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Dtın l'ece alçaktan açan bir dilfmaa 
bomba tayyaresi lıkoçyanın cenap doja· 
ıaoda bir yeri bombalamııbr. Bombalar 
tarlalara düımüı, basar olmamııtır. 

P' ı y at ı (5) K u r u • t u r ,,_..;_.;..:...;.._...;....;. ______ _ 
Çiftçiye verilece 
krediler görüşüld 
Dün Partide yapılan çiftçi toplantı 

Dün saat 16 da Parti binasında C.H.P. vlliyet idare reiıi B. M01· 
tafa Rifat Gülek'in baıkanhiında çifçilerimiz bir toplantı yapmıılardır. 
Toplantıda Belediye Reiıi, Ziraat müdürü, Tohum ıslah iıtasyonu müdQ. 

1 • rü, Parti idare heyeti izaları, çifçi birliii reisi ve ~ehrimiz çiftçileri bu. 
lonmakta idi. 

Parti baıkanı ima bir hitabe Ue hükOmetin ziraat seferberllfini 
iuh etmiı ve bono müteakip yazlık ekimin arttmlması hakk1ndaki Par
ti Genel sekreterliii t~rafından yapılan tamim okunmaıtor. 

Milli Şefimiz, Konservatuvar opera kısmının temsil ettiği Fidelio opera. 
sında, temsilden evvel istiklal marşını dinlerlerken 

Tamimin okonma11ndan ıonra Ziraat Bınkuı Müdilrü yeni krediler 
hakk10da izahatta bolonmoş, evvelce 100 - 300 lira ara11nda olan kr .. 
dilerin timdi 200 - 600 liraya çıkarıldıi1nı, ukere giden çiftçilerin ve
kiletniımtı ile göllerecekleri her hanri bir ıahıa kendi namına kredi 

MILLIŞEFİMIZ 
Dün sergievini şeref lendir diler 

. - f ~ x - -- ' Bu sırad, Milli Şe 

açılabileceğini ıöylemiıtir. 

Tokyo 3 (a.a)- R ponlarla Ranraa 
Auhi Şimban ra- a n g U n ara1ında p e k 
zetesinin Birman· y eıash enl'el ola· 

ya cepheıinden a n 1 y O r rak kalmııtır. Ran-
bildirdiğ'ine fÖre, fOD tebliiinin bo 

Raıırıın baştan Ca vada şiddetli fiİn bildirdij-ine 
Ankara 3 (Ha· Cumhurrelsl, 393 tablo ile resım ve oto11raf fimiz de Sayın •ıle 

ıosi muhabirimiz. er ilerini tedkik, takdir buyurdular ve llerldekl rile ~ergiye Ş~ef 
başa yanmakta· röre, SittaDI' neh 

dır. lnrilizler bir bir m e y d a n rl üzerindeki va-
den) - Resim 

8 
g ·ı 1 hakkında dlrektlfler verdiler. v~~mışler, ~aarıfVe 

ressam gazı er ~ - kılı Huan Ali Yücel üıtadlanmııın yur· 
kere daha yanmış ~iyette bir deii· 

şehir terkeloıek m u h a r e b e s ı· şiklik yoktur. 
. . . l · de a-örerek yurd ve ve Jüri tarafından karşılanmıılard1r. Ha1an Rqid 

damuzan güzellıklerını yer erın l 'it d"le 4 Tankut, yıllık ReHam gezileri ve aüzel san'at ürün. 
usulünü rütmüş- Loadra 3 (a. 

san'1&t güzelliklerini yer yer tanıma ardı 'I m a ksta ı 1 • 
d' C H p tarafından tertip e ı me · e o an leri hakkında Camharreisimize izahat vermiştir. 

lerdir. Sokaklar ... --- ---.. a.) - Avustralya 
varoılara dojTu BUyUk bir Jepön gemi bomba tayyareler 

Hne ır • :1 ·. . dördüncüsü de başarılmıştır. Milli Şefimiz, dört sene içinde 40 muhtelif vili· 
reuam gezı uının · f d tt 1 40 R h 1 d 393 bl kaçan Birmanva- kafllesl Cava'ya tak- Y eairinede tay

lılarla doludur. vire giHUrUrken uç.n yare me1danJan. • • A k it İstanbul Halkevı tara ın an ye e ça ışan •Hamın azır a ığı ta o ile 
Dordu n ara, a 

111 
• bl · f • f ·ı · dk k •1 b sao'atkirlarıo hazırladıa-ı 103 ta o, ev· resım ve orogra sergı erıni te i ve pek 90k tak. 

seçı .en ?1 • ahıolü 290 tablo ile birlikte, Halk- dir bayarmuşlar, ilerideki reziler hakkında direk· 
velkı gezı erın m ·ı · · 'fi ' 1 dl 

Londra 3 (a.a)- kalelerln hUcumuna na, müdafaa mev· 
Filiplnlerde Ba- I zlleriae ve Ra· 
taan Jar1mad&1tn. U radl baol'daki femilere 

• • 0 yıldönümü müouebetı e sergı evın. tı er vermış er r. 
evlerınıa ooonc Cumhurreisi lnönü 1erride bir saat kadar kal. de teşhir edilmiştir. 

G . . frak eden ressamları mükifatlandır- mişlar, saat 12 de Maarif Ve\tili ile birlikte ayral· 
it .. ezıye ~~~t 11 de Parti Uaıomi idare Heyeti mışlar, Jüri tarafından uj'urlanmışlardır. 

da ıükQnet devam ediyor. Son 24 ve tayyerelere kartı taarrulanna 
1&atlik faaliyeti Amerikan hatla- mavaffakiyetle devam etmlftir. 

::.,::::eHa1an Retid' Tankut, s _elih Cimco:z, Ali Jüri bundan ıonra birinci, ikinci ve üç6ncil'yü 
Rıza Erem, Ferid Celil Güven, Tevfik Ararat, tayin etmiştir. Birinciye 400, ikinciye 350, üçüncOye 

rınıa arkalanaa yapılan bava akıa• Tokyo 3 (La.)- Tebllt: Cava 
}arından ibarettir. deniz harbinde müttefikler 6 kro· 

Ressam Arif Kaptan'dıuı müteşekkil Jüri, Partide 300 ve dij'er 7 ressama yüzellişer lira mükafat veri· 
Birmanya'da Rıngtİn önünde· vazör, 8 torpido aabrib~ 7 deniz· 

k.l mevzilerde pek. şiddet\t muba- alb, 1 top çeker ve bir maya ta· 
toplanmış, Ressamların nasıl mükafatlandırılacağıoı leceklir. 

rebeler oluyor • .Sittanr nehri, Ja· rayıca kaybetmitlerdir. 
görüşmüş; birinci, ikinci, üçüncü seçilmesini karar Biriociliii Motla'ya l'İden "'Re11am Selim Turan, 
laıtırmııtır. Heyet bundan sonra serwi ftvine ritmiı iklndliii Kütahya•ya giden Reuam Hakkı kazan· AMERIKADA Cava'da ... , Japon kunetleriae 

1 
Aakara: S [ -Rad10 rueteai] -

ve tabloların tedkikine b:ıılamışbr. mıılardır. 
kutı hücuma l'eçilmiftir. Tokyo 

6 günde 1 -238Alman 
uçağı 

düşürüldü 
A 1 m an tebliği, 
K er ç' t e büy.ük 
yangınlar çıkarıl
dığını bildiriyor 

[ ] Bu sa· Moskova: 3 a. a. -
bahld Sovyet tebliği : _ 

Sovyet kıtaları bütün gece duş· 
mana karşı faal hareketlerine de• 
vam etmittir. 

Moakova: 3 [a. a.] - Dün re· 
ceki Sovyet teblıf'i : 

2 Mart günü kıtalarımız taarruzi 
hareketlerine devam etmiş ve bir 

ok meııkQn yerleri ele g<!çirmiş· 
:. l marttaki hava muharebele
~r.d 10 ve hava meydanlarında 

rıo e l . d'J . 
67 düşmaoan uçaiı ta ırıp e ı m•ı· 
• Bö lece düşman 77 uçak kay-

tbır.t . t~ Bizim kayıplarımız 8 
e mıı ır. 

uçaktan ibarettir. 

3 [ 1 Sovyel Moskova: . a. a. -
tebliğine ek: 

Cenup cepheıinde Sovyetler 9 
yeri 1reri almıılardır. Bu yerler 
Almanlar tarafından müstahkem 

mevziler haline retirilmiş buluna· 
yordu. Smolenık cephesinde 3 yer 
reri alınmlfbr. 

Orel cepheainde çeteciler O rem· 
zile bildirilen t•hre rirmiıler, polis 
merkezine hücum etmifler ve bu· 
rada bütün polisleri ve Geatapo'non 
adamlarını öldürmüşlerdir. 

22 Şubattan 28 Şabat'a kadar 
Alman hava kuvvetleri Sovyet 
Birliii üzerinde 238 uçak kaybet. 

miılerdir. 
Berlin 3 (a.a.)- Alman tebli· 

ii: Kırımda ve Donetz havzasında 
tankların yardımile yapılan düşman 

hücumları tiddetli çarpıtmalar so
nunda pQıldlrtiUm6ft8r. Hava kav· 
vetleıhaia • 

FONPAPEN 
Fazla çaht•n it çire ise, çıkarma yapılan Reabaorsi mın 
mUklfat verilecek takaıına yalua Sarabaya mevkiine 
Aa.ra 3 (Radyo gızeteai) _ paraıiltçii kıtaları iadirildiifni bil· 

Amerika Harp lıtihaalit Nazırı dirmelttedir. 
Nelıon, ameleye hitaben bir me- Amerika'dan alınan haberlere 

Ankaranın muhtaçlarına verilmek üzere 
1000 lira yolladı 

Hj HJretmi, , tarihin en büyük fÖre, biiyük bir Japon l'elDİ 1..aft. 
imtihanını kazanmak için iıtih1alin lesi kuvvetli bir donanma bimaye-
942 yılında yüzde 25 arttırılmall· sinde Cava'yı doiro 18yİr halinde 
aı utemlı, her işçinin fazla çalıı· ırörülıaiif, Amerikan açan kalelwl 

Ankara 3 (Hoıusi molıabirimizdeo) - Almınyaoın Ankara BOyük 
elçisi Fon Papen, 24 şubatta vokabolan bomba hi~iseıin~ea kartolın&11 
dolayısile Ankara valisi B. Nevnda bi~ m~ktop . rondermış! Cenabıha~· 
ka ve Türk dostlarına minnettarlığın bır nışaneıı olaıak uzere. !ehrın 
muhtaçlarına tevzii için 1000 liralık bir çeki me~t~bona leffetmışt~·'" 

Ankara valiıi, Büyiik elçiye şehir ve kendııı namına teşekkur et 
miştir. 

maıı lizım reldifini söylemiıtir. ba kafileye kU'fl taarruza reçmiıtir. 
Amerikada, fazla iıtihsalde bo· 

lonan işçilere mükafat verilmesi 
e1&11 kabal olunmuştur. 

Nelıon'a röre, 1942 den reri 
kalan 10 ay içinde, Ruzvelt'in teı• 
bit ettiii harp iltibsalinin bitiril. 

mesi lizımdar. Camhurreiıinin 1942 
iıtihıal projramı mucibince 60000 
uçak, 45000 tank 1 20000 top, 
800000 tonilato hacminde remi 
yapılma11 icabetmektedir. 

Avusta dUkU dUn öldU 
Ankara 3 (Radyo gazeteai) -

Habeıiıtanda ltalyan Umumi Vali
si olan Avuta dükü dün ölmüı· 
tür. Prenı veremdi; bir müddet• 
tenberi hasta yatıyordu. 1898 de 
doimuşta. 44 yqında bulunuyordu. 

Mıs1r tohumlar1 
dalıtıldı 

Yazlık ekimin genişletilmesi 

için Ziraat Vekaleti tarafından 
vilayetimiz emrine gönderilen 60 
ton mısır tohamundan 15 tonu 
Ceyhana, onar tonu Adana, Ko· 
zarı ve Osmaniyo'ye, beıer tonu 

da Kadirli, Bahçe ve Karai1alıya 
tahsis edilmiı ve mahallerine gön· 
derilmiştir. 

ka bir limana hücum ederek bura
larda büyük yangınlar çıkarmııtır. 

Şark cephesinin diier kısımla· 
randa düşmanın bir çok hücıımlırı 
püskürtülmüştür. Karıı hücamları· 
mız mahalli muvaffaltiyetler kazan· 

mııtır. 

Berlin 3 (a.a.)- Tayyarelerimiz 

bu rece Sovyetlerin büyük ~ir en· 
düstri merkezi haline retirdikleri 
Voronez şehrine movaffakiyetle 

hücum etmiıtir. 
Büyük Kazanoviç vagon fab. 

rikaıına, atölyelere ,benzin tasfiye 
haneıine ve kirof sun'i kauçuk 
fabrikasına bombalar isabet et
miıtir. Bir çok yangınlar çıkarıl· 
mıştır. 

Moıkovanın şimalinde bir tay· 
yare malzeme f abrika11 da k11mea 

İstanbul' da yeni bir sanat fırtınası 
--~---------- ............ _. 

''Para,, Piyesi ltal-
yanca'dan çalınmış! 
Eserin müellifiNecipFazıl ken

disini nasıl müdafaa ediyor? 
1 ı tan bul' da ~ -- ~ ~- başında ortuın• 

«Hamlet» dava- Rejisör Muhaln ErtuQrul'un beyanatı • Tan mu- da ve ~onda ikJ 

·~oda? aonra ye- harrlrl Ulun•r da ••erin •t1rma olduAu'lddlaaında .• eıerin biriblri ... 
nı bır sanat fır- _ ben Ufla• bir 

tınası koptuğunu dün kııaca bil- «para» 11 Hhneye konulmuştur. h' b" - L hi biru~ tifjk aok· 
d. • t'•- ş h' . ıç ır oroe.., ç lf le .armış. ı": e ır tıyatr~sonda. tem. Tan razeteıl muharrirlerinden tuı, tek kelime,tek 1&tJr, tek v· 

· sıl, edılmekte olan, Şaır Necıp Fa· Ulunay (Refi Cevad) da, «parun1n h• röıterilmiyor. &11ı. bir tan ve 
zıl ıo «Para» Piyesinin İtalyanca. «Oro Puro» dan intihal oldaj-anu bu tarzdaki llll6b,NDI d-ttJ, ..... 
dan aıırma olduğu iddiası ortaya iddia etmiı, Necip Fazıl bu tenkid· leketimin halis (ibda) cihetindeki 
atılmııtı~. Y aıar Çimen isminde lere muhtelif gazetelerde verdiii her fikir adamlDI •cak çdd~:-;· 
srenç bır mütercim, «Pıra» nm cevaplarda «iıbat edilsin I» de- li F'kir abJAkıaız, vell a • e 
hal yan maharriri Gherado Cherardi mekle iktifa eylemiştir. yor. 1 k_.....dan bu tarzda ıd· 
adlı ltalyan muharriri tarafından Şair Necip Fazıl, Camhariyet ~:.~• cezaiandmlacık zabıtaya 

1 (o P ) • d ft! malik olacak. ENMD ben yazı an ro uro eserın en ça• refikimizin moharririle yaptıjı mü· n• 0 h · • • k dl • • 
1 d w b 1 1 h • · I b• ta11an mu arrmnın en sını ın ıgıoı, u ta yan ma lmnne ikatta kendiıini ıöyle mildıfaa · · IJL d f • 't' lkl · ı · · fuı k ye eterını ır. e a 111 ıyoram. aıt eser erıo ancak kendııi tara • etme tedir: l • • d'". • l l 
d T M k ••• b -Aziz doıtom. Ben ıa naçbı rOn evve orren ırame rore ta. 

an ur çeye çevrllebllecegını a bl yanca e18rle eserim araıındaki bi· 
h t Gh d Ch d 'l b' ıahıiyetimi neye beazetiyora•. • 

0101 a era o erar i ı e ar lir misin? Bir (Paratoner) •·. Na· riclk benzerlik ikimizin de apayrı 
de mukavelesi bulundutunu ıÖy· görüş ve rösterişlerle pıra mev-
lemtıktedir. kıı yaratıhıların, rayuı: ye çekeme- zuu üzerinde bulqmımızdan iba-

Hatti, (Oro Paro) eıeri Y ııar mezlllı: flldarımlarıaı cezbeden bir rettir. 
Çimen tarafından tercüme edile- paratonere. Mnnekkid ıandan bir ÖyleJM, Para lcad ... 
rek ıehir tlyatroıuu verillait. fa· phula, lallllis " cililDIİI bir bat· leU )a 
kat bir mlcld9t 

General 

Genera 
Veyvel 

Tekrar Hi 
tan ba§kum 
danlığına ta 

edildi 
Hlndlatan ile Çin 
aınd• ••kert it bir 

nl f •zl•l•ttırmaı 
ç•ht•c•k 

Ankara 3 (Radyo raze 
General Veyvelin cenap P 
baılı:umaadanbtından alınıp 
diıtaa bqkomandanlıima v 
olma11 rnoün en önemli ola 
dan birini t .. ldl etmektedir. 
vel, ıimdi mQdıfaaıı önem k 
nan Birmanya müdafaaııoıa 
oliyetini üzerine almaktadır. 
landa Hiadiltaaı harekitıaıa 
reıını Hollanda başkomaa 
yapacaktır. Bu defiımeden d 
yı, Japonlara karıı yapdaa 
kitın ıtratejiıinde defişikUk 
mıyacaktır. 

General Veyvelio en • 
vazifesi, Hindiıtan ile Çin ara 
da 11keri iş birliiini fulalat 
malt olacaktır. 

Taymiı ba deiJıme bakk 
diyor ki: 

c lnl'iliz lı:avvetleri Ma 
yı Sinl'apara. Binaanyanıa 
m~dafaaJanaı ellerinde taıtullıllm 
iten lariJterenin Pasifikte 
bir yuiyeti vardı. Bor&a 
y•, Slnl'apur lnrillderfn e 
dejildir. Cavaaın aGdıfauı 
•DJ•ti arbk Hollandalılara 
aektedir.Hollandada bulı11wı 

tefik kawetler orada k.Ja.ca1 .. 
ve HollaadaWara her ttırlll 
damda bulaaacaklardır.> 

Deyli ebpree de .....,. 
zıyor: 

«General V eyvelln Hiaıc111t• 
na döaaeai. bize Hlndiıtaoıa 
dit ılbnda bulandaiıına anla 

At•i• Birmanya ka1bolmat 
la bilir. Y oltan Birmıaya11 
f ıı için V eyvel bütla ted 
bq varacaktır.> 

Ba deiifiklik A-'lcacla 
teeirler ayand1r•11br. 

Amerlkaldera s&ıe, 
V eyvelia • •llaı. tıılt 
ela clotaoek ....... , 



rtanbulda yeni bir 
J ( ~~h'!~.~~ 1~!.~~~~k~·Lü.amm ili 
an muharririn e1erile be · ebeliği yaparak balı: kazanmak için 
im arasında bütün inıan· münakaşa mevzuunun haricinde kil· 

, umumi ıaevzu hakların· 
~ tek kelimelik bakilr.i ve 
\resika göıteninler, ben 
lliUni misilsiz bir zillet ola· 
._meie razıyım. Göstere· 
't takdirde ise, onlar fiille

ettiii sıfatı amme vicda· 
hkllı: etaiolerL. 

t 
Fazıl, ritride coıuyordu:, 

::>oıtam. Diye devam etti, 
kadar eserim hakkında 

e» tenkid yazısı yazanlar· 
ı biri, Para piye1iyile oe 
~ıtedij'imi anlamamıı, hiç 
tulamıı gibi rörünmek :ıah· 
~n katlanmamıştır. 

ıda yalnız bir ibide ribi 
ve her hakkın çapını ken· 

isine tayin eden « Halk » 
~ o da olmasa; hakkı ve 
la, delilsiz, rehbeniz, kla· 

,.Jan ballı: olman. çekti· 
dr çilelerine katlanmağa 

p kanr~ı?. 
)İse, beni aşıyor. Bütün ha· 
münevverlerini ihata ediyor: 
t edilsin efendim. Ya, ben 

\>ir yabancıdan çaldım. O 
'an rezil ve zelil bir ada
• oldaium meydana çık· 
~ad, ben, çalmak şöyle dnr· 
çoklarını kudurtan ve iç· 

1 ifşa eden bir eser verdim; 
a.cle hakilr.i rezil ve 2.eliller. 

'-tilsin 1 
iio Türk eserleri arasında 

ve muhasebe uatinin be
ar Allahtan hareretle dua 

mse yoktur.> 
ür Tiyatrosu reiisörü Ertuğ· 
uia demiştir ki: 
Yalan .• Yalan.. yalan söy· 

•• iftira ediyorlar. Bütün ga · 
ıtolay bir şöhret temin el· 

ibareli 
ız, hadiseyi size anlata• 

iinün birinde tanımadığım 
ç bana reldi: « ltalyanca 

tercilme ediyorum. Ne 
edersiniz? Getirlnem, oy· 
nız ?> diye sordu. 

fürlere kalluşmalı: •Para> piyesini 
«tevarüd> den yahut «İntihal> den 
kurtaramaz. 

LOrat kitaplarında bulunmayan 
hakaret kelimeleri araıtırmalı:, ta· 
riz edilecek adamın mesleki hay· 
siyetioe lüzumınz yerde hücum et· 
mek, bele başkalarına: «Eier mü· 
nekkit ltalyan piyesini okumuşsa 
iki bileğimi keserim! > gibi tatbiki 
mnhı.l sözler ıöylemek hiç bir ıey 
ifade ermez. 

Bu aciz münekkit Gherordo 
Gberardi'nin ( Oro Puro ) adla pi· 
yesini okuduiunu is bat için o fa· 

1 
sıldan imtihan vermeie hazırdır. 
Bunda muvaffak olsak bile bu id · 

1 
diaya giren zata yine biç bir za• 
man kolundan kanadından etmej'e 
gönlümüz razı olmaz. Yalnız pek 
ileriye gittiklerinden dolayı yüzleri 
kızarırsa bize kifayet eder. 

Ben "Tan,, da tiyatro tenkit
lerine baıladığım zaman ufacık 
görgümüa kalemime verdiği bürri· 
yet ve selahiyeti çekemiyenlerin 
büsbütün ayrı cephelerden hücum· 
larına uğradım; "on bet liraya ti· 
yatro tenkidi yazacaiına bana uy· 
durma bir piyeı retirsin ona bin 
lira kazandırayım!,, gib1 dünyanın 

biç bir yerinde, hiç bir münekkide 
yapılmamış acayip teklifler karşı

sında kaldım. 
Şehir Tiyatrosu, piyeıin 11 teva 

rüd,, yahut "intihal,, olma11 mese· 
lesinde büyük bir falso yapıyor: 

"Benim iLanaatimce en büyük 
müellifler bile birbirlerinden isti· 
fade etmiılerdir.,, 

Deniyor. Ve bu suretle Para 
müellifinin Gherardli'oin (Oro Puro) 
sundan istifade etmesi ihtimalini 
bile mübah görilyor. Biraz daha 
aıaiıdaki şu ikinci falsoya ve bi· 
ribirini nakzeden fikirlere bakınız: 

de kendisine, iki büyük 
ıebriode uhneye konulup, 
lnyet kazanan bu eseri tav-

"(Para) dörtte üçten fazla (Oro 
Puro) ile ayrıdır. Y aloız her iksii· 
oin de mevzuu pıradır. İki müelli 
fin ayni mevzuu seçtiği çok görül· 
müıtilr.,, 

Ba acayip cümle tahlil edilir· 
se Paranın dörtte, üç çeyrej'inin 
(Oro Puro) ile bir olduğu anlaşı• 
lıyor. Demek piyeslerin ayni mev· 
zuda olmalara iki eseri hemen dört• 
le üç çıtyrek biribirioe yalı:lııtır· 

mış demektir. 

'm. 
12/941 de, piyesi getirdi. 
aoeye kabul ettiler. Fakat, 
bir kaç gün sonra, eıeri 

ne iade olundu. Çünkü bi. 
emizde oynanabilecek kod· 

· eser değ'ildi. 
dan bir kaç gün reçmiıti. 

ce, kapı öoünde rastladım. 

Bir kere de siz okuuaoız .. 
zallamda bnhıodu. Eseri al· 
akat itiraf ederim, okumağa 
olmadı. Sonradan kendisi-
edildiğini iıittim. 

cip Fazılın böyle bir e1erin 
mevcudiyetinden haberi ol· 

a eminim. 
ım efendim. insan, mutlaka 
etin omzuna basarak mı 
? Fakat bu; meşhur olmalı: 

le zemzem lı:ayuıana piıle· 

bi bir ıey olmaz !ili ? 
a piyesi, yalnız Necib Fa. 
iil, bu rüne kadar aahne
ooulmuş olan eserlerin bel· 
ıüz.eli oldaiunu sahnede 

ıi• alkışlarla isbat etti. 

O halde Para muharririnin 10 
gat kitaplarında bulaomıyan ilti· 
fatlarla benden iki eser ara11oda· 
lı:i benzerliği isbat etmekliğimi iı· 

temesine lüzum kalıyor mu? 

Bunu kendileri pek güz.el ya• 
pıyorlar. 

Böyle olmakla beraber (Para) 
ile Oro Puro arasındaki benzer 
noktaları sırası gelince birer birer 
göstereceğim. Bu suretle hem mu
harrire, hemde kolunu budunu kes 
mek iıteyenlere ve birazda mem• 
leketin tiyatro hayatınJ hizmet et· 
mit olurum. 

Vurguncu 
" Bay,, yok 1 
Kömürcü Mehmet oğla Kerim 

Yok isminde biri kömürün lı:iloıa· 
na 20 kuruşa satmak ıuretile ih· 
tikir yaphiından yakalanarak ad· 
liyeye te.lim edilmiştir. ara piyesinin tiyatromuza ve· 

ercüme piyesten kopya edil· 
iddia ediyorlar. Bu nasıl 1 

in olabilir ki, Para piyesi ' T 1J.. K V İ M 1 
e piyeıten aşaj'ı yukarı bir 
el elimizde bulunuyordu. 4 Mart 7942-
toğrul Mubıin, sözlerioi şu ÇARŞAMBA 

ASRI SINiENADA 

BU AKŞAM 
Raşit Rıza Tiyatrosu 
San'atkar Halide Pişkin birlikte 

Suuare 
8,30 

Su va re 
8,30 

ikinci Temsil 

Habibe teyze 
Komedi 3 perde 

Bugün gündüz matinada sinema 

Kara sevda - Cam sakızı 
Seyhan Orman Çevirge Müdür
lüğünden: 

Orman Emvali Satış ilinı 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi M3 03 Lira Kuruş 
Çam kerestesi 193 000 945 70 
1 - Sevban Vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Kart oluia or· 

maoından 193 M3 mllttaraoda kerestelik satışa çıkarılmııtır. 
2 - Satıı 17 - 3 • 1942 rünü saat 15 de Seyhan Orman Çe. da· 

iresinde arttırma ile yapıla,.aldır. 
3 - Beher gayri mamul M3 ının atuhammen fiyatı 4 lira 90 kurustur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdilrlü· 

ğü, Seyhan Orman Çe. Müd. Osmaniye Or. B. Şefliiinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 70 lira 93 kuru,tur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 1·3-942 güniindea ltibaren 15 gün milddetle ıataıa 

çıkarılmıştır. 
8 - Orman Bir sene müddetle verilecektir. 1-4-10-15-1765 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış llinı 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyata 

Cinsi M3 03 Lira Kuruş 
Çam kerestesi 308 000 1509 20 
1 - Seyhan vi)iyetirıin Kozan kazası dahilinde Süpürrellk ormanın 

dan· 308 metre mikip miktarında kerestelik satışa çıkaralm14tır. 
2 - Satış 16· 3. 1942 rünü Hat 13 de Seyhan Or. Çe. Müdilrlil· 

iünde arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher metre mikibının muhammen fiyatı 4 lira 90 karuştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Mud. Sfly• 

han Orman Çe. Müdilrlüiü ve Kozan Orman Bölre Şefliğinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 113 lira 19 karuıtur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Satış 26 • 2 • 942 gününden baılamak üzere onbeı rün müd· 

detlldir. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 

1 - 4 - 9 - 15 1767 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış ilanı 
Miktarı 

Cinsi 
Çam Kerestesi 

Hacmi 
M3 03 

235 000 

Muhammen vahit fiatı 
Lira Kuruş 

1151 so 
Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde Yuvadi-
235 M3. miktarında kerestelik satışa 

1 - Seyhan 
bi ormanından 

çıkarılmıştır. 
2 - Satış 16 • 3 • 942 gllnü saat 15 de Orman Çevirge 

Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır 
3 - Beher Gayri Mamul M3 mm muhammen fiatı 4 

lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman umum 

müdürlüğü, Seyhan Orman Çevirge Mnd. , Bahçe orman 
Bölge Şefliğinden alınır, 

S - Muvakkat teminat 86 lira 26 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 28 - 2 • 942 gününden itibaren 15 giln 

müddetle satışa çıkarıldı. 
8 - Orman bir sene müddetle 

1759 
verilecektir. 

28-4-9-13 

Fabrika satışı illnı 
Sümer Bank Umumi MUdUrlüQünden : 

ile bitirdi: YIL:t942 • A Yı 2 Gün: 63 Kaaım ll7 
Para ~bi eserler, iılmleri Rumi 1557· Şubat 19 1) Bankam•ıa ait Tosya'da kiin Çeltik F11brika11, peşin para 

alika uyandırmak için Hicri 1361· Safer 16 ile ve kapalı zarf usoliyle arttırmaya çıkarılmııtır.' 

Hayatta tebeHlımG bllmiyenler ... Neıeye küsen aaadete boykot edenler ... 

BU AKŞAM 

Alsaray Sinemasına 
Gidiniz kederlnlı nek:ıdar kuvvetli olursa olsun 

Katherlne Hepburn ve Gary Grant ın yarattıkları 

_ Kahkahalar şaheHrlni glSrünllz. Si:r:I en 
büyük blr zevk ve nete içinde lmakacaklardır. 

iLAVETEN: 

( MUHAREBE MEKTEBi ) 
lki kııımhk Güzel bir komedi 

Dikkat Dikkat 
P111c Yakında ! .. 

Elyevm lıtanbul Elhamrı ılnemaaında 3 haftadanberl emıalıiz bir 
muvaffaklyetle göıteriJmekde olan ve bugüne lc:adar y:ıpılan Şark film· 
lerinln şaheaerl Tllrk ıarkıları ve Türk mü:r:lğinin en oefi• natmelerile 

ıilılenmiş olan Blnbir gece hlkiyelerinin en merakhu 

~--Ali_Ba_ba_ve_K_nk_H_ara_mi_ler_.~ 
Türkçe sözlü - Türkçe şarkılı - Şa ık musikili 

Bllyük film Anadoluda ilk defa olarak büyük fedalr:lrhklar 
mukablllnde Sinemamızda gösterilecektir. 

Bugün 2.30 da: GÜLLER ve DİKENLER - KAPLAN KRALiÇE 

Askerlik o. satın alma ~om. reisliğinden : 
1 - Açık eksiltm~ ile4000kilo koyun eti satın alınacaktır. 
2 • Muhammen bedeli 3000 lira ilk teminatı 225 liradır. 
3 • t.vsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 • Açık eksiltme ile ihalesi 11-3·942 çarşamba günü 

saat 14 de yapılacağından isteklilerin belli gün ve SAatte 
teminatları ile birlikte komisyona ınürncaatları. 

1738 22 - 27 - 4 - 10 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ' . 
! Dizel motoru alınacak ! 
• • • Dizel motörleri alınacaktır. Satmak isteyenlerin Sanat 1 • • 1 okulu MO.dürll Şükrü Duyara müracaatları. • 
• G 2 - 5 1771 ! • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ......................... . 
ı ADANALI DOKTOR ! 
1 Zekeriya ÖZVEREN 1 
1 Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastalıkları 1 
ı Hastalarını günün her saatinde kabul eder ı i Cumartesi - Pazartesi ve Çarşamba f 
ı günü saat 3 - 5 e kadar parasız i 
ı ADRES : KurukBprU Trahom Dl•pauee.11 
ı ker,ısında. 1701 · 1 - 15 ı ........................... 

iLAN İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

Bilumum motorla nakil vaııta· 
larınan senelik umumi muayenesine 
4 3 94'2 günü başlanacak ve on 
i'ÜD müddetle devam edecektir. 
Bu müddet içinde muayeoeye ge• 

tirilmiyen oalı:il va11tıları sahiple· 

rinio on lira maktu para cezasiy· 
le tecziye edilecekleri ilin olanar. 

1776 

Adana As.dairesi Sa
tın alma komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - 20.000 Kilo Sığır etine 
taiip çıkmadıiından yeniden kapa· 
h zarfla eksiltmeye konalmaıtur. 

2 - Muhammen bedeli 7000 
Lira ilk teminata 525 Liradır. 

3 - Evsaf ve şartaameıi her• 
gün komiıyonda rörülebilir. 

4 - lbdeıi 21·3 942 Cumar
tesi günü saat 11 de yapılacağın· 

dan isteklilerin belli günde ihale 
saatıadan bir saat ev •ıeline • \ı.adar 

teltlif zuflarını komiayoada hazır 
balondarmalara ilio olunur, • 

4-8-14-19 1778 

Tarsus Rasimbey 
Fabrikası kollektif 
ı,ıetme Şirketi Mü
dürlüğünden : 

l - lşletmemlz ihtiyacı ıçıo 
aşaiıda yazılı gıda maddeleri bir
den veya ilti üç defada teslim edil· 
mek şartiyle ve pazarlıklı satın 

alınacakdır. 
2 - Tekliflerin, bütün kalem. 

ler için yapılması şart diğildlr. Her 
madde için yapılacak ayrı teklif 
ler kabul edilir. 

3 - Mal bedeli teılimlni mü· 
tealı:ip derhal iidenir. 

4 - Taliplerin 10 gün ıarfın· 
da Fabrika Müdürlüğüne bizzat 
veya yaziyle müracaatları. 

5 - Ton karo fasulye 
5 - ,, ., Nohut 

5 - " Pirinç 
10 - ,, Bulrur 
3 - ., Mercimftk 

1000 -Ki. Sade Yai 
1000 - ,, Zeytioyaiı 

1 - 10 1774 

Vakıflar Müdürlü· 
ğünden: 

töbretlere hilcam etmekten 2. ) Satışa, fabrika arsuı ile binası ve bina dahilindeki makineler, 

idaremizde ( 15 ) onbeş lira 
Asli maıışh le· re Katipliii mün 
haldir. Memurin kanunundaki va· 
11flar1 haiz olan taliplerin 9 3 942 
Pazartesi rünü öğledeo sonra ya. 
pılacak müsabaka imtihanına gir
mek üzere müracatları ilin olunur. 

1766 çare bu\amıyanlaran balta. Malatya Mensucat tesisat ve teferruatı (3 .üncü madde bilkmü mahfuz olmalı: üzere) da· Adana As. o. Satın 
tifemiyecek bir irtifadadır.> bildir. • Gençlik Klübü 3. ) Fabrikada bulunan iıletme malzemesiyle yedekler ve muhtelif 'b 

lanay (Refı Cevat), Tan ra- d malzeme defterlerimizde mevcut kayıtlarına ve devir taribiodeki rayice Alma Komisyonu Bir .muhası aranıyor 
de « mecburi bir cevap ,. Başkanllğın an : ıröre tesbit edilecek bir tiat üzerinden alıcıya devredilecektir. 

'yle ,unları yaoımııtır: Malatya mensucat gençlik 4.) Muvakkat teminat 6.250. - (Altı bin ikiyüz elli) liradır. ne·ıslı'g .. ı•nden .• Tıcaret mektebi veya liae mı· '·ü (T · 5 t p zonu muhasebe işlerinde çalı•mı• 
)iinlL akvim) in altma kısa klübü 1942 senesi için idare beyetı · ) bale 16 Mart 1942 tarihine müsadif azarteai fÜnll saat 15 ., ., 

"l

. d d A k b' bir muhasip almacaktır. A!kerligw i· 
ot ıe ın • J&aı:dıiım bir mev· 

18
,.imi 9.3.942 Pazarte1i günü sa• • 0 ara' da Sümer Bank Umumi Müdilrlüjü mumda yapılacaktır. 1 - Bir etüv tamir ettirilecek d t Y M kk · ni yapmış olmall şarttır. Arza e-

;ekrar av e e mecbar oldam. at 16 _ 30 da fabrikamlZ okul ava at teminata ait makbuz veya banka temınat 111ektabaou mob· tir. d l 

b 
'-k d d t . l d ,. en er pszardan başka her rün 

ı» al' ın a yaz 1i'ı• bir ten blnatında yapılacajmdan klübün evı ve 0 • 0 l1 dairesinde kapatılmış teklif zarflarının, ihale saatinden 2 - Muhammen tamir be e 
1 

evvelki ınn ba PİJ•in ma· bitüo azaları bulunan meıaar ve bir saat evvel Umumi Müdürlüiümüz Mahaberat Şubeıine tevdi 1119 lira 50 kuruş muvakkat hı'. saat sekizden on yediye kadar De· 
· ap yazdı TAN d'I · l l- mir i•e aıilracaat etsinler. 

rl bır cev • « » inilerio hazır bulanmaları ilin e ı mış o ması azımdır. mioab 84 liradır. ., 

1 Ş tarzını " 6 ) 5 t t ü b .. le Eski istasyonda Demir ı .. ıvabın yazı ı ı m\lna· olunur. 4-6-8 1775 . a ış an m tevettit bilcümle resim, masraf ve harçlar alıcıya 3 - Şartnameıi errun o . ., 
adabına uyınn bulduğum için aittir. misyonda rörillebiJir. 

1779 

ı-& .. ilmi ve edebi bir çer· 7. ) Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4 - Açtk eksiltmesi 21 /3}942 ~Bu N ~ 
....- imtiyaz Sahibi ı c .. ıt ORAL 8 ) A k o" betçı' Eczane L.aade aBaakn• edilebilece · rtarmaya çı arılan emliki srörmek veya bu hosaıta fazla Cumartesi rünü saat 10 da yapı · ~ece .., -,- u. Nqriyat Mlldllrl ı Ankat -:• .. ;:ıı:•: .. ·:.~Db:::.:bu:.:ıa:t:ın~bi=·~r ~~R:l=fa·t~Y~A~ lc}ILIU••••ılliililiaallilibiat.al1m1ak·İl·tiyenleria iTioıaiİ~İİalıİÇiiieliilt.lkİiıllF•abr.ik.1iiıı1111iİM.üd·ll·rl·6·i6(ıinlie·m·O·r·a· ... la.calillıınld0ia:.ı.İİİilsiıİı;.ilı:aiıliıİl:İİ~iİn aiİ~İİİeİİİll!ı.İİİiİİl~İıılnİİ~lıj:i.li.ıi.i.:.t~l~k~a~m~et &CZ~~··· 


