ı ı dl AL...~ 
... .... IUlll limla merkez cepbtliad• AlllUC, r-- 11

•• • ....... n ki 
iatekltrlnln Japon me.,cudlyetlai tehdit eder mahiyette oldajua 1671 .. lt, batlaraaı J'&r•lftlr• Bı Wrllk ~aı Mftl tejMlttclen 
baıOakll barbla bir eıkl ve bir yınl ldıololl aruıada prpıfaadan bat· dl Alman hıU... p ,.lllfr& • S7 ıt.. taka Wart, 
ka bir t•)' olmadıfaDı ifade •Jl•iftir. • ... ...,... 
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'C' ., .:=. a 

AMERDKA VOILCUILUGU §§§llllıt: = 
1 

• • lyı ! , , ., • : tj: ı :j :14 :.f ;. \ 

' Fransa 
Müttefiklere 

harp ilan edecek " ZETECİLERİMİZ 1 Saman ve çayır 
EH ~RİKftDft HELELER GÖRDüLER? ,1 otu fiyatları 

-Baş tarafı birincide -

Bir Conovre telgrafı, Amiral 
Darlanıo şimal Af rllc.adakl durumu 
baklı:ıoda lagiltere ve Amerlkada 
hararetli münakaşalar yapıldığını 
bildirmektedir. 

H. Cahit Yalçınla enterasan bir konuşma 

Ticaret Vekaleti Vilayet 
ve belediyelere b i r 

tamim yaptı 

Vendel Vilki1 bir yazısında, 
şimal Afrikada Amiral Darlaula 
yapılan anlaşmayı şiddetle tenkit 
etmektedir. 

ı~ı ;hurlarıo uğrağı o· 
~S~O"- yün» idarehanesin· 

~
'/'. ~"teruan bir hava 

"' "q Cahit Yalçın 
o1m :çiode yaphiı 

Is vi :ilin in ti balarını 

en amamı '"'li haricindeki 
ılblara karı• yaı ~ne rirdiğim 
• denizalb avcılar.{"lki bir ha 

E.ıaıen o barbde 1 d 
j lpsanun ablolı:,. can an .1' 

mu te . l"~ kocaman bır 
--.. .n hail kaloırmııtı. 

.ı.ı :...'la oğlu imdadıma yeUı· 
memtı olsaydı halim hakikaten ha· 
raptı. 

Bir müddet so.ora duvarlarr ki. 
taptın bir odada onu tatlı tatlı 

dinliyordum. 
- işin ciddi, ıiyasi tarafıoı 

ıizlo tatlı kaleminizden oknyaca· 
tız. Biz de bu seyahatin tatlı ta· 
rafından, şaka tarafından bahtet· 
sek •• 

Amerikahları nasıl buldunuz? .. 
Hele bugün düoyanao en güzel 
mablak.o addedilen Amerikan k a· 
dıoıoı? .. 

- Evet... Muhakkak ki Ame· 
rikao kadıoı hariltulide güzeldir. 
Bilhaasa vücut güzelliği, endam 
ahenkl sanki onlara vergi .•. Güzel· 
Jik meselesinde Amerikalı kadın 

Avrupalının çok fevkindedir. Yal
nız muhakkak bir kusur bulmamız 
icabederıe onlamı ellerini ve ayak 
larroı tutturabiliriz. . Bu iki uzuv· 
lara çok büyült .. 

Menli nerede bizim kadmJa. 
rımızın mini mini elleri ve ayakları ... 
Sonra tuhaftır bir kadm bizde da· 
ima ayağını saklar deiil mi? Hal· 
buld tık, ilenç bir Amerikalı kadı 
na ra1tgelirsloiz, meseli trende is
karpininl çıkartr, ayaiını karşıya da 
yar. 

Çünkü orada bütün terbiye 
kaideleri, içtimat kaideler evveli 
rahat etmek 01111na iÖre tanzim 
edilmiştir. 

Likin bu derece giizel olan 
Amerikan kadını ile kadıolarımız 
arasında bir mukayese yapmak İ· 
cap etse ben kendi hesabıma bi-

• zlmkileri çok daha çekici ve ifade 
li bulurum. 

- Fakat Hollivudda pek dost 
olduiunuz meşhur Ariaotioa ıa· 
natkirı Betty Grablo nasıldı? .. 

Tayyare ile Okyanuslar aşan 

ıezetecilik me1leğinln renç piri -
illtat henUz 67 yaşındadır - tat. 
b bir rülümıeme ile cevap ver. 

dl : 
- Hakikaten çok güzel bir 

kadın!.. Ve bize karşı pek büyük 
bir nezaket gösterdi. Y alnı% sevim 
li eanatkir o derece faz.la boyan· 
mııtt ki ... 

Üstat burada urif bir nükte 
yaptı. 

1 - E."et o derece boyanmıştı 
ki insan kendisloi öpmeie kalkı,sa 
dlldaklar1 boyadan yanağına vasıl 

olamaz! ... 
- Evet, kadınlar çok boyaoı· 

yorlar ... Bir de sigara içmeleri ... 
- O da ıayanı hayret bir 

fey... Amerikada kadınların ıirıra 
tiryakilikleri pek fazla dikkati ço· 
klyor ... 

Bir lok4otah vagoodi karıuııı 
bir r•aç kadın r•ldi. Elinde •ira· 
ra vardı. 

Sofraya oturd11. Ve çorbaıı 
ftliace1e kadar kaç 111.,1 isti 

biliyormusunuz?.. Tamam 
nel .. 

üç ta-

- Hem niçin üst üste sigara 
içiyorlarmış biliyor musunuz .. Za
yıflamalı:, vücutlarını inceltmek, 
iştahlarım kesmek için ... Hollivud· 
da ne kadar kaldınız? .. 

- Topu iki günl Zaten bir 
boçok ay içinde koca blr kıtada 

o kadar dolaştık ki «Amerikayı 
anladık» diyemeyiz. Ancak seri ve 
canlı bir sinema gördük ... 

Nereden gördüm o 
~~ -

Hollivudu 

B. Hüseyin Cıbit Yalçın yazı 
larıoda ne kadar ciddi vo 

atak iso hususi hayatında da o de 
rece esprili, ~akacı ve neş ,fidir ... 
Gülerek anlatıyor: 

- Nereden ~ördüm o HolJi. 
vutu bilmem kil .. Bende ideta bir 

bnhran yaptı... ilk giinü bir stüd
yondan çıktık. Gidiyoruz. Bir so· 
kak. insanlar geçiyor, evler, han 
gibi binalar .. « BuraSJ neresi?.» de 
dim. Mej-er bir filmin sahnesi İ· 
mlş... Ve biz bir dekorun altında 

buluouyormu,uzl.. Ama hakiki cad 
deler, insanlar, sahici evleri ... Ve 
herkoa ciddi!.. işte ondan sonra 
her ~ördüj'üm şeyden şüpheye 

dü1düm: 
Acaba dekor mu? Hollivut 

bende böyle bir kibus yaptı!. Son 
ra eskiden ne le.adar zevkle filim 
seyrederdim. 

O çölleri, o buz deryalarını, 
o Okyanusları beyaz perde üzerin 
de üzerinde ne hazla takip eder. 
dim. Hulbuki şimdi bütün filim 
seyretmek zevkini kaybettim, Çüa 
kii bana elektriklerle aydınlatılmış 
sıcak sorok hava tertibatı bulu
nan bir salon gösterdiler: 

- işte, dodiler, burada çöl 
manzaralarını çekeriz. En büyük 
çölleri ... Hatta Sahrayıkebirl bile .. 
istersek ıojok hava tertibatı veri· 
rlz. 

Burasını buzlarla bir kutup 
mıntakaaı haline de sokabiliriz ... 
Bu salonda me1eli Amundseoin 
hayattoa dair bir filim çevrilebl· 
liri .. 

Booları işittikten sonra o ma· 
cora, o çöl, o buz deryası filmlo
rioi artık geliniz de ciddi ciddi 
seyrediniz ... 

Hollivudu r ö r m e k 1 e 
en güzel zevkten, sinema ıeyret 
mek zevkinden oldum. 

Orada Betty Grableden baı· 
ka bir de Michole MorraoJa taıııı 
tık ... 

Üstat llive ottiı 
- Bir çokları için şimdi ben 

Churchill \'e Roosvelti rören adam 
deiil «Batty Gralel gören in11o»ım 
değil mi? •. 

Lakin ne kadar ıızak yer o 
Hollivut .. Nevyorktan günlerce 
trenlt: git git bitmiyor •• 

Haiti adasında bir 
ahbapl. .• 

Benim ribi hakiki bir «il· 
yahat delisi'> için ne bu-

lunmu fırsııtl .. Adeta konuşmağa 
doyaaiıyorumı 

- Haiti adasaoı nasıl boldu 
nıız? .. Son derece diolenileceıc bi.r 
yer değil mi? 

- Evet ... Ne derin sükuneti • 
Düşünün kt Haitl ada1ıoda bi· 

Je kendimize ahbab bulduk ... Tilrk 
lere hayran bir Halepli aile ... ile 
bizi evlerin davet ettiler. 

Ben ridemedim. Yalman rit· 
mi~ .. Anlatıyor ... Bu aile meşruti· 
1etten evvel Haitlye ritmiJ ... 

Ye bili tvleriııde damatları 

• 

ve gelinleri ile tam bir Halepli gi· 
bi yaşıyorlarmış ... 

- Böyle uzak yerlerde garip 
tesadüfler in9anıo ne kadar hoşu· 

na ve tuhafına gidiyor. 
- E.vet ... Bir gün de Nav Or 

leasda otelde oturuyordum. Kııpım 
vuruldu. 

içeriye bir kadıo girdi. lngl. 
lizce olarak k~pdini takdim etti: 

- Ben Türküm!.. ismim Mela· 
hat Nazif! .. 

- O halde Türkçe koouşsanı 
za efendim .. dedim. 

Bu sözüm üzerine kadıo sıkıldı, 
kızardı ve: 

Ankara 7 (Hususi muhabiri· 
mizden) - 1942 - 43 mahsul 
mevsimi için hü kamet tarafıodaa 

hububat fiyatlarının yükseltilmesi 
üzerine ot ve saman azami fiyat
ları da hububat fiyatlarına göre 
ayarlanarak 10 • 8 • 942 tarihin· 
den itibaren bütün mevsim boyun. 
ca cari olmak üzere dökme halin· 
de iyi cias ve temiz koru çayır 
otunun kilosu 7 kuruş, tel balye 
iyi cins ve temiz kuru çayır oto· 
nuo kilosu 10, dökme halinde iyi 
cins samamn kilosu 4, balyalanmış 
iyi cins samamo kilosu 7 kuruş 

olarak tesbit olunmuştu. 
Ticaret Vekaleti yeni bir ıir . 

külerle bu fiyatların istihsal edil
dikleri mıntıkanın en çok 25 ki
lometre mesafe dahilinde iıkele, 
istasyon ve diğer tealim mahalle· 
rindeki nihai toptan satış fiyatları 
olduğunu, daha uzak mesafelere nak· 
ledilen ot ve samanlar için 25 inci 
kilometreden itibaren ihtiyari, za· 
ruri nakil masraflarıoıo alıcı tara· 
fıodan tediyesi icabettlği bütün 
valiliklere ve vilayet merkezlerin· 
deki belediyelere timim edilmiş · 
tir . 

Bir Amerikan muhabirinin ha· 
berine göre, Darlanan şimal Afri. 
kada kendisini Frasanın mümessili 
ilan edişi Amerikan başkomutanı· 
oın malOmıttı dışında yapılmış de
ğildir. Ancak, bu anlaşma, bir aı· 
lı:eri anlaşma mahiyet ve hududu· 
na aşmaktadır. 

Diğer tarartao Loodrada Go· 
neral Oö Gol taraftarları Darlan 
aleyhiodeki mücadelelerinde devam 
ediyorlar. 

Macar radyosu bugün şo ha· 
beri vermiştir: 

Sovyet Rusya, Müttefiklerin 
Darlanla işbirliği yapmalarını pro. 
testo etmiştir. Bu protestoya se. 
bep, Amiral Darlanan vak.tile Frao· 
sız · Sovyet münasebetlerinin ke· 
silmesinde mühim bir imil olmuş 
olmasıdır. logiltere hükllmeti, pro
testoya verdiği cevapta, anlaşma. 
nın muvakkat b;r zaman için de· 
vam edeceiini bildirmiştir. 

______ , ________________________________________________ _ 

- Ah, dedi, memleketimden 
o kadar çok zaman evvel çıktım 

ki o güzel lisanı adeta unut· 
tam. 

Petrol ve motorinden 
ahnan gUmrUk resimleri 

C. H. P. idare heyetinde 
vazife taksimi 

Sonra bana macerasını anlattı. 
Modyanos adıada biri ile evlen· 
miş ... 

Aokara 7 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Ticaret Vekaleti, pet
rol ve motoria yağlarından alınan 
gümrük reıimlerioio birleştirilmesi 

Cumhuriyet Hdlk Partisi vlla· 
yet idare heyeti dün toplanarak 
aralarında şu şekilda vazife takıi· 
mi yapmışlardu: 

Vıliyot Parti idare heyeti Re. 
isliğine B. Mustafa Rifat Gülelc, 
katipliğe 8. Kemal Çelilt, muba. 
sipliie B. Daniş Arıkoğlu, Halkevi 
Başkaolıj'ına B. Kemal Satır. 

Amerikada Nev Orleansda be 
ra\ıer berberlik ediyorlarmış. Tür
kiyeyi daima huretle anıyor, ba. 

hakkında bir kanun proiesi hazır. 

layarak mütalaaları ahomak üzere 

ilgili 'Jekilliklere göadermiştir. 
na: 

- Uzun seaelerdonberi ilk 
rördilğüm Türk sizsiniz. 

Geldiğinizi razetelerde oı-.u

yuoca hemen koştoml.. dedi. 

Avukatlar için sigorta 
olmak tmecburlyeti 

kald1rılacak 

lstihlik kooperatifi, üye· 
lerlne pirinç dağıtacak 

Mareşal Peten taraf ındao şi· 
mal Afriıcaya gönderilen General 
Noges de bir nutuk söyllyerek de· 
mlştir ki: 

Sonra ilave etti: 
- Herkes kudretine göre yar· 

dım eder. Ben şu 100 doları Kızıl 
aya göndermek istiyorum. 

Aokara 7 (Huaıusi muhabiri· 
mizden) - Avukatlık kanua pro-

Öğreodiiimize göre, istihlak 
kooperatifi, üyelorinc dağıtılmaıt 
üzere Ceyhaodan 1 O ton pirinç 

« - Mareşal Potonin harp 
esiri vaziyetinde bnlundaj'u fikrin
deyim. Mareıalıo bazı joatler yap· 
mak mecburiyetinde kaldıjı mu
hakkaktır. Bunun sebebi, Fransız 
halkına ve Almaoyada esir bolu. 
nan 1,5 milyon ,Fraosıza bir mu· 
kabelei misilden kotkmasıdır.» 

getirtilecek tir. 

Lutfen siz alıp verir misi· 
niz?. 

jesinin adliye eacümeainde tetki. 

kine başlanmıştır. Bu arada avu

katlar için sigorta olmak mecburi

yetinin kaldmlmasınm projeye bir 
madde ilivesile temini düşünül. 

mektedir. Projenin, intihabı yeni
leme kararı verilmeden Önce mec. 
liste müzakere edileceği bildlril· 
mektedlr. 

Kooperatifin deposu ve satış 
yeri bugünlerde kiralanacak ve 
esaslı surette faaliyete geçilecektir. 

Kendisine sefaret vasıtaslle 

paraı:nı gönderebileceğini söyle· 
dim 

Lakin onuo hali beai müteos-
siretti ... 

- Devamı üçüncüd' -

Bir tayin 
Öğrendiğimize göre Adanada 

Jnhisarlar Başınüdürlüjünde taki. 
bat amiri bulunan Etat Çelebioi· 
lu terfian Malatya takibat amirli· 

.,, ğine tayin edilmiştir. 

Adanada buluoduiu müddetçe 
va.ıifesinl teaaiz ve dürüst ifa eden 
Çolebioğluoa yeni vazifesinde de 
muvaffakiyetler dileriz. 

Milgonluk şehirlerin sayısı 39 a çıktı 
Qn sene evvel dünyada büyük şehirlerin 

aaym 400 imiş; son on yıl içerisinde 
büyük şehirlerin sayısına daha 300 kattlmı~tır. 
Bu demektir ki balkın köyden şehirlere kaç
maması için açılan mücadele neticesiz kalmış · 

tır . 
Bütün kıtaların başında büyük şeblrlerile 

Avıupa g&lmektedir. Avrupada büyük şehirle · 
rln adedi 300 dür, Avrupadan sonra 215 bü· 
yük şehirle Asya relir. 

Bundan ıonra relen Amerikada 115 büyük 
şehir vardır. Afrilı:ada 20, Avostralyada 10 bü 
yük şehir mevcuttur. Bütün bu şflbirlorio her 
birinin nüfusu 100,000 den fazladır. 

Avrupada büyük şohirlerile başta gelen 
Almanyadır. Almanyada büyük şehirlerin adedi 
69 dur. Ondan sonra Büyük Britanya ve ldao· 
da relir. Burada 58 büyük şehir Yardir. hal· 
yada büyük şehirler 24, Fransada 17, İspan
yada 11 dir. 

Amorikada 92 büyük şebrile başta gelen 
Amerika Birleşilı: devletlerdir. Çinin büyük şeh · 
ri 50, Bre1ilyaoın 19 dur. 

Avrupa ve Amorikada oüfosuıı ancak beş. 
te biri şehirlerde yaşarken Avustralyanın Sil· 

kinleri hemen bili istisna şehirlerde y&ıar. 
bavustralyaoın nüfusunun üçte ikisi şehirlerde 
oturur. lnıilterede halkın 45,3 ü şehirlerde 
ikamet eder. 

Oıı seno evvel dürıyada bir milyondan fat · 
\a nüfuslu 20 şehir vardı. Şimdi bu milyonluk 
şehirlerin ıaym 39 za çıkmıştır. Ba 39 şehirde 
90 milyondan fazla nüfus yaıar. En çok mil· 
yonluk nüfuslu ş'hirler Avrupadadır. Bunların 
Hyıaı 15 tir. 

Ondan ıoııra gelen Asyaoın 11 ve Ame· 
rika Birleşik devletlerinin 10 tane milyon nil
fashı şehri vardır. Avusturalyanıo iki, Afrika· 
nın da bir ıahrinin nüfusu bir milyondan fa1· 
ladtrı 

Dünyada mev<.!ut iki milyar ihsanın yüzde 
85 i kOçük is'cio mıntıkalarda yani köylerde 
kulObelerde, yüzde 15 oiıpetl de şehirlerde yaşar. 

Demek ki nüfusun ltöydeo şehirlere akın 
etmesi henüz endişe verocek kadar değildir. 
Bilakis bu harp esnasında şehirlerde hayat pa· 
halılığ'ı ve geçim zorluğu karşısında halk köy· 
de yaşamayı tercıh etmeğe başlamıştır. 

• Parise 10 milyon 
-~~ 

fare hücum etti 
f ran'lız gazetelerinin yazdıklarına göre, fa. 

relerin Parise akınları devam. ediyor. He
sap edildiiine göre, Parist.e on milyondan zi. 
yade fare vardır. 

Bu fareler, mağazaları, kanallırı, depoları, 
evleri ve diğer meskenleri dolduruyorlarmış. 
Yaptıkları tahribat büyükmüş . Sari hastalıklarr 
yaydıkları da başka. 

Daha geçen aene Pariste farelerin imhası 
için tedbirler ahomışh. Bu maksatla bir «fare 
güoü» ilan edilmişti. 

Bu günde farelere karşı amansız mücadele 
açılmıştı. Fare1ıre karşı böyle günlerin, hafta. 
larm tekerrürü bo sone do kararlaştırılmıştır. 

Senede üç defa yavrulayan farelerin adedi 
hiç bir türlü azalamıyormuş. Şehir depolarında 
o ltadar çoj'almışlardır ki kedilor bile fareleri 
avlamaktan çekioiyorlarmış. 

Paris mühondisleri depolarda, fareleri so
ğu~tan dondurarak imha etmeğ'i düşünmüşler 
ve bu kararı tatbfk etmişlerdir. Fakat bir de 
ne görsünler, bir müddet sonra farelerin kıl· 
lart uzamış. Böylelikle yine soğoia dayanarak 
ölmemişl.,r. 

Bulgaristanda da geçenlerde farelerle bir 
mücadele bafta1ı açıldı. Bulgar gazetelerine 
göre, Bulgaristanda farelerin yaptıkları tabri· 
bat IOnedo ÜÇ buçuk milyoo Jevafı feçmekte. 
dir. 

Gazeteler, Bulgariıtanda farelerin imhası 
için halkı teşvik odiei neşriyat yapmaktadırlar. 
Mekteplerde farelerle mücadele hakkında bl· 

rer saatlik konferans verilmiştir. 

• ! ngilterede yiye-
cek tayin/arı 
Elimize lngiltere-d-: yiyec~yınlarma ait 

bir cetvel geçti. Bu cetvele göre daiı· 
tılan başlıca yiyecek maddeleri şudur: 

Et: Çocuklar için haftada 453 gram. Harp· 
ten evvelki sarfiyat 1,3/4 gramdı. 

Yağ: Haftada 225 gram tereyai ve mar• 
garin. Harpton evvelki sarfiyat ., adam başına 
300 gramdı. 

Jambon: Haftada 115 rram. Harpten OV· 

velki sarfiyar 150 gramdı. 
Şeker: Haf tada 230 gramı Harpten evvel· 

ki sarfiyat 453 gramdı. 
Peynir: Haftada 115, çiflik, maden amele· 

siyle bazı işçiler için 350 gram. 
Çay: Haftada 60 gram. Harpten evvel 140 

gramdı. (Beş yaşından küçük çocuklara çay 
tayıoı verilmez.) 

Reçel: Haftada 60 gram, 
Şekerleme ve çikolata: Haftada 30 gram. 

• Yumurta: Ayda 15 tane. Beş yaşından kü. 
çük çocuklarla hamile kadınlara, sütnineler• 
ve bazı hastalara .dört kath verilir. 

Süt: Süt tevzıatı sıkı bir nizama tabi de· 
ği!dir. Şq kadar ki haınile kadınların haftada 
7 ve 12 aylıktan daha küçük çocuklartn 14, 
beş yaşından küçük çocukların yedi, ve bet 
llo 18 yaşında olanlar 3,1/2 litre ve bazı bas· 
tatarın 14 litre süt almaları temin edilmiıtir. 

Mekteplere, hastanelere ve emsali mileHe• 
selere dahi ihtiyaçları olan süt miktarı temin 
edilmi9tir. 

Diğer eşhas mevsimine röre 2,1/2-3 litre 
ıüt alırlar. 

Kışın taze süt azaldıiı zaıııan alelAde nıil•• 
tehHklere ayda bir kutu tekslf edilmiş ıüt v•· 
rillr. Harpten evvelki .oski ıüt sarfiyatı gündt · 
adam baııııa takriben 2/ 5 litre idi, 

ı 
~ 
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Kazancı kısmıgoruz '· 
kazanan/ ara kızmıyoruz, 

1 

Halktan ve devletten 
çalı 1J. mama k şart ile., 

YAZAN 
NECMEDDIN 

1914 harbin· 
de zenginlik 
moda olmuştu. 
Ordolara kok-

SADAK muş konserve 

•atanların kazançları bile yolsuz 
rörülmezdi. Franaada, Amerikada 
bo yüzden sayısız milyonerler tü 
redi. Bana o kadar alışllmıştı ki 
bu türlil zeorinliği ekonoımHlmine 
oyroo bularak Avrupadaki örnek
lerine imrenen «ittihat ve Terak· 
ki•, Türkiyenio yükselmesinde var· 
lıkb bir ımıf ıo üremeaini şart sa
narak devlet zoruyla, iğreti harp 
zenrinleri yetiştirmişti. 

Harp alışverişi, bele ıilih ya· 
pımı balumından milletlerara11 ka · 
pitalizme o kadar tatlı relmişti ki 
Cenevre ıilihlar1 a:ıaltma konf e
ransınm iyi bir sonuca varmasın· 

dan korkan büyük fabrika ve şir· 
ketlerin, bu konferan11 verimıiz 
barakmak makaadile büyük Avru· 
pa basıoı ile bazı politikacılara 
harp tehlikeıini körüklemeleri için 
para dağıttıkları Milletler Cemi· 
yetinin 11kı bir anketile meydana 
çıktı. 

Hubin tebep oldujo bu ka· 
zanç rezaletleri korkoıo ozon za· 
IDan Amerika efkarında, bir daha 
biç bir harbe kar11mamak için baş. 
lıca kayrıyı uyandarmıştı. Bu hal· 
ltre ba aefer me1d•D vermek iı · 
temlyea dewletler Uk İl olarak harp 
zamanında kazançlara k11acak ted
birler aldılar. Her memleket kendi 
rejimine ve çelimin• röre kararlar 
verdi, kananlar çıkardı. Ba alan· 
da en röze ç"rpan karar Amerika 
Comb•n•iıi M,t Razvelt'la yıllık en 
fazla kazancı Jlrm\ bef bin dola· 
ra indirmek itin teklif ettiil ka· 
naadar. 

Amerika dlln)'&DID OD zearin 
memleketidir. Orada kuaaçlar 
aailyoalar, md1arlarla be11plaaar. 
Bundan batka Amerika iri serma
yelerin btıyllk çapta itleri, strb11tçe 
rörDp bııardıjı, Devletin kimıeye 
kallfm&dıtı liberalizmin yardodor. 

Kazancı bo •aretle kıımaa1n 

zearinUt• bö1lece enr•I olmanın 
Mbebi nedir? 

Ceph•l•d• inıaolar ölllrkea, 
halk sıkıntı çekerken bir k111m in· 
ııalınn çok para kazanıp bol hır
cımaııada yokıol rahana inciten, 
ıhlika aykırı bir hareket Hzilmeıl 
IDi? Bu dtltllnce de belki olatandar. 
Noraaal zamanlarda kimnaia rö 
zllne batmıyao, kitinin hakkı ve 
bGni1eti 1ayılan bazı haller kötü 
rnalerd• lialr• dokHur. Aihyan• 

Karlarda açın ilkbahar çiçek· 
leri rlbi kö,nmde de iki rönül ye· 
twdl. Ve çapkın 1armaııklar ıtbi 
birbirlerine itina oluverdiler. Tez 
anlatıp çabak HYİfliler. Fakat, bir 
Sonbahar fiçeii ıibl. •• 

••• 
Ontara ıamurdan ev ve bez 

parfalarındaa bebek J•parak Hclk 
07nadıklarmdanberi tanırdım. Bir 
birine lfik iki çocaktalar. Onların 
isteklerinin yerine relmeıi, barçm
hklarıaıa önllae refilm•li ve •t••· 
lbalarının autanalma11 için A11e· 
ııin 1anıaela AU)'I. Allain yaaıada 

da Aneyl aa .. k klfi1di. Ali ve 
An• ribl kalplerin• bir kir ıtrm .. 
dın, itlerini J&bancı bir lhtiru 
k....,..den HYitebilenlwe ne 

•atlal .. 
S•eler fÖDÜllori olfaalqbttlL 

Biri bir ıol kadar cazip: biri de 
tilin bôlb616 kadar cezbeli iki 
ıöatl aıklataaı cıYlldtıtalat. Ça • 
•ardan evt!lk yerin• bir yara kur· 

dalar. fakat ••f•berlijin il&aı, 
AUala rUv•;lik ılblı•i kirlenme 

lartn karş111nda gülmek, yaslı evin
de şenlik etmek ayıptar. 

Fakat, harp zamanı devletlerin 
aldığı büyllk ekonomi tedbirlerinin 
sadece bu gibi iosanlık duygula· 
rından doğ'doioao sarımak yanlış 
olur. 

Harp denilen can ac11ını zen
rinllk kaynaiı yapmaktaki h1r1 
ne kadar çirkin olursa olsun, ana 
baba gilnlerinde bo çeşit varlık 

toplamanın halka ve devlete ver
diği zararlar yanında bu çirkinlik 
hiç kalır. Paranın aşıra kazançlarla 
küçük bir sınıf elinde toplanma11 
darlığı yapan, pahalılığı arttıran 

başlıca aabep(erden biridir. Soıya · 

li~t düıüncelere dalmadan, geniş 

umanların tecrübeleri bunu lsbat 
etm1ıtir. 

Bu l'ibi tedbirlerde harbe gir· 
miş memleketlerle ateş dışında kal· 
mıı olanlar ayardedilmez. MiJli mü· 
daf aa tedbirleri almıı bir memle 
ketle silih atmaya baıhyaoların 

farkı mal verişinde dejil, sadece 
cana kıymadadır. Harp ekonomi•i 
gibi harp alalilu da - ateş dün· 
yayı ıardıiı 7.aman - her yerde 
birdir. 

Bıınun içindir ki başkalar1na 
bakınca katlandıiımız fedaklrlık· 

lara hiç şaşmamak gerektir. Dü. 
ıünmeli ki Amerika ribi bir mem
lekette yapılacak yeni kanona 
röre, Amerikab zenrinler bizim 
it adamlaram11 yanında fakir kala· 
cıklardar. «Varlık verriıi» ne ba 
röale bakınca hBkGmetia yalnız, 

defllıyoala fiyatlar üzerinde yapa· 
caiı derin te1irdea dolayı deiil, 
ıoayal adalet kayr111 itibarile de 
altlıtı karana ltabetial bir kere 
daha takdir etmemek imkia11zdar. 

Ba vorridea relecek paranın 
blltün devlet emiıyoaaaaaaa tlçte 
birini tataca;ı ve ba kazancın an· 
cak bir iki merkezde ve sayıla bir 
sınıf elinde toplandıiı dOtildülür1e 
dlıainliz bir piyannıo memleketi 
nereye dotna ıGrüklediti kolaycı 

anlaıalar. 

Sa vorriden payı olanların 
bir k11mı, uzan yıllar ıürmüı na· 
maıla emekler, aba teri ve d6rült 
çalaıma Ue birikmit kazanç 1abip· 
lorldir. Onlar, keadllerladen iıt .. 
ailem aeve seve vereceklerdir. Fa· 
kat bir kıımı, mülkiyet hakkma 
YO ıermayeye bGrmet fÖıteren 
Türkiye Camhariyeti ribi bir hür· 
riyet ve kanan memleketinde hal
kı yokıal ve aç barakaak pabaıı· 
na blnbir bile ve ticaret manevra· 
ıile kazandmıı •••etler, yabat 

den, Aneain elinin kınası solma· 
dan onları iki f6nl6k meı'at f11H• 
laranda, birbirinden ayırıverdi. 

iki rüallk rlYeyi, ıavqa yol
ca ederlerkea, iki rünlük r.Un 
Ayı• de arkumdH ayna tatuyor, 
•i•rl• yolc.tak dillyord•, 

••• 
Sınarlar, her )'&adan ıanthyor, 

kav.etler her tarafta bozalayorda. 
Örtabk karma karaıık olmaıta. 
Erkekler cephe le çalqarken uka. 
da kalu taae fellnleriD kınala e(. 
leri tarlada, Hbaa peıind• naıar 
baibyorda. 

Ali takviyecl kınetler içinde 
Kafkulara rönderilmiıı açb;ın, 
IOYIİDD ••dlil azab'a, buretin 
aztarabıaa katlenaıı, hiç bir ıeydon 
yıİm••lf' b., ,.,ı ydcbnaata ai• 
r•t•11ta. 

lbti1ar anDulae karıı Kafk ... 
larclan • elleri havada, .Wl.t «laa· 
tli. batta tatla, rösG rqla v&Ude· 
eltim• baflıjiyle ya&datı mektup· 
larda r.UO AyfMlai de 1evıt hil· 
tnl bildirirkea r8tı6oil r•tirir, 

BUGON s 

ıs n ır A o ll'Vll a n 
seyyahoınon 

maceıraoaıro 

Bonon 1ebebi iıe doian bu 
ikiz çocuklardan birinin ölloıi 

korkusuna karşı bir ihtiyati .~"'1· 
birdir. Şurasını da kaydetmek la:ı:ftit.' 
dırki ananın yanında bırakılmış olan 
çocuk günün birinde ölse dahi 
verilmiş olan föz çocuk geri alı
namaz! .. 

işte Polinezya yerlileri aratın· 
da hemen hemen vahşet olarak 
yalnız ba adet kalmııtır. 

Bu zavallı adamlar ne yaptık
lar~nı bilmiyerek doğan kendi ikiz 
çocu1dar1 için analarmın karnında 

onlara güoah iılemiştir diyerek en 
büyük iftiraya kendileri de inana· 
rak bu güııahın faili addettikleri 
biçare erkek çocuğa günahının 

ceza1101 klümle ödettirmektedirler. 
işte Paboanın bana, rizli Ye 

eararenıiz Boha - Boho ayinleri· 
ne giderken berablilr götürmemiz 
Jizım geldijlnl ıöylediii yeni doğ· 
muı çocuk Polioezya yerlilerinin 
daha dotmadan ifıiraya ujramıı 
ve eaa .. a ölüme mabkOm ikiz 
(ölüm çocuklart) idi. 

Vakıa Paboa bana, ölüme mah· 
kılm bir çocuiu ne için beraber 
götürmek mecburiyetinde olduğu· 

muza anlatmııtı. Esasen ben Pahu· 
anın bo meaelenin iç yüzünü an. 
latmadan evel de Bohu - Bohu 
mabedine bir çocukla beraber gi
dilmesindeki aebebi az çok tahmin 
etmiştim. 

Hiç şüpbeılz ki bu yeni doğan 
zavallı çocuk gizli olarak yapılan 

Boho - Boho ayinleri için tsbii 
bir korbındı. 

Medeniyet ışıjının henüz rir· 
medlii bu vahıet diyarıaan tabii 
ve ilibl rlzellilderi medeni alem· 
lerde dillerde dHtan olarak do. 
laımaktadar. 

Ba g"llzellik diyarını rörmek, 
ona eritmek onan fDıunUr cazibe· 
ıi içeriıinde bir an yqamak bGtüa 

devlet bütçesine atıra malolmat 
kazançlarJar ki timdiye kadar her 
verfiden kaçma yolona balmqtar· 
lar. Banlar da bu Hfer iıtemlye la
temiye, fakat çareıiz vereceklerdir. 
Ba verimleri do, daha liberal mem· 
lekotlerde tatbik edilen 0101lere 

niıbetle hiç kalacaktır. Çilnkü biz· 
deki bu bızirrln ııoıfı , burün A· 
merikah milyonerlere b"akalan ka• 
zaaçla kaldıtı rDa, kendlaiai Hf •· 
lete düımtıı ıayar. 

Ka:zaaanl,.raa, bol para kaza· 
naalaran çojalmuı bir memleket 
içio iyi bir ıe1dir. Fakat ba, azan 
yıllar, ılreldi ve bqarab çahı••· 
laran bin zahmetle, yanı yavq 
biriktirecıtf varlık olarM. Halk ve 
deYlet alııveritinde •• çaba k zen• 
ıin olanlar çıktı! 

Kazancı kumıyoruz, kazanın· 
lara kızmıyoruz. Halktan ve DH· 
lettea çalmmamak t•rtile. 

(Akpm'daa) 

tatlı bir hayal• dalar, iki rtınlük 
nadetinln bir kör karton• karban 
sitmem .. i için allaha yalvarırdı. 

Bir rtn c Kaaalelaki ordaya 
takviye luı••11• dediler, Aliyi 
de oraya fidecek kUYvetlerlo fÖD• 

derdiler. 
Arablıtın çölll zaten adiyle 

aaalan bir yer. Talib iıte ba 11fer 
de Aliyi kıtın en ıoiok bir ma· 
hitladea yazan en yakıcı bir diya. 
naa atb Fakat Ali c katlanmak 
llzım :ıt dedi. v. r•ne katlandı. 

Arabiltu çöberlade bit kaç 
rilnd•, bir matara ıu balabUmekı 
en Hvlnç •erici bfr ıey; hele bir 
harma atacı balap rölreaiade bet 
dakika dinlenebilmek; bolanmıyacak 
feylorden birili. Böylece bu çöllerde 
bir rlnl ıenelere kartıhk olan Oıtln• 
tillil yıı•ylfa Ott.Uk bir de harp he• 
yecaaı kahıar; rökteo tayyare, ,.,. 
den a. ruh, makineli medeni1et 
•Jtlerbı•ı ıBrD ılrl fille •• •eral 

YER YÜZÜ İNSANLARINI 

ESRARI 
9 -

İnsanlar için özlenen ve rörülmHİ 
arzu edilen bir rüya olmuştur. De· 
nilebilir ki bu adalar hakikaten 
güzellik ve aşk adalarıdır. 

Nitekim Havai ve Haitl adala
rınıo güneı ve rö're cennetleri 
halindeki f ovkalide aefiı ve bay· 
rın manzaralara, aşk ıarkılara, dans· 
ları ve denizlerila tabiat tarafından 
insanlara bir varlık olarak 10nol· 
muş güzellik tablosunun sembolik 
bir numoneıidir. 

Bu adalarda ışk 1erl.oıt ola
rak hüküm sürer. 

Atk hürriyeti, hiçbir medeni 
memlekette teaadnf edilemiyecek 
kadar geniıtir. 

Tabiatın inaanlara IGtfettiil 
bu en tatla zevkten Polinezya ada· 
larının iounlara kadar kana kına 
içen ve ondan kim alan inıan ce· · 
miyetlerine pek ender teıadilf edi
lir. 

Polioezyada ister erkek olınn, 
ister kadın olsan evleninceye ka. 
dar aık hürriyetinden ve onun 
nimetlerinden serbeıtçe iıtifade 

etmek hakkırıa 1&biptirler. 

bir şevk ve neşe mabedi ribidir. , 
Şarkılar, dilmbelek aesleri, danslar 
bu obalardan civar koruluklara ve 
Polioezya semalarına kadar yük· 
selir. 

Köyün evlileri ve ihtiyarları da 
bu obalardın yilk1elen ıen ve ı•k· 
rak kahkahaların köpilrdüiü bo 
reoçUk obalarının neşesini uzaktaıı 
tatla tatla dinlerler .. 

Avoıtralyada bir kibaaa ta· 
bavvill eden bayat, bo adalarda 
henüz tafak halinde tatla ve titrek 
bir rüya gibidir ... 

Marıal adalarında iH aşk ileri 
ve daha cömert bir anane haline 
relmiıtlr. 

Ba adalarda aık miaafire ik· 
ram olunur bir meta haline r•I· 
miştir. 

Çilakü Marşal adalarında bir 
eve misafir olduğunuz zaman me· 
deni memleketlerde ikram edilen 
bonbon veya zarif bir kadeh içe· 
riıindeki likör yerine borada nazik 
ve miaafir perver ev aahibl ıize 
renç kıztnın aşlunı ikram eder 1 

YAZAN 

Keadiıine ba mi1afir 
terilen recç Poliaez1a' 
bu cemileye mul-~ 
re, centilmeq, 
vazifeyi ib~ 
bir hediye .. 
ti . - . J 11Jet. 
aı gosterar .. ~')beli• 

Marşal ad&. -.. 
olan adetlerinder-:ı-klild 
b

. . ,. • ., o 
ır mıaa ır evıne aı .. 

ıırada kızı evde bulana\ 
safırine derhal kar111nm 
ram etmekte l'ecikmez. 

Halboki bizim mecl•n 
mız için bir dilello v11ya 
yet sebebi olan bu harek 
şünmeli ki, vahti Marıal l 
da nezaket ve maqeret a 
dan addedilmektedir. 

Palov adalaraaa& IH ba 
taki adet ve ananeler claba 
kadır. 

Burada evli kadmlana 
lar kulilbüne rir..U 
iıe de fakat fevUV: 
rak şo cihetle ,,. 
O da: 

Halbuki bizim medeni Avrupa· 
mızda; vahıl hurafeleri mahkQm 
etmiı yük1ek killtürlü hangi mem· 
leket vardır ki Polinrzya adaları

nın her biri jon Prömiye olao reoç 
erkekleri ve hu biri Prima Don na 
olan renç kızlara kadar renlş bir 
hürriyet kabul etmiı olaon? .. 

Amerika yolculll 

Fakat Polinezya ,adalarında 
Okyanus denizlerinin pırıltılı röz 
yaşlarile ıakrak kahkahaların ka 
matan ozon rövdell, rüzel palmi
yelerlle birer peri k111 ribi boynu 
bükülmüı ajıçlara bile ıanki bir 
HVifmeain nedi içinde faıyolmuı 
ıibidirlerl 

Polinezya - dikkat b•yanl· 
1Un - nhti köylerinde bile beklr 
obaları vardarl .• 

Banlar her kabilenin, her kö
yün beklr evleridir ki haraya ew• 
leamemİf g'HÇ tuzlarla beklr er• 
kerler devam ederler, 

B• ldet ve anaaay• ıöre ka· 
bilenin bekir kız H erkekleri ev 
lHinciye kadar b• ka\Gplere de· 
vam etmek Hlibiyetiae 1abiptiıler. 

Karolin adalarındaki bekir ku· 
IDpleriae devam eden genç kızlar 
iıe ekHriya civar köyleraen ceb
ren kaçıralmlf beklr kızlardır. 

Ba luzların çota beklr obalarm 
ela kuHdıklara paraları biriktirirler 
ve rilnün birinde köylerine dön· 
dükleri zaman beraberlerinde fÖ · 
tilrdüls.lori parayı babalara ve kabi· 
le reiıile paylaıarlarl 

PolineJ& adalarının belrir oba· 
lan her aqam kacaklaraada Hin· 
diıtaD cevizi. Hd,f, iac•. av kut · 
ları bediyelerile ormanlardan veya 
tarlalardan dönen beklr köy d .. 
likanldaraaıa ıea kahkahalarile do
lar. 

Bekar obaları k3yln orta11nda 

plllkürürse .. 

GGalemfı tala• ıa1aaa bile 
rtalerce hıuet riden •• baldata 

bir kona pekllaeti •i•ıaı )'&rabere 

itinde bırakarak yemet• &llf&D H 

vatan müdafaa11na f ıbıan Alinin 

kaderi ona, kıtaılyle, ıabit •• ka· 
mandan heyetli• daha bllyilk bir 
beliye atta: Ordaaan tahammibls 

• e neferlerin takatllz dlftlp 

düımaam bGtiln kavvet ve aletini 
döktttn ıoa kanal mlclafauıam 
netlceai çareliı eaaret olda. 

Llkia cephe•• bir kör karıao· 

la ölmek, eıuett• her rıa izzeti 

aıfiaton bir parça feda ederek ezil. 

mektea daha kolay H elaha feNf· 
Udlr. 

iki ıtınlGk ;.ıtnliıla taatncUa 
alınip makaclderatla 8'era ranıiıa. 
aaaa kadar atbtw Alire, ıöDllo· 

- Baştarafı ikincide - 1 
"Ôrdek,, e nasıl bindik?j 

- Bo ıeyabatte en fazla be 
yecan g .. çirdiiioiz zaman, hangi 
an oldu? .. Meıell o kaza? .. Tay· 
yarenin totu,maaı?" 

- Hayır ... insan yapılacak bir 
şey kalmadıjını dilıüoünce pek 
fazla heyecana, bele korkaya düı
mtlyor. Tuhaf deiil mı? .. Bo kaza· 
dan ıonra kara rör6nilnce ne ak· 
lama reldi bilirmlıiniz? cHa1ata 
muhayyel» de yeni Zelaad aduıa· 
dan bir r0J& ribf bahHlmİftİm. 
Tayyaremiı oraya konsa da Yeni 
Zelaadı, hayata mabayyelde bahaet 
tıjim ba l'•Dçlik rOyamı 1'6rH•
dedim ... H.,ec.n reçirmektea bah 
ıedorken aklama r•ldi. Kanadada 
bizi rarip bir tayyareye bindirdi
ler. Ba tayyare hem karada h•• 
denizde rıdiyorda. Koçlclk tuhaf 
bir t•Y- 8anaala açmak hakltatu 
bir ce1aretti. Binerken de elimiz• 
den cTayyar••is bir kaaa l'•Çirir 
H katiyen dlvacı detiliz.. Kendi 
razamııla bindik.» tarzında im:zalı 

bir senet aldılar. Baaonla açtık. 
Amerlkaya reldik. Bir tayyare fab
rikasını reaiyordak. Bir arahlı. ora
daki mübeadiıl.,.. lif araıandaı 

-Bizi ördti'• bindirdUerl. de
dik. 

TaJJ•r• mlheodiılerl evveli 
ciddt ciddi birbirlerinin yGzGae 
bak.talar. Sonra biri r&ldG H bize 
aorda: 

- Hali onlan kallanaalar var 
mı? Biz o ördekleri 11 ıene evvel 
1atmıştıkl. dedi. 

Bulutlann a t tığı._ 
çimdikler ... 

- T •YJ•r• ıeyabıtl hakikaten 

deki on almaz ba1ret, ııcak lı.om. 

lartla yana yaaa kabaran ve ıuya 

botaldıkça aıtara ile diliamif bir 

manzara uaedea yaralardan dabı 

çok H daha derin bir acı nri)'or· 
da. Gelin Aneaiai dllfGn61or, ak 

••th anneıi rözlnila önlne •• u • 
yor ba bayal• bile doyamadan bir 
lnrill• t•nt• .. ,, ıert c datma 

Jok, ıabtl • dl1or. 

• •• 
Kayde, Alisiadn iki 1medlr 

haber alamayan ibt11ar une, Alili· 

ain lauretial diadinbllm•k için to. 

raaaaa batna• buıyor. Toabol 

relialae bakıyor, r8alerl )'•pnyot. 

V • batörtllllntla bir acaaa röıil • 

ne baıl)'or. lçiad• bıçkın1or. a .. 
ce J•tatıada atbJan f0Cllf9aa 
alul t8ylerk6n •tbru, datllMati 

atla1an rellaltie ras yaflana• ta. 
terlp bir de k•di ,..._. atlat· 

iü.ak lfha fOOet- 1ı11r dda bal· 
...... .....,. .. blblilclea ...... 

nefiı bir ıey .. deiil aı?, 
- 8ilba11a çölde barUl•llcle 

bir ıey ... Ben ıim :Uye kadar d..ıs 
korkaaa yüıüodea çok i.tediji• 
halde Amerikaya ridem•-'tt •. 
Çünkü beni deniz fevkaJAde tatv. 
Halbald işte denizin maaiplijine 
a(ramadan Amerıkaya rid•bildim. 
Ancak havada bir tek mazip van 
Balatlar! .. O uzaktan r•y•t t•lr•· 
ne, litif ve pamak fibi röılaea 
pembe bal•tlar yok ma? Ne ... 
ziplerq •eteneL. Tıpkı kadaala· 
ra harfeadazh k eden, çiıaclık ataa 
D16nue~taizl• 2ibi onlar ela tef 
yareler• ••aallattarlar. Bir tay,. 
reyi yakaladılar mı? O.ıaa •••l· 
zeneıiai bozarlar. SaUarl•r. Neler 
yapmaalar 1 M•bakkak bir k ç ç • 
dık atarlar- Banaa ıçia ttiu • .,.. 
lat reliyorl.a dediler .. ? Ylzlal· 
zil ekfitirdik. Ukln ba kadar k•· 
ıar, kaıar madar? 

O.tada ba ıeyahatte ba)'Nt 
eltili ıoyleri ıormaıtam. Fakat o 
pek ba1retli ıörlamllyorda. Yal. 
Dl• Afrika)'& ihra9 har•k•ti pe 
pan Amerikalılaraa 10jakkuldık· 
larına hayret •tmittlı, 

- Biz Afrikaya çıkmca cAaa. 
ba Ceza)'ird•, Dakarda neler •· 
yor?• diye harıl hani •••t• .an· 
yonaL Baktık Aıaerikalalar blylk 
Wr IOjılkkanWıkla )'er yw rad,o 
dinliyorlar. Radyoda da ıa.,ecaala 
bir ıe1 aalabbyorl.. Mabakkak 
harp havadili dedik. Biru IOlll'a 

anladık ki radyoda bir i.tbol ... 
çı tafıillta verilmekte iq... Ha&. 
baki biz telif içinde '-ruete pea 
ıindeyiz.a 

ıöylüyorı c AH-. JaYnam Alill! • 
GelJa A11e, Mlini tıknpa ya

ndı ...ıne ayd)'f'arak taze r••+ 
nin bahtına J&ktatı tllrklyl .... 
dan11or. 

ip aaluıcakta TOIGll ~ 
Annesi indirip kacapa buıyorı 

Kmdidla d• lnaaacatı bir tul,.tbl 
tek 6llal ha••J• uataralı: tel teİf 
lfareti Japııort 

- Gel. ToRlalia~a baİNW, 
, ... ;.ı, , .. , 

Sabacaktaa aW te......,W 
•1anlaa Toıa11; yatafıda ..a. tef. 
katlrle yatirdıyot. Ona. kentle 
ıu. yok. Fakat •..,.. ki feieli 

lio,...aa klflk ,.... -.. .. 
ol....i 
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METANET ZERAFET Hassasiyet' !i0~:;si:a:;~~:~d::· 1 r~::::::::.·~~ı::::m::::-:::.:..:::•:.~...:~ 
~ ·~ -- Aiansımız namına deniz- AlSARA Y SINIMASlnda ' o - den ve karadan liman ve is· 

il 
tasyona gelecek bil umum hu BU AKŞAM 

za nakli ve istifi depolarımız- - 1 -
. A Dtio bu bat vesairenin depoları mı- lki Büyük ve güzel Filaı birden 

dan vagonlara ve mavuna ve- lki Saatllk neş'e ... Kahkaiıa .. ve Maıiki .. Alamod Bir Operet 
ya motörlere tahmil ve tah· eo güzel kadınlar ... Erıder te9adUf edilen Eğlenceler 
liye işlerimiz bir sene için mü 

// tahide 15/12/942 tarihinemü
sadif salı günü saat (on al· 
tıda) açık eksiltmeye konul

~ MÜŞTERILERıMIZE MÜJDE 
~uz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı 

~,h!!.rJf y ALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 
G-l ~o}e ediniz. 

muştur. 

Talip olanlar her gün ajan 
sımıza müracaatla bu iş hak
kındaki şartnamey~ görebilir. 

2811 

Bir Tashih 

:·~:,~ .. ~~~~~·1ER BAŞECİMEZ 
. <~~· /E ŞERiKI MÜ ESSESESI 

5 Bırinci kanun 942 cu
maertesi günü ilan sahifemiz· 
de çıkan Sümer Bank Ereğli 
Bez Fabrikasına ait 70 M 3 
çam kerestesine ilanında ek
siltme günü 10 birinci kinun 
942 olması lazım gelirken seh· 
ven yanlışlıkla 1 o ikinci k a· 
nun 942 olarak çıkmıştı. elefon: 168 Telgraf: BAŞIEGM~~ 

Tashih ederizr. 

(....,.. i;~~hôrıyet fabrikası müdllrlüğünden : ı 
amaml' •~ri mağaza ve depolar tamamile meşgul oldu

~.fıMsaldar• karşı yaı \·\Gırçırlanan kütlülerden çıkan çiğitleri mu ha• 
a denızalts avcılar.iimiz kalmamıştır. Bu sebeple saygı değer 

i.tuea 0 harb~~ _iğitlerini nıhayet 5 güne kadttr başka !Da· 
•nan. ab~~'-· mı rica ederim. Aksi takdirde S gün için· 

~wc k \.q, üzerinden satmak mecburiyetinde kalacağımdan bu 
_,......_ • u..~tin hitamından sonra müracaat edeceklere satış bedeli 

•t.~rinden çiğitlerini nakte tahvil edeceğimi i\an ederim. 
2812 8-9-10-11-12 ............................................. 

ASRI Sinemada 
SUVARE BU AKŞAM SUVARE 

8,30 8,30 

Bu senenin Şaheserler dizisinden 2 fevkalade film birden 

GECE GÜNEŞi 
Yaratıcıları SONYA HENIE - Ray mllnd 

Ölmez bir aşkıo . . . içli bir Sersrioin Romanı 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

--Sayın Adana Halkının Nazarı Dikkatine 

ftLSARAY ve TAN Sinemaları 
Pek Yakında 

•••••••••••••••••••• 
Son senelerde bir ışi, bir benzeri daha Yaratılamayan en meşhur 

Yıldızların rştirak eltiii Milyonların harcandığı ve üç senelik 
Bir çalışmanın i'ayretile vücude getirilen ve geçen 

Mevsimin en büyüle filmi olarak: Altın madalya Kazanmış olan 

• 
DEır~!~o!oAÇ 

·~·~--

Mııazzam ... Muhteşem ve emsalsiz şaheseri takdim edeceklerdir, 
Kanlı ihtiraslı harkulade Sergüzeştler .• Şövalyelik 

Devrinin en parlak Cr-ngaverlik sahnelerile dolu olan bu 
Harika film Biitün Seyredenleri merak ve 

heyecana düşürecektir. 
___,,,,.._ 

DiKKAT : ilk gece verilecek Şeref Galası için 
Biletler bugünden itibaren satllmaya başlanacaktır. 

ŞAALOKOLMES KAPALI ZARF USULILEEKSILTME llinı 
••••( KRALIN HAZiNESi )•••• Ç k • ) k 

A~la hayret verici maceralar .. Baştan nihayete kadar enar ve am eresteSJ a JDaCa 
-P-EK-Ya-km-da-, H-ey-~:a-~';-dL-

0

:-Mb~-~:-k 
1
-;';M-· s &1-vıtr-t --· Sümer Bank Ereğli (Konya) Bez Fabrikası 

AŞK YILDIZI Şahoscr;odo ~Üd~!~~9.~~z~oe~~htelif işleri için ihtiyacı olın dört· . 
._ ___ .___________________ lük ve beşlik 70 m3 Çam kerestesi kapalı zarf u.sulile eksilt-

Seyhan sıhhat ve içtimai mua- mey;_k08~1fş~~t~.uhammen bedeli 1.100 •• Liradır. 
t ••d•• ı·•"' •• d 3- Muvakkat teminat 577,50 liradır. Vene IDU Uf ugun en: 4- Eksiltme 10 ikinci kanun 942 perşembe günü saat 

Reftk Saydam Merkez Hıfzısıhha müessesesi Çiçek A~ııı 16 da fabrikada toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 
ihtiyacı için kApalı zarf usulile (160) Dana alınacaktır, Bebe· isteklilerin mezkiı.r tarihte münakasaya iştirak etmek üze· 
rinin muhammen bedeli (100) tutarı (16000) lira olup eksilt• re Fabrikada bulunmaları lüzumu ilin olunur. 2804 5·8 
me kapalı zarHa 9/12/942 çarşamba günü saat 15 de Seyhan B ) d• R• t• d 
Sıhhat müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde e e ıye ıyase 10 en 
(1200) lira olan yüzde 7,5 teminat parasını Maliye vezneııine Belediye k~narası et nakliye kamyonuna bir karöser açık 
yatırmış oldukıarı halde 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü eksiltme usulile yaptırılacaktır. 
maddelerine göre teklif mektuplarını komisyona vermeleri ve l- Muhammen bedeli 3500 Jira olup muvakkat teminatı 
Şartnamesini görmek isteyenlerin de sıhhat müdürlüğüne mü 263 liradır. 
racaat etmeleri. 2773 27. ı. 4. 8 - 2 ihalesi l. nçi kanunun on beşinci salı günü saat on 

be~te belediye encümeninde yapıiaçaktır. 
Belediye Riyasetinden 3- Şartnamesi belediye yazı işleri ve kanara müdürlüğün· 

dedir. İsteyenlere parasız gönderilir. 
ı- itfaiye amir ve eratı için 21 çift fotin yaptırılacaktır. 4 ki l · h l 
2-Potialerin mıılzemeai tamamen müteabide aittir. - iste İ erm İ a e günü muayyen saatta muvakkat te· 
3-Yapılacak olan 21 çift fotinlerin n.uhammcn bedeli 588 l'ra olup minatlarını yatırmış bulunduklarma dair makbuzlarile birlikte 

muvakkat teminata 44 lira 10 lcnruştar. belediye encümeninde hazır bulunmalan ilin olunur. 
4-lnal• ıi 10-12-942 cama aünü saat oo beşte adana belediye 2763 25-29-3·8 

dalresiodeki belediye encümeninde yap1lıcalı.tır. I"" ____________________ _ 
5-ljteldilerln ihaleden evvel şartnameyi görmtk v_, muvakkat lemi 

natı yatırm k üzere adana belediye itfaiy~ •rniıl ı iine ve ihale günü mu KADIN ONDOLACI ZeLIHA ayyen saatta belediye encümeoıne rnuracaatları ilan olunur. 
2764 25-29-3-8 

Belediye riyasetinden 
1- Belediye Zabıta memurları için 32 çift F otin yaptın• 

lacaktır. 
-2 Fotinlerin mulıetnesi temamen Müteahhide aittir. 
-3 Yapılacak fotinlerin muhammen bedeli (896) lira olup 

mu vahkat teminatı (6 7) lira (20) kuruştur. 

- 4 İhaleıi 10. 12.942 cuma günü ıaat 15 de belediye en· 
cümeninde yaptlacaktır. 

- 5 Jsteklilerin ihaleden önce F otin nümuoesl ile şartna• 
meyi görmek belediye zabıta müdürlüğüne muvakkat temi• 
natı yatırmak üzere muhasebe müdürJüğline müracaatlan 
ilin olunur. 25-1·5·8 

l111tlyu Sahibi ı CAVlT ORAL l Rifat Y AVEROô1.U 

U. Ff t MWlrlı nk t 8•• 14•1• J" * BUGON Mıtbuıt 

Yeni getirdiğim en .son sistem Öndülasyon makinesile 
altı aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin b~larıda 
süslemekteyim. 

ADRES: Hasar pazar1 mahallesi No. 251 

Adana as. satınalma komsiyonondan= 
1- 3500 kilo koyun eti açık ek•ıltme suretile satm alı· 

nacaktır. 
2- Muhammen bedeli 3850 lira ilk teminatı 288 lira 7 j 

kuruştur. 

3- Evsaf ve şartnamesi het gün komsiyonda görülebilir. 
4- İhalesi 18/12/942 cuma günü saat 11 dedir. 
5-- isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatlarlle bir• 

likte komsiyona .müracaatları. 
2798 3 8· 13· l 7 

====tilMadam Luna-t:::: 
En fazla Şarkıh va dansll Cazip bir tllm 
BAŞ ROLLERDE : Berlin operet Yıldızı 

LIZZI WALDMÜLLER 
Theolingen Paul Kemp 

-2-
Sinemanın üç büyük Karakter Artisti 

BORIS KARLOF- PETER LORRE - BELA LUGOSI 
nin Yarattığı KAY KAYSER Cazmın iştirak ettiği 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

-~I ' Oç ŞEYTANLAR H= 
ı~ ~~ =-- s·:_ ~ l 

TÜRKÇE Muıiki, Esrar, Aşk ve Heyecan filmi. 
DiKKAT : Proğram tam 8.30 da başlar. 

~~~~~~~~~~~·~·~~~~~~~~·~~ 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

Bn Mevsim intihap ettiği en heyecanlı ve en büyük filmlerinden 
birini takdim ediyor Beyaz perdenin ilç meşhur şahsiyeti 

PAUL MUNi 
BORIS KARLOFF ve GEORGE RAFTT 

Ta•afıodao misline ender tesadüf edilen bir befeCao ve meralrn 
Har 'o la de bir mevzu çerçivegi dahilinde Yaratılan 

ALKAPON 
::::(YÜZÜ DAMGALI AOAM ):::: 

Habaset ve Haydutlaioo ika ettiği faciaların eo tüyler ürperticisi 
insan bavsa lıı ve zekasının erişemiyeceği kanlı ihtiras ve 

Cinayetler... Yılmaz gaogaster cesaretinin gaddar ve helecanlı 

Timsah. . . Bütü:ı seyredenleri sonsuz bir merak ve 
Heyecana düşürecek Şaheserler Şlheteri 

il n... IA ~~ ır 1E rNJ ~ 

KANLI KELEPÇE 
Heyecanlı bir polisiye filmi 

ZORONUN İNTİKAMI 
BUyük SUrUvenler illmi 

~·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~··~ 
Adana Belediye Riaysetinden: 

ı- Temizlik işleri hayvanatı için alınacak olan (30000) kilo 
saman açık eksiltmeye konulmuştur, 

2- Samanın beher kilosunun muhammen bedeli sekiz ku 
ruş olup muvakkat teminatı 180 liradır. 

3- ihalesi birinci kanunun 18 inci cuma günü saat on 
beşte Belediye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır 
ısteklilerin ayni gün ve saatte yatırmış oldukları teminat mak· 
buzlarile ?irlikte ~t:lediye .encümenine v~ şartnameyi görmek 
isteyenlerın her gun beledıye muhasebesme müracaatları ilin 
olunur. 2795 2 ·8· 13· 17 

Malatya bez ve iplik f abrlkaları T. A. S • 
Adana cırcır ve Prese Fabrikasından : 

Çiğit A'mbırlarımızm dolmuş bulunması dolayısile fabrika· 
mızda çiğitleri bulunan sayın müşterilerimizin bir hafda zar
fında çiğitlerini kaldırmaları aksi halde yanma tehlikesi mev· 
cut olduğundan vukua gelecek hasardan mesuliyet kabul et· 
meyeceğimiz gibi bu hususta yagacağımız masrafların müşte· 
riye ait olacağını şimdiden ilin eyleriz. 2813 8-10-12 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi satın 
alma Komısyonu başkanlığından 

1- Mersinde Deniz Harp okulu ve Lisesi dahilinde inşa o
lunacak Laboratuvar, Atelye, Tenefüshane ve fabrika ilivesi 
inşaatları 95856 Hra 83 kuruşluk keşif evrakı üzerine 2490 
sayılı kanunun 46 ncı maddesinin (L) fıkraıı mucibince 14 
kinunevvel 942 pazartesi günü saat 15.00 de pazarlık yapı· 
lacaktır. 

2- Muvak~at teminat parası 6042 lira 83 kuruı olup 
bu miktar tcmmat parasının mal sandığına ve teminat mek• 
tubun komisyona tediye edilmesi lazımdır. 

3- Pazarlık Mersinde Deniz harp okulu komutanhj'i bi• 
nasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4- Talipler 942 senesi ticaret odası vesikası ve hamil 
oldukları ehliyet vesikalarını ibraz etmek suretile Mersin Na-
fia Müdürlüğünden ihale gününden üç gün evvel, bu iş içirı 
alacakları ehliyet vesikalarını komisyona ibraz edeceklerdil'· 

S- Talipler; keşif, proje ve şartnameleri her gün Deniz 
Harp okulu komutanlıtından 4 lira 79 kuruı mukabilindt 

&f'tJn alabilirler. 2803 8·11 


