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iKi RŞANDiZ TiRENi ÇARPIŞ 1 
OLEN VE YARALANAN VAR 

• 
' 

Lokomotif fer ve ilklM:.U~~~, 

vagonlar harap oldu, 
. rai/1iı.r ozuldu 

Öğendlğimlz gor 1 ut1v iki 9ec yarı ından 
aonr Kay& r i er1 h r e d n b tr marfandiz 
treni Şefaath i ta yonu111 ekrn b ir ıveesafede, 
Şef tll lstasyonund ıtı h r at d r ek Kayseri 
istikametinde ilerlemekt ol n diğer b i r mar· 
,andlz treniyle çerpışmı .,.ttr. Her iki marşandizin 
lokomotifleri, ilk vagonları h r p olm':'f ve ray
lar bozulmuştur. 

Bu lokomotH ve vagonl rda bulunan maki· 
nl•t, ate9ci ve diğer memurlar arasında ölU ve 
yarah vard1r. 

Bu kaza yUzUnden, dUn sabah 7 ,32 de Anka· 
raya varması IAzımgelen Toro ekspreai gecik· 
mittir. Diğer taraftan, Hayd rpa,adan hareket 
eden Torosta, Adana 1 tasyonuna saat 15te ·gel
mesi IAzım gelirken dUn gece yarısından sonra 
gelebllmlttır. 

Garp çölünd!! harekat yapan lngiliz tanklar~-' 

Libyada 
hareki.~ 
Başladı 

Çetin muhare· 
beler oluyor 

Brltanya kuvvetle· 
rl Elduda'da Mlh· 
ver ellnde 
toprakları 
aldllar 

kalan 
geri 

Berlin 6 (a.a.)- Şioıal Afrika · 

da çetin muharebeler yeniden baş
lamııtır. 

Kahire 6 (a.a.) - BugünkD res· 

•i tebliie röre, Britanya kuvvet· 

leri Elduda'da dü~manın elinde ka· 
lan u miktardaki topraiı da ıeri 
almıtlardır. 

Teblii, ba güne k..dar lnriHz 

lltlerine retirilen eairlerin 3 bio 

ltalyan ve 2 bin Almandan fazla 
oldtıiunu ilive eylemektedir. 

Kahire 6 (a.a) - Orta şark 
hava tebliği: 

Kom f ırbnalarma ratmen av 
tayyart'llerimiz dün bütün rün Lib 

ya ıaeydan muharebesinin cerynn 
ettiii bölre üzerinde faaliıt1tte bu 
lunmu~lardu. Düşmanın 21 tayya · 

reıi düşürülmüştür. Birçok tayya· 

relerde hasara oiratılmışlır. Başka 
tayyarelerimiz Kıpolz1z:o·Tvig yo· 

lu boyunca düşmanın motörlü nak
liye kollarını ve mevzilerini bom· 
balamışlardır. 

kdeniz ll:ı:erinde de bir düı · 
man tayyareıl ,\\lfUrlllmüştür. 6 
tayyaremiz döncne111l1tir. 

1 
Tob11lktaki /ngiliz 

ağır toplan 
ı_____::.._..:...--' 

lnglliz-lran·Sovyüt anlat· 
ması gecikiyor 

Lond ra 6 ( a.a. ) - Taymı 
baş yaz11ında bir lnıiliz lran ·StJV• 

yet anla~ması imzası içio yapılan 
müzakerelerin uzamasından şik&· 
yet ediyor ve bunuo fngilterede 

can 11kıc1 bir ıey olarak karşılan · 

dıimt ve ba halin büyük Britanya 
ile Sovyetler birliğioin orta şark· 
taki nüfod arma zarar getirebile· 

ceiini yızıyor. 

Bir Alman ticaret ge

mi•I bat1rlld• 
Londra 6 ( a.a. ) - Amiral

hk dairesi, Dorscıttbire kruvazörü · 
ün cenup Atlasında bir Alman 

;icaret gemisini batırdıiını bildir· 

mektedir. 

Kastemonlde dokuma· 
calar kooperatifi açıldı 

Kastamooi 6 (a.a.) - 40 bin 
lira crmayeli dokumacılar koope
ratif i buriin tör~nle açılmıt ve 
9ıhşmaya batlamııtır. 

i gilt re 
Romanya, Finlan-

diya, Macaristanla 
~---~......,...,,,- ... ~ .............. 

harp 
halinde 

Macar başvekili diyor ki: 
Macarlstanın bol ş e
viı:m yUzUnden çektiği 
ıztlraplara lngllterenln 

bilmesi lizımdı 

Ankara radyo razetesi -
lngiltere; Fin1iadiya, Romanya 
ve Macaristana harp ilin et. 
mittir. 

Bilindiii üzere, loriltere 
bükOmeti ba devletler&!I birer 
ültimatom göndererek 5 Birinci
kanuo gece yans:n:ı kadar Ro11· 
ya ile harbe nihayet vermedik 

' İr • n il rile b rp 
halinde bulauac .. fmı bildirmiştir. 

Mııcar bnşvekilı BardoHİ, 

pıırfaaıento ö nünde hıı gQn ~oo• 

l11r ı ııöylemiş fir: 
o: - Jr g iltere hükumeti, 

bükilınoti ... i10 bir ııot3 vererek 
5 l ll>k ı?ınun 1941 ıfece r amma 
~adnr R·ısya ile harbi k~smedi · 
ği takdird6 lngUterenio keodi
cıini Macııri •tanla harp halinde 
sayacağ ını bild\rmiştir. 

Macari!tanın bolşevunı yü 
:ıüoden çe tij'i iltirapları lnıil· 
terenin bilmesi linmdt. M:ıcar 
milleti Avrupac!a, bol,evizrnio 
medı:niyet, kültür ve insanlık 
için çok büyük tehlike olduğu· 
nu aııhyım ilk memlekettir. 

Macaristan, Avrup.ı hükO· 
ıııetlcrile birlikte " bn tehlikeyi 
kök.üoden kazımaia azmetmiş· 
tir. Bir yabancı hükü:net, tebdid 
veya tazyik ile Macar hük(\llle· 
tin· bu yoldan vaz geçiroı:ııeı· 

Macar hükQmeti keodisini lnfiliı 
hüldlmetile harp halinde addet· 
mektedir.» 

Romanya da, lnriliz ü]tiııı• · 
toınuoa ba şekilde bir cevap 
vermiştir. FiQlindiya, cevabıoı 
V aşiogton vaaıtasile bildirecel· 
tir. . 

Harp ilinmın durumda h~~ 
bir değişiklik röstermeyecefl 
şimdiden ıöylenebiJir· loriltere 
ba üç memleket haklunda zaten 
düşman topratı muıtmelesi tatbik 
ediyordu. 

lngilterenin Finllndiya, Ro 
manya ve Macariıtıtna harp ili· 
nını Rusya istemiştir. Bu isteie 
sebeb olarak iki ihtimal akla 
relmektedir. 

1- logitere, Ruıya ile harp 
halinde olan hükOmetlere harp 
ilin etmek suretile Sovyetlerle 
tesanüdünü rösterecektir. 

2- Böyle bir hareket her 
liç memleketteki deımokrat züm· 
reler üzerine tesir yapacak.tar. 

Ottava 6 (a.a.)- Kanadanın 
bu hafta ıoounda Finliodiya, Ro
manya ve Macariıtana harp ilin 
etmesi beklenmektedir. 

Vaşioıton 6 (a.a )- lngilte 
re tarafından Finliodiyaya harp 
ilanı üzerine, Amerika ile Fin · 
lindiya aruıodaki münasebetle 
rio değişip deii~miyeceii soru· 
sana Hal: 

c- Münasebetler harp ili · 
nıodan evvel ne ise yine öyle 
kalacak.tar.> Cevabını vermiştir, 

Moskooa caddelerinden ı - -
Mo~k~va Un satıslannd vurğu un 
dayanıyo!. önüne geçi ec 

Kızaklı Rus as
kerleri harekata 
iştirak ediyor 

k 
Ankara radyo gazetesi 

Moıkova çevreıinde muharebeler 
bütün ~iddetile devam etmektedir. 

Bu bölgede harnret ııhmı altında 
25 Ciir. Kıza"lı Ras asSter erin n 
hareUta iştirak ettikleri fl'ÔI ül· 
rnDıtcır. 

Berlin: 6 ( ... a)-Almı:ın tebliği: 
Doğu cephesinin muhtelif yerle 
rinde düşman mahalli hücumlar 
neticesinde keç'll:ıfa icbar eni\. 
miştir. 

Dooetz kusiııdo Swyetleriıı 
şiddetl i hücumları püskürtülmüş 
v~ ~üpnaoa ağır kayıblar verdiril 
mıştır. 

Düşmanın Leninrrnddan yap . 
tırı bir çıluş hareketi aitim kal 
mış, kanlı kayıblıı.r vermiıtir. Bir 
deniz hücum müfrezemiz Finlandiya 
kötfezi .ıdeki bir .:ıdayı işral etmi1tir. 

Hava kuvvetlerimiz Voloda 
çevreıinde düşmau nakliye trenle · 
rine tam İ:tabctler kayıt ve Moı 
kova demiryolu ve i~şe teıi-leri 
ne de hllcum etmişle rdir. 

Deoizr.ltı l arımız topyekOn 25 
bin 500 ton hacminde 5 İngiliz ı 
renıiıi batırmışlardır. lngiJiz tllj'· 
yareleri Mını ve Hollanda sahille· J 
rine hücum etmişlerdir. Bunlardan 

1 
8 i düşürülmüştür. 

Moıkova 6 (a.ıı.) - Bu sabah
ki Sovyet hıbliii : 

Dün rece ltıtalarımız bütün 
cephede düşmanla çarpışmışlardır. 

General 
Veyvel 
diyor ki: 

" H i t 1 e r milletine 

1941 de zaferi vadet: 

miş, fakat muvaffak 
olamamıştır.,, 

Londra 6 ( a. a.) - Hindiatao 
BMaş ~~~·~dam l'eneral Veyvel 
soyledırı bır nutukta demiştir ki: 

« - 941 yılı muharebelerinin 
neticelerinden çok memnun olmak 
yerindedir. Bu yıl bizim için an-
cak nazi" <'labilirdi. Çünkü yıl 
aıker mevcudu, tacbizat ve peres-

t ii düşmanının ütüolüiü ile baş· 
lamıştır. 

Bizse henüz hazır deiildik ve 
fena tecbizath idik. H i t 1 • r 
miJletioe 1941 de zaferi vadetmiş 
fakat muvaffak olamamıştır. Yılın 
ıonu bizi her zamandan daha zi · 
yade kuvvetli bulmaktadır. Düş
man ise insan ve malzeme bala
mmdan m6tbiş kayıplar vermekte 
ve inanın1 da 'kaybetmiş bulun 
mıkııdır.ıo 

--
Ticaret VekAleti lstanbulda un 
satıtlarını b i z z t ya p m a ı 

dUtUnUyor -Ankara 6 ( Hasuıt muhabirimiz-ien) - Buğday unuoun te b. iit 
edilmesine dair olan kararoameoin neşrinden sonra Ticnret V elr.i.leti 
lstanbolda bnftısda 91, Ankarada iıe baftadıı 28 çuv l onu kooperatif
ler ve esnaf ceıniyetlori eli.le halka satroıı.kt dır. 

Ankuada memurin 'koopernlifi ıt ,j e t ış yapılm k a o da· 
ğund11u h~r b nıri bir yofıt zlolt hareketi görülmemiıtir. 

. A\nk adar n:ıı.knm tıt~~bulda~i u11 satışu: •n ihtikara yol açtığını tesbit 
elmış ve bunu onleaıek ıçın yeıu bazı te.ibırleı· almağa ı;arar vermiştir. 

Aluıııcalc bu kararlarla, Ve~iletin lste11buhın mrıhtcl'f c ırıtak .. Iarın· 
da b izzat ~atı~ı kenı:\inln ysp:csğı veya ban dükincıhnla Rnlaşarak 
satı~1 idcr e edeceği ıöylenmel: ttdir. 

Vekilot diğer taraftan lstaobul ve Ankcrada atılaı ·kth 1>\an 011 

roikhnnm IU~VCUt İhtiyacı karşıhyamatfığını f Örerf'k bu miktımn Drtf ı. 

rı l maııını dü~üomektedir. 

=============-===:::::_:.-=-=-=-= ---
Ruzvelt'e 
JAPON 
cevabı -Japon kıtaları
nın Hindiçinide 
yığılışı sebepleri 
izah ediliyor 

Japonya hari-
• 

cıye nazırı 
imparatorun hususi 
mecll alnde raporunu 

okudu 
Ankara Radyo gazetesi _ 

Hindiçinideld Japon tabşidatı etra· 
fında Ruzvelt tarafından sorulan 
ııuale Japonya cevabını bildirmiştir. 
Japonya, Hindiçinide uker topla. 
ınasının Vişi hü"Ometi ile yaptığı 
anlaşmaya UYfun oldaiu iddiaııo -
dadır. Vaşinrton, bu yoldaki Ja· 
poo cevabıoı baıtao savma telakki 

etmekte ve kendini tatmin edilmil 
uymamaktadır. 

Amerika, Jıponyaya karşı du 
rumoııu tayin etmek için notasına 

verilecek cevabı bekleme'-t d ' ,. e ır. 

Her iki taraf da, duruınu lıı:.ö 
tümsemekte birbirlerile yarışa çık· 
mış görünüyor. Ve yine her iki 
taraf, askeri ha:ı:ırlığını ihmal et 
miyor. 

J aponya Hindlçini de asker 
topluyor. Buı Amerika için bir teb 
like teşkil etm,ktedir. Lıgfüzlf!r 
Singapurda d•oiz ve bava kuvvet 
leri tnplamı~1ardır. Sirı~apur üı · 
ı\lodeki harp ~emilerlnin emlrJeıine 
ve ıubaylarıoa v•riJ.a iainlw kal· 

,--ı;;;;-a g a k u-;;;;;-) 
l~ernıek ü~ 

Fransız vapurla
rına el koyuyor 

Londra 6 ( a. a.) - Almanlar 

Libyaya kuvvet &'Öadermek için 

biitQn Frao ız v~pıırl rma el koy
mak üzeredir. 

Marsily da yükteıımiş vapurlar 

Oran yolilo Trablass gidi_yor. 

Deyli S cet fu"Jteııi, Vişinin 
J yakında komünistlik aleybiodeki 

paktı imzalayacaiını hab"r veriyor. 

Londra 6 ( a . a. ) - Royter: 

lnrili:ı:Jerin Tobruiuo şim"l 
doiasile cenup doğu,uoda büyük 

kuvvetleri ve Kaputıo yola üzerin· 
de sey1ar kolları vardır. Buradaki 

ve Bir Elgobi'deki mihver kuvvet· 
lerioi hırpalıyor. Ba kuvvetler 

şimdi şimal batıya doğrı:ı çekili· 
yorlar. Bizde seyyar kuvvetlerle 
bütün bölreyi tar yoruz.. 

Mihverin piyade kuvvetleri 
Elduda civarında bilylik kayıplar 

vermiştir. Çölde hüküm süren bD• 

yük ku ın fırtınau bava faaliyetine 
ınant oluyor. 

• ,_ 
dırılmıı, hepsi hi:ı~ete ç •ğırılmı~tır. 

Saoıldıtına ıöro, S yaaı, Ja. 
pon taarro:uoa ilk uğrıyacak mem· 

lekettir. Sıyaaa ıo J ponynyıı karşı 

logiltcre Ue bir ııolıışma yııptıj-ı 

haberleri karşıl\nda S yam Ba~vtı• 
kili, bunu yalanlamak zorunda kaf.. 

mışbr. 
Uz.ak dotu dur umanuo çol.; 

rerııin bir safhaya g'rmiş oldufa 
göze çarpmııktadu·. 
(Telwraf baberlarlıab S acU ıUlfed•l 

• 
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l<e~mnv~t 1tetkHdeırnl 
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(ARADA BiRi 

1,5 dost Çinde kadın ı 
e k kten aşağı mevkide:! 

YAZAN 
N IH AT 
ORAL 

ç,,cukluğu· 

mun c~nlı ha· 
tıralarmdnn bi· 
risi de uzun kış 
g e c e 1 erinde 

enerbahçe nuı izler e 
2-2 berab e kadı 

Çin an'aneterlnln 
gerip tarafları 

Çin ananele,ine göre 
kad1.nl1Jrla erkeklPr arasın· 
da doğ/ar kadar /ark var· 
dı,. icrayı hülc umet etmek, 
harp etmek, almak satmak, 
rğlenm~lc, hür oe kdkim 
yaş mak yalnız erkeklerin 
hakkıdlt'. 

Çinli kadınlar sahalıle· 
gin erkeklerinden evr-el 
kalk•p onla11n gonında 
g a v a ş konuırırlar , 
kupı karşı komşularla pen· 
cere flf•ga kopıdan sohbete 
dalmazlar. 

Ç inli kadanbr N ~vyorkun met· 
hciliode, göz.e çarpan bir yer· 

de bir kadm heylcel•r in lulunma 
sınıı hayret ederler. Oolar bir çok 
2'arb dillerinde adelet, hürriyet, 
aa b ve z~ fer kelimelerinin dişi ol 
madıklarma daha çok hayrat eder· 
ler. 

Oılıırn kedın ta•v'rlerini bü· 
tün erk ki ·~ın göıQ öoüne arzet 
mek ayıptır: K •dın nihayet bir ka 
dıodır. Ba cümle Çın ananesindo 
hdıam yt'rioi ne oldaiuna belirt 
melt için söyler i,, 

Ç n io k8dının erlı:elttl'n ço~ 
eşığı bir mPvkii vardır ·ve onlar 
kadmları ilibıleştiren ve 111n'aılar1 

içia biru ilham m 'obaı addeden 
ve nıhıtyet h ~yat!arınıo bao tacı 
kılao d ğer memleket erkeklerirıio 

tPlilc:'i tarılarına hayret ederler. 
Kod Jçi'usuo bıı huıu•ta çok ıarih 
fakirleri vardı: 

Keodhine inanııolara kadınlarla 
erkekler ıır.,s nda bir fark olmall 
icı p ettiğini telkin etti. 

Ç•D an'arıeıİoe trÖıe kadınlarla 
eı k kJ. r arasırı da da jlar ka· 

dar fork v rdır. icrayı hükOmtt 
etme&:, haıbetmelt, almak, satmak, 

eğlenmek. hür ve hUim y•ı•mak Jal 
nız erkeklerin hakkıdır. 

Kor fuçiuı'drn evvelki asırlardı 
Çini idare ı den kıdmlar old,ut11 
halde, ondan sonraki aıırlarda 

kendıaino ioananlar oouu tel 
kinlerini yapmak ve dlclini herkeı• 
kabul ettirmek için bllyillt bir azim· 
le oir,.o p çabaladılar. 

Fakat modern Çinliler, 1917 
de Çi ıın yeniden d<'VuSUf'O ilin 
eden bugünkü çioliler, l<o ı fuçiua'u 
bir k oım bar ici olarak ilin etti· 
ı .. , ve oouo dininin mıoasız bir 
şey olduğunu i:eri sürdüler. 

O fündtın s.oora Çin kadınla
rı Pe ııı üoiu rsite~ioe devama baş· 
ladılor. St nogrnfl \•a baskı tbol , 
yüı.me ve usulü defteri öiren .. rek 
beyıı~ lmılel bııokala• da kiıtibelik 
vazıfolera alm ı{rn ve Ş ırıghay dük· 
Jı.iolarıoda te21ahtarııı. ve satıcı 

lık ynpmega başladılar. Fakat bir 
Çiolı muharrir oldn ve Çın kadın 
larun çok itı bi lığ'i. i söyliyen Sin 
Tııt.ıı g bu l:adar serbest ve ken· 
dilermı erkeklerden far ·ııı; adde 
den Çinli kadınların bir giln bir 
orkegın kend·lerini nikahlayıp fÜ
ı:el bır Çıo evinde ve şehrin gü· 
rllltülu bayntından uıalc, güzel bir 
bahçe içinde ve ç;çekler arasında 
eskı an'anelcre göre ya~atmoııoı 

kalpten isteoiderıoi ıöylemektedir. 
cZaten Çıoli kadıoların çoia 

eski ananeye röre yaoar ve ıabab· 
leyio erkekler inden evvel kalkıp 
o:ıların yanında yavaf konofarlar, 
kapı kırşı kom~u arla p~ncere ve · 
ya kapılord n sohbete dalmazlar.• 
Dı ,o ili~ e etınektedır, ÇiDlilcr 400 
milyondsn fazladır. Garplılar ve 
Ç ,, g Hay Şok ke dıleı iui zamana 
uydurmoğa çalı,ınıtlardır. 

F .kııt üoıverııitcyo gid~n veya· 
but Şangbay veya Naokin 

cadd leriod ki büyült maiazalarda 
elektrik iitÜiÜ veya liventa, oto
ınatık u tura veya sabun satan 
._ızlnrdun mnada Çır io bir çok mil 
)Ooluit nufusu, ı..adıoa: « Sen iyi 
bır ısnne ve faydnlı bir r.evce ol. 
maıı .ın J » di)en Konfuçius'un ttl 
kinlerine sadık. ka ma'ktedır. Bir 
çok Çin erkc). leı i kadına bu tel 
kın ere göre muamele edip ona o 
göz.lo bn maktadırlar. Çoculiları-
1 a, çaı:r!BŞır ipine &ı:urıımak için 
os lmıı bır kadın f stanı ve\ a Ç'l· 
ma~ıra altından reçcn çocoklarıp 

bi,>GyemıycoıklerıDI tılkio ederler. 

Vo ııendısioin birer cariyeleri ad· 
dettiklori kadın vücuduna dair 
mevzular bakkıoda garphlarla kiç 
konuşmazlar. 

OaJar için kadın, çiçek açmış 
şeftali dalları araaından aovgilile• 
rioe ilk defa olarak yüzlerini göı· 
torm~ olan aeısiz ve küçük birer 
eıire, utanıp kızararak kendilerini 
sevdiklerini itirafa ceaaret edebil· 

• mif temiz ve uyıal bir mablOktan 
başka bir ıoy deiildir. 

Kanton veya Şıogbay sinema-
larında, modern Çin !uzları 

Amerikalı yıldızları, yfikıek to. 
puldarı, ipek çorapları ve kürk 
mantoları hayranlıkla seyrederler. 
Fakat Çinin mahalle tiyatrolarında 
daima .. Jünyanın bntün aevıillleri 
nikahla biribirlerinio olabilirler• 
ıözlerile biten ve eski Çia an'ane 
lerioi canlandırau piyealer oynan1r. 

Çinli kadınlar etflenmenin ne 
demek oldui'unu bilirler. Oolar 
için nikib baiı demek bdınlık 
hürriyetine, şahıi iıtlk'illerine ve· 
da edip evde kapalı bir hayata 
katlan~alctar. Çünkü onlar bu ha· 
ya11n kendiloriı:.deo evvel yaşımıı 

olan ve htor imparator lı:anıı iı· 
tor çıf tçi veya t6ccar karısı olsan 
bütün Çia kadınlarının yaıadıHarı 
hayat oldutoou bilirler. Pao Kao 
kadına üç itaat ve dört fazilet 
öiretmiştir. 

Kızın babasına itaat etmesini, 
kadanın kocaaına mQti olı:ııaıını 
nihayet dul kadının da erkek ev
lidına uymasını öjretmiştir. 

Fazetler araıında iıe bilhı11a 
dul kadmlar için namaılarına tam 
rıayot etmelerinin en eıa•lt fart 
oldojonu telkin etmiştir. Meşhur 
bır mukaddes kitaptan bu hususta 
Çin kadınlarına canh bır mitil do 
rö:ateı ilmektedir. 

Monrol hanedanından olan bir 
dal kadının kanıoro yakalanmış o
lan l'Öisünü bir doltora l'Ö•t•r· 
uıekten 1mtlna '!Gtrek bu zalim 

bastaJıt1n peoçeaiode CSlüme ıüriik· 
lO'lmek kahramanlıtını röıtermq 
olması takdit edılmittir. 

Tabit bunlar eaki Çin kitapla· 
noda olr.anabileo halr.lkatler oldu· 
tondan ıarklılara hlı o)ao anlay1.4 
~abiliyetlerl 11yealnde ÇlolUer bu 
adetlerden bir çoklarının ~iddetioi 
tabf.f etmiıler ve Çla erkekleri , 
rasthyacaldafl yoldan çıkmıı lr.adm· 
lar10 af edilmelerinin erke klik şa · 
nından olacatıoı kabul ederek ba 
an'anelerin tiddetlni ıultmı}lardır. 

E ılri ın'anelerio ıiddeti tab. 
fıf edılmiı olmasına rai· 

men Koofoçiuı'un «kadın faydalı 
bir zevce ve nyıal bir anne olma· 
bdır• ıözlerinden dıwarı çıkılmıya· 
rak mülıemmel birer yuva kurmak 
her Çinli kadın için bir ideal aa-
yılmn k tadır Belki de bu, afyon 
salfınıoa, kıtlıklara, sari haatalılt 
ve harplere rajmen Çiolilcrio dört 
yilı milyonlu it bir kitle olarak kal · 
mıılarmın biricik ıırrıdır. 

anlatılan masalları dinle:nekti. 
O devirlerde, evlerimizin kon 

fora bu 2'Ünküne benzemediği için 
odalarımızı ıııtan bir man,.al ile 
raz limbaınnın ıştiı etrahnda 
toplanılır, ı,cstaaelor ateşin içe
risine röaıülürdü. Anlatılan bu 
bikiyolerin bir çokları Bin birre· 
co masallarının ayni olaıasına 

rağmen içeris:nde içtimai hayat· 
tan almm~ parçalar da yok de 
iildi. Vakıa o zamandan bu za· 
mana kadar bir çok şeyler değiş· 
ti. Yqıyış hayatımızda geoiş 
mikyuta tahavvüller vukua gol· 
di. Artık masallar revaçtan düş
tü. Bunların yerini konforlu sa· 
tonlarda tertip edilen eğlenceler, 
ıinemalar ifral etti. 

Fakat bütün bu içtimai deği· 
şikliiin barometresi yükselirken 
doıtlalc civası küçülmeie ve su· 
kuta başladı. 

Ve nihayet geçmiş devirler· 
do iosanlıiın en büyük hasleti 
olarak yadedilen ve dilden dile 
oaldodilorok zamanımıza kadar 
akaeden bu vasıf burün tek ba· 
ştaa bir varlak araedemeyon ııhra 
mkilip etti. 

Dün bu düşüncelerle baş 

başı kaldığım zaman hafınmıo 

derinlıklerinde rizleamiş olan şo 
hikayeyi rözlorimin öoüade bir 
dişe şeklinde canlandırmak iıtediaı. 

Grçıniş devirlerde olduiu gibi bu 
ıründe if ado ettiii mana ve kıymetten 
bir şey kaybetmemiş olan şo hi· 
kiyeyi aynen nakle karar vorJim. 

Vaktiyle :zen2'in bir babanın 
bir otlu varmış. Bir 2'Ün baba 
oj'luntı karşısına al11rak bu yaşa 
kadar kaç tane haldk1 doıta sa 
bip olabildin demiş. 

Babasının bu ıoalini yersiz 
ve mina11z bulan 2'enç yaloıı: 
pek çok cevabını vermekle iktifa 
etmiş. 

Baba bu cevap kar411ında bir 
müddet derin derin düşündük:· 

too ıonra ıözlenoe ıöyle ba1lamıı. 
Ben basl\n •\t.-•• Y•••nda 

bulunuyorum. Ve bu yaşa felin· 

ceye kadar hayatta ancak bir 
b.ıçak arkadaşa aahip olabildim. 
Falı:•t aon nasıl oluyorda daha 
bu kadar i'Onç bir çai'da adedi 
bir hayliyl bulan doıtlara sahip 
olabiliyorıuo? Naıarlarından ba 
ıözlerime ne 1okilde mukabele 
edeceiini anhrorum. Bana :ztı· 
mandan, bldiaelerdeo bahsede· 
cekain. Dilnya ylbQnd• vııkua 
relen terakkilerden dom ~ııracak.
ıııı, bir çok misaller ıetire· 
cekain. Senin bütnn ba ıözlerino 
ve dnıüncelerine aynen iştirlk 
ediyorum. Fakat bir fartla. 

Koca bir taribin sayfalarını 
doldurup taşıracak kadar bol 
vaknlara rağmen ortada dojişmo
yen bir tek hakikat vardır ki, o 
da insan oiollarının dostluldz:rı 
om şahsi menfaatlarla yekdikerine 
bailaomıf olmalarıdır. Ve bunun 
için deiilmidir ki bi 'erek, bilmeye-

[Dnımı llçllocllde 

------~----------! 

Ankara: 6 (Hasu•i) - Jngiliz fatbolcular1 üçüncü maçlarını bugiln 
19 Mayıs stadında soğuğa rağmen çok kalı.balık bir seyirci Önünde 
Fenerbahçe takımilo yaptılıır. Güıel bir oyun i'Öst~reo Fenerliler, maçın 
ıon dakika!arınr.. kadar uyı üstünlüğ'ünü muhafaza ettiler. ikinci bahay
mın sonlarına doğru lnrilizier güçlükle beraberlilr. sayısını çıkarabildiler 
ve maç 2 • 2 ber:sbero bitti. 

Llk maçlar1 bugUn 
sona erlror 

Lik maçları bugün sona ere
cektir. Bug· n stadyomda karşıla

şacak takımlar şunlardır: 

Adana ıençlik · incirlik genç . 
lik, altıncı Demir spor · CPyhao 
reoçlik, Malatya Menıocat gençlik-

Milli Mensncat gençlik kulüpleri. 

Okullar turnuvası 
Okullar arasında ynpılmskta 

olan fotbol mnçlarına dün şehir 
stadında devam edilmiştir. Erkek 

lisesi • Ticaret liıesi karşılaşma· 

sında 3-0 Erkek lise'i kazanmıştır. 

Çiftçi mallarının korunması için 
bir mürakabe heyeti seçildi 

Çif tç1 mııllarıınn koruması için 
bir mürakabo heyeti oçmek üze· 

re dün belediyede ticaret odası 
vo çiftçi birliği, ziraat odası 
beledi1e daimi encümen bıılarımn 
iştirakilo muhtelit bir toplantı ya. 
pılınışhr. Toplantı neticesinde, 
ınürakabe heyeti şu suretle teşek 

Fakir mUltec~ ve muha· 
clrlerden tabii ret harcı 

ahnmıyacak 
Ankara 6 { Hususi muhabiri· 

miıdeo)-Tabiiyet muamelitından 
ahnacak harçlar kanonunnn !eki

ziaci maddesinin tadiline dair la
yiha ruznameye nlmdı. Tadil tek· 

lifine röre, muhacirler, mülteciler 

ve Türk soyundan olup ta muhacir 

ve millteci ııfatiyle olmalımzın 
Türkiyeyo roleulerden fakrüzara· 
retleri aabit olanlar iki yıl içinde 

Türk valaodaşlıiına kabullerini 

istedikleri takdirde kendilerinden 
harç alınmayacaktır. 

B•ndan Lae\c.a 'ha\oo tcıneml• 

kette balanupta tescilJeri için mü· 

racaat etmiş veya etmemiş fakir 
ırkdaşların bir defAya mahsus ol· 

mak üzere ba bak.tan istifadeleri 
için de liyihaya madde oklenmittir. 

AOıllar kanununun 6 
sene daha tatbik 
edllmemesl isteniyor 

Ankar 6 { Haıaıi mnbabiri · 
nıizden ) - Koyun ve keçi ttlrn

leriniu ağıllarda kışlandırılmnsı 

mecburiyetini koyıııı ağıllar lcnnu 

0 o.oun bu hükmllnün beş sene da 

ba tatbik odilm•-nesi hakkında 
B, Sırrı lçöı' ün ( Y o:ıgat ) kanun 
t<ıklifi encümenlerce kabul enildi, 
ruıoameye alandı. 

Bahçe C. H. P. kongresi 
Bahçe kazaın C. H. P. kon

gre2i dün a'ktcdilmiştir. Kongreye I 
reis ı1e müjııhit olarak Seyhın vılayet 
idare heyeti azalarından B. Rifat 

kül etmiştir. 
Asil izalığa : 8. Abidio Ra

mazanoihı, B Tevfik Kadri Ra· 
mazanoilu, B. Fa:ılı Meto, B. 
Zeynel Bilici, B. Maatafa Üçok. 

YedeH"re : B. Mahmut Kibar· 
oğlu, B. Nedim Koucıoj'lo, B. laa 
C•adan, B. Süleyman Ôzerdil, B. 
Vehbi Necip St\vnşan. 

Osmanlre c. H. P. 
idare heyeti relsllfil 

ÜJmaniyo C. H. P. idare he· 
yeti yeni üyeleri toplanmışlar ve 
aralarında vazife bölümü yapmış
lardır. idare heyeti reisliiine B. 
Abdurrezzak Güvenç ve Halkevi 
reidiğ'İne do B. Ş ref Ha:medar 
seçilmişlerdir. 

Saydam caddesi~ in 
tamiri ihale edlldl 
Haber aldığım12a ıöre, Say· 

dam caddesinin Sebze Halinden 

pnzarlar caddesine kadar olan bo· 

zulc kttmınıo parke olarak esaslı 
bir surette tamiri lha\e edilmiştir. 

içme au kurul r1nınmU· 
ttıahhldl ile olan hesap 

taatlreal 
içme su L..uyularınM mtıteabhidl 

ilı olan lıeaap taafiyoıi için kat,i 

vaziyeti teabit etmek nıore bele
di yeler imar heyeti len şefliiinden 

yülı:uk mabendiı 8. Mauffer şeh
rimize relmi~ vo lcıtkikatuu bitire . 
re raporunu bolediyey vermittir. 
Buıün Ankarayı: dönecektir. 

Telefon i9lerlnde 
iki t yin 

Ankara 6 ( Hıısusi mubabiriıni;ı;. 
elen ) - Mürı3kalat Vekaleti tele 

fon işleri r iıi B. Rahmi Oktay 
yüksek fen heyeti azalığına, fen 
heyeti azasından R. Fuat Tokat 
tel~fon işleri reisliğine naklen ta. 
yin edildiler. 

Y averoğlu ve B. T vfik Raıuaun 
o~lu iştirak etmişlerdir. 

• Yüzde 7 2'elirli Sıvaa -
Euurum istikrazı birinci tertip tah
villerinin 2 numaralı kuponları 

10/1/942 tarihinde müruru zamana 
uğrayacak ve kupon bedelleri bo 

tarihten sonra tediye edilmiyocektir. 
Yüzde 7 relirli Sıvaı - Er

zurum istikrazı ikinci tertip tahvil· 
lerinin 6, üçüncü tertip tahvilleri · 
nin 5, dördüncü tertip tah;illerinin 
4, beşinci tertip tahvillerinin 3, 
altıncı tortip tahvillerinin 2 ve ye
dinci tertip tahvillerinin 1 numara· 
h kuponlarının vadesi cuma gilnü 
sona ermiştir. 

• Ticaret Vekaleti, ihracatçı 
ve ithalatçı Birlikl"ri hasının da· 
haliyo ve senelik aidat milkollefi· 
yetlerino ait iki yeni talimatname 
hazırlamıştır. Bu talimatoamoye 
göre ihracatçı birlij'ino dahil her 
iı.a bir defaya mahsus olmak üze 
re duhuliye ı>larak «"n az 50 ve 
t"n çolı. 100, ithalatçı birliii bala· 
rı İsa yine bir defaya mahıuı ol· 
mak ilzore en a.z 100 ve en çok 200 li· 
ra vereceklerdir. Dahiliyelerden ha· 
sule gelen mobalit, biri ğln kuru• 
luş ve toıi11t mHrafları karıdan. 
dıktan ıonra arlan kısmı, birlikle· 
rin fevkalido maaraflarına karşıhlıc 
olmak üzere ihtiyat akçesini te.ı

kil edeceklerdir. 

• Parti reuel aekreterliji, 
yeni harflerin kabulünden sonra 
çıkan hikiye ve romanlar için bir 
birincilik müklfab ihdas etm~ti. 
Bu mesele ile ıtlikalı bir jüri be· 
yeti de te~kil edilmiştir. Heyette 
şu zevat vardır: 

Yahya Kemal, Halit Ziya U · 
şaldıgil, Hüıeyio Cahid Yalçın, lb 
rahim Aliettin, Sabri E9at vı Mı· 
ıut Cemil .. 

Şehrimize bir talebe 
grupu geldi 

Eskişehir Çifteler köy enati
tüıü müdür muavini 8. Tabirin 

başkanhğmda ve öintmenlerden 
B. Y aearnı 'beraber buloabuiu 23 
talcbeaen mlırekkcp bir 27ap dün 
lskenderundan şehrimize relmiıtir. 
Talebeler yort içinde ıiraat, sanat 
eserlerini tetkik etmektedirler. 

Bir yangın ba9langıcı 
Dün 'l'oroı Fabrilosmda elok

lrık kontaktmdan bir y ngın bat· 
leorıcı olmu~, ~öndilrülmt11tOr. 

Amme mUesaeaeıerinde 
çaht•n m••• vera 
UcretU avukatlar 
Ankarn, 6 (Hususi nıubabiri. 

mi:ıden)-A'!lmo nıüessc elerinde vo 
devletin mürakabesi alhnda bu· 

lno:ıu dairelerde maaş veya ücret 

almak suretiyle avu atlık edenle· 
rin mü:ıbasıran vekili oldukları 
daireloro ait işlerJe avukatlık yapa• 
bileceklerioe dair avukatlık kanu
nu hükmünün tatbiki iki scoe da. 
ha tehir ~dilecektir. Bu huıustaki 
layiha meclis rııznameıine alınmış. 
tır. 

• ~ 1 Polis Romanı DÖRTLER KULOBO 
• 
J Çeviren: Mecdi Enön 

Bazı ıerait altındı b1Jna ioıkin olnıa· 
ya bilir. 

··- Evet karanlık olHydı- Size bak 
verirdim .. Fakat ciııayet filpegüodüz ya· 

pıl '•· 
Puaro yalnız gülmekle iktifa etti: 
- Peki aına arabı ile atın villloın 

önünde dormoı oldurana na11I iıbat ede 
biİirtioiz ? Cadde do bio bir araba izi 
var ... Ve banlarm .laiç birisi iddianazı itba· 
ta Ufi re lmu. .• 

- Gözlerimizle belki bana bftUa !b. 
lamayul Fa icat ıoklmnla ba peklli mim 
kOndür. 

Müfettlı bir parmaiını manidar bir 
feldldo ahıına dayadı ve hafıfç• rnlnm. 
ıiyerek bsoa baktı. Ben ne bilır.Om vere. 
ceiimi bitemez bir vaziyetteydim. Fakat 
Puaroya da itimadım vardı. 

Morotao'a l'eldiiimiıı: zaman müoaka
şısmız ıona erdi. Barada miifettiı bizi yal· 
nız b1raktı. Ve biz do bir polisrefak•tirı· 
do Grant'm hücresine sevkerlildik. Poaro 
derhal ıöıe bqla111: 

- Gtant, ba cinıyetto ben ıb:io ka· 
bıhatsı.z olduiaoa2u biliyorum. Bana ola-
111 bıt.,ni doıdojrQ ıöıleyin bakayım! 

Mabpa~ orta yaıh bir adamdı. Kabus. 
ba lıallerıle tam bir Kalobaodi andırı 
,yon.hı : 

- Vallahi ben katli dejUim 1 diye 
loltdl. O heykelleri bavalama b~1k111 

koyınaş. Beui taza~şürmek iıtomişlo~ ... 
Evo döodüiüm zaman doj'ru odama gıt· 
miştim. Betsy bağırmağa b;ı~layıocaya ka· 
dar hiç bir şeyden haberi111 olmaaııştı: .. 
Yemin ederim batka biç bir şey bılmı· 
yorum. 

Puaro ayara kalktı: 
- Eier dotruyu ıöyleoıe" istemezse· 

niı başınazın çareaino bakıoıs. 
- Fakat ben ... 
- Siz aalona rirdinis... Efendinizin 

ölmUı oldaiııou biliyorduouı. Ve Behy 
bajuauıia baıladıiı umao 11.z k çmağa 
lauirld1y0rihloaz. 

Adam Puaroya atza açık olarak baka 
kaldı. 

- Haydi. itiraf ediniı .• S~yledlklerim 
doğru dtiil mi ? Size namusum Qzerine 
ıöı veririm ki bana doiruyu söylemekle 
aon kartvluş ümidinizi kaybetmemi' olac k· 
unız .. 

G .. anl ani bir kararla baklayı ğ:r.nı· 
dan çılrardı: 

- Peki son şanıımı da deneyeceğim. 
Evet İf dediğiniz gibi oldu. Eve döoünco 

doğra Mister Valley'in yanına rittim ... 
Fakat kendisini boyla boyunca yere aeril· 
mlş ve bir kan deryuı içinde ölmüs ola· 
rak buldum. Derhal polisin sabıkalı oldu 
j'umu göcönllnde tutara~ katil olarak be 
ni yak.alayııcaj'ını dl1ı6ndüm. Ve it mey· 
cl1Dı 9ıkmıdın 11vıımıyı htarlıd•m. 

- Peki ya o Çin heykelleri ? 
Adam bir tereddüt vakfesi reçirdi. 
- Fakat". Doğrusunu isteracniz... 
- Bir alışkmlık eseri olarak onları 

aldınız, öyle deiil mi ? Ef ondinizdcn on· 
ların çok kıymetli ıoyler oldaiunu isitmi1 
ve kaçarken beraber almık istemişsiniz ... 
Banu ben de anlıyorum .. Şimdi bana ce 
vap veriniz bskayıaı: 

O heykelleri sıı.lonıı ikinci defa gir· 
diriniz de mi aldınız ? 

- İkinci defa mı ? Ben oraya yelnız 
bir def& rirdiın. . Ba bile çokta beniııı • 
içini. 

- Buna emin miııiniz ? 
- Elbette. 
- Peki. H.iplıhanoden uo :ıaman çık· 

tınız? 
- iki ay evvel. 
- Mi•ter Valley'in yanındaki işi na· 

sıl buldunuz? 

- Mabpoılara yardım cemiyetinin bir 
mllmesııili v:as tuiyle ... Beo bApishanedcn 
çıkar çıkmaz yanıma gelmişti. 

- Bu nıısrl bir ııdamdı ? 
- Papas kılıklı bir ıeydi... Hep 5İ· 

yahlar giyinmişti... GündUz gödüklor var
Jı. Seıi de çok kanıık işitiliyordu. Ai· 
~ıında da bir di~i kırıktı. Tovbek!r olmuş 
olduğuma lnandıiını ve bana bir iş vere. 
coğlai ıöyledi. Adı dn Saundera idi. lhti· 
yır V alley de onan tavaiyeıllo bıol yanı• 

na aldı. 

Paaro bir daha ayaia kalktı: 
- Teşekkür ederim, dedi. Şimdi her· 

ııoyi ögrendim. Biraz sabırlı olunuz. Sonra 
kapının eıii'iodo durarak ilave etti: - Şu 

Saundorı size bir çift papuç da hediye 
etti, deiil mi ? 

Grant hayret içiı:ıdo kalmıştı : 
- Evet ... Fakat bunu nasıl bildiniı? 
- Hor şeyi bilmek beoim aao'ahmdırl 
Müfettiş Midovı'Ja Hr kaç lif atbk· 

tan sonra " Beyaz reyik " Jokanta11oa 
ıidiP. havadan sudan konaşmata bqladık. 

lorleı gülümıiyerek : 
- Nasıl öğrenmek iıtedlklerioizi öi· 

rondiniz mi? diye ıordu. 
- Evet, mesele gayet b4sit. Fakat 

bunu iıbat etmek için epey güçlük çeke
cetim. Valley Dörtler omrile öldürilldü. 
Fakat Graot tarafından doiil. Çok kurna:ı 
bir adam. Ooa bu yeri temin etti. Sabı· 
kaıı olduğuodao bu cinayeti ona yüklemek 
işten bile doiildi. Kendisine o zaman bir 
çi~ papuç hediye etmiş ve bir eşini de 
kendiıi alakoymuı .. , Betıy koDı.Juda çeae 
çalarken ve Grant ~üt alınak için çiftlikte 
bulunurken katil mutfaia a-irerok Grant'ın 
ayaj'ında bulunan papuçların eıini ayak-
larına reçirmiı sonra salona ıidlp ihtiyarı 
sersem edip öldürmüş. Sonra motflli• re· 
lip ayakkabılarmı deiiıtirmlı. Nihayet dı· 
~arı çıkıp arabuına binmlt ve uaaklatmıı. 

-DnalJU .., .. 
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Kadın Parmağı 
Kadın Parmağı s.ıdecu niş:ıo yüzüğü t3kalan veya 

YAZAN li'l boyeh cici tırnaklarile bir zarafet destesi teşkil 
B. FELEK eden Şf\yler olmakla kııhııydı nekadar iyi olurdu. 

Fakat tarihte olsun, haldeki vak'alarda olsun küçücük bir araştır. 
manın ııltıodnn tırnağ'ı uzamış bir kadın parmaj'ınm ucu daima değilse 
biJe ikide bir çıkmakta olduğa içindir ki; artık tarihi erkeklerin yazdığı 
halde kadınların yaptığma inanmak lazım geliyor. ~ . 

Bi2im tarihimizde de Kösem Saltanlar ve bir takım gozdelerıo dev. 
let bünyeıinde açtıkları rahneler uçolc hepimizin malumudur. 

Fransayı bu son felakete yuvarlıyan amıller arAstoda dahi kadın 
p:rmatı bulun.:Juğuııu söylemekle hepinize olmua bile Aodre Maurois'. 
nın (Fransa hailesi) ismi altı oda topladığı yaztlarını okumu.' olanlara ye
ni bir şey öğretmiş olmam. 

Fransa akademisi azasından olan bu ın~bur muh arririn Fransanıo 
yıkılışından ıonra Amerikada intişar eden bu yazılarında bir kısım var 
ki; insan okuyunca hayretinden donuyor. 

Bu ve buna benzer aalalıiyetli kalemlerin yazdıklarına göre Fransa 
harbe rirdiğ-i zamqn Başvekil olan Daladiler ile sonradan onun yerine: 
geçen P .ıul Reyoaad'nun ar.ısı o kadar açık imiş ki; bir k:ıbinede na
zır oldukları halde birbirlerile görüşmezlermiş. Böyle gayritabii şey 
olur mu? 

Bu geçiaııizliği artıran şeyleri izah ederken Andre Maurois şu satır· 
ları yazıyor: 

c Daladier karısının vefatından 
beri Markiz c .... yi kendisine IDÜf· 

avir edinmişti. Bu güzel, sarışm, 
ta:ıe ve lltif kadının si}asi, iktil8· 
di meslek ve mezhepler hakkında 
bedbaht bir zifı, bir iptilası vardı. 
Lakin kendini röstermeden perde 
arksından çah~maaını bildiği ve nü· 
faııınu muhite yaymaia çalışmadığı 
için bu gizli teıiri hazan hatta iyi 
de olnrdn. Buı:ı:ı mukabil Paul Rey· 
nand, nnn dostu olan Kontes P .. 
delişmen, sinirli, icabına sığmıyan 
bir kadındı. 

HidiseJerin ııkıbetJeri bu kadı 
ııın hatta tehlikeli olduğunu ela 
göatermiıtir. Harb başlar başlamaz 
bu kadının baılıcn vasfı, hırıı ola 
rak belirdi. Paul Reynaud'nuo Ma 
liyo Nazırı olması kifi gelmiyor, 
her ne pahasıoa oluu:ı olsun onu 
Ba'vekil görmek istiyordu. 

Konteı P- bu meramına nail 
olmıık için, Parisin bütün salonla· 
rıoı Daladier'nin tembelliğine, gay· 
reteizliğine ve ataletine dair türlü 
hikiyelerle dolduruyor ve dostu 
J>aul Reynaud1nun onıı haltf olma· 
ı;n:ı temine çalıııyordu. 

;abii bütün bıı dedikodular fÜ· 

nll gününe Daladier'ye naklediliyor, 
uoun da Reynaud hakkındaki nef
ret ve kini artıyordu. Bir an oldu• 
ki; ayni harp kabinesinde lza ulan 
Lıı iki adam biribirile artık konuı· 
ınaı oldular. Bu tamameo abes, 
çirkin ve memleket için muhatara 
larla dolu bir durumdu.» 

GörDyorsumız. iki kadın, ıki 
eırkeii bôyl~ce bir birine düşilr· 
müı, ve bu lki erkeiin birleşmiş ıı· 
zimlerite kurtulması mümk6n olan 
Franaa da belki o yüzden burün· 
kü fena mevkie düımüştür. 

Paul Reynaud başvekil olduk
tan sonra Andre Maurois ile yap· 
tıi'ı bir görüşmede, Mauroiıı,nıo: 

«- Daladier, şüphesiz memle· 
ketini ıeven bir adamdır. Radyoda 
koouştuiu zaman sözleri adaman 
yüreiine işliyor» sözüne kar 
şı: 

« -Eveıl Zannederim Fransanan 
muzaffer olmasını istiyor, fakat be
nim muvaffakiyetsi:dii"e uğramamı 
daha fazla arzu ediyor» c~vabını 
vermiştir. 

işte Fransa tarihinin en büyük 
kavrasını yaparken onu hu ild ad· 
•m ve bu iki adamı da iki kadın 
idare ediyordu. 

Kadın parma;ı erkek işine, si· 
Y•ıot işine karışmayıp da sadece 
niıan yüzüiü taıımak ve la'l rengi 
açlart Öpilmıenmelde kalsa ve ... 
dece hanımeli gibi bir çiçek olsay· 
dı, ne olurdu! 

(Cumhuriyet •t-J 

• 

pacağımızı şaşırdık . 

- Hayvanlara yukarı çekece· 
iioi1e neden hlenia tepesiPdeki 
otu koparıp a,aiıyıı atmıyorıu
ııuz? 

:Bunu işiteoltu yabııncımn, dün· 
yanın en akı l lı adamı o!doğıınu 
kabul etmişler ve ona bir çok ih· 
sımlnrda balunmuşlar. 

Çorap hikiye.i de böyledir. 
Kadıoler bacaklarını boyala· 

caklarına eteklerini uzatsalar ve 
yahut eskisi gibi tire, yün çorap 
ariyseler, güçlük daha kolayca or · 
tadan kalkmıŞ olmaz mı? Hayır, 
mesele « çorap meselesi » değil· 
dir. Bııcl\k ve bacAğı güzel gös. 
termektir. Et rena-i çorap da bu· 
on temin eden bir vasıtadan ıba· 
rettir. 

Bizim etki kadınlar u~n konç
lu kalın dokunmuş filtekoı çorap 
giyerler ve aşağı düşmesin diye 
örme puça bağları koUamrlardı. 
Sonra çorapların renkleri ıiyah· 
laşta, bacağa ince bir tüle bü· 

rünmüş hissi vermek için dokur.ma 
sı inceldi; nihayet birdenbire et 
rerı1rini aldı. O rla incde incele o 
hale l'eldi ki, çok defa topuk ta· 
rafında diki~ yeri görülmese, kadın 
bacaklarını tamıımeo çıplak sana· 
cai'lZ· 

Çorap ınuuf ının bir aile büt. 
çesinde açtıiı delik büyüktilr. Bu 
delij·i kapatacak en saillim çare, 
kadınlarm kalın <lokumah çorap 
riymeleridir. Aile başları içiu bu 
Ü mit, ıonunıı kadar bir iste~ şek· 

linde kalacaktır. Çilnkü kadınları 

güzelliklerini göstermeden alıkoy•· 
cak hiçbir kuvvet yoktur. Tanıdı 
iım hir çorapçı reçen giln bana 
!lorda: • 

- Bi:l çorapçılann on büyük 
yardımcıtı nedir? 

Otomobillerden sıçrıyan 

sifosf 
Bilemedin. Çorapçıların yü 

zünü güldüren o keklik ayağı gibi 
kırmızı boyalı uzuo uzun tırc:ıklar · 

dır. Kiyot çıkarırken o sivri iğne · 
lere telatin çizme dayıınmaz. Nere· 
de kaldı lı:i, sigarıı kiiıdı gibi ço 
rapl Allah vcrs·n bütün kadınlar 
ayak tıronlı:larını da öyle uzabınlarl 

( Tan'dao] • Bir Garsonun 
Anlattıkları 

bulsanaz ... -diye rı-

1 
YAZAN ı ·Bana uyrun .biri! 

Y. Ç. ca etti.-Yeni ve 
eski barfieri bilirim ... Daktilo bili· 
rlm ... Biraz Fransızca, biraz Al· 
manca, lorilizce, Rumca konuşu· 

Ah çorap, vah rom GGİümsedim: 
- Maıaallah ... Desenize: On 

Ç o r a p ! parmağınızda OD marifet... • . . 
Fakat, hal böyleyken nıçın lŞ 

Yazan 
ULUNAY 

logiliz kadın· aramak mecburiyetindesiniz? ... 

ları :çoraptan Garıonluk ediyorsunuz ya ... 
vazreçmişler. Soframın öoüode mesleki bir 
Şimdi bacakla· hürmetle etilmişti. Süt beyaz ce· 

'
1
•
01

0 rörüoen k11mını çorap ren• kelini iıtibfafla yakasından tutarak 
rıne boyatıp öyle reziyorlarmış. silkti: 
B~ tedbir banıı, çocnkluiumda - Garsonluk mu ? · · · Allah 
dıulodiğim bir masalı hatırlattı. kurtarsın!... istemiyorum efendim, 

Adamın biri bir ıehre varmış, istemiyorum... Haysiyet aıeaelesi ... 
büUln halkı derin bir teeuür için Ku: bile vermiyorlar. 
de rörmüı, sebebini ~ormuı fD Alikad8r olmuştum: 
<:ovabı almış: _ Kı:r. mı veraıiyorlar?.. Pa· 

- Memlekette kıthk var bay· · ranız u: diye mi? 
\'anlarımız otluzluktan ölüyor: yal - Hayır ... içki ve kiralık ka· 
~ız ııı kal uin tepesinde ot kaldı. dın piyıısaaına pek yakın bir nokta 
~~ koyuolıtra otlatmak için da bulunduğuaı için olacak ... Gözüme 

•na ip takıp yukarı çeki· kestirdiklerim hep reddettiler ... 
1or.&ı yolda botılayorlar. Ne ya. Halbakl, kıuncım dı fena de· 

BUGON 

Uzak doğu 
Tarihin en bü-
----. --·~--

yük buhranı 

karşısında 

Japonya, doğaasgada geni 
nizam karmak hedefindedir 

Tokyo, 6 ( a. a. ) - Doğııasya 
ekonomik konferansı, hariciye na
zırı amiral Toro'nun bir nutkuyla 
açılmıştır. Nazır demiştir ki: 

c - Japonya Doğııasyada 

yeni niıam kurulması hedefini 
güdüyor. lngiltere ve Amerika 
Japon taıavvarunu büyük eoreı. 
lerle karşılaşıyor. Siyasi durumun 
relişimi vabim bir yola rirmiştir. 

Uzakdoğu tarihin en büyük 
buhranı karşısındadır. Bu bal Milli 
müdafaa için büyük bir iktisadi 
azim gösterilmesini iıtiyor. 

Şimdi milletler arası d~ruma 
karşı koyabilecek ve kendı kay. 
caklarımızdan temin edilecek bir 
iaşe sistemi kurmahvız.» 

;il ... Günde iki buçuk kağıt çıka
rıyorum ... 

- Aşkolıun ... 
- Hem de belilından, beyiın ... 

Alnımın terile... cİşlemek» d!!nen 
şeyi idet edinmedim ... ~aten hay . 
rını da &"Örmüyorum ... Sarkaç kere 
bazı a~ırı hovardaların h~sa.~~arına, 
üç yerine beş rakı i'eçırdırım ol . 
muştur. • ._ 

1
• ı._ 

Fakat bnll'dao hın; aç ıra .,... 
zandımsa, Allah beni sonra başka 
yerden on misli cezalandırdı. Tec· 
rübe ettim; haram yemiyorum, ha· 
sılı ..• Hatti bir arkadaş var: Pay
dos olup çıkacafımız sırada, u. 
:ıaktan beş altı kij-adı gösteriyor. 
Banıı: cEoayil» diyor .. Amı;zıa be~, 
iki buçuj'a razıyım .• (Ke!1dı ken~ı· 
ne gülüm:tedi:) Yalnız bır kereııo. 
de dayanamadım. 

- Nasıl oldu, bakalım? .• 
- ·- Bir celebdi ... Cebinde yas · 

tık banknotlar._ Hep oo liralık ... 
Kuzu kuzu yatıyor ... 

«He5'pl» dedi. On lira kırk 
knruş ... Puıılayı uzattım ... On ku· 
ruş da bol keseden bahıiş verdi. 

Elliliii yeleiinin cebine indir. 
di... Derken, oturduğu yerde beş 
dakika kadar sızdı. Gözlerini açtp: 
cHcup, yahu ... Garıonl• 

- cSöylem~tim... - diye ke
kekeledim. - On lira, kırk ku· 
ruı... » - c Ha... Al.,. » l'ene 
bir kuzuyu kurban etti. Tok liranın 
üılünd1>0 artakalan on kuruşu ha· 
oa ... Elloyi yeleiin cebine ... Bir 11· 
ıış daha .• Uyanınca: «Garson ulan ... 
Hesap be ... » Göıllın metrdotelde, 
yaklaştım... H11lasa, bu ha~ .dört 
kere ıürdü ... o rece kırk ıkı kl 
ğıdı büktüm... lıte yalnız ban dan 
vicdan ıuabı duymadım ... Zira, kar· 
şı tarafa da zevk verdij'imi bilmi· 
yorum. 

- Ne ribi? 
- Memlekete dönünce, « lı· 

taobula gittim, ne ej'lendim, ne 
eğlendim ... Bir gecede şu kadar 
para yedim! » diye anlatacaktır. 
Az zevk mi ? ... 

-·Akfam'daa-

• 

Ruzvelt'e - .JAPON 
cevabı 
Japon kıtaları
nı n Hindiçinide 
yığılışı sebepleri 
izah ediliyor 

Japonya hari-
• 

cıge nazırı 

imparatorun hususi 
mecll•lnde raporunu 

okudu 
Tokyo 6 ( a. a.) - Dün hü· 

kOmet mabfilleriodo, milletler ara. 
aı gerginlij'ioia ıid~etioi gösteren 
büyük bir faaliyet büküm ıürmüş· 
tür. · 

imparatorun hususi meclisi ha 
riciye nazırı amiral Togo'nun rapo · 
runu dinlemiıtir. Müateıarlar baş· 
"ekil makamında toplanmqlar. 
dır. 

Bu muhtelif toplantılardan 
sonra hükOmeti~ halk iberindeki 
nilfuzunu kuvvetlendirmek makaa
dile iki karar neıredilmiştir. 

1 - ltalyan· fqiıt meclisine 
muadil olan • c lmparatorluja mü· 
zalieret umumi meclisi » 8 ilkki· 
nunda toplanacaktır. 

2 - Seçim heyeti umumi ao· 
çim için ilkbaharda toplantıya 
çaiarılacakbr. 

V aşlngton 6 [ a. a ] - Ruz· 
velt, Japooyanın Hlndiçioi mesele. 
ıine dair olap Beyaz saraya ace· 
le rönderilon cevabını derhal in· 
celemiştir. 

Japon kıtalarının Hindiçioide 
yığalmaaı ıebeplerini izah eden Ja . 
poo cevabının Amerika hilkOmetin· 
ce kabul edilip edilmlyecefi belli 
değildir. 

Londra 6 ( a.a. ) - Gazete· 
ler Japooyanın e-Hindiçinideki Ja· 
pon kıtaları hakkında Amerikayı 
verdiii cevap münasebetile Japon 
yanın vakit kazanmaia çalııhi'ım 
yazıyor. 

Deyll Tela-raf diyor ki: 
« Japonya cevabını çabuk 

vermiştir. Fakat bu cevap aad me 
seleye dojrudan doiruya dokan· 
mu yor. 

Durum o kadar ajırdır ki te· 
cavOze karşı kurulan cephenin her 
ihtimal.1 önlemete hazır bulanması 
rerektır. lt 

Vaşington 6 ( a.a. ) _ Bu 

rda:a dm~!alia edildiiine aıöre, uzak 
oau a.;ı 1"erginlik azalmııtır. Harp 

veya sulh Japonyanı,n '-
bağlıdır. urarıoa 

Bristol 6 ( a.a. ) _ loriliz 
b hri a ye nazıra, tecavüziln sonunda 
j!lp.ooya için kazançlı olmıyacatı· 
oı ıhtar etmiş ve demiştir ki: 

« Japonyada kıyasetli l'Örüılln 

r----------------------------Gizli plan 
Stimson, pli-
--------~~~~~~~ 

nın lf şas ı n ı 
----·~~---~~~~~-

takbih etti 
Almanya, Ameri1ean plan· 
larına göre wuiget alacak 

Vaşington 6 (a.a.)- Harbiye 
nazırı Stiaııon gazotecilero beya 

oatıodı, Avrupaya gönderilecek 
sefer heyetinin teşkilitı hakkında 
hazırlanao gizli planın neşrini dü 
rüstJüje ve memleket soverlije ay. 
kırı bir hareket olarak vaııflau· 
dırmıştır. 

V aşinrton 6 ( a.a. ) - Dün 
Ruzvelt a-azetecilerle yaptıiı gö . 
rü~mede, ruetelerin kontrolü 
hakkında Şmit'in teklif ettij'i ted· 
biri çok ıiddetli bulanların itiraz· 
larına raimen müme11iller mecli. 
ıinio kabul eylediii bnun proje· 
sine dair hiçbir tefsirde bulunma· 
mııtır. 

Bir suale cevap veren Raz· 
velt, orda ve donanma muhtelit 
komiıyonunun ~izli bir raporunun 
bir l'uete tarafından neırf etra 
fıoda tefsirlerde bulunmamıştır. 

Berlin 6 (a a.)- Alman siya· 
si mahfılleri Amerikanın 1943 de 
Avrupaya birkaç milyonluk bir 
ordu röndermelt için planlar ha . 
zırladıiına dair çıkan baborlerle 
ilgilonmiştlr. Çünldl bu haberi 
Ruzveltin kitibi dojradan doiru 
ya yalanlamamıştır. 

Almanya bu planları incele· 
dikten sonra bu hutusta vaziyet 
alacaktır. 

Nevyork 6 (a.a.)- Ayandan 
VeUer ruetecilert', Amerika bir· 

1,5 dost 
[ Battarafı lklDcide J 

rek güoün birinde bu hakik:atlara 
aykırı hareket edildiği ,;akıt per· 
çimlenmiş gibi görünen bu dostluk· 
lar derhal güneşin sıcaklığıoa da· 
yanamıyuak eriyen karlar gibi çö· 
zillilr ve yerini düşmanlığa terk 
eder. 

Oaun için şu hakikati kabul 
etmekliğia lazımdır ki, bütün bu 
hadiseleri yaratan ve yaşatan İn· 

sanlar olduğuna röre kendi men· 
faat tezrihlımodaki ölçülerle on· 
ları keserler ve biçerler. 

Eğer insanlar bu realitenin 
haridno çıkarılmış olsalardı bugünkü 
ihtirasların ve kinlerin yerini dost 
laklar işgal etmiş olurlardı. 

Halbuki hakikat tamamen bu· 
nan aksini ispat etmektedir. 

Maamafih bu sözlerimin ıenin 
üzerinde müsbet bir tesir yapabi· 
leceğine emin de(ilim. Bu ıaydık· 
larımın bir hakikat olduğnnn ispat 
edebilmek üzere bir tecrübe yapa 
cağız . 

Sen bütün dostlmoı dolaşa· 

caksan ve elinden bir kaza çıkbiı 
nı söyleyerek onların yardımlarını 
talep edecok ve bir netice elde 
edemediiin takdirde benim altmış 
yaşına kadar birçok tecrübelerle 
dost olarak J..abul edebildij'im ya· 
rım arkadaşa müracaatta buluna• 
calı:sın diyor. Yapılan bu tecrübe 
babanın sözlerinin bir hakikat ol· 
doğunu iıbat ediyor. 

Şu i'eçırıiş devirde anlatılan 
hikaye bize i'Österiyorlci lni dost· 
laklar tıpkı mabııdı olmayan hiki· 
yeler rfüidir. 

ITKKvtMI 
7 Birincikdnun 1941 

PAZAR 
YIL•t941 • A Yt12 Gün: !tt Kaıım !O 
Rumi 1557- lklncitqrln 24 
Hicri 1560- Zilkade ıs 

leşik devletlerinin önilmüzdeki ilk Bu N b · 
baharda lnriltereyo ve ıimali lr. gece ö etcı eczane 
landaya sembolik mahiyette ol. M t f R•f t 
mak üzere birer askeri müfreze ve us a a 1 a 
harp devam ederse ihtiıPal 1943 ( Kale kapısında ) 

' 
........................ .. temmuzundan önce tam kadrolu ı 

__ .b!_~1_::_·~-rti-~-ey-et_io_i _g_ö-nd-er-e-ce_ii_ni-' · ı Ki~a~~~. e
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Sovyet • Polonya paktı 
ve Almanlar 

Berliaı 6 (a.a) - Sovyetler 
Birliii · Polonya karşılıklı yardım 
paktını Alman mahfilleri ehemmi. 
yetsiz ve mioisız rörüyorlar. Şo 
nokta belirtiliyor ki ne paktta, 
ne de ıöyleoilen nutuklarda cSov · 
yetler BirliiiniD ıaforinden• sonra 
Polonyanın alacaiı 4ekllden bahse 
dilmiştir. 

hikim ol"lcaj-ını aanıyordam. Fakat 
tehdit azalmamıştır. Te1cavüz bel· 
iti de pek yakındır. 

Raı harbinden babıeden na· 
zır, Lenio,.raJ ve Moskova müda· 
faalarından başka müstevlileri 
Roıtof ve Ta,.anror'dao kağan 
Rusları övmüş ve Almanların Ma
riyopol'e doiro kaçtıkları baberioin 
c.!'sare~ .verici bir şey olduiunu 
soylemıştır. 

i elektirij'İ bulunan, şehrin 1 
ı merkezine yalan olan bir f 
ı ev aranıyor. 
i Adres ı 
i Yeni otel 22 No. da ı 
ı Bay Şefik' e müracaat 1 
i ............... !~:... .. J 
Yugoslav tebllll Londra· 
d• heyecan uyand1rdı 

Londra: 6 {a.a) - Kahiredo 
çıkan Yui'oslav tebliii Londrııda 
heyecan uyandırmıştır. Gaıeteler, 
Yaroslav vatanperverlerinin yap· 
takları 'hareketlerin rörülmemiJ bir 
meydan okuma olduiunu söylür"r. 
Beli'radla Arnavothık hudutları 
araıındalri hidiıeler ne bir isyan, 
ne de bir saklanbaç oynuyor. Al· 
manlar bn nevi harbin hııkkından 
gelemeaıi~tir. • 

_H_• K_A v ___ E J Meçhul aşıkın mektuplan 
( Baştaraf ı Dünkü Sagınıı$tla) _ 

S. 'd k . d'kt sonra ve bu· ınemaya rı er en, gır ı en k 
tün filmi seyrettikleri müddetçe, Rohsar, ar a· 

dqıoın kendisine anlattıklarındao :eh za~;? 
zaman bir çok dijer moaelelerden a settı 1 

hald N'lı yordu dene· e, ı adın ağzını bıçak açını 
bilir • 

O k N. k. O'ibi gene a Şam ıbad, hor zaman 1 •. • 

Rubsarı evine l'•tirdl. Samimiyetle ehm. sıktı. 
Fakat halindeki detiıiklik kapıyı aç~ bızmet· 
çi kadının bile dikkatini celbetıııitti· Çnokiı 
ona her zaman, birkaç şakacı söıle takıldıtı 
hıılde ba defa bir tek kelime aöyleoaeden ay· 
rılmıştı. 

... 
Üç gün ıonra bir pazar l'Üntı, Nihad, Rab· 

sarın halaıının da hatırını sormak {lzere eve 
ajrad1iı zaman, onların ikitlni de bulamadı. 
Kapıyı açın hizmetçi kadm, sıabableyin erken· 
den her iki hanımın da ıokata çıktıj'ıoı, fakat 
gittikleri yeri bildirmediklerini söylüyordu. An· 
cuk, akşamdan bir küçük piknik çantaıı hazır
lamasını tenbih etmit ve ıabahleyio onu alıp 
köşeden taksiye binerek ritmişlerdi. 

Hatta hizmetçi kadının ifadesine bakılıraa, 
onlar çıktaktan bir saat kadar ıoara, Bayan 
Ralısara bir mektupla, bir buket çiçek gelmiş · 
ti. Bayan Ruhsaran ita çiçekleri oereye, ne 111· 

retle yerleştirmek iıtiyeceiiui düşilnllyor ve 
sabınızlıkla onları bekliyordu. 

Hizmetçi kadın bu malQaıah yerdikteo son· 
ra sanki işitecek biri varmq gibi, ıeaini yavaı · 
la tarak: 

- Doğruiuno iıtersen oğlum. demiıti, iki· 
dlr rellyor; ben bu mektup ve 9iç•kleri bei•n· 
all1oram. 

NAKLEDEN 
Nibadın yüzü sapııarı lt4'1il.mişti Bird b' 

. · en ıre, 
bızmotçi kadının elinl tutaral: 

- Yal varırım sana Hatice Hanıaa, dedi. 
Şu mektabu röroyim. 

- Fakat naııl olur? 

- Göreyim; ne çıkar. Ben bu ailenin ya. 
bancısı dofillm. Onları •llkadar eden ıeyler 
beni de alikadar eder. Hele Ruhaara aid olan 
işler ... 

Hizmetçi Hatice, nedense, bu ısrara daya· 
namadı. Mektuba l'etirlnce, o zamana kadar 
ç~k utanraç ve ceaarebiz olan Nihad, birden· 
bıre zarfı yırttı ve hizmetçinin hayretten fal· 
~aşı ,.~bl .açılauı duran rözlerl Önfinde, içeri • 
sındekılerı okudu, 

Mektup ıöyle diyordu: 

c Eier nifanlı iaeniz, bu çiçeklerden iki 
k~rmızı rülü rötıllnhe takarak çıkınız .•• v. 
e.g~r, bir takdirklrınızın çok samhni mubabbe· 
tmı kabal et.Dek hürriyetine malik bir mevki. 
de buluuayoraanız, iki beyaz rül tak1nız: .. , Va· 
ziyothnizin aydınlanma11nı çok iatiyoram.• 

Nihad , Rubsaruı evinden oaaal ayrıldıinıı 
hatırlayamıyordu. 

• 
Ba hadiseden sonra bir rOa ~ene ıloema• 

ya gitmezdea evvel çay içmek (lzere ayol pa· 
tiHrinin köıesinde oturularken, Nihat iki kere 
yatkaodu ve: 

- Ruhsar, dedi. Sana mektup rönderen 
kimdir? 

- Tanımıyorum Nibad. 

- Fakat llıtllıte mektuplar röoderebUm .. 
ıi içi~ muhakk.ak bir teıcl r~rmHI llıım ... ' 

&vlnlıe r•ldifim zaman yaptıtı• •ba•e· 
betıtıntı cok f yt Hlıyorıam. Fakat • ...,.. 

: Hikmet Münir= 
mektabun içerisinde yazılı olan satarlar, senin 
ul4anlı olap olmadıianı soracak kadar işi ileri 
vardınyordu. Etor ni,.nlı değilsen • 

- Seni almak istediiini yazıyordu. 
Rashar, &"ül kıvrımı ribi yumuıak ve rü· 

zel dudaklarını bükerek: 

- Nişanlı mıyım Nihad? Dedi mektubu ya· 
zan bor kim iıe, l'ene nazik davranmış. Benim 
vuiyotimi soruyor ... 

Eter birisine aid isem, bu işten elini çe• 
kecejioİ İma ediyor ve bunun için, fÖi'siJme 
kırmızı veya beyaz rül takarak meseleyi ay· 
dınlat'llamı iıtiyor. 

Nihad düşünd6. Bu aııalio cevabını birden· 
bire verememişti. Patiaorinden kalktılar. Ayoi 
dlqilnceli tavırla ıinemaya ıittiler. Orada, Ni· 
had birdenbire deiiıti ve hareretle tottuja 
Rabıarın elini dadaklarına dojTu götürerelu 

- Niıanl111n Rahsarl diye f111ldadı. 
Rubaar: 

- Kime? .. Diye ıormata fırsat bulamadı. 
Çnnkli Nıbad, yirmi bir yaşındaki l'enç ve kon· 
diıini için, için .. ven Rohıarıo iki ,.nı kıvrımı 
fıbi yaınaıak ve rilıel ağzını öp.,.ek kapamıştı. 

O akıam Rabsar, hey,..c•ola balasını t~b· 
rik ediyordu: Ku,dakları ptln, aydurma mektup 
ve çiçekler, sureti mabıusada seçilmiş .bir. ar: 
kadaşın patiaerfden relip çağırması, bırbırioı 
hakikaten seven ba iki gencin mukadder olan 
birleşmelerioi muvaffakiyetle temin etaıiıti. 

Hele hiır:metçi kadınıa, rolfinil hiç f~lso 
yap1Dadan oynayıfı, Nibad ve Ruhurın nışan 
.~alli:aOo en •ilenceli ve 111eıud dedikodaau oldu. 

-60N-
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··············································~··~·· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~······~~····~~~~~~~~~~~~~~~ • • ı 
: M,..imio Eo Güzol lü Büyük Folmdoo Hoz,,ı.na• Şaban• P«>r<am• 5 ASRI SiNEMADA ı Daima En Heyecanı. Ve En Güzel Filmleri 

1 Alsaray Sinemasında i s .. ..,,. su.,,,,e i Tan Sineması 
! =: Bu Akşam Görünüz =: 5 B,3o BU AKŞAM s,3o ! 
i - , - ! Şaheserler Şaheseri j ııı 

:=euAktam= 

: Her Kalpte lztirap Her Gözde Yaş Her Dudakta Hutret Ateşi : (Dumamn) (adam 0 kamelya eserinden iktibaıı. Meşhur 
: Bırakan Asrın Mabudesi POLA NECRI ' nin En Son Zaferi : V rdı" f 
• • maıukiıinas e tarafından operaya ııdebde edilen .... • • 

~ 1 m Bovari ~ liOlNlEYIN !\$!~ !İ 

Yine Eşi Görülmemiş Bir Film Takdim Ediyor 

Esrarengiz bir haydut çetesinin ıebirleri biribirine 
katan müthiş maceraları 

·----------------------· 
i - - --- - i LATRAVIATA yaratıcılara ' ıı 
: 1 SlGALO DEMi LANON en rtızeJ ıeali iki artisti ... 

MOHIKANLARIN SONU 
• Filminde en güzel Ajk Romanlarını yaşatacaktır. Vazife ile Şeref • Marie Cebotari - Claadio Q,ollo 1 ! ve Aşk Arasınde mücadele eden bir dram ... Bütüo Fedakirlıldara i Roma opera ro'VayYahn orkest ası ve teganni hey ı 

38 Kıaım Tekmlll Birden 

Binlerce Vahşi loıanlar Arasında Geçeo BüyGk Se~üı .. t Film 

BugUn 2.30 Matinede • layık bir kadın ... Bir Süper Film • , ederinin İftirakUe anutalınaz bir festival j'eceıi ... ı 
i - 2 - İ lllveten 
: Yakalardan Esrannı. Cesaretten Kudretini. Kahramanlıktan : ı Stan Lorel _ Oliver Hardi 1 i 
: Ateşini Alan Büyük Film 1 1 ı 

( Mohikanların Sonu ] 36 kısmı birden 

: I TÜRKÇE SÖZLÜ ı 

·.: KARA lllA 1 · iı 
Pek Yakında Pek Yalcındo 

TUrkçe SözlU 

• Haydutlar arasında 
=:! ı TÜ•KÇE SÖZLÜ ı BÜYÜK M~CER.. 1. ı --- ı l Yıldırım alayı 

. i En Son ye En Gülünçld Komedisi j ...... .. ........................ .. 
ve Sergüzeşt Şaheseri. Ameri Polis Teşkilatının En Heyecanlı Filmi 

.:• İ Bugün gündüz matinada iki film birden lii•---~----------------• DiKKAT: Numıı.rah koltukları ründüzdt!!o aldırabilinioi.z. • 

! Ma~a!0iJ:~=~İ M ~:;:;Bela i !~Jt~~~i~!!.n7n ~~[;~1.,~ı~:~~ .. ~~J.ı~r~f!!!. ~!.~~!~~~ DO v U ANBARJ 
=: ı 

Pek Yakında Pek Ya/unda 1 ----------------------·, ! FERN "ND GRA 'EY'in yarattığ'ı büyük ıab.-aer fılm ! Memür alınacaK 1 Fiat murakebe kom is Fevzi Güven 
: : 

•

·:i: 1 KRAL AŞKI =.::= Adana Belediye yonundan: 
Riyasetinden; Somerbank Hereke fabri· 1 1 Mu-nbal bulunan 60 lira kası tarafından ıun'i ipekle 

····~·················································· ak ~ı dl 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Seferi itfaiye ekipleri için 

gerekli malzeme alınacak 
1 - Seferi itfaiye içi o beş adet el tulumbuı ve malze

mesi satan alınacaktır. 
2 - Satın ahnacak olan beş adet el tulumbaıı ve mal· 

zemesinia muhammen bedeli 36.tS lira olup mu~akkat te· 
minatl 2 ı 8 liradır. 

3 - ihalesi kinunu evvelin 26 ncı cuma gllnü uat on 
beşte Adana belediye dairesindeki belediye encümeninde 
yapılacaktar. 

4 - isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi ~örmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Adana beledıye it· 
faiye amirliiınc ve ihale günü muayyen aaatta Bolecliye en· 
c.ümenine müracaatlara ilin olunur. 

1489 7-12-!6·23 

HOROZOGLU 
'KARDESLER 

~ 

Kitabevine 
Okul Kitapları geldi 
İlk Orta Lise Okul kitablan ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu -
Kardeşler kitabevi 

Adana ziraat Mektebi 
Müdü rlüöünden : 

Fiatı 
165 çift iskarpin 13 lr. 
165 Takım tulum 9 " 

5/ l 2 941 tarihinde yapılan 
eksiltmede taliplisi çıkmadı· 
ğındun 10 gün müddetle u· 
zatılan iskarpin ile tulum 16· 
-12· 941 sah günü t ekrar 
eksiltıneye konulacaktır. 

l •teklilerin mezkur günde 

Belediye 
Riyasetinden : 

Kömür satış yerlerinde 
müterakim kömür külü bu· 
lundurulması menedilmiıtir. 
Akıine baraket edenlerin ce· 
zalandınlacakları ilin olu-
nur. 1490 

% 7 5 akçalarile birlikte Zi· 
raat MndOrlüğüne müracaat· 
lan. 1492 

aylak ücretli Hukuk işleri Mü karı~ık olar ima c i en 
dürlüğü kitipliği için müsa· üç tip yünlü kumaşm iktisat 
baka imtihanı yapalacaktır. Vekaletince takdir olunan 

A) imtihana gireceklerin fabrika satış Hatları aşağıda 
en az orta okul mezunu ol· gösterilmiştir. 
maları ve askerliğini yapmıı Alış verişte bu fiatlarm 
bulunmaları şarttır. 

8) İmtihan 13·1'!·941 cu· 
martesi günü saat 10 da Be· 
lediye . yazı işleri bürosunda 
yapılacaktır. 

lıte1dileriıı imtihan gllnün 
den evvel evrak' nıuab\'-°'~ 

riyJe Belediye Riyasetine 
müracaatları ilin olunur. 

1491 

göz önünde tutulması ilin 
olunur. 

Mamulün 

tekdir No. 

soo 
soı 

503 

Fabrika 

satış fiah 

metreai S 15 kuru• 

,, 62S ,, 

" 
1495 

DOKTOR 

Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahiliye şefi 

Birinci smıf iç hastahklar; mütehassısı 
Hutalarmı Abidinpaş caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 81 Nolu muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 1 - 8 öğleden onra 3,S - 8 

1368 1 - 15 

T. iŞ BANKASI 
Küçük ta arruf hesa la ı 

1942 iKRAMiYE PLA t 
K E Ş I O EL E R: 

z ._';tıbat. 4Magıs,3Ajfa tos,2Jkinciteşri11 iarilıl~rinclr. vaııılır. 
~--- 1942 IKRAMIYEl.ERI ----.. 

ı Adet 
3 
2 
3 
ıo 

40 
50 

200 
200 

,, 

" 
" 
" 
.. .. 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

50 
25 
10 

Lirahk 

" ,. 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 

-
-
-
-
-
-
-

2000. 
3000. 
1500. 

1500 
2500. 
4000. 
2500. 
5000. 
2000. 

Lira 

•• .. 
•• ,, 

" .. 
,, 

" 
TUrkly• it Bankaeın• para yat1rmakla yal· 

nız para blrlktlrmlt v• faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talllnl:ırl de d•n•nıl• olur•unuz. 377 

S YIN MERSiNLiLER VE TARSUSLULAR Adana Ziraat Mekte- 1 
bi Müdürlüğünden Her ay mutlaka en büyük ikramiyelerden bir kaçını veren 

ALTINOLUK PiY ANGO 
GÔRDOGO RAGBET VE ISRAR ÜZERiNE 

Mersinde : Uray caddesi eski camiye bitişik No: 45·1 
Tersusta: lnönü caddesi Paşa kahvesi sırasında No:63 de 

ŞUBELER AÇMIŞTIR 

YILBAŞT ue AYLIK Biletlerinizi mutlaka ALTINOLOK PiYANGO Jan alınız. 

s ızı DE ZENGiN EDER 

Seyyar bayii ; Uğuru ile Meşhur cüce 1 smaildir 

18-11· 94 l tarihinde ek
siltmeye konulan Et, Ekmek 
ve sair erzak ıle Mazot, Pet· 
rola taliplisi çıkmadığından 
bunların birinci kiounun 18 
perşembe günü tekrar eksilt· 
meye konulmasına karar ve· 
rilm~tiı. 

isteklilerin mezkOr günde 
Hükt\met Konajında topla
nacak komiıyona müracaat· 
lara. 1493 7·11-14·17 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan ifte bu anbar miifte• 

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 
Telefon 218 
Telgraf dolu anb•rı 

1374 1 ~ 26 

Halkevi Reisliğinden : 
Komiteler tarafından şubo caktar. Halkevinde ka,aua 

azalarına çalışmaları hakkm· olan lıalann ıubeleri hiza· 
da izahat verilmek üzere ıında yazılı olan güa Ye A· 

aşağıda yazılı gün ve ıaat~ atlerde Halkevine relmeleri 
lerde ıube toplantısı yapıla· rica olunur. 

Şube adları Toplantı tarihi 
Dil1 Edebiyat 8-12·941 Paıarte1i 
ca .... ı _...""-u-r 9--12..9'' s.ı. 

Kütüphane 1l·12·941 Perıembe 
Temsil 12-12-941 Cuma 
Halk Dershaneleri 13-12·941 Cumartesi 
Tarih ve Müze 1 S. l 2. 941 Pazartesi 

Sosyal yardım 20· 12-941 Cuım.ıtesi 
Köycülük 22-12-941 Pazıute:iı 

saatı 

17 

19 
16 
17 
17 
17 

. 

Spor 23-12·941 Salı ı 1,·40 
!4~H 

BUGON MATBAASI 
Cenubi Anadolu'nun 
en son sistem maki
nelerle çalışan ye
gane matbaasıdır. 

Bir Defa 
Memnun 

iş Yaptırırsanız 

Kalacaksınız . 

Hariçten Siparis Kabul Edilir ----- ~--·-,.. ... _........._._ 

BDtDn Malzemesi 
yeni, Harfleri 

• 

1 LAN 
Kadirli Bele-
diyesinden : 

Bahçelerin sulanması i~in 
Kadirli kasabasına getirilecek 
9370 lira muhammen keşifli ıu 
işine talip çıkmadığından 18· 
-11·941 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlata 
konulmuıtur. Taliplerin bu 
müddet içinde belediye en. 
cllmenine müracaatları. 

1494 7·12-17 

çeşitlidir 

Hal kevi RelsliOindan= 
Güzel unatlar komituin· 

de açık olan bir azalek için 
13-12-941 cumarteıi günü 
saat 18 de ıeçim yapılacak
tır. Bu şabcye kayıdlı olaa
lann o gün Halkeviae ıel-
meleri. 1497 

2 nı: 

lmtl1aa Sahibi ı Cutt OllAL 
U. N•lı,at MDcllrl : Anket 

• Rtfat YA vaa<M1ı.u 

Baaaldata Yer ı (8UG0N)llatbaua
A4au 


