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Ankara, 21 (a.a.) - icra Vekilleri 
Heyeti burun !Hl 15,30 da Baıvekllette 
Başvekil Doktor Refik Saydam'ın reiııll· 
ilnde haftalık toplantısını yapmııtır. 
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Türkiyenin başında, hakikatı olduğugibi 
i Başvekil - Söylemekten Çekinmiyen 

Türk hava kuru--
mun un çalışma:.-

larını incei;IIT;; 
.......__.__ 

D Ankara 21 (a.n) - Baş'Jekil 
olr.tor Ref ık Saydam bu b h 

..ı T- le h n a 
,,. ur ava lcurumur.u şereflendi. 

rerlc\c \curuınuo çalışmalarını in· 
llJ Ce c ' 1 il' mış er ve 5 haziranda topla 

Dacak ıeldzinci kurultaya ait ha-
zırlılr.J - d . an go:ı: en reçırerek baş 

ka~ Erzurum mebuııu Şükrü Ko
Ç•ra direktifler vermi~lerdlr. 

Valiler arasın 
da değişiklik 

••• 
:.•rhan vamıııne Ma. 

il ••a vansı Akif lyldo-
l•n tayin edlllyor 

d Ankara 21 (H • h b' • • on) S h usu111 mu a ırımız 

Aiti( 1 °.~ ~n v~liliğine Maniea vaHıl 
Dahili yı 0&'•llı ıo, Manisa valiliğine 
Rn:a çe . ~~ltilcti mü 1te~arı Ali 

ii( lıiına ı:~.lt ın, Dahiliye müııteşar· 
l•yin edil ır ~alisi Fuat Tukaal'ın 

1~ S ecerl haber veriliyor. 
loltau:Yhan valisi Faik Üstün'üo 

;ı; tedir, 
0 •ovltedileceği bildirilmek· 

ıf 

' So"Yet · Japon 
1• .. 
el: aoru,meleri 
tJ ile J~ulbişef 21 (a.a) - Vi~lnık.I 

da sı:o:ılt bü!ült~elçiıi Sato ara!ln· 
lcniyo 

8~ rorütmelor olduğıı ıöy
büy-._'· 0 •kova hükQmeti Malik'i · 

U.: elçili " 
Yodak' d' ge yükaeltmelde Tok 

I 

ıelahı 
1 1

.Plomatlk temuların daha 
Yetlı bi · sın1 t • rı tarafından yapılma· 

bicı fdeın'.n •tı:nittlr. Filhakika Kui-
yO ekı ın" k 

tak T it uza •relere muvazı ola-
1 o yoda da . • - -er :ı:a 11yaaı goruşmg• 

rureti hasıl olabilir. 

Prens Oygen bir 
ll1r1ana varablldl 

Londr 21 ( ten A.l a a.a.) - Prenı Oy 
•er . llll\n kruvazörünün, 40 Mes 

fllııt uç • h' 
la h' arı ımayesinde zorluk· 

•r lim . .• • .. • • 
nıltti •na varabıldıgı orrenıl· r. 

Cebeıuttar1k'a gelen 
A"'•rlkan askerleri 

Londr 21 
itan ._ a (a.a.) 5000 Amerl· 

aııı;eri '-1 
J>llr11 C b ~aıı; eden bir yolcu va• 

e •luttauk' a gelmiştir. 

A1r1•rlkad " R a US faya 
Y•rdun" gUnU 

Nevyork 21 
rika hük ( a, ı. ) - Ame· 
Y• 

1 
ld Oıtıetı. Almanyanın Raıya· 

R ft ırdıiı 22 • - - -
Qa ord •1 Haz.ıran gununu, 

uıı e R • , 
re\lni - oı ınıllotloın ceııa· 

0vıııelt · · 
olara1t u~ ıçıa. Sovyet günü 

arı et ~ 
yıl dönu'-'ll ınerı düşünüyor. Bu 

• nde S 
fenış Ölçtıd• ovyet milletine 
37 h · Yıırdını 

şe rın vaıı ,, Y•pdacaktJr. 
22 Hazira01 Ru e belediye roiııleri 

1Y•ya 
olarak ilh etnıeti .Yardını rOnü 
etnılşlordir. ' 1111dldeo vaid ---------------
Adananın •Por t 

•••hı yazılacak 
cuı Adana'dı bulunan eski 

1 •r Bed T b' Por. bötr' en er ıyeıi Sevh 
eıı bl ı •o 

/\da na11nda toplınmışlır 
na ıpo t 'h' ve 

V •hbt N r ırı ınln ya:ıılmuı için 
i'ttıdı bl;clp Sıvııan'ın baıkıolı. 

kotQlıyoo HÇmiılerdir. 

lngiliz uçaklarının gap· 
tıkları bir akını gösterir 
temsil~ resim 

f ngiliz uçakları ta
rafından, bir Al
man sanayi şehrine 

40000 
yangın 

bombası -
atıl d ı 

A l manya'ya 
gecede 1000 
uçak saldıracak 
Aflam Kamarasında harbin 
seuk ue idaresi münakaşa 

ediliyor 
. Ankara 21 (Radyo gazeteıi)

AvAm kamaraııında, harbin Hvk 
ve Maresi bak.kında evvelki gün 
açdan münakaşa. dikkatleri lngii· 
terealn iç politikasma çekmiştir. 

Münakaşa Atli tarafından açıl· 
mıştır. Başvekil Çörçil müzakere
lere iştirak etmemiş. yapılan ten· 
kidlero hük.Omet namına Krips ce 
vap vermiştir. 

Hükılmetin taraftarı olan, hü· 
k.ılmete aleyhdar bulunan her meb
usun birleştiği nokta, zafer kaza. 
ndıocıya kadar harbs devamdır. 

Tenkldler bilha11a şu nokta 
üzerinde toplaamBktadır: Hükılmet, 
harbin sevk ve idaresinde, daha 
uzan ve lı:ülf etli bir yol üzerinde 
yürümektedir. 

lariliz politikası şu yolda 
hulasa edilebilir: 

1 - Sonuna kadar mücade 
leye devam. 

2 - Ruıya'ya eldeo relen yar 

dımıo yapılması. 
3 - Alman endüıtri bölrelo· 

rlnin ve Alman işrıli altındaki 

memleketlerin havadan bombar· 
dımanı. 

Krlps'in ikinci cephe mesele· 
ıino temızı pek mnbhem olmuştur. 
Naıır, StrHI gelince harekete re · 
çlleceiinl bildirmekle iktifa etmfştir. 

Gelen haberlere göre, Avam 
l<•lllara11naa bu rörilşmeler de. 
~aı:n •derken, lorlliz tayyareleri 
hl 

1~'0Y•nın en mühim sanayi şe· 
r •rlQden biri olan Maohaym ilıe· 

Bir HUkümet Var 
e ŞAYiALARA 

KULAK ASMA.! 
Aokara radyo ~~~~-~ ~ - ~ ~- =~ =- ·• · -- fi, tren ücret 

gazeteıinin dün lstanbula yapılacak seyahatlar men edılecek, lerioln y il z d e 

akşamki neşriya · tren ücretleri yüzde yüz arttırılacakmış ! !üz arttırılacs 
tında, bu harpte ~:xox:;::c;;xc ::ı::ı- ;;ı............ ; =• = ~==ooc= ~- --~ fi y o l u n d a 

sinir harbi ismi verilen savaşın tarafsız. ~arış içinde huıuıi makutlarla uydaruldoğa ilk bakışta belli 0 • 

de yaşayan memleketlere de ıolr.uldoğona işaret e· 
dilml~, kötü ruhlu, fena niyetli kimsel~r tarafır.dan 

lan rivayetler de vardır. 

ortaya atılan gülünç şayialara kulak asmamaları Ji. 

ztmge\dlil vatandaşlara hatırlatılmıştır. Radyo gaıe. 
te1inin bahHttiii bu şayialar ara11nda, halka hafta . 
da bir güo ekmek yerine patates vtrilecoii, Aoado · 
ladan l!tanbola yapılacak seyahatlarıo men edilece· 

Radyo gazeteai bu münasebetle, şa çok yerin• 

ve doiru mütalaayı yürütmüştür : 

"Türk.iyenin başında, hakikatı olduğa gibi söyle

mekten çekinmiyeo, zamanmda her şeyi vatandışla. 

rına bildirmeii borç bilen bir hükumet vardır.,. 

A 
1 

rı 

ilk h.u-ğd:ay mahsulü alındı 
- ================== --

1 Doğu cephesinde Alman askerleri 1 
Moıkova 21 1• ç k d · rında 3 taşıt re· 

(a.a} -Son gün · ımo en O or USU misioi batırmııtır. 
lerde Harkof çev- Sol cenahile gerilerinden Moık.ova 21 
re1ioin yalnız bir • (a.a} - Herk.of 
kesiminde 250 Al- T eh d 1 t lstikımetindeki Ras 
mao tankının tlh taarruzu d e • 

rip ed'.lmiş.olması altında vam ediyor. Diier 
Hıtlerm Tımoçen taraftan Ti m o · 
ko taarruzuna kari l • ..

1 
çenko ordaııu iz. 

,. •ü•düiiü mbı. 1 Aman ar genış o - y•m"da •• ı ••••h• 
kuvvetler hakkm· çüde tank kullanıyor üzuine yapılın 
da bir f ıklr vere. Alman baık111na 

bilir. Alman orduıu biç bir vakıt muvaffakıyetle karşı koymaktadır. 

bu kadar renlş ölçüde tank kul · Loudra 21 (a.a )- Rus cephe· 
lanmaia mecbur kalmamıştı . Dün sindeki hareketlerin bariz :vaziyeti 
ayni keaimde şiddetli bir Alman ıimdi Almanlar tarafından Hırko• 
karşı hücumu püııkürtülmüştür. fon cenup doiusunda girişilen mu· 
Rus topçusu düşman tanklarının kabil hücum teşkil ediyor. H arko· 
250 metreye kadar yaklaşmasını fun şimal ve cenubunda oldukça 
beklemiş, ondan sonra ateş aç . 

derinliiine ilerleyen Timoçenko mıştır. 
Moskova 21 (•.•) - Bu i'ece ordusunun sol cenahile :rerilerinin 

neşredilen Sovyet tebliği: bu alman hareketi neticesinde leh 
Dün Kıtalarımız Har kof isti- dit altına rirdiii aşikardır. Kcrç 

kametinde taarruzlarda bulunmuş yarımadasındaki nziyete relince; 
ve karıı hüc-umları püskürterek Almanlar buradaki muharebenin 
ilerlemiştir. lzyum Borenkova lıtİ· sona erdiğini sö1lüyorlar. Ve alı 
kametinde Alman Faşiııt kıtaları· nan eılrlerin ııayısını bildiriyorlar. 
nın bir çok hücumları püskürtül· 149254 esirin kıaa bir zamanda oa 
müştür. sıl alındıtı ve bu rakamın doi'fu· 

Kerç'teki muharebe yarımada· luiu burada ıorulan auallerdendir. 
nıo doiu k11m1nda devam ediyor. Berlin 21 (a.a.)- Alman teb· 
19 mayıı'ta 27 Alman uçaiı tah· liiiı 
rlp edildi. Biz 12 uça._ kaybettik. Hark.of çevroıinde muharebe 
Barentz denizinde harp gemileri· 
miz düşmaoıo 26000 tonilito tuta· devam ediyor. Raılann mnhim zırh· 

h kuvvetler taraf mdan desteklenoo 
hücumları ak.im kalmış ve dilımıo 
aiır kayıplar vermiştir. • 63 tank 
tahrip edllmiıtir. Kara hareketleri· 
' ni hava kuvvetlerimiz muvaffaki . 
yetle doıteklemlıtir. 

rioe hücum etmi~lerdir. Yeni tip 
tayyarelerden mürekkep bu teşk.i 
lin 40000 yıogın bombası taşıdığı 
haber verilmektedir. 

lngllizler gelecek aylar zar · 
fıoda Almanya'ya iecede 1000 
uçak yollayacak.larmdıo babıset . 
mf'ktedirler. 

Londra 21 (a.a) - Salahiyetli 
mahfillerden öğrenildiiine röre, 
Manhaym'a yapılan ıtkına yOzlerce 
uçak iıtirlk etmlıtlr. 

lımen rölünün cenup doia 
çevreaindo düıman hilcumJars pek 
büyük kayıplar verdirilerek pilı· 
knrtülmüıtür. 20 mayıaa kadar 
Harkof çevr .. lod• 107 dOımaa 
tankı tahrip ediladttir. 

' 

Dün faydalı 

I• 

gağ111;urlar yağdı 
Çukur.ov.a ilk buğday mahsulünü v.erdi. Büyük ç.itfçile

rimizden 8. Recai Tarımer, Üç ton miktarındaki ilk buğ· 
day mahıulünü Toprak Ofise teılim etti. 

Dün viliyet hududu içinde bir çok mıntakaya bol 
miktarda yağmur düştü. Pamuk mahsulü çok fayda gördü. 

--~~~~~~~~~~~~~;.._~~~~~~~~--~----

Ş l!.11 n dan B uı_ n<dl an 

Propağanda 
p ropaianda. iyi bir vaaıta mı, kötü bir ıilih mı, yapıcı mı. yıkı· 

cı mı, faydalı bir şey mi yoksa zararh mı, hlçde bunları mDnı
kqa etmek niyetinde deiilim. Çünkü propığanda hem iyidir. hem kö· 
tüdür, hem yapıcıdır. hıtm yıkıcıdır, . hem faydalıdır, hem zararlıdır . 
Çünlcü kullanana göre deiişir. 

. Pı~pağ'anda bu harbin yeni topl~rı, pike tayyaMleri, küçült büyük. 
hafıf agır tankları, zırhlı otomoblllerı, motorize kıtaları yanında teelrde 
bunlardan hiç geri kalmıyan, yıkıcıhkta bunlara papuç giytirten mo· 
dern ıilihların belki de eo mühimi, on korkuncu ve en dehşetlİıl ol· 
muıtur. Zira top mermilerinlnin yıkımı nihayet belli bir mıntak 1 çovreel 
muayyen bir ıaha üzerinde rörülür. Bu harp vaaıtalariyle bir k8y yıkı
lır, bir kaııaba yıkılır, bir şehir bütün medeniyet cserlerile ve içinde 
yaşayan insanluile birlikte yok edilebilir. Fakat neticede bu ölenleri 
ye?i do~mla. doldurmak., bu yakılan yerleri yeniden yapmak. harap 
edıl.a şehırlerı yepyeni kurmak mümkün deiil midir? Elbette aaümlr.ün . 
dür. Ve burünkü medeni vasıtalarda hem de ray&t çabuk ayet ko· 
laycacık mümkündür. Ancak propağandanın yıkımını bu k~d!r çabuk, 
ba kadar kolay tanzim ve telifi etmek imkanı varmıdır? Zira ba •llibıo 
mermileri ne taş, ne topralı: ve ne do kereste ribi madde üı:erinde 
tahribat yapan şeylerden deiildir. Onun teıirlerl rözle görnlmiyeo, elle 
tutulmıyan bir ııarette kalplerde, kafaların ve i'önüUerd• kendini hinet· 
tirir: '?•. öyle yumuşak. öyle llcak, öyle tatla bir ıiJibtır ki, ne ~ilıtır, 
ne ıocıtır ve ne de kanatır. O, Önceleri en bazik doktorların bıle teı
biı edemedikleri bir iç haıtalıiı şeklile yavaf yavaş, ılnsl ıin•i, bir 
Jnaan bünyoııini kemiren yiyen ve bitiren baltalıklar ve illetler ribi 
millet hayıtını için için Derenerotiooa, Demoraliııationa rötürerı ve te
siri zımınla fÔrillobilen ıoıya1 ve oa~yooal .haatalıkların en tehlikeli 
blr mlLrob b .1 b'I' V• bu mıkrop bır kere mlllet bünyeainlo ıı; uoa enzotı e ı ır. 

1 1 d • 1 "'• baıladımı ondan ıonra yapılacak letblıı· 
ç o e yer tutmara yer etme• ~ ·ı k ıh ı ı 

ler t d ·ı ·ı ek lliçlar, gotterı ece t mam ar hep boıtur, 
' e avı er, verı ec ao ka bediJmiştir. 

hep faydaaızdır. çn,,kn um Y · - d · d'I • 
Halbuki ba tehlikeli v• tedavlı~ r~ç. te .~vı el ı se bıle iz bırAka· 

'- h 1 ki d blrı.i olan proparan a mı.rop arına lcaro1 tıpkı tifo 
ca. aata ı ar an L 'li l 

. - d koruyacu ve .urtarıcı ı ç ar ve tedblrJer alarak 
aıııı gıbl oace en ? E t 'f lf 'k l . 
korunmak dojro olmaz mıdb' vl e tıl oya t k~ ~ı rop arılo vücudü ılıı· 

1 1 koruyucu te ır er a ınıraa otu, yıkıcı ve yabaocı 'd tırmak a na11 ı e-
olojileri yayan bir propaf ındaya karşı da yine propaianda ile, telkinle, 

ütemadlyeo konuımak ve konuıturmakl" tedbir almak daima kabil 
~efllmidlr7 Madamkl kabildir. O halde propıianda ayni ehemmiyeti 
ve ıuyaa•tl vermek de çok yerinde olmaz mı? 

lllZ 
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Röportaj-----

Omer Seyf ettin'in 
doğduğu memlekette 

Ne zaman "Gön;o ,. iımlni ı Yaşli kadının, çok samimi bir 
işitsem, hatırıma hemen Ömer 1 eda11 vardı. 

Seyfettin relirdi. Büyük edibin doi - Ben bu eve reldiiim za-
dağa ve çocukluğunu reçlrdi(I, maa ... Dedi· Fatma hanımlar (Ôme· 
ilk hayat ve cemiyet hatıralarını rln annesi) lttanbula gitmişler. 
aldıiı yeri merak eder, adeta has· Abil • Ana arada sırada lstanbula 
retini çekerdim. · onlara giderdi. Ömerlerin Ha1an 

Nihayet burün bu, isteğimi ve Ömer adlarında iki kardeş ol. 
tatmin etmit bulunuyorum. daklarını söyledi. 

G öoende iki rün kaldım; Ömer - ikisi d~ öldü. 
Seyfeddlnin bir çok hikiye· -Allah rahmet eyleıinl 

lerinde bahsettlii Gönen hitırala· ..... 
rmı aradım. Ailesinin oturduiu evi, - Fatma hanım sai mı? 
okuduğu mektebi y A Z A N - Bilmiyo-
rezerken, evleri· ı l rom ... Belki o da öl· 

nin saçakl~rında E. Naci Gök~en müft~- Biliyorum 
kumrular otüten _ ı Y l" d bil' ev a ım, ıyoram. 

dar sokaklarda dolaşırk~n at~ş ha· «Mektep bir katlı ve davar. 
kışlı, civa gibi zeld yedı sekız ya- ları badanasızdı. Kapıdan ririllnce 
şında bir afacan karşıma çıkı vere- Üstü kapalı bir avlu vardı. Daha 
cek giDi geliyordu ~ana.· Bir afa ilerisinde küçük, ağaç11z bir bahçe .. » 
can k.i arkasından bır kaç ar~ada Ömer Seyfeddinin anlattıiı bu 
şı da, koşarak seslenecelderdı : mahalle mektebi şimdi ahır olarak 

- Ôme~ 1 ~~e~ 1 " kullanılmaktadır. Yalnız kapıdan 
Birdenbıre, ıçımı, Goneodelci girince rörülen avlunun çataıı kal 

çocuk Ômerio hülyası yerine fikir dıralmııtır. Sınıf olarak kullanılan 
v~ san'at adamı büyuk Ôınerio odanın tavanı o kadar alçalr. ki 
hasreti doldo!d~: 1,70 • 1,80 boyanda ki bir inaanın 

ikisi de olduler.. ej'ilerek rirmesl icap ediyor. Ço. 
Y aıamakla ~lmeyi bu kadar calr. çapanda bir oda. 

birbirine yakın hıç hi11etmemi1tim. Ömer Seyfeddin, «Aod» hiki· 
Buralard~n ço~ uzakta . bir köydü. yninde diyor ki: 
Beyaz, bıllOr bı~ derecık içinden «Büy6k muallim dedijimiz kı 
Hıçkırırdı sevıoerek reçerken nalı, az ıaçlı, kambur, uzun boylu 
Kenarında vardı bl.r çok söğüdü. ihtiyar, banak bir kadındı. Küçük 

~mer Sey!ed.~ı.n, doiduğıı, ço muallim erkekti. Büyük muallimin 
cuk~~go~u geçırdıgı kasabaya, her· oiluydu. çocuklar ondan biç kork-
hanrı bır. memur ~ocuruodan çok mazdı. Görünüşe röre biraz abdal· 
daha derınden baglanmış, ilk dün- caydı.» 
yaı~nı hiç u~?t.mımıı. ''Doğduğum Büyük muallimi sordum. Üç 
şehır,. adlı şnrınde ve "and,, "Fa- sene evvel ölmüı. Hakikaten kı-
laka!, ·:Kaşa;ı., hikiyelerinde ki nalı ve seyrek saçlı bir kadınmış. 
t~svırlerın kuvveti, realistliii nfıık Küçük '1Doallim sa;. Fakat hi· 
bır çocukken ayrıldığı bu kasaba- fızaaını kaybetmiş bir halde. Hiç 
yı ne kadar sevmiı olduğunu açık- bir "ey b t 1 O S f d " , ... a ır amıyor. mer ey e . 
ça fOltermelr.tedtr, dlnı'n bu"'- .. " t L ' d • G" • O _ ~munu edıp e emıyor. 

onenı, merin okudoru mek· «And b'k" ı · k h 
tebi, evini gördükten ıonra bazı tarından ,.•M. ıt'akyeadnın a rlaman· 
h'k" -• ri . I ıı ı " eye anı an ve 

ı ay.,.e ndekl hatıraları, tasvar e· Ômerin yaı d l k t h 
ri Gönen realitesinde aramağa 1• d - 'ld' ın a 

0 
an çocu a . a• 

kalktam. ya 1 egı ar. cKurtulaı maballeıın· 

İtte, küçük Ômerin herrün 
babasiyle önünden geçtiği (Çarşı 
camii) 1926 da bir tamir rördük· 
ten ıonra rene dibdiri duruyor. 
Yalnız camiln Önündeki ıadıtvan, 

daha o zaman Ômerin dediii ribi 
harabe olan şadırvan yıkılmış; ye· 
rinde reniı bir yol uzanıyor. 

••• 
«Bllyük bir bahçe ortasıoda 

k~ık biçiminde yapıimış bembeyaz 
bır ev ... » . 

Ômerlerln oturduia evi ziya· 
ret edipte «And» biklyeıinde an
lattı;ı beyaz köşkü röremeyioce: 

- Acaba çocukluk ona ha· 
kikati müballialı mı gö~terdi? de· 
dim. 

Çünkü o zamanlar bu evin 
kaplama11 yeni çakılmış olduien 
söylemiılerdi. u 

Bu Ev, Ômer Seyfeddinln «ye· 
meklerimizi pişiren, çu:ıaıırları

1

mıaı 
yıkayan, tabtalarımızı ıilen ... » deye 
bize tanıttığı Abil Ana'nıo evidir. 

de Hacı Abmedin büyük oğlu Mus 
taf a» ymıı ... 

• 
«Bir ıet: -Sevin! derdi rülen 

rüzrirda» 
Sevinçlere orada yoktu nihayet 
Sanılırdı bn aeı gümllt dallarda 
Gö~ün~eyen bülballerln öiüdü 
Oogdurum 1erl .. Doidağum yer .. 

O cenneti 
Buralardan çok uzakta bir köy 

Ö 
dü.« 

Deyen mer Seyfeddin yalnız 
G1>nen sevıis i il,. yaıamakla kal. 
mamış, oraya aid bir hatırayı diline 
ebediyen persenk etmi~ti. Ô.nerin 
en çok kullandığı keliaıelerdea bi· 
ri de «Cancağızım• dı. Ba lı.elime 
Gönen yidiıirı sanılır. Çü .. kll bu 

(Devamı üçilcüde) 

BUGON 

Sahrayıkebir' de 
demiryolu 

Dünya harbi her taraf ta tabri· 
bat yaparken dünyanın en 

metr<lk. ve tenha bir yeri olan 
Sabrayıkebirde muazzam bir me 
deniyet eıeri yükıelmektedir. Bu 
eser, Akdenizi Nirer havzaJına 

baihyacak olan şimendifer hattı 
dır. 

Amerlkada kızıl derili yerli 
b a 1 k 1 n topraklarından feÇen 

ilk demiryolları pek çok macera· 
lara sahne olmuş ve bu münase
betle çok kan dökülmüştü. Sahra 
yıkebiri baştan başa kateden de
miryolunun tarihi de bu kadar 
lı:anlı sergüzeştlerle doluyor. 

Böyle bir demiryolonun yapıl 
masanı ilk defa resmen teklif e· 
den meşhur Franıız kaşifi Sole 
lllot olmuştur. 

Bu teklif 1876 da yıpılmııtı. 
Cezairi Fransız Garbi Afrika müı 
temlekesine bağlayacek ba hat· 
tın ehemmiyeti o zaman takdir 
edilmekle beraber bir çok sebep
lerden tahakkuk edememiştir. 

Franıız erkioı harbiyesi, Ni. 
ger havzaıından Cezair vasıtas'le 
Fran1aya hesaptız yerli asker nalı.: 
linl temin edecek olan bu hattın 

inşaıı için ağır basmaia çok ça· 
lışmııtır. 

Mareşal Joffre ve Lyoutey bu 
hattın inşasına son derece iltizam 
etmişlerdir. 

Fakat parlamentodaki ve ko- . 
miıyonlardaki entrikalardan dola• 
yı bir türlü bo tasavvur tahakkuk 
edememiıtir. 

Ancak 1941 de Petaio hük<l 
meli bu demiryolunan inşa1ıoa ri 
rişmiştir. Franıının Afrikadalı:i 
müstemlekelerinde kırk milyon na 
faıu vardır. Avrupadaki Franıız 
topraklarından daha kalabalık O• 

lan bu müıtemlekelerden Fransa
daki kadar a•ker çıkarılabilir. Li· 
kin bu mültemlekelerin ortasında 
ki Sabrayıkebir bunların aruıoda 
2500 kilometrellk bir kum çölü 
teşkil etmekte ve müıtemlekeler 

blriblrine bağlı bulanmamaktadır. 
Kırk milyon nüfuılu bir memlelr.e 
ti tek bir varlık haline retirmelı 
üzere Sabrayıkebir demiryolu ya-
pılmııtır. · 

Demiryolunon uzunluiu 3500 
kilometre murabbaıdır. IPşa mana 
fı ilk proie yapıldıiı zaman beş 
milyar frank tahmin edilmiıtir. De 
miryolunun başlanrıcı Fas ile Ce 
zair arasındaki hudut üzerinde 
Uceb'dir. Vaktiyle buradan Ke• 
oadze kömür mıdenlerioe movak 
kat bir bat yapılmıştı. Bu itibar. 
la, yeni hatbn a11l birinci mebde 
1 Ebu Arfeb'dir. 

Hat ıonuna doğru biri Niger 
nehrinin vapurlar işlemeıine mü 

[ Devamı Uçüncllde ] 

DAHİLİ HABERLER 
1942 Bütcesinde 

Sıhhat vekô.leti• 
ne 5 milyon lirli 
fazla tahsisat 
~ Bu para ile, fakir allelere teker -

dalıtllacak ve çok çocuklu •ile· 
- lere yardımda bulunulacak -

Ankara 21 (Hususi muhabirimizden) - 1942 yılı b6tçe layihasının 
nıebutlara dağıtıldığını haber vermiştim. Liyiha etrafında aldıiım ta· 
manılayıcı malOmatı bildiriyorum : 

D.wlete alt yaylaları kiralayan bazı kimseler hayvanlarını otlatmak 
lıtiyen halkdan adeta otlakiye reımlni hatırlatır mahi1ette fazla paralar 
almağa baıladıklarından bu hale meydan vermemek üzerıs umumi muva· 
zene kaı:ıunu projesine bir maddfl eklenmiştir. 

Çok çocuklu fakir ailelere tevzi edilecek şeker karşılıiı olarak 
sıhhat bütcuine 3,500,000 Ura, çok çocuklu ailelere yardım için de 
1,500,000 lira tahsiıat ayrılmıştır. 

Gazete ve mecmua tabında kullanılacak kağıtlarla mektep kitapları 
tabetmek üzere maarifçe getirilecek kağıtların asrari rllmrülı: retmlne 
tabi tutulmaıı esa11 umumi muvazene kanonu projeıinde bu sene de mu. 
haf aza edilmiş, fakat relecek yıl bu yardımın prim vermelı: ıuretile ya . 
pılmuı mazbatada tavsiye edilmiıtir. 

Bundan başka, projeye şu yeni madde konmuştur; Denizlerdeki kı· 

ydarımıza vuran vo devlet teşkilihna meoıup kimseler tarafından topla· 
narak veya toplatdırılaralt elde edilmiş veya edjlecek olan veya ıahlp· 
ıiz hükmünde bulunan eşya ve va11talar rümrük muameleıiae ve güm· 
rük vergiıile idhalde tertip edilen 1alr verri ve reıimlere ve her türlü 
nakitlere tabi tutulmaksızın idhal edllir. Bunlardan devlet dairelerine ve· 
ya sair resmi müessese ve te.şkillere lazım olanlar, hazinece bulunduk· 
ları bale göre takdir ettirilecek kıymet mukabilinde verilir ve diğerleri 
satılır. 

Hükmen tebeyyün edecek müstehlildere veya hülr.Ometçe müstehlik· 
leri olduiuna karar verilecek olanlara yukarıda yazıh • bedeller bunlar 
için yapılan masraflar indirildikten ıonra huinece ödenir.•• 

Noter gardım' 
sandığı 

Nizamname devlet tura· 
aından çıktı ve eandlk 

t aallyete geçti 
Ankara 21 (Huıusi muhabiri) 

mizden - Noter kanonu mucibin
ce teıis edilen noter yardım san· 
dlğı, üç senedenberi nizamname 
yapıldığı cihetle, tekaüt ıuretile 
Noterlikten çekilenlerin veya ölen· 
lerin ailelerine istihkaklarını vere 
memfşti. En son hazırlanan nizam· 
name devlet ş6raaından çıkmış ve 
yardım sandıiı teşekkül etmiştir. San• 
dık dünden itibaren, alacaklı olan 
kim1elerin baklarmın ödenme1I için 
ilgililere tebliğat yapmıı ve ırza 
edenler ziraat bankasından bu ala
caklarını tahtil etmiye başlamıı· 
lardır. 

Nokaan çıkmıt bir haber 
Dün ıehrimizden reçtiklerlni 

bildirmiş oldoğıımuz ziraat vekili
mizin iatikballerinde parti müfet. 
tişlmiz, viliyet kaza ve nahiye ida
re heyetleri baıkanlarıda bulun· 
muşlardır. bir sehveseri olarak ya. 
zılmaia unutulmuş olduğııno bil. 
diririz. 

Şoförleri llgllendlren 
bir koordinaaron karar1 

Ankara 21 ( Huıuıi muhabiri· 

mlzden )- Kamyon, Kamyonet ve 

otobüı sahibi olup bizzat itletirken 

ıilih allana alınanlar hakkında bir 

koordinasyon kararı neşredildi. Ka· 
rara röre, ancak sahibi bulunduk· 

ları kamyon, kamyonet, otobüs, 

kaptı kaçtılarını bizzat ifletmekte 

iken ıilih altına celbolunmak do· 

layısile faaliyetlerine nihayet veren 

kimselerin terhiılerindt mubaf aza 

ettikleri veya yeniden aldıkları 

talr.ıi otomobillerine, bizzat ve 

eıkiden çalıştıkları yerde lıletmek 
ıartile ve Baıvekiletin taıvibile, 
aeyrilsefer müsaadesi verllebile
celttir. 

Koordln••ron 
kadrosu 

bUroau 

Ankara 2J (Husuıi muhabiri · 
mizdeo) - Koordln&1yon büroıu 

kadrosu tadilen tesbit edildi. Umu· 

mi lı:itip için 600, muavini için 

500 lira ücret kabul olundu. Ay. 
rıca kadroya 8 müıavirlik ilive 
edildi. Ücretleri 500, 400 ve 300 
liradır. Hepıi ihtiıas mevkileridir. 

ZINDIKLAR 

! 1 FIKiRLE~ 
YENİLİK 
ZEVKİ 

y AZ AN Med~ni İ' 
sanın dıkk ... 

Dr. Rasim şayan vaııuı" 
Adasal randan biri dr 

iuşundan ölümüne kadar milli' 
madiyen yeniyi aramasıdır. Birç~ 
bulgularımızı, ıanayi nimetleriııi 
zl, ruh okşayıcı varlıklarımızı 'f" 
nilik zevkine borçluyuz. Teceıı .. 
her an ve her yerde bilmedi~ 
ve daha mükemmelini aramakl' 
olan inHnın yenilik aevrisind" 
başka bir şey değildir. 

Yeniyi aramak ihtiyacı in•" 
da bir sevki tabii ve bayağı 
itiyat kuvvetinde olmasaydı 
burüoltü ve dünkü keşifler, n• 
mi terakkiler ve inkişaflar ve 
de edebi ıaheserler mevzubab• 
labilirdl. Medeniyet yenilik ze.J 
ve ibtiyacınıa maddi ve maoJ 
sahalarda en veciz bir tezah-

• 
dür. Her yaşadığım ız dakika 
evvelkine nazaran yenidir; ve Ç 

defa fark10da olmıyarak hayatı 
bir sinema şeridi gibi her de·· 
yeni sahneler ve olaylar ara11rı 
geçmektedir. 

Giiodelik yaşayışımızın bil 
ıahalarında en makbul ve re\f 
ta olan fey daima yenilik etik 
ni taııyandır. 

Yeni ev, yeni hastahanf'1 f 
ni tayyare, yeni kitap zihnim' 
kemalin ifadesidir. 1940 radyo 
ya Chevrolet otomobil modeli 
bi eski ıayıhr. Bugün harp ,,) 
neleri olan rölr.lerde Spitf re, 
ricaine, Vellinrton, Meaersc 
tayyareleri eski sayılıyor; çil 
her rün ihtiyaçlara tekabül 
yenilerile karşılaşıyoruz. Ze.-k' 
timde yeniliğin eo kuvvetli f 
(ocoda) dır. Elbiselerimiz, şap~ 
larımız, batta bir çok tavır , 
hareketlerimiz modaya til>i'° 
BüyOk Avrnpa ıehirlerlnde I 
çok faaliyette bulunan müesıel! 
ler muhakkak ki riyim yenilik 
oi yapan büyük maiazalardır· 
ıu şeylerde bu moda bir iptili 
hastalık dereceıini almakt• 
Kadın kostümleri ve şapkaları 
labalık ıehirlerde en fazla d 
ıen ve mütemadiyen yenllerl 
kan maddelerdir. Bunu yalnız 
di kazanç arıyan büyük ter 
rin kurnazlığında deiil, kad 
yeniliie olan cazibesinde ve 
rak10da aramahdır. Bu kabil 
moda yenilikleri nihayet röu 
ri oyahyan bir takım itiyatl 
başka bir ıey değildir. 

Sanatta yenilik, olgun ro 
rın bedii bir ihtiyacıdır. Saoıt 
rihinln 1eyri içinde gördüjil 
bir çok cereyanlar bunu göıt 
Röneıans, yani bedii sanat 
uyanıklık devri bunlardan b' 

ilim daima yeninin peşiıı 
dir; zira küremiz ve mahl ' 

( Devamı llçOncllde ) 

Evi gezerken ihliyu bir oka. 
dm çıktı. Karedeniz ıiveıiyle ko
nuıuyordu; beni rüler yilr:le kar

ııladı. 

Hayretla bu manzarayı seyreden Anjilı:ı 
- Aman bak bak ne kadar çok 

zenci çocutul dedi. 

dayuyoraun. Bunlar adadaki ormanda, 
orman anaaile, orman cadısilo birlikte 
yaşarlar. 

ÇEViREN 
Karşı sahilde çalılıklar ara11nda ince 

bir ııık rörünllyordu. Her şeyde bir ha
yalet bir ummaca rörmeie altşmış olan 
Anjilr.a korkarak 

Semih Uygur 
Marton'u düıünmlyor hep lıtanbula ti 
yıklıyarak •ilıyordu, Oh alton Bis, 

şehirler şebiri 1 O güzel sularından 'I 
defa tadan bi~ daha ismini ebedif" 
unutamaz dalma arkandan arlar ! 

Sordum: 
- Ev ıizin mi? 

Benim ... • dedi - kocamdan 
kaldıJ 

' - Evinin uiurlu olduğunu 
blJiyor masun? Burada bir zaman· 
lar oturan bir çocolı: memleketine 
büyük itler rördü. 

-Biliyorum evlidım, biliyorum. 
Ômer b6yük adam olmuş •.• 

- Sen Ômeri biliyor muıun? 
- Ben bilimiyorum ama çolı: 

ltittim. Ben Abli 11nanıo ortaj'ıyım. 
- Rah1ıetll efendi, 1eni Abil 

Anadan aonra mı almıttı, önce mi? 
- Yoook ... Beni onan Oıtüne 

aldı. Evi var deye Abli Ana'yı 
önceden almıt mıı ... 

- AbU Ana'daa Ômere ald 
bir feyler İfitmedin mi? 

Omode 

- Onlar çocuk detll kunduz • diye 
izah etti. 

bir Ybulvla~rı karııki adadadır. Koıkoca 
şe r erı var S edl d 

lardır. Benim • ~!.a ı er e yapmıf· 
. d . rençlırımde Temeş sahille· 

rın e bınlerceaine teaad"f d.li d' 
B ·· ı " e ı r ı. Fakat eıenyo er kandua de ı-· d 

" - d' r .. ın en kalpak 
yapmayı Ofren tir.ten sonra llJdarı azaldı. 

Gece ılık ve lltlfdl. y emekt 
b. k d O .. L ' en aon· 

ra ne ır enırın a nıı~a aın çadarıaua 

önünde epeyce oturdular ,ılık yaz ruz.ı&n 
kulaklarına Beıeoyö lı:ırındıın bir ta. 
kım tuhaf sesler ptlrdi. 

Kız 
:_ Birisi ıarkı ıöyHlyor • dedi. 

Omode 
- işitmiyorum. Diye cevap verdi. 

Kafama bir topuz yediğim rUndenbori 
lı:nlatımın birinin zarı patladı aiır İflti. 
yonm. Belki de yabani kızların ıarkısıoı 

- Orman cadısı ne? 

- Odunculara muıallat olur Oıman· 
da balta ile rezilmealnden h~ılanmaz. 
Onan için oduncular ormanda odunlaranı 
yaptıktan ıonra bu cadımo rönlünü al· 
mak için daima bir kucak odan bırak la 

ır r. 
Ayaklarının dibinde aa daltalanı , nca 

kız Omode nln yanına sokuldu ve botuk 
bir aeıle fısıldadı. 

- Sodada gezerler mi? 
- Gezerler ya! Bürada , aa adamları 

aa kızları, ıaz bebekleri olur. Bunların 
lçeriıinde en güzeli saz hanımdır. Soda 
•lyab çocuklarda bulunur. Bundan bqka 
bir fey daha balunar ki adını söylemek 
iyi detlldir. 

- Niı;i11? 

·- Çtıoki adını duyunca Hc:ian çıkar 
VO kime bakırsa Q .. I" k 1 "l" , ,. une a maz o ur. 

( Omode oin söylemek iıtemediil ıey 
bahkcılarao dilımanı öltı adamdı) 

- Omodel Bak bak karfı sahile 
baki • dedi. 

Omode 

- Ateş adamın lambası • diye izah 
etti. Klmaeye zararı doknnmaz kendi 
kendine 11çrar takla atar üç takla atınca 
ne dilerse o olur. Ben bir defasında Ete 
yılk111ndan bir kısrak diledim. Fakat ateş 
adam i.aıüne kadar bana borçlu kaldı. 

Omode bu fibi hayaletlere, cadılara 
pek inanmazdı amma yeri gelince bilrl· 
ıiz dememeleri için söylerdi. 

...... ' ..... . 
Aajika ınndüzlerl iyi vakıt ıeçlri· 

yordu. itık barbar Martonan tuhaf hare
lı:etlerUe etleaiyorda. Arada 11rada ona 
takılmak iıtlyor fakat atetli rözlerini 
rörGnce duraklıyordu. Akıam olopta ça· 
dırını çekilditl vakat aDn11loi Dl dı 

Dadısı onu uyuyuncaya kadar ati 
mai• uiraıırdı. 

lıtanbal babıi açıldığı zaman 1 
hiç darmuyordu. Saray bayatından 1 
açılınca gözleri parıldayor. lmpar•e' 

Kostantinoı Mooomahoı adını arıat--' 
sesi adeta dua eder ıibl hllrmetle ,af 
hyordu. -

Mokaddeı imparator 1 Zenobia oO 

senedenberi Hrayda yaıayordu. Bu ~ 
man zarfında dört imparator değlt-", 
Fakat Şarki Roma imparatorunu 111 

bir de~a rörebilmiıtl. . ti 
Goz kamaıtıncı bır yükseklikte tJ' 

Janan mukaddeı imparator 1&ray la ,,1 
netlerinin se11iz yalnızlıtı içinde yat 

( Dnamı fltlr} 
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BUGON 

Yenilik zevki 
( Baıtarafı lldacld• 

Sahrayıkebir'de 
demlryolu 

Avrupa üzerine korkunç 
gölgesini salan hayalet-

henüz keşfedilmemlı olan heaapıız 
meçhullerle dolodar. Kendi ıu:viye 
timiz dahi bucağ'ı l'elmiyen bir um· 
mandan ibarettir. 

Onun içindir ki tababet biran 
dahi durmıyan yeni cereyan ve fa 
raziyelerle mütemadiyen yenilikler 
göstermekte ve bu yüzden tedavi 
sabanna her rün yepyeni iliçlar 
çılı.maktadır. lıiınde her ha,., gi bir 
yenilik bir bull'onun mukabilldir 

( B&ftaraf, lklaclde 
•ait nokta11 olan Sel'U'ya ve di· 
teri Dahomi'deki Niamey'e gitmek 
üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bu demiryolunun inıası askeri 
olduğu kadar iktisadi cihetten de 
mühimdir. Fransanın kömür maden 
leri kendi ihtiyacına kifi gelmedi· ! 
ginden her tene lariltereden mil
yonlarca ton kömür alıyordu. Hal· 
baki, Sabrayıkebir demiryolu Fran 
sanın muhtaç oldaio kömürün Af· 
rilcadan l'etirilmesini temin ede· 
cektir. 

22 Mayıs Cuma 
T11rklye Radyodlftbyoa poatalan 
TUrklye radyoıu, Ankara Rad7oıu 

7 ,30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

7,3 3 Müzik: Kanşık proıram 
(pl) 

7,45 Ajanı haberleri. 

(Pi.) 
8,00 Müzik: Senfonik parçalar 

y AZAN lıviçrenin «Tri 
bone de Gene· 

Necmeddln ve» gazetesinde 

8 • d • k bir ilin gördük. 
Ekimin geniıletilmesine çalışan mil· 
li k•rum tarafından lıviçre halkına 
sunula~ bu yazıda şöyle deniliyor: 

• «~ır. hayalet gittikçe büyüyor, 
r.olresını paramparça Avrupa üze. 
rıoe yayıyor: Açlık hayaleti. Bu 
hay~letio tahribatı ölçüsüzdür. Bu 
t~hnbata yirminci Hlr daha önce 
tormüştü 1914 - 1918 harbinde 
açlık, Almanya ahalisi ara11nda 
163.000 kurban verdirmişU. · 
_ O zaman yiyecek azhğından 
olen kad '- 'h . ın, çocu" ve ı tıyarların 

~Jııı, harpde ölenlerin yarı11 ka
•rdı... Bir defa daha harbe giri-

l• , 
hn devletler abluka ve kar11ık 

~ ~ııkalar va11taıile düıman mem
e •tinin cephesini ve gerisini yık· 
llllya çalıııyorlar. 

1 Bu memleketlerde ziraatta ça· 
nt~ak insan kolu azlıtı moaz:ıam 
ltk •tler almııt1r. Deniz kıym mem· 

•tler bile yalnız balıktan mah-

y,,~ dejillerdir, balık vapurları da 
0~tur. 

t Harbin eıtiil yerlerde kanlı 
topraklar altında yatan binlerce 
k::ç ve o kadar eıir, çalıtacak 
b arı •kılltmfttir. Her türlü yiyim 
•yvaoı yoLl • zl 

t
. ~ uıu, at ve katıt a ı· 
ı, tarlalı • rı sürecek hayvan ned· 

retı a. 
to..; ~· 1 ve benzin, şimendifer, o-
Y•r;, ıl, !ol ve köprü yokluğa her 
açlık b toze çarpıyor. Avrupada 

üküm sürtlyor. 
Ye k 8• miltbit yokıunloktan şimdi· 
rec •ct.r tamamen, yahut bir de
le~ eytl• kadar koruomaı olan mem-

e er '-'l acaa uıe bunun yavaş yavaş 
ııu da y Yınaya başladılar ... » 

ı.1 azı, Balkan memleketlerinin, 
l'1 Carj 
1101 

•tan ve Almanyaoıu, Fran· 
ier n, Ruıyanın, itral altındaki di 
da ltmemleketlerin yi1ecek uhaaıo· 
ve ~fılqtıkları zorluiu vesika 
•çlı~:o •:larla sayıp döktükten ve 
Yaldı· ütGrı Avrupaya naili ya· 

flnt a l t L • bitı' 0 a ladan ıonra ıoyle yor: 

•Gittikçe t bi · ·ı · A rupad ar an r ını tı v-
ao yük li -llllt.ı l'k ıe yor. Sefalet e U• 

Yor. ~~t korkunç niıbetlere çıkı· 
ceıı..: . bGn bu feliketln ıona ere-

"•rıı 'ld' tıır. 1 ıren biç bir alimet yok· 

ı..L • Bıırüne kadar uirrenmi• olan vqa"• 'k' ... 
Vata d 1 1 bilyilk vazife dilftlyor: 
dar Q •ılara, rilcümüz yettlii k•-
1., ~'~rıa. etmek, ve releıcek yıl· 
lllelt . ~ e bır feliketi bertaraf et-

ıçın h bir t •r ıeye başvurmak: Sıkı 
İçirı ••:rruf ve ekimi çoğaltmak 
J>lllliz~' 1 ~e ıürekli gayretler ... He· 
libl 0 iırlttiilmlz bu savaşta ıi-

arımız bu ._ -d l . n..,. ır;• 
•vıçre t d . leltett' O am emokrat bır mem· 

hiçbirır. rada halk ile bükOmet 
hır Ye :de ıörülmedik derecede 
"·- b-L raberdir. lıviçreli vatan· 
-t, u~oaa t' 
rı blr k e ı, kendinden ayrı l'aY· 
illet ed uvvb~t ~ilmez, kendine biz ~ 
.11 en ır ode 
,..derıe hiiktı v tanır. Halk ne 
illet ne de m~t ona yapar, bükQ. 
'IİÇreU iot~e alk ona inanır. Is. 
hıd-. 'ı,.,. ızarıaba diiıkiln ve tulum. 

çre a h pd 
teıa ~ce ar e, herkeı en •. 
devlettir ..... ,.:,• tedbirleri almış 
yetif tirınlJ.. '- yiyecek maddesi 
bu intiza• ve t.!6ç&lı memleket 
burilne kadar t•ı.ı.. birler YllzGnde~ 
b çekmemiftir. • 11

•• çok aıkın-
Şimdi o da, reı. 

ltaranlıiı karıısında ::ı rGnleria 
dlr, Yukarı ki be•an•· •it itinde. 
ili ' I --.,. Çın almayı faydalı bulduk Oft1111 

h Fula edebiyatı, lllza~ıaa 
b .. tandayı biç 11vmlyen ı..1 Pro-
oyıe k L • c;rec1e 

halita or~utaca bır beyannaDıe ile 
"-ndatavaıye edilen çareler bu za. 
"eril her yerde milletlere öi&t 
Ylyi~n tedbirlerdir: Çok ekim, az 
f•yd, 1

1aala yetiftirmek, hiç bir 
araf etnıemek. Banlar, i~I 

yıldır bizim de dilimizden, yazımız· 
dao eksilmeyen paroladır. 

Fakat iİııana öyle geliyor iti biz 
ıöylüyoruz,inanmıyoruz. Etrafımızın, 
içinde bunaldığı yoksonloktar, Avro 
payı kaplıyıın korkunç açlık.tan pek 
haberimiz yok l'ibldir. Duaları, eıkl 
zamanlarda bizden uzak !ilkelerin 
acıklı blkiyelerl l'ibi dinleyip L.ey· 
fimize bakıyoruz. Ne mahıolünü 
devletten l'lzlemekte menfaat bu
lan cahil köylü, ne sofraıında ve 
lufayetinde hail biç bir e'&:slie ta
hammül edemiyen orta halli şehir· 

li, ne gecesini gündüzünü devleti 
yahut vatandaşı oatııl soyacaiını 

düıünmekle feçİren VDrl'DnCO, ne 
de biitiln bogilnlcü derdi harp 
kazancıoın zorlqmaaından ibaret 
kalan tüccar, biç kimse ekmetini 
yarım alan dürüst ve çalışlı.an va
tandaı dııında dilnyayı ıaran ve 
bizi de a1la eairremiyecek olan 
büyGk f eliketin rerçekliiine içten 
inanır rörünmüyor. 

Halbuki hayale biç kapılmamak 
lizımdır. lıviçre hallunft haber ve· 
rilen ve Avrupa üzerinde oraiını 

sallayan hayalet etrafımızda dolaşa· 
yor. Bızim de yurdumuz şimdiye 

kadar bundan korandu, barebeler 
ortasında bir cennet ribi kaldı. 
Fakat rittikçe artan, bize kadar 
tesirini röıtereo 11kıntıyı duymamak 
milmkün mü? Eier biz de, rele
cek yıllar dahi kendimizi bu fela
ketten korumak, açlık ve yokluk 
hayaletine kapımızı açmamak iıter 
sek sözü işe, düıüoceyi hakikate 
çevirmeliyiz. Bilmeli1iz ki el birli 
ii ve inanla yapılacak işlere canla 
baıla aarılmaz, devlet nizamını 

baltalamaya çalışırsak, barün bile 
beğenmez rörünüp ıızlandığımız 
bu hali yarın çok ararız. 

O zaman bu ka11rga, ne kile· 
rioi dolduran istifçiyi esirger, ne 
milyon p91inde koıan muhtekiri, 
ne kat kat elbiH yaptıranı, ne mıh 
ıallintl S'izllyea köylüyO, ne çalıp 

çırpan memuru ... 
Tedbirlerde lr.aıur var diyoruz. 

Olabilir. Fakat ba harp içinde ve· 
ya dış1nda, hiç bir 1erde sırf hü· 
kOmet kararları ve tedblrlerile bu 
derece reniı buhranların önlendiği 
rörlilmüı de;ildir. Banun en tesirli 
çareıi bnbrana milletçe rötüı rer
mek, bunlarla mlicadeleyi milli dl· 
n haline l'etirmektir. Milletin her 
ferdi, müıtakll veya mliıtehlik, me· 
mor, yahut tacir, kadın erkek, a1 
lr.er ılvil, vazifesi yahut seviyesi 
ne olursa olsan, bir kişinin hırsı 
veya HY1'•11zlıiile en az bin kişi

nin acınacarını dOıünerek vatanı 

önlimilzdekl kara yıllarda feliket
ten korumaya, bilerek ve inanarak 
çalışmıılardır. Hiç ayrasıa fazilet 
ve fedakirlık, kanaat ve taurraf 
gilolerindeyiz. 

lıviçrenin hakkı var: Açlık ha 
yaleti korkunç rölgeılni Avrupa· 
nın her tarafına yaymııtır: Gözü. 
mllzü açahm. 

~ Alqam'dan • 

• 19 Mayıs 
Y AZ AN 1 tarm~~r~~n k~~: 
ABiDiN yan iimek deail, 
DA VER baş kaldırmak 

lizım reldiiini anlamış olan Ebedi 
Şef Atatürk, ıon derece çetin ve 
o niıbette ıerefli bir mücadeleye 
ririfmek umlle, 23 yıl önce ba 
Kilo, 19 May11 1919 d~ Samaana 
ayak baılDlftı. 

Maıtafa Kemli, ba kataal raza 
için yola çıkarken Namık Kemalin: 
Vatanın batrına dlıman dayamıı 

baaçerhıl 

Yok halı kurtaracak bahtı kara 
maderini 

b 
1 

Beytinin son mısraını : 
"'

11
'"' kurtaracak bahtı kara 

maderlnl 
Sekline ıokan çellk bir inanla 

harekete geçmişti. O, milletinin ve medeniyet bu yenilik ve terak · 
büyfiklürüne ve ett ümitsiz bir ki merbalelerinln eklenti11 ile mey 
inanla harekete geçmişti. O, mille- dana l'elen hudutsuz bir yo'dan . 
tinin büyüklüğüne ,, o en ümidıiz ibarettir. loıao bu yol üstünde da 
bir 1avaştı1D da muzaffer çıkaca· ima lleriaini arayan müşahit bir 
tına tam ve bütün olarak ir.anı· yolctı vaziyetindedir. 
yordu. Türk milleti, onun bu görü. . Yeolliıı: ve yeni şey tı-likltiye, 
ıünü boşa çıkarmadı. 15 Mayıs zamana ve muhite baj'lıdır. Bir 
günü Yunanhlar lzmire çıkarken müddet evvel eski H)ılan bir i 
lstanboladan Anadoluya l'eçmek det veya bir kıyafet bir müddet 
üzere sefere çıkmış olan bu inan, ıonra yeniden kıymet kazanabilir. 
nihayet, tam ve bütün bir zaferle Moda buna bir misaldir. Her yeni 
neticelendi. şey muhaklıı:ak surette elzem ve 

19 M ayı ı « lıtiklil Harbi > faydalı deiildir. Bobıitll kıyafeti 
dedij'imiz büyüle mücadelenin, kor- yenilitine raimen amum nazanoda 
ltunç hatta ümitsiz şartlar içindeki bir kıymet ifade etmez. Hor eıki 
başlangıcıdır. Zafere kadar çok olan ıey de zamanla modatı geç• 
çetin günler geçirilmiştir. Fakat, mlş sayılamaz. Omiroıun llyadaıı, 
tehlike arttıkça, 1rüçltllder çotal· Sadlnin gülüıtanı ve Rafat1lin tab· 
dıkça millet de daha ağır fedakir- !oları bugün ve hatti iıtikbalde 
lıltlara katlanmıı, ıar11lmaz bir de ayni kıymeti haizdir. Romadaki 
irade ile bütün zorluklart yenmiştir. Sen Paule kiliıesl veya koca Sina· 
Zaferin sırra maddede deiil, rufilil nın Süleymaniye camfi ayakta da. 
olmuşlar. Çünkü büyük millet bü- roncaya kadar yenilik kıymetlerini 
yüldütilnü aııcak böyle zamanda muhafaza ederler. 
röllerebilen millettir. Yeulyi seven ve kabul eden 

Niger havzası çok miktarda pa 
mok, kahve ve pirinç yetlıtirmek · C 
tedir. Bu kaynaklar Fransayı ecne 
bi memleketlerden ham madde l'e 
tirtmek ihtiyacından kurtaracaktır. 

Ömer Seyf•ttinin 
doğduğu 

memlekette 
(Baş tarafı ikincide) 

kelime, bili, Gönen yerlileri ara· 
11nda çok kullanılır. 

Ômerdeki Gönen 1evriıi, mem
leket sevrlıi, yurt aıkı demekti. 
Milli edebiyatın türedicilikle, l'•rp 
faıkınltiı ile yaratılamayacağına 

Ômer Se1feddin ne güzel bir ör· 
nektirl 

Eser mllli olunca realiıtliil ve 
bütün teknik mükemmeliyeti de 
kendiliğinden akıp reliyor. 

• Burüu barb yüzünden haylı inıan daima bazı eski adetlerine 
11kıotılar, güçlükler çekiyoruz; fa. ve ananelerine de udıktır. Esasen ö mer Seyfeddiniıı oturdu· 
kat gözlerimizi 23 yıl o- eceye Atavizm dediö-imlz ata veraaetleri çe • ğo evln kazaya miledil-
viriraek bucrüu1-· zo 1 LI bu ananeleri ""r"ların dehliıleri • "u r 0 ~ ırımızm, ... mek üzere oldajuna ötrendim ve 
fedakirlıklarımızın, o zamankilerin içinde uzatır. aeviodim. Okodutu mektebi de a-
yanında bir b' t 'b t ld • lnuo i,.in daima yenilik kıy-. ıç en 1 are 0 uguna ... hırlıktan lı.artarmak aıümkün ... 
görürüz. Bunlara n daha feoasına met ve zevkini veren ve hiçbir va 

Tarih, l'ÜzeUik ve banyo şeb· 
dayanmak büyilk milletin şanından· kit bıktırmıyao en biiyilk nimeti 

ri olan Gönen bu itte de reç kal· 
dır. Rahatlık ve bolluk içinde bü. kendi yurdu, kendi köyüdür. Va· 

"k IJI t ·· d f tao muhabbetinde eıkilik ve yeni· mıyacaktır sanırım. 
yu m e • yuz e yüz edakirhğa Şehrin büyük caddelerinden 
dahi. dayanabı'len h' b' il 'd 1'11

- mefhumları mevzaababı olamaz. ve ıç ır mı ~ birine de «Ömer Seyfeddin cadde-
kalmadıiı zaman dahi üınidli ola. 1 Bu 1 ıi» adının konulması da Göoenfn 
bilen millettir. lıtiklil mücadelesini Gece Nöbetçi Eczane . kadlrşinaılıtından beklenir. 
kazanan millet, lfte böyle bir mil- '-.--...-.. ________ __. (Bandırma) 

letti ve o millet, Türk milletiydi. AH Nasibi 
Bugün, inıaf ve şuurla etrafı. ( Y ar .. mi yan1nda ) 

nıza bakınız, göreceksiniz ki moz 
tarib oldutumuz darlıklar, asla 
f ütar ve yeiı verici ıeyler degıldir. 
Bütifo bunlara ve icabederse çok 
daha aiır fedaklrlıklera katlana
rak büyük millet vasfıoa, her za· 
man olduğ'a t'İbi, liyakatlmlai l'Öt
tereceiiz. 

Bal'iln i'enç Tilrk atletlerinin 
Erzurum ve Sivastan koıarak An· 
karaya getirdikleri bayrak, Ebedi 
Şeften Milli Şefe emanet edilmiş 
olan milli varlığımızın bir timu. 
lidir. Şimdi, bir kaç rünlük bir 

koşudan ıonra yerine varan ba 
timsal, ıeneler süren çok çetin bir 
milcadelenio remzidir. Ba rahat 
koıu ile o rOç tavaf aratıadaki 
bDyük fark, aıla unutmamak, aala 
revıememek, yomupmamak, yalma• 
mak lstiklll l&Vaftnın ıert mQca· 
deleıini baıaraa çelikl91miş robu 
muhafazaya çalıımak, her an, her 
fe4akirlıia lr..atlanmağa hazır ba. 
lunmak lizımdır. 19 May11 bu yıl

maz ruhun bayramıdır. 
Cümhurlyetten 

Vefat 
Karaiıalının Eilence fakılar 

köyiinden olup Adanada Tepebai 
mahallesinde oturmakta olan teyze 
zadem ve enittem HOCA NAZiF 
efendi, 20. s. 942 Çarıamba sünü 
vefat etmfıtir. Merbuman cenaze 
merulmlne iıtirik etmek lGtfonda 
bulunanlara ve rereıkse elem ve 
kederlerimize iıtirik eden sayın 
doıtluımıza ailemiz namına teşek· 
kür ederim. 

Asfalt cıdde 132 oamarada 
Hacılı Muıtaf a Aıım Gürren 

8,15 -
8,30 Evin saati. 
l2,30 Prorram ve Memleket 

saat ayarı. 

'-! 2.33 Miizikı Karııık ıarkı ve 
tilr"uler. 

12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 
13,30 Müıik: Şarkı ve tOrküler 

proğramının · devamı. 
18,00 Proj-raıu ve memleket 

saat ayarı. 

18,03 Müzik: Fasıl heyeti. 
18.40 Müzik; Dans müziii(Pl.) 
19,00 Konuıma (Kitapseveoler 

saati). 
19,15 Müzik: Hafif Orkestra 

parçaları (Pi.) 
19,30 Memleket saat ayarı •• 

Ajanı Haberleri. 
19,45 Müzik: Klasik Türk mil. 

ziii programı. (Şef: Mesud Cemil). 
20,15 Radyo razetul. 
20 45 Müzik; Suzidil makamın 

dan şarkılar. 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Temıil 
22,00 Milzik: Radyo Salon or-

keıtra11. (Violoniıt Necip Atkın) . 
1. Recktenwald: Tellerin Hli; 
2. Ma11enet: masal; 
3. Geiger: Potpuri; 
4. Lincke: ltalyan Serenadı 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajanı 
haberler! ve Borular. 

22,45-
22,50 Y annkl Prorram v e 

kapanıı 

fTA.KVtMI 
22 Magıs 1942 
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Zayi ekmek 
karnesi 

Sahibi balandoğum ve Ceyhan• 
dan alınmış (6481) No. 8. ekmek 
karneıioi zayi ettim. Y enİllni ala· 
caiımdao eskisinin hnlclimıilz ol. 
du(onu ilin ederim. 

Ceyhan B. Kırım mahalle· 
sinden Rabia Göklevent 

2021 

1 SIN•MA Harp Filmleri Çevriliyor 
Amerika harbe girdikten sonra Hollivutta 

film çevrilmesi bir müddet durmuı, birçok 
jönprömyelerin ıilih altına çaj'rılmaaı bir buh
ran doiurmuştu. Şimdi yavaş yavaş bu buhran 
geçmektedir. 

Yalnız çevrilen flmlerin çop muharebe 
ile alakadardır. Pearl Harbour baakım Ameri· 
kada büyük bir heyecan ayandırdıtından, ek 
ıer filmlerde mezuv bu baıkıodır. Pearl Har·~ 
boar, Pearl Harbour'un incisi, Pearl Harboar'u 
hatırlayın adlı 3 büyük film çevrilmiıtir. Ban· 
dan başka J•ponyada 4 sene, Pasifikte tayya· 
reler, renç mülizim adlı harp ile alakadar fi
limler de hazırlanmııtır. 

Harp filmlerine ratbet edildiilndeo, artiıt
lerin çoğa asker kıyafetile film çevirfyorlar. 
Hattl danslı fllmlerile ıöhret kazanmış olan 
Fret Aıtaire bile ıon filminde zabit kıy af et ile 
röriiıımtııtnr. Ba film Amerikada btlyilk r•i'· 
bet kazanmıştır. 

Fred Aıtair, ıimdi filmlerini Rita Hayvortll 
adında renç bir yıldızla çevirmektedir. Fred 
uıun müddet Ginl'•r Rorera'le birlikte film 
çevirmişti. Amerikalılar bu iki artistin filmleri
ni çok beieniyorda. Fakat Ginrer nihayet ba 
baıtan sonuna kadar danalı ve çok yorucu 
film tanına tahammnl edemedi. Y aptıiı bir 
tecrübe dramda da muvaffak oldajuna röıter
diğindeo, Fred'den ayrıldı, şimdi dram filmleri 
çeviriyor. . 

Fred Astair yalnız kalınca, kendisıne bir 
partener bulmak lizımdı. Eleanor Povel'le, Pa. 
ulette Godardla tecrübeler yapıldı. Fakat bun. 
lar iyi netice vermedi. Halk ba iki yıldızı çok 
H vdiil halde, bunların F red'le birlikte çewir· 
dikleri filimleri betenmedi, baaılat düıtükte 

dilıtü. Bunun üzerine Rita Hayvortb adında 
genç bir artistle bir tecrübe yapıldı. cHiçbir_ 
zaman zeorin olmıyacak11nızl» adlı bo filim bü· 
yilk ratbet kazandı. Rita birdenbire bilyük yıl · 

dızlar ııraaına geçti. Şimdi F red yeni filimle
rini bu genç yıldızla çevirmektedir. 

Rita Hayvorth'an a11l ismi Carmen Marra· 
rlta Consino'dur. Artist şimdi 23 yaşıodadır. 

Babası bir danı hocasıdır. Rita beı sene evvel 
mektebini bitirdiii zaman babas1 kızını danıöz 
yapmak istemişti. Fakat Rita danıtan biç hoı· 
lanmıyordu. Danıa çalıpcak yerde Hnl'in bir 
koca balda; elmasları tuwaletlerile derhal göze 
çarpmaia baıladı. Filim şirketleri kendisine 
film çevirmeıini teklif ettiler. Rita 800 dolar 
haftalıkla ite başladı. Fakat çok reçmeden 
Fred'&e birlikte film çevirmete başlayınca, 
haftah;ı 2000 dolara çıkarıldı. 

Rita timdi danalı filmler çevirmekle bera· 
ber elin danıla araıı iyi dejildlr. llk fırsatta 
bqka tarzda film çevirmek arzusundadır. ... 

Holllvutta en çok para kazanan erkek 
artiıt kimdir ? diye ıonıılar, akla en evvel 
Clark Gable, Gany Cooper, Jamu Stevart, 
Tyrooe Pover ribi lıimlar reUr •• Halbaki HoW· 
vut'ta en çok kazanan bu a-enç ve yakıtıklı 
artistler deill, yııı ilerl•mİf, daima kırmızı d• 
ran büyük baronla, röbekU bir artisttir. Bu 
artistin adı Fielda, yaıı 60 tır. 

Fieldı, iıpirtola içkilere bayilir, • ç~k 
aevdlii de viskidir. Evinde mOk .. ••1 bir al Ç• 

ki mahseni vardır. Mabzu• bldflk bir 1 0~ 
b•l•nmaktadır. Artlat bot yaktlnl burada reçı. 
rlr, bardak bardak •iıkl içer. YOrilyllfe çıktıiı 

zaman da hizmetçi viıkl şişelerini arlcaaı aıra 
götürür. 

Amerikalılar Filedı'e bayılırlar «O aoaıı· 
nın kr rnından komik d'oğmu,tur» derler. Fields 
in beyaz perdede görünmesi kahkaha kopar· 
mak için yeter. 

Fieldı'in oyunu bir nevi tulOattır. O rolü· 
nü ~ir defa okar, sonra bildlti ribi oynar, Şar• 
lcı oyfer, bağırır çatırır, tokat atar, göbeiini 
hoplatar.~ güler ... Bütün bunlar seyircileri kı· 
rar geçırır. 

Fdds'in en büyük zekası burnandadar. Her 
kesi burnu ile güldürür. Kendiıi de bana bil· 
diğl için, burnunu, Kreisler'in kemanını kallaa· 
mHı ribi, büyük mahareti• kaJJanır. Barnao
dan türlü sesler çıkarır. 

Fieldı son zamanlarda 20 bin dolar verl'İ 
cezası vermiı ve hayatında ilk defa olarak cld 
di ıurette kızmıttır. Ver~ mOfettiıleri artiıtin 
ma1raflarıaı tetkik ederken bir çok ıllt para• 

11 balmqlarclır. Sanan üzerine kenclialni çafl. 

rara':, Sisin ı.pirtolo içkiden bqka bir 181 

1 ecUjialsİ h•k•• bilir. Ba a&t paraları 0 .. 

~ . ., dJy• ıormqlardır. Field ıu cevabı ver· 

mittir:; . . 
_ SOlO ben ıçmedım, kitlplerim içti . 
- Oolann murafları kendi bilecekleri 

,.,c11r, ••l'i idaresi ıizin huabııuzda böyle 
bir para kabul edemez. 

Artlıt baiırmıı, çağırmış, fakat dinleteme
mlı ve 20 bin dolar cezayı vermeğe mecbar 
olmuştur. Fieldı bu paradan ziyade· ıüt iıind• 
dolayr ceza vermesine kızmtQlır ş· di h 
keH: -. ' llD •• 

- Ne yazık, ne yaııkl Sllt yllılod• .. 
kadar para verilir mi? ... demektedir, 
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Seyhan Park 
Pek Yakında açllıyor 
Adanamızda yazın bunaltıcı sıcak

larında akşamları rahat bir nefes 
alınabilecek lokanta, saz ve barı bir 
araya toplayan : 

SEYHAN PARK 
Sazi ile, okuyucuları ile, tiyatrosu 

ile yaryetesi ile pek yakında açlla· 
caktır. Bedii zevk sahiplerine güzel 
geceler geçirmeleri için müstecir 
hiç bir fedakirhktan kaçınmıyarak 
tiyatro heyetine baş lolarak Adana. 
mızın çok yakından tanıdığı SADi 
TEK'i de ilave etmiştir. 

ilan 
Adana Belediye Riyasetinden: 

(50 bin Parke taşı ahnacak) 
1- Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yol

larda kullanılmak üzere T oprakkale taş ocaklarından çıka· 
rılmak şartile müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti 
iÇerisinde temin edemediğinden bu kerre mukavelesi fesholu-
nan 50 bin adet bazalt parke taşı, müteahhit nam ve hesabı
na açık ekı.iltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 9000,00 liradır. 
3- Muvakkat teminub 675,00 liradır. 
4-lhalesi 2 6J942tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Ada-

na Belediye encümeninde yapılacaktır. , 
5- Şartnamesi Fen işleri Müdürlüğündedir. isteyenler 

oradan alabilirler. 

6 - Fnzla malumat almak isteyenlerin Adana Belediye 
Fen dairesine ve ihale günü de muayyen saatta teminatları ile 
birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

2005 17-22-27-31 

Adana Askerlik şubesi baskanllöından: 
Eylul 942 de başlayacak yeni ders devresi i~in Kuleli, 

Maltepe ve Bursa liıelerile As. Orta okulunun ve gedikli 
erbaş hazırlık orta okulunun her üç sınıfına, Merzifon gedikli 
okulunun birinci ve ikinci smıfma sanat gedikli okulu ile, 
Musiki gedikli hazırlık okulunun yalnız birinci sınıfına maarif 

liselerinden, maarif orta okullarından bu yıl bulundukları sı
nıfları ikmal edenlerle köylü olup ilk tahsilini köyde ve orta 
okul bulunduğu yerde bu yıl bitiren talebelerde alınacaktır. 
Kaydı kabul muamelesine 15/5/942 tarihinde baş 1 a n ı 1 ı p 
lOf Ağustos/942 tarihinde son verilecektir. isteklilerin talimata 
göre hareketleri için şubeye müracaatları ilan olunur. 

·----------------------------------------

~·······················~ I \ 1 Sıcak yaz gece~erinde halkımızın bedii zevkini güzel 1 
• fılmlerile tatmin eden • 

1 Seyhan Nehri yanında şehrimizin biricik 1 
1Y!\lll~< -SINIMASI1 • • 1 Pek Yakında : 1 
• Her sene olduğa gibi bu seoede en büyült ve seçme filmlerle açılıyor. • 

• MÜDÜRİYt. T : BiJhassa b~ ~az .Mevsimi için dünya • 
• Sincmacılığmtn en buyuk hrmaları olan • 
• 8 r"F • • 
• (Paranıunt - Wcırner ros - unıversal - Ufa - • 
• Terra - Vien /ilm) • 
• Gibi büyük şirketlerin kıymetli Artistleri ~arafandan 1 
•. . f"l 1 • b" u"k fedakirhklarla temıo etmiıtir • oynanan eşsız ı m erı uy • • 
• . b. 
• ilk gece için dolgun ve zengın ır 1 
1 Proğram hazırlanmıştır. • • • • ••••••••••••••••••••••••••• 

imtiyaz Sahibi : CA VlT ORAL 
Basıldığı yer : BUGON Matbaa11 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rifat Y AVEROÔLU 

BUGÜN 

F~ ................. - .,,,_ .. ~ ........ ....-- ........ _ ............ ~I 
f Alsarag Sineması 

Bu Akşam 
Sayan müdavimlerine iki büyük filmden mürekkep 

fevkalade bir proğram takdim ediyor. 

1 

1 
1 
~ iki genç ve sempatik Alman yıldızı ~ 
[ Leny Marenbach ve Hans Söhnker 1 
f in y:rattıkları cazip, şen ve çok 'güzel bir mevzua sahip l 
f =I istediği~ Kadın Sensin I= j 
f Aşk ve gençlik filmi 1 

t Büyük İngiliz edibi H. G~ Welle,in meşhur romanından l 
iktibas ve sinema sanayiinin bir harikası olan 

Görünmeyen Adamın Avdeti 

Esrar, heyecan ve harikulade bir poliı filmi 

f Dikkat: · 
ı Proğram tam saat 8,45 de başlar 
~ Numarala ~oltukiarmızı gündüzden aldırınız.Telefon 212 

~.wı .. ·->.......,. ........ ,,..... ........ ,,.. .................. ,,.. ......,. ... ;._., .... ;. ,J 

Kereste, Odun, kömür ve Orman mahsulatı 
Tüccarlannın nazan dikkatine 

Orman nizamnamesi mucibince Haziran ayı içinde yokla
ma yapılacaktır. Nakliye ve müruriye teskeresi olan herkes e
linde bulunan kereste, mahrukat ve mahsulitın cins, adet 
eb'at ve vezinlerini bulundukları köyleri, müstenidi bulunan 
nakliye veya müruriye tezkerelerinin tarih ve numarasını gös· 
terir bir beyannameyi ilin tarihinden itibaren bir hafta zar
fında müstenitlerilc birlikte her kaza kaza bölge şefliğine ve 
merkezde merkez bölge şefliğine vermeğe mecburdur. 

Beyanname vermeyipte yoklamasına yaptırmayanlar hak
kında nizamnamenin 6. ncı maddesi tatbik olunarak cezai 
takibat yapılacaktır. 2018 22-23-24 

ilan 
Kanara Müdürlüğünden : 

1- Belediye kanarasında istihsal edilmekte olan buz 1/Hazi· 
ranf942 tarihinden 31 /Mayıs/943 tarihine kadar olmak üze· 
re bir sene müddetle ve kapalı zarf usulü ile satışa çıkarıl
mıştır. 

2- Muvakkat te'minatı (250) liradır. 
3- İbaleıi mayısın 26 ncı salı günü saat onbeşte Beledi-

ye encümeninde yapılacaktır. . 
4- Şartnamesi belediye yazı ;şleri müdürlüğündedir. Is· 

teyenler orada görebilirler. 
5- teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olması şarttır. 
6- isteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını ihale günü muayyen saatta belediye riyasetine 
vermif olmaları ilan olunur. 1968 8-13-16-22 

ÇİFTEHAN 
Kapllcalarıyeni mUş· 
terinin elinde blitUn 
noksanları ikmal edi
lerek açllmışt1r. 

Kaphcada müfterilerin istirahatleri 
ve iaşeleri temin edilmittir. 

Temizliğe son derecede itina edildiğinden 
bu şifa yurdu olan kaplıcalardan herkesin 
istifade etınesini tavsiye ederiz. 

Fırın, bakkal, :kasap 
ve gazino açllmı,tır • 

Asri Sinemada 
Su~re Bu akşam Su~are 

Türk san'at ve dehasının bir abi
desi olan Ertuğrul Muhsin'in yarattığı 

KISKANC ., 
Şaheseri görülmemiş bir 
tarzda d e v a m ediyor • 

iLAVETEN: TYRONE POWER-LINDA 
DARNELL'in zevk, neşe ve eğlence 

ile dolu harikası 

Eğlence Kadını 
Pek Yakında 

Adananın en güzel caddesi olan 
ASFALT CADDE üzerinde 

ASRI SINEMA'nın Yazlık bahcesi 
' Senenin en muazzam ve müs-

tesna şaheserleriyle açıhyor • 

T. iŞ BANKASI 
Küçyk tasarruf hesapları 

1 9 4 ~ · 1 K R A M 1 YE P l AN 1 
KEŞIDELERı 

2 Şubat, 4Magıs,3Alastos,2/lcinciteırin tarihlerinde gapılfı 

1942 iKRAMiYELERi .-/ 

1 Adet 2000 Llralılı: - 20CO. Lir• 
3 " 

1000 ., - 3000. ,, 
2 •• 750 

" - 1500. ,, 
3 " 

soo " - 1500 " 10 ,, 250 
" - 2500. ,, 

40 " 100 
" - 4000. ,, 

50 ' " 
50 " - 2500. ,, 

200 
" 

25 
" - 5000. .. 

200 it 10 .. - 2000. ,, 

TUrklye it Benkeaın• p•r• r•tarm•kl• 11 

nız per• blrlktlrmlt ve felz •lmıt olmez, •~ 
~•m•nd• t•lllnlzl de denemı, oluraun~z. S 

------------------------ı-------·---------.-/ 

-BUGDN 
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Edet 

Deniz Harp OkUIU ve 1 Halkevi reisliğindsr 
I• • komu· tanııo.. d Kütüphanemizde ve yo.Y1~ ısesı ın an mitemizde açık balaoan bi(: 

1 - Deniz Lisesi 9 ve 
1 O uncu sınıflarile Deniz Ge· 
dikli Erbaş Orta okulu 6, 7, 
8 inci sınıflarına talebe kayıt 
ve kabulüne 1 Haziran 1942de 
başlanarak 20 Ağustos 942de 
son verilecektir. 

2 - isteklilerin D e n i z 
Gedikli Erbaş orta okulun· 
daki kayıt ve kabul komİs· 

için ICIÇİm yapılacağı evvelıl 
tf' edilen 20-5-942 ocl ç• p 

gUoü ekseriyet baluoıPad• -' 
• t".tfi 

du ıeçlm 27- 5-942 ncı ., 

gününe tilik edilmiştir. ,_ 
Bu şubeye kayıtlı olıı01 ı 

rün ıaat ( 17,30) bebeuıeb• 
evinde hazır bulunmala~ 

. ~ 

yonlarma milracaatlar1•
9 5 ' 19. 22. 26. 29. 2. . 
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