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Vurguncu 
Çok şiddetli 

::~J:~f' Almanlar Bi ngazinintaN 
:r: .• :::;~- liye' edildiğini bildi_riyor 

ceza görecek "~ · · - i Rom mel 
Milli korunma ka-
nunundaki noksan-
1 ı kları telifi edecek 
proje hazırlandı 

Memnulyete alt itleri ihbar edenlere, bulu· 
nan malln tamamının bedeli verilecek 

Ankara 20 {Husaıi muhıbiri
ınizden)- Milli korunma kanunun· 
da görülen noksanları telifi etmek 
nıaksadlyle bir müddettenberi ya · 
pılan hazırlıklar ıona ermiştir. Ha 
zırlnnan yeni preiede, görülen bu 
noksanlıklar ortadarı kaldırılmakta 

ve cezııi müeyyideler bilhassa faz· 
lalaştırılmakt.sdır. 

Projede cezai müeyyideleri ih 
liva eden maddeler şunlardır: «sa· 
nayi müesseıeleri hakkında bükQ
nıetçe istenen malQmatı vermeyen· 
hır, alınan kararlara aykırı hareket 
edenler ihraç satışlarının şartları 
hakkında alınmış kararlara riayet 
etmeyenler 500 liradan 5000 Jiraya 
hdar cezalandırılacaklar, teker 
türünde 1000 liradan 10000 liraya 
kadar para cezasına mabkQm ola· 
caklardır. 

ithal ve ihraç madelerinin tespit 
edilen hükümlerine riyal etmiyon
ler bir aydan bir seneye kadar ha 
piı ve tesbit edilen ihraç ve ithal 
flyatlariyle satışın veya mübayaanın 
Yapıldığı fiyatlar arasındaki fark 
tQtarının yirmi miıli ağır pıra ce. 
tasına mahkQ~ edilecektir. Suçun 
tekerrüründe bo miktar iltl kat 
•rttırılııcaktır. 

Selihiyetli memurlara malOmat 
Vermlyenler, ve1ika ve defterlerini 
töstermeyenler 100 liradan 1000 
liraya kadar, tt kerrüründe 500 
liradan 5000 Urayn kadar para ce· 
zaıı vereceklerdir. 

Sanayi ve maden müesaesele
tinde ve diğer iş yerlerindeki hiz· 
'netlerini mazeretsiz bu müasıeso• 
lerle un değ:rmenlerine ve un f ab
riltalannıı el konarak işletilmeıi 
kararına ııykm hareket edenler, 
"eaaitinakliyelcrin seyrüseferleri 
Ve ücretleri ve çalıştırılmaları hak
kıııdaki kararlara riayet etmeyen• 
lır, hububat, ekmek ve ektirmek 
kararlarına riayet etmeyenler birin· 
el defasında 100 liradan 10000 
liraya kadar, tekerrüründe iki kat 
Ceıa vermekle beraber bir aydan 
btr seneye kadar hapis cezasına 
Çllrptmlaca klardır. 

Hükumetçe yapılan mübeyaaya 

ll'ıtıhalefet eden ticari kredilerin 
l•hdit, tayin ve mon'ino ait karar· 
lır, riayet etmeyen milli müesse· 
'•ler 3000 liradan 50000 liraya 
tadar para ceza11nıı mahkum ola· 
Caklar, tekerrüründe bu miktar 
60oo liradan 100000 liraya kadar 
~llkseltilecelı. tir. 

F.l konulan maddeyi ve yar. 
dıb:ıcı mıılzemeyi teslimden imtina 
bdenler, kaçıranlar , saklayanlar 

1 
unlara teşebbüs edenler ve ban
l~rı hUerek yardım edenler 250 
1'•dao 100000 liraya kadar para 
Cezasına mahlı.Om edilecekler ve 
fllıUarı da musadere olunacaktır. 

Memnuiyet hilafını ve ticaret 
~•k••dile imılit yapın 'le satan· 
lır 10() liradan 1000 liraya kadar, 
'~orrüründe 500 liradan 5000 li· 

General Frankonun Ruzvelte verdiği cevap 

ispanya Hitlere 
Yardım Etmigecek 

Almanya, Frankodan, ispanyanın 
hareket hattı hakkında demeçte 
bulunmasını istedi 

Ankara 20 (R. G.) - Nevyorktan l'eleo bir telgtaf ın haberi ver· 
mektedlr: 

iyi malumat alan Avrupa mahfillerine a-öre, Almanyanın Madrit bü
yük elçiıi şa üç maksatla General Frangoyu Jiyaret etmiştir: 

1 - Vişl Fransanın i12·aliol bildirmek için, 
2 - hpanyamn hareket hattı bakımından General Frankodan bir 

demeçte bulunmuını letemek için, 
3 - lıpanyanın hücuma ujramadıltça taraf•ız kalıp kalmıyacaiını 

öirenmek için. 
General Franko, lıpanya muhariplerden her lıanrl biri tarafından 

lıücuma uğradığı takdirde derhal öte tarafın yardımını lsteyecej'i ceva· 
bını vermiştir. 

Londradan verilen bir habere göre, lıpanın V ııiortoo büyük elçlıi, 
hükumetin tarafsızlık ılyaıetine 'imdiden sonra da devam edeceilnl bil· 
dirmlştlr. 

«Atlaote:t i!imli gazete, bo babı etrafında şunları yazmaktadır: 
«General Franlr.onun Rozvelte verdlii cevap, İspanyanın Hitlere 

yardım etmlyecej'ini ihıaı eylemektedir.• 
Diier bir razete de şöyle demektedir: 
«Hitlerln lıpaoya ile harbtt tutuşma11 ihtimali vardır. Çilnkü bu 

harpte pıtk büyuk önemi olan mevziler ispanyanın elinde buhınmakta• 
dır. ~ 

Amerikalıların görüşüne röre, Hitlerin büyük bir karıı darbe hazır. 
ladıjı muhakkaktır. 

------------------------------------------------------raya kadar p.ıra ctzuıoa mahkum 
olacaklardır. 

Halkın ve milli müdafaanın 
kati ihtiyacı olan maddeler hak
kında alınan kararlar&. riayet el· 
meyenler 500 liradan 5000 liraya 
kadar mahkum olacaklar, tekerrü· 
ründe bu mffl tar 2000 liradan 
SOOCO liraya kadar çıkarılacaktır. 

Teıbit edilen mikdarlar üstüo· 
de stok yapanlar, faaliyet sahaları 
dışında ıtok yapıınler, tüccar ol· 

mayanlardan her haogl bir mad· 
deyi ticaret makııadile biriktiren· 

ler 1000 liradan 10000 liraya ka· 

dar, tekerrüründe 5000 liradan 
50000 liraya kadar para ve ayrıca 

bir seneden 5 seneye kadar haplı 
cezatına mahkum edileceklerdir. 

Her kanri bir maddeyi hüku· 
met tarahndan teıblt edilecek şahsi 

ihtiyaçlar nstünde biriktirenler 50 
liradan 1000 liraya kadar para ce• 

zasına mahkQm edilecekler, teker. 
rüründe iki miıli para cezasına 
ve ayrıca 3 aya kadar hapis olu. 
naca klardır. 

Bu memnu fiillerden herhaua-i 
birini bilerek l~lemej'e te4ebbt\1 

edenler, ba fiillere bilerek yardım 
edenler, yaptıraular 2000 liradan 

100000 liraya kadar para cezuına 

ve 3 seneden 10 ıeneye kadar 
hapiı cezasına mahkum edilecek· 
lcrdir. 

Memnalyete alt işleri haber 
verenlere, balanın malın temam•· 
nın bedeli ıuçladan alınarak ve· 
rilecek ve haber verenio ismi JrİZ· 

li tutulacalttır. Hakiki ihbarda bu· 

luomıyınlır memnu filin azami ce· 
zasile cezalandırılacaklardır. 

Her viliyette ve lüzum görüle· 

cek kaza merkezlerinde 3 azadan 

mürekkep birer ihtikirla mücadele 

heyeti kurulacaktır. Ba heyet aza· 

ıının ikisi belediye encümenleri 

azaaından veya dışarıdan 1eçUecek, 

üçüncilıü de adliye veklletince 
intihap olunacaktır. 

Bu heyetler 8 günde kararla· 
rını verecekler ve bo kararlar kat'i 

olacaktır. ~O liradan 100000 liraya 

kadar pata, dükkin ve maiuaların 

bir aydan bir aeneye kadar kapa
tılm111 cezaları bu heyetler tarı• 

fındau verilebilecektir. 

Kuvvetleri ftgey
lada toplandı 
Bizerteye aftır tanklar çı

karan Mlhvarcller Tunus -
Blzerte arasında tahkimat 
yapıyorlar. 

~w"1'..&..~•~r.:~~,~'*1~t;'.CI~~ 

Kış 
taarruzu 

Sovyetler cepheye 
50 tümenlik 
bir ordunun 

nakline başladılar 
Vi1idf Kal kasta 

mühim bir Sovyet 
muvaffakiyeti ----Ankara 20 (R.G) - Kafkas 

dağlarının şimal kapısını teşkil e 

eden Viladi kafkasdaki muharebe

ler hakkında Sovyetler bnrün ola· 

ian Ü•tü bir teblii neşretmişler, 

Almanların tam b!r yenilmeye uğ-. 

radıklarını bildirmişlerdir. 

Almanların 13 ncü tank tüme 

nlyle bir piyade olayı ve mütead· 

dit takımlar imha olunmuş; 140 

tank, 36 uzun menzilli top, yüz

den fazla a;ır makineli tüfek, bir 

milyondan fada tüfek mermlıi elo 

geçirilmiştir. 

Y aj-an şiddetli karlar dolayı· 

siyle bütün cephelerde muharebe· 

ler durmuştur. 

Sovyetlerln kış taarruza için 

Slberyeda yaşayan kimHlerden 50 
tümenlik bir ordu hazırladıkları 
ve cepheye uakline baıladıkları 

haber verilmektedir. .. 
Memurlar tarafından 

doldurulacak beyanna· 
me ve cetveller geldl 

Memurlara verilecek tayla ve 
puasıı eşya hak~ında Maliye Ve

kaletinden Vilayetlere bir tamim 

yapıhııı~tır. Dlier taraftan, reyim 

eşyasının temin ve tevzii şekli bak· 

kında hazırlanan talimatname ile 

memurlar tarafından doldarolacak 

beyannameler de vııliliklere gön· 

derllmiştir. 

Talimatnameye rôre, hoıu.t 

idareler, belediyeler ve 3659 sayılı 

kanona tibl müesse1eler elbiselik 

kumaşları kendileri tevıl edecek· 

ferinden beyanname ve cetveller 

yalnız tımumi muvazene ve mülhak 

bUtçell daireler memıır ve müslıh. 

demlerlle ıabay ve askert memur

lar tarafındın doldurulacaktır. 

1Almartlar vaziyeti 
düzeltmek için 

Doğudan, Norveçten ve Fransa
d.an hava birlikleri çekiyorlar 

Rabat 20 ( a. a. ) - 17 son 1 
teşrinde h'r.!nci orduonn kuvvetli 
devriyeleri Tonusun şimal kıyı böl. 
resinde makineli Alman müfreze· 
lerile tema1& geçmiştir. Oilşmanın 1 
savaşa iıtirak eden 30 taniıodan 

8 i tahrip edilmiştir. Birkaç lnglliz 
tanktavar topayle aiır top nvaş 

dışı olmuştur. 

Başka bir çarpışmada 3 Al
man tankı daha tahrip edilmiş ve 
tanklarla işbirliği eden Alman kı
taları çekilmek zoruoda kalmıştır. 

Müttefik paraş{Uçülerl dün rece 
Mihverin 6 zırhlı arab111nı tahrip 
etmiş, bir miktar esir alınmııtır. 

Almanlar Bizerteye birkaç a· 
iır tank çıkarmağ-a muvaffak ol. 
muşlardır. Gabese de hafif tanklar 
çıkarılmıştır. Buraya uçakla geti
rilen 200 Alman piy ıdesi Fransız 
aıker)orinin makavematlne raimen 
Gabes belediye dairesiyle kışlayı 
ele geçirmiıtlr. 

Vişi 20 (a.a) -T•ncadan re· 
len ve radyoda verilen bir haber, 
General Arzenbaverin ıimal Afri· 
kada Aorlo • Sakıoolar tarafından 
lşral edilen topraklarda umumi H· 

ferberlik ilin ettij'ini bildiriyor. 

Londra 20 (a.a) - Fas rad
yosu, birinci ordunun Tonasta Al. 
manlara karşı hareketlerde bulun
daj'unu ve 1 l Alman tankının tah· 
rip eclildliinl bildirmi;•tir. Salihl· 
yetil Lond!'a mahfilleri bu haberi 
teyit ediyor. 

Berlin20 (a.aı-Salilılyetli Alman 
mahfillerinden blldirilditine göre, 
Cezayirden gelen ve Tunus top· 
raklarında ıahil boyunca ilerleyen 
birinci İngiliz orduıuna baj'lı kav· 
vet\i birlikler Tabakaya varmıştır. 
Borada iki tarafın keşif mnfreze· 
leri arasında ilk çarpışmalar ol. 
muş ve lnrilizlerden esirler ahn· 
mııtır. Tabaka Cezayir hududun· 
dao 30 kilometre azakta bir To
nu• limanıdır. 

Ankara 20 (R. G.) -Buıünkü 
Alman reımi tebliği, bütün askeri 
teslılerin tahribinden ıonra Binra· 
zinin tabliye edildiğini bildirmittir. 
Bir Kahire tebllj'inde ise, Britanya 
kıtalarıoın şehrin çok yakınlarıııa 

ulaım14 oldukları kaydedilmektedir. 
Sekizinci laa-iliz orda!lo A~e

dabya lıtlkametiode ileri hareke. 
tine devam ediyor. Rommıl kuv-

vetlarinin El • Ageylada toplaomı4 
olduğa haber verilmektedır. 

Harekltın başındanberi lnglliz. 
lor 120 uçak iniş meydanı ele re· 
çirmişler, 500 den fazla tahrip 
edilmiş veya edilmemiş uçak zap• 
tetmişlerdlr. 

Harekatın ilk rünlerlnde eıir 
edilen Alman renerah lngiltereye 
getirilmiştir. 

Ankara 20 (R. G.) - Bizerte· 
oin 70 kilometre batıımda mütte• 
fik kuvvetlerle Mihver kuvvetleri 
ara1ında vultua relea ilk çarpıı· 
mada Almanların reri püskürtnl· 
dO,iü bildirilmekte, Fransız asker• 
lerinin mOtteflklerle yanyana mu
hrrebe etmekte olduklarına işaret 
edilmektedir. 

Tonuıa havadan ve denizden 
1retlrilen Mihver kuvvetlerinin, Ta· 
nus- Bizerte arasında tahkimata 
hazırlandıkları haber verilmektedir. 

Asıl onıurlar henüz mohare• 
beye girmemişlerdir. 

·italyada 
korku! 

"İtalya için mukadde· 
rat saati çalmağa 

başladı!,, 
Ankara 20 (R• G.) - Bugün 

Londra radyosu ıaoları söylemiştir: 
Roll:la radyoıa «İtalya için mu. 

kadder t saati çalmaiı bıılamışhr. 
Teşebbüıü eJo alan Britanya ve 
Amerika kuvvetleri Avrupayı teb • 
dit etmektedir.> demiştir. . 

Sallbiyetli Fışlıt makamları • ltalyada her türlü ihtimale karşı 
hazır ba1unmak lbımgeldliini ıöy· 
lemektedlrler. 

Hangisi doğru? 
J..nkara 20 (R. G.) - Afrika. 

da bulanan 4\miral Darlan, Fas 
radyoıile F rannı: aıkerlerine hitap 
etmlt ve demiştir ki: 

Mareşal Polenin bana vernıiı 
oldaiu emirleri yapıyorum, Sizler-ı 

den vatanımız, Mıreıılimiz için 
itaat iıtlyoram,ıt 

Aynı rüode Mareıal Peten de 
F'ranııızlara radyo ile bir hitapta 
bulonmoı ve şunlara ıöylemlştir: 

«Fransızlara llyık olmayıd 
Şeflere itaat etaıeylniz. V azifenlz 
mlltttfiklere IDakavemet ıtmıktlrı• 
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R6p6rtaj 
Amerikan askeri 
'kamplarında hayat 

de Ge. 
Hususi bir birlik, 

kur'a efradını eğlen· 

dirmek için 40 mil· 
yon Türk lirası topla-

Ba, şimdiye 

kadar rörtllmemiı 
bir blrUk manza-

ruı t91kil eder. 

Bundan Ame 
rlkahlann hma· 
ıaadakl kHin azim 

ve kararlan an· 
laşılır. 

mıştır. 

Gıll•p enstitüsü 
fıodaa yapı· 

bir uaştrım• 

Bu kamplarda her 
hafta suvareler ve ha 
lolar tertip edilmek
te, Amerikan askeri 
kadınlı erkekli eğlen· 
mektedir. 

Yapılan ıon 

dailar, büyilk •k· 
11riyetia, Hferber 

edilmemit olan 
bütün erkek ve 
kadınlann bism .. 
te alınmaları, b& 

tiln iıtihaallerial 

sillblanma1a tabaİI 
etmiyecek olu 

röre 1941 senesi ataıto1anda 
~erikan milleti, Rns makıvemeti 

doiarduiu tesir altında Alman 
"a kartı harbe girmek lirini be· 

miştir. 
A•erikalalar, kendilerini derin 

sarette yaralayan l Pearl Har-
baıkıuından sonra IH Mbınız 

IHafÇı daramaaa almışlardır. 
Barüo razete idare hanelerine 
yattan ve hv cinsteıı kimse· 
tarafından mektuplar yai'ıaak· 

tiachr. 
Banlar, mektuplarında: •Harp 

lelerine uasıl faydalı olacıklarını» 
10rmakta ve hükficaetin, yardımla· 
11111 iıt-emlı olmaıJDdan dolayı 
teesıQf etmektedirler. 

intizar vaziyeti, öyle bit rer 
plik dotarayor ki, en küçük çar 
ppaa, Amerikahlann kilçük bir 
aavaffakiyeti, önemi ile müteaasip 
olmayaa 1aakılar ayandnıaakta, ba 
aaceraların kahramanları cTokyo
,. boabardıman etm:ş olao adam• 
slbi omazlar ilzerinde taıınmakta· ... 

Halk, dünyayı dolatan aşm 
IJlaserlik ve ıtırı kötümserlik ce
reyanlanna kolaylıkla kapdmıkta· . .,. 

Halkın azim ve karar1 pek bü 
Jlk, emniyet ve itimadı ekHriya 
prar ile karııık oldaiu için bir 
ulafma fikri ull akıldan bile r• 

çı;••ktedir. 
ıtiblalit Nazm Domald Nılaon 

büt&n endibtrileria dewletleıtlril• 
mHI, bütiln rrevcilerln 1eferber 
edilmesi, tam ve mutlak tevzi ve
sikuı u1alüoiln tatbiki fikrini ka
bal etmekte balandatuna röıte-
rir. 

Bagün aileler, benilz mıhra
miyıtlere airamam11lard1r. Yqama 
seviyesi, lnrlltere ve Almınyada
kinden çok ylikHktir. 

1914 seneıiodeaberl, ücretler 
yüzde 115 arttıtı halde bayat p .. 
hablıtı yalnız yllzde kırka var••ı· 
tar. Ücretler, harb bqhyabdanbe
ri yüzde 48 niıpetlnde arttmlmıı· 
tır. 

Amerikada bayat, salh z•ma· 
nındaki fibi devam ediyor. Harfct 
manzara, yalnız askeri merkezler
de yahat ta harp •dGıtrlıfnln fev 
kafide geliştiil fıbrikılarda detfı 
miıtir. 

Mabakkak olan bir şe1 varaa, 
Amerikalılano yürektul kopan 
kahkahalara Nevyorkta daha nadir 
oluyor. 

Delikanlıların A1kere alJnmuı 
aileleri tarafından vakar •• ciddi
yetle karıılanıyor, Amerikanın di
jer bir hasasiyeti de ukerUk ha· 
yatının Avrapada olda;a gibi ıi· 
vll bayat ile tam bir ıarette allka 
aın k•ilmeıini ferektir .. mesidlr. 
Mavıkkat bir zaman meılek deflı 
tiriliyor. 

Amerikan askeri, bOy&k bir 
konforla iıkin we iaşe edilmekte 
ve rarip11ıaemt1i lçia aıkerlikte 
kendi sanat ve muleiine ayran 

BUGON 

Şekerden harp 
malzemesi 
Jıponlar tarafından lıral edi 

len Filipin, Cava, Bomeo adalars 
çok ş:ker kamrşı yetiştirir. Bun
dan çıkarılan şeker başka yeri•· 
re rönderilirdt. 

Şimdi sevkiyat yapılamadı· 
tından Japonlar şu iki tedbiri dü 
şlnmüılerdir. 

1 - Şeker kamışı yetqtiren 
tarlalardan bir k11mının pamuk ve 
pirinç yetif tlrmete tahsisi. 

2 - Şeker kamışından sana· 
yide kallanılacak fıydalı madd .. 
ler çıkanlma11. 

Can aduı ile Filipin adala· 
nadaki ıeker kamqı tarlalarından 
bir kısmına ıimdiden pirinç H 

pamuk ekilmiftlr. 

MahaUi balkın ve Japonların 
ihtiyacına yetecek miktardan fu· 
la şekerler sanayide kullanılacak 
maddeler çıkanlmak ilzere haıu· 
ıi fabrikalara Hvkolunayor. 

Çilnkü şektrdea batbanol 
İlmindeki madde çıkırılmaktadar. 

Ba madde boyaların halledllmealn 
de kallandmaktadır. 

Bathanolden bir de lıooktan 
ismindeki tayyarelerde kullanılan 
saoi benzinin maddei aıliyesi el· 
de edilmektedir. 

Ba aaretle fazla şekerlerden 
çok lilzamla olan aanayi we barb 
maddesi çıkanlma\tadır. 

• 
Vaplll' /i· lsveçll bir va 

par sahibi, 
gaUarı d• toolak .. ki bir 
on misli vaparana 750 

,.,.,,,.,, bin lnriliz Uta. 
......... iııiıııııiiııi ............. 

sına 1atm11br. Vapara 1933 sene 
ılnde 80 bin •terllne satan .al•11 
tı. Umumiyetle vapar fiyatları on 
mİlllnden fazla yükıelmiıtir. 

Hana sebep vaparların mille· 
madlyen batırılmaııdar. 

1939 da denizlerdeki vapur• 
ların mecmua tonu 67 milyonda. 

3 sene içinde banan 21 milyoana 
batarılmqtar. 

Varlık vergisinin tatbikatı dolayısila 

Gayrimenkuller 
Ozerinde yapılacak muamele 
_ Mükelleflerin gayri men· 

-
kulleri devlet alacağına 

kanuni teminat kartı 
sayılıyor 

-
-

Ankara 20 ( Hmasi mahıbirimizden ) - Tapa ve Kadastro Umum 
müdürlüiü, tapa mildürllllderine Varlık verrilloin tatbikata mlnasebeti· 
le rayrimenkaller üzerinde yapılacak muamelenin ıekU hakkında bir 
teblii röndermiftir. Tebliide töyle denilmektedar: 

Varlık verrlsi kanananun h&kümlerine röre, bu ""fi ile milkellef 
olu borçlaların rayrimenkalleti devlet alacağına k&111 kaoani teminat 
hilkmüodedir. Bu teminat hlikmüntln icra kablliyetl ilc;üocü ıabıaların 
bakakanan koran1DU1 bakımından bu verri lle mükellef olanlır1a yapa· 
cakları her türlil temliki ve tak,tdi taaarrufların da Varidat idarelerin· 
den ıoralması vul kananan makıadına ayran rörillmüı olduiandan ta 
pa sicilleri üzerinde temlikt ve takyidi tasarrafların icrası için evvel • 
emirde keyfiyetin alikadır varidat ldareıln•en ıoralma11 huıa1anan göz 
öaünde tatalmaıı lbımrellr. 

Müıadere edil•rek veya baıka bir nbep!e Mtıl .. k üzere mal dai· 
relerine tetllm olanmuı •1Janın satıı ıekli hakkında Tlcuet H Maliye 
wekillikleri arasında basıl olan matabıkata röre, ba rlbi .. u.r , ...... 
lar dahil1n '• satılacaktır: 

1 - Reımi dairelerin ihtiyacını karııla7acak olanların bedel takdi· 
ri ıaretile ba dairelere ve resmi dairelere ilzama olmıyın1ann IH 
mahalli Sümerbank Htış maianlanna veya on.a .. devrolunacaktJr. 

2 - Ba şekiller tatbik olanamadıtı taktirde mal dairelerince art· 
tırma asalü ile 1atalacaktar. Ancak ba ıaretle arttırmaya çıkarılacak 
maddelere mabalh betedlyelerce koaalmaı azami bir fiyat haddi mevcat 
ise artırmaya ba fiyat bolanancaya kadar devam edilecek ve ayaı fiyat· 
le müteaddit talip zabur ederH aralarında kar'a çekilecektir. 

Azami fiyatları teıbit edilmemiş maddelerin iM ıerbeat arttırma 
netlceıinde en yükHk bedeli verecek taliplerine ihalesi ile satqlar te
klmül ettirilecektir. 

~~-----------------------------------------------
ımemurln muhakemat 1 
kanununda yapılacak 

d•lltlkllkler 
Ankara 20 (Hu1aıi muhabiri· 

mizdeo) - Memurin mubakenııt 
kanaoanda bazı deiitiklik yapmak 
maksadile yenidtn çalıımalara bat· 
lanmqtır. Bartıh Adliye Vekaletin· 
de allkadar V ekllet milm ... m .. 
rlnden mürekkep bir komilyoa 
proje eıularını rözden reçlrmlıtir. 

H111rlanmakta olan ba proje 
Ue memarin mahak .. ıt kanununun 
hükümleri daha çok tahdit edil· 
mektedlr. Memurların memuriyet 
vazif•inden mGtevelUt yapacakları 
ıuçlar proi~nin mabtHasını tetkil 
etmiı olacaktır. 

Sigara tlplerl tahdit 
edilecek 

Aakua 20 (Haıaıi mahabirl
misdea) - Bir mlddett•beri sira· 
ralarda rörülen nedreti bertaraf 
etmek mabadUe yeni bazı tetkik-
ler yapdmakta oldaia haber verll· 
mektedir. Söylendiiine röre, mev· 
cat slraraların cinai muayyen bir 
kaç tipe irca olanacak ve bv iıle 
milteraflk olarak fiyatlara da ba 
rilnkil murafları kar1ıla1acak ıe· 
kllde bir mlkdar zam yapdacaktır. 

Vlllr•t umumi mecll• 
••çimi 

Ôirendiifmlze fÔre, ba aJJO 
25 inci çarpmba rtıntl Vil&yet 
amaei meclis azalttı ••çimi yapı· 
lıcaktar. 

1 
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llt.tisat 

Fiyat 
Politikası 

1918 den 
Y A Z A N aonraki rama• 

R.- Tekell na röz atacak 
olanak, orada 

._v_11_1u_e_k_M-iib_e_a_d_••_. firat politika-

ııadan ziyade, devletler aruı ti• 
caret politikaıının mevzabahsedil· 
dijini l'Örilrb. Barüa İle fiyat 
meselesi hakkındaki düıünceler 
ön aafta balanmaktadır. Zira fiyat 
evrakı nakdiye kıymetinin artık 

temelini tetkil etmektedir. 
Evrakı nakdiye kıymetinin 1ablt 

kahpın, kartibiı olarak elde edi· 
lıbilen efYaya röre maka,... •t· 
mek mecbariyetindeyiz. Eğer pa· 
raaıa kıymetinin 1ablt kalması İl• 
tenlliyorsa, flyatlann esaılı bir de-
iişikliğe maraz kalmamama aza• 
mi itina etmek mecbarlyeti vardır. 
Banan için dlier milhim prtlar 
meyanında ilk önce memleket da. 
bilinde fertlerin eroittlljinia öatı. 
ne set çekmek llzımdır. Harp do. 
layısile hasal olan vaziyet, arzede-
cek bir ıeyi olan berk••. her sa• 
hada ba fınattan iıtifade ederek 
verecekleri mala çok karıalık İl· 
temeleri, yani flratlara yilkaeltme. 
leri, imklınaı veriyor. Memleket 
dahilinde ba ferdi el'oiatllii k1ra. 
rak sabit fiyatlar temin etmek fi. 
yat politikannın eıaı vazifHini teı• 
lr.11 eder. 

Fiyat politikaıanda rol oynıyan 
iki mühim lmil vardır: lstibaıl, 
daiıtma. 

istihsalin artmlmaıı: 
Serbest iktiıadın fiyat siıtemi 

de serbeıttir. Ba fiyat ıiltemi harp 
zamanında istihsali artırmak için 
belki çok sahalarda iyi neticeler 
verebilir. Çok hallerde lnlrir olan· 
mayacak bir hakikat varsa, fiyat· 
ların yilkselmeıl, istibaalln artırıl· 
masına ve ba lstib11l ile airqu· 
ların pwklerini artarmaia yardım 
eder. 

Daiıtma m•elul: 
Gözct.a kaçırılmamaıı lbım 

bir keyfiyet vana, o da iktisatta 
yalnız iıtibaaUn deiil, ayni zaman• 
da daiıt•anıo bily&k bir rol oy• 
nadıiıdır • Daiıtma problemine 
memleketfmlzde ehemmiyetine ay• 
ra11 olmayan derecede kıymet ... 
rilmektedlr. Çekilen ııkıntalann İl
tlbaalln ubiından oldaiana ve 
ona artırmak lc;in çok bilyOk ray• 
ret röstermımlı lcabettljiai her 
rOn tekr.,layarak yalnız etJalann 
iıtibsallae yardım eden va1ıtalara 
kıymet verirken hepimizin röıün· 
den kaçan nokta daiıtmanıo ehe•· 
mlyetidlr. 

- Devamı dördilncilde -

Aaerikaa konrteıiodı, Ameri
ba harp iıtihıalihaın 1941 HDe· 
•denberi üç misli arttıtını açıi'a 
nrdaia zaman mazaffer bir sefer
•• dönen ralip bir baıkomatan 
tlbi katlanmııtar. 

hizmetler istenmektedir. 

Askeri kamplarda bulanan ma '•----------------------------------------------------. 

iazalar, iyi bir ıarette cibazlaod·- General Aleksander 
Amerikalılar, hili ezici bir ha 

va iıtilolüiil sayeılnde k•ndllerln· 
ce ba kadar kıymetli olan )atıma 
tarz.larmt, özel hürriyetlerini ve 

bnllarun mabıfaza edeceklerini dO 
flnilforlar. 

Ba baildak, nazari deiildir. 
Derin bir ihtiyacın mabaulüdilr 

Bir Amerikalı, Anapa hakkın 
da ne ititlr ve ne dayarH midHi 
Dl bolandırır. Oıt• halli Amerika. 
blar, hiç bir zaman ar11almal ıl· 
,...tıa teferrilatanı kavramamlflar
cbr. 

Fakat amnlyet hielerl yarılan· 

•ıktaa sonra bütiln harb böl••••· 
rlade cereyan eden 11ker1 hare
ketleri ve diplomatik görüşmeleri 
pak bOyilk bir dikkatle takibedl· 

1orlar. 
Amerikalılarm habr r alma va-

11laları araıında raıılyo ıplkerleri 
pak büyilk rol oynuyorlar. Halkın 
eo çok betendiii ıözcD, mahakkak 
8. Rooıveltin ta kendiaidir. 

Gallmp eaıtitıbilnla tahmlale· 
rlae g&rı Pearl Huboar bukıaından 
10Dra B. Rooıveltin taraftarları 
ylıde 84 e farlımıı ve nihayet 
Jlad• 78 de karar kılmqtJr. 
B. Cburçillin Amerikalılar ara11n
clakl raibet ve mahabbet derecesi 
.. yOzde 78 dir. 

Birleşlk Amerika.ta milli bir· 
lik haııl olmaıtu. ilk defa 

olarak ticaret od111, fabrilLatör bir 
6ji, A-ikan it federuyoH Ue 
fabrikatörler orsan~oolan koar· 
Nil milme11illerl, hep birlikte 23 
._.uda B. RooıHlt ..,......... 

flab•l edllmltlerdir, 

ralmııtır. Huıui bir birlik, kara ef 1 1 
radını •ilenclirmek ic;in 30 milyon Gün Q n a_ ~ a m 1 ar~ 
dolar, yani T&rk parasile 40 mll· _ _ 

(lnglllz Orl•t•rk B•tkomut•nı) yon liraya yıkın para toplamıı 
tır. 

Her hafta 1avareler ve balo
lar tertip edilmekte ve civardaki 
bütün r•nç kadınlar hanlara itti· 
rik eylemekte ve yeni doıtlak 
lar karalmaktad1r. 

Bundan dolayı akıamları bO· 
tiln Amerikanın mınzaruı 1alh n 
zamanmdakinden daha canbdar. 
Şana da anatmamak llzımdır ki, 
evlenmemiı olan bir Amerikan 
eri ayda 50 dolar (takriben altmıt 
lira) aylak almakta, banan da lo 
kantalaran, kıraathanelerin, sinema 
ve otellerin işleri artmaktadır. Ev. 
l••• adedi fevkalade artmış· 
tar. 

Harp, diier Nhalarda d• te
ıirini röst•mektedir. Mesell Nev. 
yorktaki Colambla lalnnit•i, yu 
ıömestrelerinin en baruetlWal ... 
çlrmlttir. 

Nevyorkun bilyOk mulkl ıta
dında akşamları, her ırk ve clu. 
ten binlerce intan, açık havada 
verilen koaserleri dinliyor. Bltlln 
bu haller, harp içindeki Amerika 
nlD çebreslaİ fÖlterir, 

V•rlık verıl•I verecek: 
lerln ll•le•I hezırlanıror 

Varlık ::werrisl komisyona ilk 
toplant11ını ÖnQzmOzdeki paıarteai 
fünil yapacaktır. Kuan9ları •• 
varlakluı itibarile verfi •evzaaaı 
rirecıklerln liltelerl buırlaa••t• 
ltaf'-'ttır. 

ınfillzlerin Ortaıark kavwet· 
leri Bııkomatanı Sir Hırold 

Aleksanderin phıiyetlni izıb için 
ıa fıkrayı anlabyorlan 

Son harpten bir kaç yıl evvel 
Alder1hot'ta bir kaç 7ilkıek kim· 
•elerln buaranda, bilyilk bir aı· 
kert manevra yapıhyorda. Bn ma· 
nevraya, (ieneral, düşman taralı 
temall edeo kav.retlerin komutanı 
olarak lıtitak et•lıti. Tam vazi. 
yet tamamlyle kendi lehine laki
taf etmlye baıladıiı bir ıırada dö. 
illfila hakemi taraflndan ı catq 
k11l• emri reldl. 

Slr Harold birden parlıyarak: 
- Ne ?? Diye ha7lrtrdı, ba· 

zı efendilerin karnı acıkbia için 
ben zaferimden mi olacıtım? 

v. emri hiç dayma•11 ribi 
muavwet dütmanını ta .. miyle im· 
ba eden• kadar manevraya devam 

etti. H 1 ' lıte bu fıkra Slr aro dan 
bltla tarakkilini meydana kor. 
M•letine olan aıkı. muharebede· 
ki ataf•anbtı, lçtimat ve monden 
kaidelere olan aldırmazlıtı ban· 
dan tok iyi anlıtılır. Ba yuadılı· 
ıı bUaa ona2 aleyhlne olmqtar. 
Harp dalnli otoriteleri onan •Jlal 
olmamuıadan •mirleri oldap rlbl 
tellkki etmem•lnd• tiklyetçl 
olmakla beraber y&U.k kabW,.tf. 
nl de takdir etmektedirler. 

Sir Harold 1891 sen .. lnde lr
lıada da dotmaıtar. Sekten sene. 
denberi ln,.Utere ordu•nda misil· 
ne teaadOf edilmemlf bir hızla 
metlejindt llerlemlttir. 1914 sa•~ 

ıinde, yirmi Gç yaşında iken yilz· 
beıı riltbeslle Frensada döiilımnı 
ve Looı'ta Military Crou'a kazan• 
mqtar. iki sene ıonra da sonsuz 
ceıareti yüzilnden karmay ıeçilmiş 
ve kendiıine bir bataryanın ka· 
mandaalıiı tevdi edllmittlr. 

Somme mobarebeainde DlstiDf• 
nlıhed Service Order ile L-.ion 
d'hoanenr nipnını almııtır. 1917 
de 26 yaşında iken blobqı olmaı· 
tar. 1918 de m&tarekeden sonra 
yeol doi'an Letonya bükOmetinln 
tamamlyJe teşekk&lilae kader ora-
da kalmak vazlfeıiyl• Rı.ayı rön. 
derilqtir, 

lnriltereye döndilktea •onra 
binbaıı Aleksander ordaya ıpora 
aokmakla çok meşral olmaflur. 
VBcat buekederinin bir ukerla 
yetlfm11inde çok ehemmiyeti ol. 
daia kaaaatbıde idi. • Aleksander her zaman r6tbe· 

sindeki sabayların en renci 
olmaıtur. 34 yatında albay ve 45 
yqında, 1936 da da la.ay komt1• 
tanı olmqtar. 1939 da harbin ill· 
oında, birinci ttlmeaia bqında Fran 
.. cephesine röaclerU.lt .,. bir 
kaç haf ta sonra kendisine birinci 
kolorduan komatanbj'I verilmlftlr. 
Bu t&JİDİ ona Dunk.,qat ç•killtin
deki talihsiz rolO yıpmıya •ecbar 
etmiıtir. Ba çıkilifin feci bir be· 
llmet halini alma ... ında Aleksın· 
derin b670k bir soj'akkanhlıldı ve 
vaziyet• hlkim ola" k iti idare et 
m•laia b070k t•siri vardır. Fakat 

adamlarını kartarmıı olmak kili 
dejildi. Dnnk•qae hidilesinden 
dersler almak l&zımdı. Baadan ıon · 

ra larills ordasa daima mildafaa· 
da kalmaktan vurıçmeli .. taar
raza r•çmiye bqlamah idi. 

cBattl Scbool• İlminde antren· 
mao okullar1 knrda. Sarada uk•r· 
ı. y& ..... k dereler reç...mı, .. 
reller .. matını, silnrO hicnmları 
yapmuını talim ediyordu. 

Alekaander, Dankerqat• edin· 
dlfl tecrObeden sonra plJade kav· 
.etleri ile bava kavvetlerinln an 

lqarak banket etmeleri için de 
çalııta. 1941 sonbaharının bl,ak 
manevralarında bu iki kanetia 
llltlilni eaas oı.ru· t•tmattar. 

• A lebaad• : c9eldlnek sona· 
da kalınca bile taun• et• 

• .u. c1-1tt1. 
1942 ıababnda preaslpleriai 

nevldi tatblka ko1mak f•rsabnı 
balda. Mılesyaaıa zapta •• Sinra· 

paran dOımeıi Japonlara Birman• 
ya yol•aa açmqtL .• lnılliz hllktl· 
metl Hindiıtan Bqkomatanı Sir 
Allan Har tleyl vuiJ•ti idareye 

mtmar etti. Fakat itin ehemmiyeti 
harekatın bqıaa daha tecrtlboli 
birinin reçmuini lcabettlriyorda. 

S Martta komatalak Sir Alekaan· 
dır• verildi. Talibıizlik borada da 

batrötterdi. T eaadüfler hep aley• 
be iıllyorda. 

R1nroa'a almakla Japon or• 
dua malze.. nakline yara7acak 
bilylk bir liman ele rec;lrmlİ ol· 
dL Bandın baıka lnrilizleri HV• 

mlJea Blrm1nyalılar da Japonlara 
cok yardam edirr>•du. Hava kar 
vetleriadea kafi derece yardı• 
göremlyen ve yerliler taraf ındao 
yOzilsttl bırakılan Sir Aleksanderio 

kuvvetleri, komutanlarının yilksek 
ldar•I sayıalade kqatalmak tebU• 

k .. inl bertaraf ederek çok feoa 

ıartlar içinde Cblndvin'• çekilmek 
zorunda kaldılar. Nihayet, düım .... 

dört ay Oç• ka'fl birle çarp11tak· 
tan aonra Aleksaader HindUtancl• 
vaal1etl dOzeltmiye mavaffak old .. 
ve Orreaerallata t•fi etti • 

Geçen on dokaz atuıtodat 
General MontfO•lrJ, Tobrkata 
1eald111 reaeral Rlchtlenln yerla• 

Hklainci ordanu komatanbtao• 
ele alırken, Sir AlekUDder de Gr 
neral Sir Claade Aacbinleck'lo 
yerine Oıtaprk ordularınm ı..r 
komatanbiına ta,tn edWyorda. 

B-.ilnkO Ubyadakl nf.ıd' 
General Montıromery kadar Geor 
ral Sir Harold Alebanderin roll 
vudar. Ve bandaa dolayı ln,U_. 
Kralı Altıncı Jorj bir m ... j 16' 
dHrrek kendisini tebrik etmfttir, 
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YER YÜZÜ İNSANLARININ 

ESRARI 
Bir yanlls ık olacak ... 

YAZAN 
RE F 1 K 
HAL i O 

Haberde bir yanlışlık olacak, sanırım: Tramvaylarda 
ilk Ön iki sıra oturma yerleri kadıoJara verilecekmiş 
ve şayet orada bir erkek otıırmnş, bir kadın da 
ayakta kalmışsa biletçi erkeğe: «Kalk, diyecekmiş, 

yerini bayana veri• Yaşlı, hasta, sakat birine, kadın veya erkek olsun 
yerimi varmeltte gecikmem. Fakat sapa sağlam , dipdiri, ayak· 
larmda mantarlı sivri iskarpin, sırtında gümüşlü tilki, başında goe-gçrik 
şapka, cakası bunların hepsinden daha yerinde bir kadıo - nedir, ki. 
mln nesidir, lakabı allı, benli veya sarıpapn mıdır?- benim güç bela, talih 
eseri llişebildiğim yerden mahrum bırakmak bakkıoa niçin sahip olsun. 
Yazın deoiz:de erkeklere taş çıkarırcasına kulaç atan, bisiklette saatlerce 
adeleli çıplak bacaklarla çark çeviren, gu:iooda tek dansı kaçırmayan, 
kısacası iş eğlenceye gelince atlet, pehlivan, canbaz, kovboy kesilen bir 
taze bayan da, velevkl ahlak ve iffeti ıôz götürmesin, yine böyle bir 
bak iddia edemez!. Kadın kitip, müfettiş, müdür, profesör, doktor, tüc · 
car, hakim, mebus, her şey olduktan, tamamile erkekleştikten, memleket 
böyle ileri bir hamle attıktan ıoı:ıra, çaresiz erkek muamelesi görecek· 
tir. Ba muameleye rıza göstermiyecekler. iş ve güçle meşrul olan erkek
lerle kadınların tramvaylara koşuştukları saatler dışında yolculuk etsin· 
ler; evlerine erken dönsünler; hayatlarına oua göre düzen versinler .. 

Ayrıca biletçinin kavrayamıyacağı kadar nazik olan böyle bir 
işe, zaten ne yapacağını şaşırmış bir işçiyi memur etmek de doiro 
değildir. O, hangi kadının hürmete layık oldu· ğunu ber zaman fark 
edemez. Bir sokak haıpaaına, bir kaldırım çiçeğine, biletçinin emrile yer 
vermekten baya ederim. lo111fla düşüniılüne taze, 11hhatte bir kadın 
da yaşlı bir erkeğe yer vermekle mükelleftir. 

Yer, kadın veya erkek ancak basta, sakat, yaşlı, kucağında çocuk· 
laya verilir. Öte tarafa oturan erkeiin arzusuna, iyi niyetine veya hür· 
illete Jiyık olanı görmek hassa1ına bağlıdır. Onun içindir ki yapılacak 
şey bu vazifeyi biletçiye gördürmek değildir. Ya öo iki aırayı büsbütün 
kadınlara ayırmak, yahut meseleyi erkeğin terbiyesine veya terbiyesiıllğine 
bırakmaktır. ' 

• 
Çarşı pazar 
tef elsüfleri 
YAZAN 1 E~k~d~.o _şöyle 

duşu o urdum: 
VA • NO «- Aman ... Ka 

laba\ık yeri Şu çamurla, itişli, lr.a· 
luşlı çarşıdan ıeçmiyeylm .. Kenar 
dan dolaşırım d ha iyi ... » 

Fakat şimdi vaziyet başkalaştı: 
Hatta daha dolambaçlı dahi olsa, 
Pazarın ta göbeğinden geçmeği, 

••ia ıola röz atmağı, şimdilik 
ala:nyacağıın malların fiyatlerini 
bile ıormağı lüzumlu buluyo. 
ru m: 

Sosyetede baıka HU konuşul· 
llluyor zira ... Bunları bilmesem, es· 
kiden neşriyatı takib etmeyen bi!' 
cabil ne vaziyete düşerse ben de 
şlındi ona benziyeceğim ... 

......... 

Evveli bir bakkalın önünde 
durdum: 

Heyret ... Gözüme inanama· 
dı111 ... ipe dizilmiş Amasya bamya• 
•ııu, daha reçen gün boradan 300 
İtııruşa almıştım. 

Şimdi, aynı dükkanda (stok ha· 
liode bulunduğunu o zaman gördü· 
i'üaa mal 400 diye etiket~ taşıyor.) 
Yanında da diğer bir bamya to· 
llıarı, Üzerinde 50 kuruş rakamı 
"•r .. 

(Tandan) 

«Nedir bu fiat farkı? ... » diye, 
vaktile bir filozofun eseri üzerin· 
de düşündüğüm gibi dalgın tefek· 
küre daldım. Fakat malumatım al· 
datıyor maydu beni acaba? ... Ta· 
neler minimini olursa buna «çicek 
bamyası» denmez miydi?"' 

Öylesi daha makbul deiil miy 
dı? ... 

Bir adım dıha yaklnşıoca gör 
düm ki, meğer 50 don •onra bir 
sıfır v a r m ı ş, silıkliğiodeo 

dolayı ben onu görmemişim ... 
Buharalı hncllar, kuşbaşı etle· 

ri kavurarak boyunlarıoa gerdıın• 

lık gibi asarlarmış; ihtiyaç olduk· 
ça keser yerlermiş; «her halde, bu 
500 lük Amasya bamyasından ger 
danlık yapmak, şimdiki vaziyete 
göre pek daha uygun olacak!• dl. 
ye gülümsedim, yürüdüm. 

*** 
Şimdi mahut eski paltoların 

satıldığı dükkanın önündeydim. 
Bundan geçenlerde de bahıetmiş· 
tim: 130 - 200 ar11ında müs· 
tamel paltolar .. 

Yeni havadis: '..l25 likler de 
zulıur etmiş ... Bir de 100 liralık 
var. 

Tersine çevrilmiş olduğu lıal . 
de yak•.ısı yağlı ... 

(Böyle bir mevzu yazarken ra 
kamlarda ve tıırifte mübaliia ede 
ceğimi karilerim benden ummama 
lıdırJar.) 

(Akşam'dan] 

Moğolların mı bunlardan, yok. 
sa bunların mı Moğollardan gel· 
diğioe hükmetmekte insan şaşırır. 

Fakat aralarında sekiz sene yaşa. 
dığım bu losanlar karekter itibari. 
le o kadar benzedikleri Moğollar· 
dan yine şaşılacak derecedtı ayrı· 

lırlnr. 
Zira Moğollar gibi ceokci , 

sert insanlar elmaları şöyle donun 
bilakis gayet halim. selim, intizam 
ve temizlik sever namuslu ve bil· 
ha1sa güzelliğiie düşkün insanlar· 
dır. 

Eseasen bizim bu günkü me· 
deoiyetimizde en yüksek zaafımız 

olarak gördüğümüz süs ve lüks 
bu insanlar arasındaki süs ve lükı 
iptilası yaoında pek sönük kalır. 
Ne gariptirki bu yarı çıplak hatta 
Avustralyanıo en vahşi yerlerinde· 
ki tamamile çıplak insanların gü· 
zelliğe düşkünlükleri korkunç bir 
derecededir!. 

Bu gün medeniyet ve beyaz 
rengimiz üzerinde duydujumuı gu· 
rur ve iftiharı ne kadar yaralaya
cak olursa olsun her şeyden evvel 
şunu söyliyecıeğlm b.i benim edin· 
dlğim kanaate röre bu günkü Av· 
rupanıo beyaz, medeni ve nazik 
insanları arzın ilk zamanlarda ka
tiyen bir vahşi adalarda ayni şe
kilde aynı hayatı yaşamışlardır. 

Bu rün yilz.lerimizio ve de· 
rilerimizin bayii deiişikliklerine 

rağmen gerek lo1an tipleri itibari . 
le ve rerek bir çok adet ve iti
kr, tler bakımından bala Avuıtral

yada yaşadığımız zamanlara ait 
bağları mukayese etmekteyiz ... 
Nakledeceğim hakikatler benim 
bu kanaatimi bütün dünyaya aşi 
kir bir sıırette ispat edecektir. 

Ben kendi hesabıma çok defa 
Orta Avustralyanıo vahşi ormanla· 
rındaki kabileler araaında bile öy 
le yüzler rördümki onların Lood· 
ra vaya Berlinde tanıdığım pro · 
fesörler ve madamların akrabaları 

olup olmadığından çok defa şüp· 
heye düştüm. Benzeyişler o kadar 
şaşırtıcı idi. 

Yarı esmer, beyazlara en ya· 
kın bu'unao Polinezyalılar da da· 
ha vahşi, Avustralyanın en vahşi 

yamyam kabilelerinden gelme ol· 
duldarını da ispat eden hadise be. 
nim ıon derece tehlikeler içinde 
ve ::ıon dorectı büyük heyecanlarla 
öironebildiğim bir hakikattir. 

Bu halim selim ve yamyamlık· 
tan eser kalmamış insanların yam 
yam cedlerile halii bağlılıkları var. 
Onlar pek eski mazilerine ılt bu 
baiları gizli cemiydleri ve gizli 
ayinler yoluyla muhafaza ediyorlar. 
Son derece gizli tuttukları bu ana· 
neleri ben ölüm pahasına keşfede· 
bilmek içia pek uzun ve pek muha. 
taralı bir surette çalıştım. 

Ben o tarihlerdtı inci toplamak 
için Maryan adalarına birkaç güıı 

için yerleşmiştim. Bir akşam üstü 
adaların şimali garbisiodekl kaya· 
hldarda balık avlayan bir yer· 
liyi tüfeğimle öldürdüğüm bir kö· 
pek balığıoıo hücumundan kur
tardım. B a y g ı n b i r halde 
sahile çıkardığım bn adamcağız o 
andan itibaren bura yerlilerinde 
adet olduğu veçhile hayatını kur· 
tarmış olmama mukabil esir olarak 
benim bizmetkarlığıma girdi. (Pa. 
hua) isminde olan bu Ma1lan yer. 
lisi 30 yqlarıoda fakat son derece 
halim ve iyi bir adamdı. Beni ha· 
kikaten bir köpek sadakatile se
viyordu. O derece ki yanımdan bir 
dakika ayrılmıyordu. 

Faht hizmetimde bulunalı bir 
ay kadar bir müddet geçmemiştir 
ki ben de bu adamı ıon derece 
merak etmeğe başladım. Zira bana 
bu kadar sadık bir adam her oobeş 
ründe bir birdenbire kayıp oluyor, 
kendini arayıp bulamayınca - vay 
mendebur vayl kaçtı!.. diyordum. 

Fakat üç gün ıonra Pahua 
tekrar geliyor, sessizce hiç bir şey 
söylemeden işlerine devam edi· 
yordu. 

Pabua tekrar yanıma döndüğü 
zaman adamın hali son derece şa· 
şılacak bir değişiklikte idi. O ha
liyle adamın yüzü bir cani yüzünü 
andırıyordu. Gözleri kan çanağına 
dönmüş bir halde, uykuıoz, yorruo 
ve korkunç bakıyordu. Yüzü, gö. 
z.ü yırtıklar, vücudu yaralar içinde 
idi. 

O, üç gün :zarfında fevkalfide 
zayıflamış, avurdu avarduoa çök
müş ve son derece yorgan bir hal· 
de yanınıa dönmüştü. O vakıt o 
kadar yorgun, zihnen o kadar meş• 
gui görünüyordu ki , canı adeta 
konuşmak bile istemiyor, makınt· 
tarını hareketlerle ifade ediyor tek 
bir kolime bile söyleyemiyordu. 
Fakat bütün bu bitap ve harap 
haline rağmen gayet mesut ve ra• 
hat bir görünüşü vardı. 

Bıı civar adaların adetlerini , 
ayinlerini pek rüzel bildiiim için 
Pahuanın böyle diğer yerlilerden 
ayrı olarak muayyen zamanlarda 
kayboluşlarına hiç bir mina vere· 
miyordam. Evveli Pahuanıo bazı 

caniyane işler yaptığına şüphe et· 
tim. Zira çıplak vücııdunda yıkan· 
mağa çalışılmış olmasına r aimen 
lekeleri çıkarılamamış, taze kao iz • 
leri de göıür gibi olmuştum. Bu 
şüphe beni rahataız etti ve riloün 
birinde kendi hayatım için de şüp· 
hflyl'I diiştüııı. Bunun üzerine ken· 
disioln cinayet işlerine karşı ne 
derece hassas olduğunu anlayabil. 
mek için vahşiyane bir tecrübe 
yapmağ-a karar verdim. 

Bir gün yelken gemisinde Pa. 
huanın ırözü ö:ıüode ipleri karıştı· 
rılmış olmasını bahane ederek yer· 
li adamlardan genç birinin hiddetle 
üzerine saldırdım ve kaba etini 

Koltuğunda müsveddeleri, şu· 
llrııuzca bir yürüyliıle ilerliyordu. 
~ Düşkünler pansiyona ,, bitmişti. 
.\ylardanberl, romanında, kendi 
hrattıiı mahlOldarı kendine muha· 
tap yapmış, onlarla uzun uzun 
llertJeşmlşti. 

mile, yakın dostlarile ( Onuo dos· 

tı:ı üçü geçınez: o manen, madde· ı ı u. d 1 1 
ten kendi kabuğuna çekilmiş bir _IHl_n_D<_~_~_v_re: __ , g e c e y • • • 
münzeviydi. ) kederlerini ve dert· -------------..-·----------------= Bir 

l Bütün baş vurmaların akamet. b neticelendiği, cebi boş, midesi 
• <>ş, yorgun, ümilllz, evine döndü. 
t.U lfünler, ma1asının başına çöker, 
l•f•hen hiç bir kimseye aolatmaia 
tenezzül etmediği kinini, nefretini 
~0ıııaoıoın kahramanlarına söyletir, 
'Yat ve insanlar hakkındaki bük· 

lrıiltın onlara verdirirdi. 
d' His ve madde ıztırabını k.eo· 
~· Yaratbğl mahlOklarla paylaşmak, 
d 'derini adeta hafifletir, onu avao· 
~turdu. Şimdi artık bu imkindan 

tnahrumdu. 11 Düşkünler pansi· 
Yoııu b' • . ,, ıtmıştı. 

d Evine dönmek istemiyor. 
"Q, Ekmeğini kazanamamış kosko· 
'"' b• 
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ır erkek olarak kar111nın, ana. 
O n;a Yanına ne yüzle dönebilirdı? 
d~1• •rı, ıon ümidinin de mahvol· 

i'tıııu nasıl anlatabilirdi? 
Selamioin proosibl, anasile, lca· 

lerini değil, neşelerini paylaşmaktı. 
intihar edecekti... Ağlıyordu. 

Gözlüklerini çıkardı; camlarını 11i1. 
dl. Dondurucu bir yağmur başlıı· 
mıştı. Gece yürüyor, caddelerdeki 
kalabalık seyreliyordu. 

Bir k.öşebaşında, düşkün kılık· 
lı bir ndam apansız karş111na di· 
kildi: 

- Haplsaneden bu2'Ün çıktım; 
açı mi 

Diye el uzattı. Saçı aak.alına 
karışan sarı suratlı bu adam, ce· 
aılyetteo intikam almaia ahdetmiş 
öfkeli bir tonla konuşuyordu. Çat· 
!aklarına kir dolırıuş iri avuçları, 
istediği verilmezse çarçabuk yum· 
ruk halini alabilecek l.adar kor. 
kunç rörünüyordu. 

- Bir sene yattım; koca bir 
yılım demir parmaklıklar arasında 

çürüdü - diyordu - memurdum; 
suçum, zimmetime para geçirmek· 
ti. İki buçuk lira.M lılediiim mu· 
hakkak ki bir cürümdü. Amma .•• 

karımın ve kızımın ne kabahati 
vardı? 1 Hakim, benimle beraber 
karımı ve kızımı da mahkam etıniş 
oldu ... 

Bir ocak yıkıldı. Karım, açlık.tan 
ve üzüntliden vereme tutuldu, 
gitti ... Beyoğlunun Bayram ıokağı, 
genç, rüztıl kızımla bir orospu 
daha kazandı. 

Dün, karısını ve kızımı yaşata. 
bilmek için bükQmet kasasından 
ik!buçuk lira çalan bu adam, ce. 
mıyete ve insanlara duyduiu hınç· 
la, şimdi sadece midesi uj'ruoa en 
büyük fenalığı yapmaktan çekinmi· 
yocek.ti. 

Selami, ıokak llmba1ıoın ışık 
yollayamadığı kuytu bir davar di· 
binde, eskilikten arlr.atı ışıldayan, 
yakası ve kolları yağ bağlamış p.r· 
döıüsünü ( Bütün israrlarına rağ
men, karısının ve aoaaının satılma· 
sına mini oldukları pardöıüyü ) 
;ıkardı; uıattı. 

Saçı sak.alına karışan dünün 
devlet memuru, bugüoün yaaıan 
ıoyguncusa, koltuğunda pardösü, 
karanlıkları karııtı. 

Belki onunla, sabaha kadar, 
başlayıcı rüıgirın, elbiseıinin yır. 

tıklarından girip içinde anafor çe· 
vlrdiği vilcudunu uıtacak ve rüo 
aj'arır ağarmaz paraya tahvil ede. 
rek boş kursaiıoı dolduracaktı. 

Ve, biç şüphe yok ki, hapisanede 
öğrendiği bu kolay g'eçim tarzile 
karnını doyurmağa devam edecek, 
rünün birinde rene oraya düşe

cekti. 
Selimi, bir başmakale yilzün· 

den gazetesinin tam ik.i ay kapa· 
tıldığı güoü hatırladı. 

Kanun - çok gariptir - üç 
yüze yakın gazete işçisini ve ban• 
ların eline bakan beşyliz insanı 
açlıia, sefalete mahkOm ederken, 
makaleyi yazan başmuharriri ceza. 
landırdıiına kani idi. 

Yak.ası , kolları yaglı ince par· 
dôıüsünün kıymetini şimdi daha 
iyi anlıyordu. Titrenıeje başlamış· 
tı. Isınmak için ıdımlarlna hız 

Vtrdi. 

bıçağımla deşerek kanattım. 1 
Genç yerlinin kaba eti üzeri· 

ne kırmızı kan fışkırınca Pohu•nın 
birdenbire harikulade bir hoyecım· 
la gözlerini açtığını, titreyerek ye. 
re düştüğünü ve ağzından köpük· 
ler geldiğini hayretle gördüm. Kan 
manzara11 Pahuayı yıldırım gibi 
vurmoşhı. 

O vakit şüphem ve merakım 
büsbütün arttı. Baygın bir halde 
bulunan Pahuayı geminin büyük 
kamarasına indirdim. Biraz ıonra 
kendine gelen Pahua beni karşı. 
sınd akaşlarım çatılmış, müthiş bir 
halde görüoce son derece ürktü. 
Yüzünü kabahatli kabahatli elleri. 
le kapayıp durdu. 

Adamın yüzünü kapııdıjı elle. 
rinin titrediğini görliyordum. 

- Pabua dedim, cezanı göre· 
ceksio .. 

Pahua yerde tltriyerek yürüme 
korkek korkak baktı, dadaklarao· 
dan yaloız (efendi) menatında şu 
kelime çıktı. 

- Maol" 
Yerli lisanını epeyce bildij'im 

için elimdeki kamçıyı haveda aal· 
lıyarak ilzerine yürüdüm ve bütün 
dehşetlmle bağırdım. 

- Pahaal ... Sen canisini Her 
oobeş ründe bir insan öldürüyor
sun! .. 

Palıua benim hiddetimden ye· 
re ıinmiş bir halde dehşet saçan 
gözlerile ve titreyen dudaldariyle 
tekrar inledi, 

- Maul .. 
T okrar gürledim: 
- Seni mabut katillerine ya

pılan ceza ile öldüreceğim. 
Bir hafta damarlarından dam· 

la damla kanını okıttırarak öldü· 
receğim ve kara ciğerini büyücü 
karılarla cinlere yedireceğim( .. 

Pahuanın dehşetinden gözleri 
dışarı fırlamıştı. Yerde sürünerek 
geri geri gitti. Cinler üzerine hü· 
cam ediyormuş gibi etrafma deh· 
şetle bakınarak yutkunuyordu. Son 
ra dizleri üstüne kallı.tı, dizlerini 
öptü. Titreyen dudaklıııriltL 

- Öldür Maul .. Ben katil de. 
iilim! dedi. 

Katil değil miıin? 
- Hayır, Mau l .. Mabut Bo 

imanı üzerine yemin ederim ki 
değilimi. 

- Peki, köpek. Her onbeş 
günde bir nereye kaybohıyorsunl 

- Sonra uykusuz, parça, yara 
boro içori8indo geliyorsun! Bu ka· 
dar yerli var. Bir iyın olsa hepsi
nin gitmesi lii:ı:ım. Sen rizlice ri· 
diyorsun! 

insan kanı görünce nasıl ba· 
yıldın? Köpek! Doğrusunu söyle!.. 
Hıuıılık için mi adam öldürüyor. 
sun? (Hırsızlık için) derdemez Pa 
bua yıldırım vurmuş gibi titredi. 
Çünkü hırsızlık için adım öldüren· 
leri Mariaolılar vücudunun her uz 
vunu kaya ara•unda eze eze en 
büyük işkence ile öldürüyorlardı. 

Pıı hua dili tutulmuş bir 
halde: 

Düşünüyordu: Mademki intibı:ır 

edecekti, pardösüsilnü çıkarıpta 

hayduda niçin ozatmııtı? Ôldürtll. 
mekten mi korkmuştu? O halde 
intıhar edemiyecekti demek... Bu 
ürperiş, hayata sımsıkı bağlı olmak
tan doj'mıyordu. lıtıraplı, sefil, 
yoksul bir hayat sürüklemedenıe 
ölmek şüphesiz üstündü. Fakat .. 
kendisini nasıl öldürecekti ? 
İntiharı düşüodüğü dakikada ver· 
diğl karar; köprübaşına yürüyüp 
koltuğunda müıveddelerile denizin 
anaforuna atılmakta. Klmbilir anlar 
onu, çürümü~, kokmuş, rnaotarlaş. 
mış bir Jeş halinde Marmaraoıo 
banri sahiline atacaktı. 

Hastalıktan baş uldıramadıiı 
koca ay içinde bir kere bile ken• 
dislni arayıp sormayan gazeteci 
arkadaşları " Kayıplara karışan 
muharrir Selami,, nio akıbeti üze. 
rinde paçaları 11vayııcalı lar, zabı• 

tayla birlikte araştıracakları kalem· 
lere sarılıp, olar olmaz esraraoriz 
masallar uydurac!lklardı. 

Nihayet güniln biriodo bu 
kayboluşun şekli ve mahiyeti an• 
laıılıncı, ıütoolır dolusu esrarlı 

- Değil, Mau, deiill.. Diye ~ 
kekeledi. ~ 

Omuzlarına bir tekme vararak 
onu ittim ve: 

- Defoll .. diye bağırdım. Se· 
oin canını ben kurtardım. 

Bir çok insanın soyulap öldü
rülmesi için mi? 

Seni hükumete teslim edece· 
ğim. 

Pahua ayaklarıma kapandı. 
- Maul Öldür benli .. Mnl •. 
Esirim olan hizmetkirımın kifi 

derecede korkmuı oldujııou gö. 
rünce ıesimi biraz hafiflettim .. 

Müşfik bir tavar aldım: 
- Peki dedim. Söylemekten 

bu lcadar korktaiun bir şey mi 
var? 

Pahna o vakit tekrar ayak• 
ları mı Öptü: 

- Evet Maul .. dedi. 
- Sen adam öldürüyor mu • 

sun ? 
·- Hııyır. 
- Onbeş günde bir nereye 

gidiyorsun? 
- Söylemem Maal 
- Niçin? .. 
Tekrar gözlerimi.hiddetle aça

rak Pahuııoıo~ yftzüne müthiş bir 
bakışla baktığım için Pahua tekrar 
yere kapandı. 

- Mabudumuo hakkı için ba· 
na bir şey sorma Mani öldür beni 
daha lyil Diye yalvardı. 

- Pahual Canıola oynadığını 
iyi bil 1. Niçin ıöylemlyorsun. 15 
günde hir nereye gittiğini? •• Yok. 
sa 1eoi ıöylememek lçia mecbur 
edenler mi var? 

Pahua birdenbire başını korka 
içinde salladı. 

- Evet, Maa eveti .. diye ke· 
keledi. 

Ben tekrar rürledlm. 
- Kim bunlar ? • • Pahual .• 

Söyle!.. Y ok11a saoa karşı biç bir 
emoiyetim kalmıyıcakl. 

Beıı yanımda katil bir adamı 
tutamam. Sana hayatınl borçla ol. 
duğan bana karşı bile sırlarını söy· 
leyebilmekten ıeni men eden kimler 
olduiunu bilmek isterim. 

Pahua benim kendisini söylet· 
medeo sağ bırakmıyacağıma o ka. 
dar ioanmı~tı iti dizleri üzerine 
kalktı yarı belini örten ve (Tapo) 
dedikleri ottan örtülmüş kumaşı 

sol elile birdenbire aşığı sıyırdı , 
parmağı ile bana karnının sol ta· 
rafından tam karaciğer üzerindeki 
nokta şeklinde siyah bir işareti 
gösterdi. 

- Bal dedi. 
- San4 ıırlarını söyletmeyen 

o mu? 
- Eveti 
- Peki, nedir o ? Söyle ba· 

kalım. 

Pahaa irileşmiş gözleriyle kor. 
ku içinde yüzüme bakıyordu. 

- Sonu Var -

vak'a yazan polis muhbirleri, ve
rimli ve cazip bir mevzou eldtn 
kaçırnıaonı öfkesi içinde, hadiseyi 
hemen beş satıra indirecekler, 
matbuat kanunundaki maddeyi göz 
önünde tutarak 11 İntihar ,, keyfi. 
yetini '' müessif bir kaza! ,, ya 
çevireceklerdi. 

Selimi içinden söyleniyordu: 
- intiharın yazılmımnı mene

den kıouo, zahirde, onun Önilne 
geçmeyi hedef tutmuş görünüyor. 
Her intihar bidisesloin tetkikinde, 

bir yara ile karşılaşmak, cemiyetin 
akıak veya tamamen bozuk bir 
tarafını rörmek mümkün olduiu· 
oa iÖre, vizn kanunun hüsniniye. 
tinden şüphe bilmem ki yer•lz mi· 
dir? O, neşter vurmaktauaa, yara. 
oın örtba1 edilmesi taraftarıdır 
sanki ... Oüa: komşu kızının intiba. 
rını araştırsaydık, kimbilir kaç ma. 
kamı mes'ul tutacaktık. yarın be. 

nim intihıırımı kurcalasalardı Ba. 
bıiilinio bir insanı, kendini i>ldür• 
meie sevkedecek ne berbat ve 

hayattan bezdirici muhit olduiu, 
o muhit insanlarının ıztırabl ortı~ 
ya çı kacaktıl 



BUGON 

-ANET ZERAFET Hassasiyet 1 

. -- ... savın Halkımıza MDjde 

ALSARAY Ve TAN + sınamaıannda 

~YJN MÜŞTERiLERiMiZE. MÜJDE 

lspenra lhtlllllnl •n merakll ve en hakiki veslkalara lsUnaclen 
canlandıran ve bugllllkD "-bin modern sllahlarlle 

111Ucehhez P'ranco kuvvetlerlle Kwl lapanrol Askerleri arasındaki 
macadelelerl ibret allnacak hl••I, herecanh ve fevkalide 

Merakh bir M'9vzu çerçlvesl dahlllnde .._.eriniz llnDne koracak Olan 

En ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı 
AT ARYALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

acele ediniz. IALKAZARMI 
MER BAŞEclMEZ 
VE ŞERiKi MÜESSESES1.~ 

I Et=l MUHASARASI i=µ 
TClı rkçe 96zl Ü MeYıimiD Rakipsiz FilmiŞerefine BüyOk Shwa 

Mllnaer•İ Bir milletin aakadderabaı ba aprda d61dllen Kanları ve yapalaa blyilk 
. fedaUrhka.n Canlı Hareketli bir tarada yqatan ba ı•h•serin Baı Solleriode 

MIMILLe BALIN ve l'OSCO GIACCHeTTI Gibi iki BBylk Artilt Vardar .•. , 

TAN DA iLAVETEN . lefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 

SRI Sinemada 
Bu Akt•m SUVARE 

8 3') 

Sinem• •l•mlnln iki çift ideal Yıldızı 
ANNEBELLA -ROBERTTEYUNG 

OGLUMA KARI ARIYORUM= 
••••leız t•h•••rlnd• elzlerl net'• ve zevk 

içerisinde iki •••I •rlendlr•c•kferdlr 
-·-LA VE T E N : TÜRKÇE 88zlU 

amus Borcu 
~-

NAl'llVS BORCU 
EKSIKALI Fahl~e 

Droloğ Operat6r 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütebass181 Yeni Postahane keptıeı 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

DOKTOR 
Turgut .soyar 

Herıün Haatalarını Hük Omet Civarı l.tikamet Ecuaeal kar1111nda 
... ıokak içinde ao 121 de kabal eder. 

Haftum Salı ve Cama rlnleride öiledea toaralan fakirlere mece 
bablır. 

BUGDN 
MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

Satılık mağza 
Biltlln Düoya Unnlanna tercü•e edllalt olan en ... bar, en Meraklı ve en H.,.cınh 

Poll•lr• Ro11111nı ARSENLDPEN 
Tarsuskapasında 7 numa

rala Yusuf Saminia maiaza-
11ada bulunan göz,ük, uat 
oyuncak buna benzer binbir 
çeıit antikalarla Huiraaa ka· 
dar icara dahil olmak üzere 

Büyük Fransız Edibi llAURICE LEBLA•C ın Şaheseri 
DiKKAT : a11et1er Kapefaimaldadtr ı....., ..... .._ .......................................................................... 

PEK YAKINDA 1 Cherl• Bor•r ,,. ••rı•R• ..... ,, ... 
•••••• HAYATIM SANA FEDA 

bütln clemir bat .. yulle top Senenin en Büylk AŞK Dramında 

taa atı,. çıkardmııtır. l.tek- TE.LEFON ALSARAY 212 Telefon TAN 288 
lilerin Fuat eczanesine mira· n ~ ı~~=~~ı 
caatları. 2746 '10-21"22 Ls;;; ~~<:::_~~e_;::; ~~~~, ~--~--<.::::~~ 

--iSTER MiSiNiZ?--
Eğer ZENGiN olmak arzusu aklınızdan 

geçiyorsa hiç durınadan Çukurova 
Gişesine kotunuz. Buradan alacağınıi 
bir BiLETLE mutlaka arzunuz yerine gelir. 

Dikkat: 
Çukurova Glt••I talllllerl 1 
15 Soatetrlade zearla oLuk lçla vakit katbetaetlea iört yol ıj 
uadakl rifeml•• kopawL 

ADRES: d6rtyol aijzı Çukurova 
aı ... ı .. 

Necip Ozvazgan 

T. iŞ BANKASI 
KUçU8' Cari he .. plan 

1943 IKRAllYE PLANI 
Ki.iDiLER 1 Ş.ht, 3 il••"· 2 Afruieı, 1 /Ucteırin 

tarllılerlllfle ll"Pılır. 

~-- 1843 iKRAMiYELERi ---.. 
Adet Llr•lık Lira 

1 1999 - 1999 
1 999 - 999 
l 888 = 888 
1 771 - 717 
1 666 - 666 
1 ~ss - sss 
1 444 - 444 
2 353 - 666 

10 222 - 2220 
30 99 2970 
60 44 2640 

250 22 5500 
334 ıı 3674 

Tlrlllr• it a.•kuı•• ,_,. ,....,..._ ,.._ 
.. per• blrlldlrmlt w• l•la •lmlf ..... , .,., 
..................................... 877 

Adaıa as. satınalma koıılvonundan= 
1- 200.000 kilo ekmek plıirmeli ıçak ebiltme1e konul• 

mqtar. 
2- Mubammea bedeli 4000 lira ilk temiaab 300 liradır. 
3- lbaleıi 2·12·942 prfAJDb• pnü ... t 11 dedir. 
4- Evaf ve prtnameai berıün komıiyoacla ıöriilebiUr. 
5- ııteldilerin belli ıün ve -tte teminatlarile birlikte 

Adaaa ukerlik daireli ncleki 1abaalma kollllİyonuaa müra• 
caatlan ilin oluaur, 2733 17·21-26-1 

Adana As. Satınalma 
komsiyonundan: 

1- Ciheti ukeriye ilatiyacı için 500 T oa odua kapalı 
zarf U1ulile ekıiltmeye konulmuıtur. 

2- Muhammen bedeli 20.000 lira ilk te1Dinatı 15001iraclar. 
3- ıbaleıi 4/12/942 cuma ıiillii .at 11 eledir· 
4- Evsaf ve prtnamesi hergüa komisyonda görülebllir. 
5- lıteldilerin artarma ebiltme kanaDUDa uygun olmak 

tartile hamlayacaldan teklif zarflanaı ihale aabaclan bebem• 
bal bir aat evYeline kadar Aclaaa ukerlik cWrelladttld •· 
tıa alma koalli1onuna Termit bulunmalara llzuma illa olunr. 

2728 17-21-26-1 

eıiz -Halis ve Katkısı 
Sade Yemeklik Yağı 
optan ve Perakende 

vaımz LUKS BAKKALiYE 
sinden Temin Edebilirsiniz 

Belediye Caddesi 
Fiyat polltlkası 

- Battarafı bfrlaclde -
Datama ....ıet1 bmr&a din· 

JaDID her tarafında lktlutta bl,lk 
yer tataata bqlaa11br. Me.tab. 
ı:lclen mlitelıHke kadar .. yalan 
alqtıraak ..... lln• olaa .. 1eU
DQ pek bitik bir k.,..ti ....... 
Zira lltibNI ffyatlle puar fiyab --2 ......... blrtoh 
ala Ue, • .WJI balllakWhr. 
Datı bvada bıtedllea ... 
aa, aliltabtil ile llllteWik .,.._. 
da albadll '9llal o~ 

~,.-,.,... , de· 
.......... ftl*edlr. 

.... flr•t De .., ... t • 
.u llterlek, na•n •lltahtlldea 
aldıtuil•• fiyatlan aAlt .. ktın il 
pde, dafıtaada olaa bq Jtbde 
em .. belki daha falla olan fiyat 
farkı nllbethal azaltmakta blılaW. 
lecefb. lktlladm IJI ltlemıd ltla 
dajltaanın iyi phpauı ......... 
lıtibul artırlllrk• daflma iti •J· 
al umuda •JlllD bir tarzda c .. 
,., .. etıaeae, iMi artqıa tek h 
ııaa palaahhim önhe pt•eliDla 
•klnı JOktar. FiJatlartn ... bit b• 
,, ..... ltla dltw ...a.kellerde 

1 Satılık gazete 
lkt ylls kilo kadar atahk 

aki ıuete vardar. Almak il• 
teyenlerin Veni Adana mat
baama mlracaatlan 

1 • 2 

.... i.:Dvi Re., 
llfhlden: 

E't'İmilde .-elik ...ım 
fotoir.af MrlİIİ 12/biıiaci 
aualM2 cumartdf' ılal 
(l,D de açdacakbr. rMırMl':ıl 
en 189 . 7 /birinci kbua/ 
abli llalkevlne tnUm .cı· 
Olmahdır. Fazla mallmat 
..ıc bteyeDlerin evlmil 
roauna mlracaat etmeleri 
olunur. 

oW.p sibi ...... w .... 
lıllblal u .......... •ta•-
ll11k oldwP .......,.... ...... , ............ 


