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İzmir 7 (o, a.) - lngiliz ve İtalyan hükQınetleri 
arnsında varılıın anlaşma mucibince l11giliz ve ltal· 

yan harp esirlerini taşıyan 14000 tonlok ltaly8n hu· 
tahane gemisi ve 12000 tonluk İng'iliz baltahane ge· 
misi lzmir limanına gelmişlerdir. Pilotlarımız bunla
ra lzmir limanına kadar refakat etmişlerdir. Yaralı 

ııubay gemileri ziyaret etmiş, Kızılaydan da bir heyet 
gemilere gitmiştir. 

ltalyan gemisinde 129 esir, lngiliz g-emisinde 
917 eııir vardır. 

Hindistan 
müzakereleri 

Ankara - 6 

Yazan: CAViT ORAL 

lf={) ind~st~n meseleıi. bala hal-
ledılmışe benzemıyor. Hint

liler arasındak i müzakereler. mü
nakaşalar hiiln devam edip gidi
yor. Acaba bu iş böyle sürünceme
de kalacalt mı. yoksa bir çözüm 
şekli bnhınnbilecek midir? 

İlk günlerde Hindistanda kalma 
müddetini pek kısa gösteren Kripsin 
ikametini uzatmasına bakılırsa an· 
1 şma imkanları pek de ümilliz rö· 

rünmemektedir. Gerçi kongre lngilte· 
renin ilk teklifini reddetmiş bulun
maktadır. Fakat bununla beraber 
anlaşmak pazarlıkları dıı tamamile 
kırılmış değildir. 

Acaba Hintlilerin kesin ve ıoo 
teklifleri ne olacaktır? Bu da be 
oüz aydınlanmamıştır. Yalnız Hint· 
lilerio dominyon hakkının harp so . 
nuna bırakılmas•na razı oldukları 
açık olarak anlaşılmaktadır. Bu 
iıtel:de onları biraz da haklı bul
mak lazımdır. Zirn Hindistan haki. 
lrnten çok ihmal edilmiş ve söz 
verilen haklardan da mahrum bı· 
raktlmıştır. ;Eğer bu vaziyetten is
tifade ederek bu açık haklarını 
ileri sürüyorlarsa bu taleplerde hiç 
de aşırı bir şey görülmemelidir. 
Her halde Reis Rozvelt'te bo va· 
ziyetin haklı ve ciddi taraflarını 
&'Örmüş olacak, ki bizzat aracı ol
mak teşebbüsüne l'eçmiştir. Yalnız 
iki tarafta, gerek Hint kongresi 
ve gerekse lnriliz hükOmeti görüş 
noktalarında inad ve israr edecek 
olurlııraa Reisin Nehru'ya gönder· 
diği mesajdan bir netice çıkarıla
bilir mi? 

Bugünkü durum çok ümitsiz 
değilsode. cyimser de görülemez. 
Fakat bizce bundan daha 
mühim nokta Hindistanın nasıl 
müdafaa 6dileceği meselesidir. 
Japonlar Hindiıtan kapılarına da
yanmışlardır. Bir yandanda Hindis· 
tan içinde lngiltere aleyhine pro. 
pagaoda yapmaktadırlur. Görünüş
te Japonlar konl'renin verecej'i 
son kararı beldeınektedirler. Eğer 
kongre İngiltere ile anlaşmaya gi. 
derse Hiodistana karşı Japon taar· 
rozunu .bir emrivaki olarak kabul 
etmek ıcabeder. İşte 0 zaman lngil
tere ve Amerikanın büyük yar· 
dımlarıoa pek gövenemiyecek olan 
hazırlıksız Hindistan keodisini na· 
sıl müdafaa edecektir ? Hintlilerin 
Japonlara pek sevmedikleri doğru
isede türlü türlü din. mezheb ve 
ırk ayrılıkları içinde yaşıyan bu 
memlekette Japonlar Birmanyada 
olduğu gibi kendilerine taraftar ve 
kendilerine silih arkadaşlığı yapa· 
cak kütleler bıılmıyacaklar mıdır ? 
Herhalde H· d ı·d 1 • ' d " -
dü ın ı er erını uşun· 

ren tn ' 1 1 \ es e e erden biriside bu 
o ıa gerektir ç- k- H' d. J 
giliz teklifi : . un u ın ıstan o· 

erını kab l tt'. . -
Hindistan b. h u e ıgı guo, 

ır arp k 
demektir. Hind· no taıı olmuş 

ıatanın is b h 
bi karşılamak için h· b~ u ar· 

ıç ır t h' 
tı ve hazırlıiı yoktur. M eç ıza . 
bin yalnız insan kalabalığ7dı°'n har-
ı . _ _ Yeyapı-

aınıyacagı goz onünde tutul 
H. d l'd l · · H' d' Ursa ın ı er erının ın ıstıını ne k 
dar nazik bir dorumda gördükler~: 
ne de hak vermelidir. Halbuki bu 
vaziyet daha önceden görülmüş 
ve düşünülmüş olsaydı bu ihtimal 
l~r~rı ve hakikatlı durumun hiç bi
rıaıne mııbal kalmazdı. Bu sebeb
den logiliz ıiyasetinio bu işde de 
çok geç kaldıiıoı ve_ hala .da atır 

Yeni 25 milyonluk 
TASARRUF 
BONOSU 
Dünden · itibaren memle
ketin her tarafında satışa 
çıkarıldı 

Ankara 7 (a.a.)- Maliye Vekili. Anadolu ajansına şu demeçte bu 
lunmuştur: 

« Üçüncü defa 25 milyon liralık tasarruf bonosu çıkarılmasına selabi· 
yet _ve~e.n 4~95 sayılı kanun yürürlüğe girmiş bulunuyor. Faiz. vade Ye 
kupur ıtıbarıle evelkilerin aynı olan bu bonolar boründeo itibaren mem
leketin her tarafında satışa çıkarılmıştır. Daha evvel çıkarılmıŞ olan 
50 milyon liralık tasarruf bonolarının çok kısa bir zamanda satılmış ol· 
masına ve hallcımızıo bono satın almak için tevali eden müracaatlerine 
bakı~s". bu .s?n 2~ ~!iyonun da tehalükle kMşdanacaj'ı muhakkaktır. 

ali;. faızı peşın odenen ve istenilen anda paraya çevrilmesi kabil 
o!an bu bonolarla tasarruflarına en emin ve en karlı bir ·ptismao bulur
kı aynı zamanda bu bonolar hasılatının milli müdafaamızın artan ihtiyaç· 
larıoı ~arşılamağ'a yaradıi'roı bilerek bir vatan vazif eıl Ha· ettiği9e de 
~?nidir. Vatansever halkımızın Cumhuriyet maliyesine rösterdiii büyük 
ıtımııdıı ne kadar teşekkür etsek yeridir.» 

Bulgar Harbiye Nazırı 

Daskalof 
ne diyor? 

Sofya 7 (a, a.) - Bulgar Har· 
biye Nazırı General Daskalof bu
gün basına şu demeçte bulun· 
muştur: 

« - Bulgar milletinin bugün 
bir tek düşüncesi vardır. Ve o da 
iade edilen araziyi idare etmektir. 
Eger Bulgar milleti silibı knUanma
ia davet edilirse bu yalnız mem· 
leketin ve evlidlarmıo istikbali için 
olacaktır. 

Milli birliğimizi kurmak için 
aiır harpler verdik. Bu harplerde 
kan döktük. Millet biliyor ki bu
günkü aulaşmazlıktao eğer kan 
dökmeden çıkmak mümkünıe Kra· 
hn hakim idaresi şimdive kadar 
olduiu ribi bu kının dökülmesi· 
ne mini olmayı bilecektir. 
Fak~t millet banu da biliyorki 
lçerıden veya dışarıdan her kim 

. mill~tin mukadderatını yerine l'etir· 
mesıne e~~el olmara çalışırsa 0 • 
oo eıecerız.» 

Tas ajansının iddiaları 
ve Alman basını 
Berlio 7 (a.a) - D.N.B: Fon 

Papene karşı yapılan suikasdıo 
Tür kiyen~n. komşulariyle arasını 
bozmak ıçın Almanya tarafından 
tertip edildiğine dair Tas ajansının 
iddialarıoı ele alan Alman basını 
bo iddiaların Sovyetlere mahıns 
usullerden olduğunu ve Aokarıda 
yapılan muhakeme gidişinin daha 
şimdiden Sovyet iddialarının boş · 

luğuou iabat ettiiini yaııyor. Ve 
Sovyetlerin zorbaca hareketlerle 
Türkiyeyi ve lsveçi mütemadiyen 
tahrik etmek i•tediklerini belirtiyor. 

Japonyanın yeni Mosko
va elçlsi 

Moskova 7 (a.a) - Sovyetler 
birliği hariciye komiseri Molotof 
dün yeni Japon büyük elçisini ka

_!>ul etmiştir. 

dayız, Bununla beraber bütün bu 
üzüntülü, hatta birazda tehlikeli r:2

!rete !•ğmeo en hayırlı şeklin 
gı tere ıle Hi.ndistaoın anlaşmak 

İ~relbini biran evvel bulmalarıdır 
tı"~e ulnş~~il Hi?~istan için baya: 

k ' b' gı tere ıçınde hemen ona 
ya 1~ , ır şey mahiyetindedir, Bo
non. ıçıo bu konuşmalardan 

Moskova'da 
isi Avlar 

kongresi 
Bütün 1 s 1 a v 1 a r 
Hitlerizm 'e karşı 
mücadeleye çağı
rılıyor 

Ankara: 7 [Radyo gazetesi] -
Ruslar Moskova'da lslav millet• 
ferinin bir kongresiliİ toplamış
lardır. Çek. Polonya, Slovak, 
Sırp, Hırvat. beyaz Rusya, Bul· 
gar, Ukrayna milletlerinin mü· 
measilleri koorreye iştirik et· 
miştir. 

Moskova'da çıkan Pravda ga· 
zetesi kongre etrafında bir yazı 
neşrederek demiştir ki: 

o: Moskova•da toplanan lsliv 
kongresi. bütün Slavları Hitle· 
rizm'e karşı mücadeleye çajır· 
maktadır. Bu ses. işkence tahta· 
sıoa çivilenmiş olan Çek, Po· 
lonya. lslivak. Sırp. Hırvat, Be· 
yaz Ruıyı. Bulgar. Ukrayna 
milletlerinin imdat sesidir. Bu 
seı. başlarıodaki adamlar tara
fmdan Almaoya'ya sbtılmıı olan 
Bula-ar milletinin Moskozadald 
mümeaailinin sesidir. 

Almanlar daima İslav milletle· 
rini teker teker ezebilmişler; 
fakat bunlar. birleştikleri :.:amau 
daima Almanları mağlQp etmiş· 
lerdir. Dünyada hiç bir millet, 

birleşmiş lsliv milletlerine ka.ışı 
duramaz.» 

Moskova 7 (a.a) - lsliv mil 
letleri koogresiode Bulgar mil· 
letini temıil eden kadın mümessil 
bilhassa demiştir ki: 

«-Bulrarların Alman ordu· 
lllnda hizmet etmeleri affedilir 
şey değildir. Oğullarıoızı Bulgu 
milletinin düşmanları emrine ver· 
meyiniz. Bunları askerlikten kur
tarınız. Ve Bulgar milletinin düş. 
maolarına dej'il kendi milletlerine 
hizmet için yemin etmiş oldukla• 
rıoı hatırlatınız. 1942 yılı Alman 

eail 

, 

Sovget cephesinde iler· 
ligen Alman askerleri 

Şimalde 
muharebe 

Şiddetlendi 
Rumen genel kur
may Başkanı Al
manya'da 

Moskova: 7 [a. a.} - Bugüokü 
Sovyet tebliğine ektir: 

Cephenin Şimal kesimiodeH mu 
harebenin şiddeti artmıştır. Kalinin 
cepheıinde bııreketlerde bulunan 
b:r Sovyet birliği müstahkem mev
zileri aşarak 4 top, 7 mitralyöz, 
1600 mermi, 432 gaz maakesi ve 
diğer bir takım malzeme ele ge
çirmiştir. 

Bir güode 780 ıubay ve er öl
dürülmüştür. 6 tank tahrip edil 
miştir. Şimal batı cepheıinin başka 
bir kesiminde Almanlar piyade bir· 
Jikleri ve tanklarla karşı hücuma 
geçmişlerdir. Topçumuz şiddetli bir 
ateş açarak 5 Alman tankını ha· 
retc:etsiz bırakmıştır. • · 

Müfrezelerimiz düşmaoı daiıtmış 
ve kıımen yok etmiştir. 

Berfin: 7 [a. a.] - Alman umu· 
mi karargahının bir tebliğine röre; 
Almanya'da buluoan Rumen genel 
kurmay Başkanı, Fübrer tarafıodan 
kabul olunmuştur. General. askeri 
makamların diveti üzerine Alman 
aslı:er teşkillerini ve tesislerioi tet· 
kike gelmiştir. 

Mi 11 i 
• 

pıyango 

9 uncu tertibin 3 
Ü n c Ü çekilişinde 
kazanan numaralar 

Milli piyangonun 9 uncu ter· 
tip ücüncü çekilişi dün Ankarada 
Serri .. eviode yapılmıştır, Kazanan 
numaraları bildiriyoruz: 

30000 lira 
117089 

10000 lira kazananlar 
095 7621 136932. 355559. 389068. 

5000 lira kazananlar 
09603, 128895, 147557. 229974. 

283999, 

2000 lira kazananlar 
Son beş rakamı 18381, 23550, 

36843,49438,54319,54778,60639, 
70043, 80899, 99932,00624, 10507, 
10690, 12125. 15373 ile biten bü · 
tün numaralar ikişer bin lira ala
caldardır. 

1000 lira kazananlar 
Son beş rakamı 18962. 19113, 

21059. 23465,31190,31409.37847 
48437. 58160, 63090. 69989, 71154: 
71257. 74780, 81571. 81597, 83820, 
89406.89492, 89603.89843, 91942. 
92877• 93088, 99502 ile biten bü
tün biletler biner lira kazaomı•· 
lardır. y 

500 lira kazananlQI' 
Son dört rakamı 2619. 3492. 

7772, 9366 ile biten biletler be· 
şer yüz lira alacaklardır. 

100 lira kazananlar 
Son üç rakamı 589. 681, 866 

ile nihayet bulan numaralar yOzer 
lira kazınmıılardn. 

Diler ikramigeler 
Son üç rakamı 517. 559, 858 

olan biletler eJlişer; 1100 iki rakamı 
34 ve 71 olan biletler onar; son 

Seylön'da -J a p o n 
....... 1 ................ ... 

mağlôbiyeti 
70 uçaktan 50 
si yok edildi 

Hindular 
Müslümanların ayrı 
bir devlet kurmala
rına itiraz ediyorlar 

Ankara 7 (Radyo l'azeteıi) -
Hindistan meselesi üzerinde heoüz 
anlaşmaya varılmış deiildir. Kon 
a-re partisi tarafından Krips tek· 
lifine verilen cevap neşredilmemiş 
olmakla beraber, mOslümanların 
rör~üyle tezad halinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Kongre partisi, 
müslümanların ayrı bir devlet kur 
malarına itiraz etmekte, ayrı iki 
dominyonun Hindistan içinde ihti· 
laflara yol açacağını ileri sürmek. 
tedir. 

Ruzvelt'io mümessili. Hint Ji . 
derlerile temas halindedir. Ameri
kan mQme11ilinin anlattıiına gör~; 
«Hint meseleıi lnriltere ve Hıodfs· 
tanı ilrilendiren bir mesele deiil· 
dir. Amerikayı ve bütün dünyayı 
alikalandırmaktadır, Belki de her
bio alın yazısı bu meseleye bağlı 
kalmaktadır. Hintliler, Mihver za
ferine yardım ~decek her hareket
teıı çekinmelidirdirler.» 

Ruzvelt de Vııiogtondaki Hint 
mümessilini kabul ederek bu me
sele üzerinde uzun müddet görüş· 
müştür. 

Umumi durum bir anlaşmaya 
varılmasına pek elverişli olmamakla 
beraber, Krips Hindiıtao ıiyare· 
tini bir müddet daha uzatmıştır. 
lnl'iliz oazırmın ümitli oldnp gÖ· 
rülüyor. 

Hintlerin İngiliz hareketlerini 
baltalıyacak her hangi bir hare· 
ketten çekinecekleri muhakkaktır. 

Japooyanın zafer kazanmasını 
Hintliler istemiyorlar. 

Japonların Seylan adasına yap· 
tıkları hava taarruzları, Hintlileri 
lng-iltereye yaklaştırmak ribi Japon
ların hiçte heaaplamadıiı bir neti· 
ce doj'urmuştur. 

Japonlar Seylan adasına yol• 
ladıkları 70 uçak.tan 50 ıioi kay· 
betmişlerdir. Bu zafer Loodrada 
çok iyi karşılanmıştır. 

Amerikıtlıl.tr ve Avustralyalı· 
lar, Auuıtralya luta!lıoda hava ha·.ııı 
~imiyetini ellerine almış bulunuyor· 
l J 

istilasın· 
ar. Avustralyanın apoP 

1 
lı.t 

dan kartulduj'u temin edi ı11e e· 

dir. . d. alnıZ' Birmao· 
Japonya fllD ı y . . d 

. d t arruz vazıyetın e 
Ya cephesın e 1 

• • 
d da yığmur mevsımı 

dir. Bura 8 le zorunda kalacak· 
elince duraıa 

g H halde içinden yıkılmadık· 
tır. er ' 1 k J a·rmanyadan re ece apoo 
~a~v;Ueri tarafından Hiodiıtanın 
iı~ilisı ,Upheli görülmektedir. 

Japonya ılmalde Rusyadao da 
endişe etmektedir. Gerçi Almanya 
ile bir ölüm kalım mücadelesine tu
tuşmak bere bulanan Rusya. Ja
ponyıya taarrQz edecek vaziyette
dejildir. Buna raimeo Japonya 
Maoçoryanın işbirliğini temine ka· 
rar vermiıtir. Bunu temi11 fçio de 
Man 

B. Muhlis Erkm 
günün zirai ihti 
larile, ahnan te 
birleri izah et 

Ankara 7 (a.a) _ Cu 
riyet halk parfsi meclis g'IO 

0 
mi heyeti bugün saat 15 ~e 
vekili Seyhan meb'uso H 
Uranın reisliğinde toplandı. 
ıenin açılmasını ve reçen t 
lantıya ait zabıt hülisasını 
kuoınasını müteakip kürsüye 
len Ziraat vekili Muhlis Erk 
senenin umumi .ziraat duruaı 
ve günün zirai ihtiyaçlııriyle 
bakımdan alınan tedbirleri u 
uzadıya izah etmiş ve bu me 
üzerinde ıöz alan müteaddit 
tiplere konunun mahiyetine 
re ziraat ve ticaret vekiller 
başvekil tarafından cevaplar 
rilmiştir. 

Bundan sonra rozoam 
diğer maddelerine geçilerek 
tep talebesi arasında siğara 
menin ne dereceye kadar m 
ammim bulunduiono maarif v 
lindeo ıoran Borsa meb 
Nevzat Ayas'ın takrlrine m 
vekili ve Antalya mendireğ 
inşası hakkında hükQmetin 
düşündüğünü soran Ant 
rneb'usn Rasih Kaplaoın ta 
rine de münakalii\ vekili t 
f ından cevaplar verilmiş ve 
name de başka mlld ie kaim 
ğ-ıodan saat 20,35 de toplan 
son verilmiştir. 

Macarla 
telaşta. 

Romanya ile Slova 
arasında askeri b 
ittifak imzalandı 

Ankara 7 (Radyo razetes 
Dün Bükreşte Romanya v~ 

vakya nrasıoda askeri bir i 

imzalanmıştır. Bu yeni ittifak 

cariıtanda büyük bir telaşı 

olmuş, Macar hükGmetioi Ber 

Romanyada teşebbüsler yap 
ıevketaıiştir. 

Londra radyosuna gÖrfl, 
car - Romen hududundaki 
pışmalar devam etmektedir. 
pışmalara daha büyük askeri 
lar da iştirake baılamışlardır 

Atlna belediye mem 
lar1na yiyecek gön 

rllecek 
Ankara 7 (Hususi muhab 

den) _ Ankara beJediye m• 

Atina belediyesi memurlarına 

diye olarak rıda maddeleri 
derilmesi için tahıisat kabul 
mlştir. 

çnryıi başvekili Tokyodan d 
~ünde. Japoı;yanın cenubunda 

gısız dövüşmesi için Mançur 
şimal cephesini emniyet al 
bulunduracaj'ını söylemiştir. 

Amerikanın gittikçe bt 
makta olan harp bazırlığı Ja 

rı endişelendirmektedir. Am 
ıilahları için 300 milyar dolar 

edilecektir. Amerikan endüstr 
harp şeriklerine uyduralmaıı 
biltün hızile devam olunuyor. 
veltin dünyaya bildirdiii pr 
harfi harfine tatbik edilmekt 

Y eoi Delbi 7 ( a. a. ) -
düşman harp gemileri Bio,.al• 
fezlnde faaliyette boluomvıt. 
larında bit de tayyare ,.e 
Juoao dOıman lilo•rı .,. 



skerlik===== 
~AMERİKA 
1 

ir yılda 160,000 
:~~yyareyi nasll yapacak? 
~ H .•. mahorebeleri bqlaa• Alm .. ha .. cıhtı dalıa ilk rGa· 

İ l'ıçta binlerle rakamları den itibaren meaalalni ve enerjiıi-
bqanlırken, rün geçmeden bu ni bombardıman taarruzlarına bai· 

•ıt :Umlar on binlere dayandı. Son lamıı, her cephede ve cephenin 
i~ler 942 yılı tayyare mevcut- her bötr .. iode taarruz etmif .. Bu. 

; ....... 1 kabarttı, diltilnceleri tam riln ise, bumının taarruz buırh· 
J J aaaiyle kamçıladı ve rakamlar rına kartı, taarruz vuıtalariyle 
.~ bin fibi, bir yılın çerçevesine birlikte ve fakat daha r•nİf ölçil· 

t
1 

ııtdırılacak = ::=: :r : ~=::::: c: ~ ::-:::;:;: = = = o::=c: =:: = :=: ==- de olmak üzere 
ı mahiyet aldı. Son zamanlara lcadar mlldafaa ta 

i ,._erikan ha· endüstrisinin proframlandı- ciliil ioıaa:~: 
1anayii mil~on· rılmasigle meşgal olan fiti bemmiy et vermek 

lill'~ta=- . amele1tni, sadece ingiltere imparator· mecburiyetini day 
•• q~n tay- lalana aglılc hasılatının gilz· maktadır. 
~ motor, oto· J Müd f t 
~l ve batti ue ellisini oerere/c iisttara- • ·~ .. ~Y· 
ı- ~· l lca J • dı ,_. yuecihrı av •t iletler yapan ı'I e ra ve uenız e"ı lıa- • 

J t le cılarla olacagana 
;rikalarına da- va oruasana a vigege ça- - lb f b 

k b - L- A 'le rore, m ver a . 
'.'Ara • aruoııı.u lııan mer~ an ma/caml.,.ı rikaları küçllk çap 

ra ayran artık lcendı topraklarının ta ve tek motör· 
altmıı bin müda/aa lcaggasanu dag· lü tayyareler ku· 
eyi bir yıl· muş ve lıatta dalıa lcan.t· racaklardır. 

yetiş~rmek li olaralc taarrazi hare/cet Ba ıuretle az 
l r~etladedır. et•enin biigiilc mantJsını iptidai inp mal· 
~ .,llnkil sadece lcavram t zemeıi, kısa za· 

ııibk b b' . iŞ ır. I 
1 

ar ıoı - ::c=:::ı:::: :: : ... ::cı=:::::::a=x::::::: =::::: ::::::: maalı İf saati bar 
f tll, demokrasilerin ve müttefik- 1 cayacak demektir ki, ayni kad· 

f''°in_ cephe ~çmıı bulu?d~k~rı . retteki iki fabrikanın ba1tlaları ma· 
'ti, • bolrede bır bava bakım ıyetJ kaye1e edilecek olarsa bilyük tay· 

._.k veya Kdece havacılık faa· yareler inıaaı eyleybiae yarı ar1 a 
~·~ - t k b . t' • h' b' . y y -;r- fOI erme mec arıye iDi il ır aısbet fÖze ÇUp&r .. 

t mt balaouyor. lıte dev rakamların hazırlanı· 

A ydan aya utacak inşaat ııodaki rüçlük ve eol'eller önün· 
fazlalıiiyle aene sooaoda de, mihverin bu ufak avantajı, ay· 

~ altmış bin tayyareye malik o- lak haatla olan otaz, otaz bet bin t.l atını söyleyen Amerikalılar, bu tayyarenin hasırlanmaktao reri kal· 
]J f aman dev heybetini tahakkuk mıyaca;ına ifaretler. 

;nbilmek için büyilk müıkilita Demokrasi cephenin daiınıkb. 
f"ı\; 'ı;ib reraaek ~orunda ka~acaklar· · ğı, bir yılda iDfa edilecek 

l Çtıokü; butçeye mılyarlann yaz altmı• binlik mevcudu h 
•:-- • f b ''- • 1 . . d~ ... ' aıım 
,_meıı ve • rı-.a •ı erıaın °0 • huılaıından daha bol b' 

1 • L · A 'k ır sayı o-

~ J 1 l'e mıyece-.br • men an larak G>Östermekt k t t k • l · 
1 

. d-L . • en uza u aca • 
flllt ame enın a ınterı oııı.meıı, tır . 

'[r; i.p iQfaatında yer almıı bulanan Tahmin ve kanaatlerin ve in· 
~ ~ta ve çelik kombine inıaatını ıaat hızının hakiki rakamlarını ise "l araaı kesilmeden bealiyecek ancak 942 alo eonana kadar devam 

maddeye ıiddetle ihtiyaç var: edecek b 1 r harbin meyclaaa 
Baron için bu ham maddeleno çıkaracetını aöyliyeblliriz. 

.aerikan topraklarında bulunmadı· 
ı iddia etmek kimHnln aldana 

ııt.J .. ını-"-· Y alaız ıu var ki, biltün 
•.iH::tll"•'kalarıa dev rakamlarla. faali· 
·~•«""•- bnlandnkluı mllddet zarfıo-

ham madeni iıleair bir bale r•· 
k ocak ve . endüıtrioin kifi 
olmadıtını bilmek lhımdır. 
• maden ihtiyacı, bir hava 

sanayiiade çok çqitlidir. 

miktarda ve fakat bin bir çe · 
lap malzemesinin hazırlanışı 

~1it11Dda motör inpatanı tekemmül 
alüminyum ve bunan ham 

' olan bokıit de hesaba •· 
ıdır. 

Ynz altmlf bin tayyareye, mil· 
111,ll'•ütırsıs oluak yilzde yüz fazlaıiy 

ek motör hasırlanmak zaru· 
ren• ba yıl zarfında üç yüz 

m fazla ve mabtelif takatta 
ar• motörilnila inıuını emre-

Ba halde alllmiayaman kıyme
bD de;eriaİ almakta recikmi· 

kadar nedret kazanacak de· 

tir. 
ilba11a Amerikan bavacıhiı 

IOD f ÜolerİD icapıvma UJ&· 

Veterinerler toplantısı 
Nisanın 14 ünde Ziraat Veki· 

Jetinde toplanacak olan veterinerler 
toplantıımda bulq ık baywan has· 
talıkları hakkında fikri ıorulmak 
ilzere vililyetimiz veteriner mlldllrü 
B.Şefik Tezel Vekiletçe davet 
edilmiıtir. B. Şefik iTeıel bir iki 
rüae kadar Ankuaya ridecektir. 

Ticaret 11•••1 talebelerl 
Mersine glttller 

Şehrimiz ticaı•et lisesi beılnci 
ıınıf talebeleri, b qlarında öjTet· 
men B. Neıib Ek oldaia halde 
Mersine l'itmiflert merkez banka· 
ıının çal11ma tar~nı yakından gör· 
miiflerdir. Talebe.iare banka me
murları tarafından maltımat veril· 
mf,tir. 
MUklfatll •ltt mUa•ba· 

k•l•r1 
Cumartesi gilnü saat 14,30 da 

poligonda 22 çap poli&'OD tilfejile 
atıcdık ibtiıaa kalllbll baları ara· 
sında mükifath atıı mllKbakalan 
yapılacaktır. 

FiKiRLER 

Saatimin ölümü 
y 

Dr. Rasim 
ADASAL 

Tabiiyedeo ne
t e t ettljimiz 
aeoe yani aşa· 

iı yukarı oo 
yedi yıl önce bize takıit ile birer 
Loujln saati vermiılerdi. Birkaç 
defa elden dOJüp zedelenen bu 
1&ati bu güne kadar ıadakat ile 
zamanı tayin etmekte ve nabız 
saymakta kullandım. 

Likin nihayet dlln mermer· 
elen bir zeminin sert sathına bü
tün tiddetile çarparak iç maka
nizmalar1 bardabq olanca artık 
kallanılaınu bir hale relmiftir. 
Vefakar saatimin ölnmnoe bir ço· 
cak rf bi ailamadımıa bile ıa an· 
da onan yaıını tutuyor ve yele
jimin sol cebindeki yerinde bir 
batıra botlaiu hiuediyoram. Ma. 
hakkak ki ooa tabii ömrllnden 
evvel yıprandıran ve nihayet öl
dllren yine kendi ihmalim ve ka· 
yıtaızhrımdır. 

Kaç defa bana ihtiyar anam 
bir kordon veya zincir tavılye et· 
mfıti. Halbaki ben ona camdan bir 
tq puçaın kıymeti ile asker ca · 
kelinden sivil caketine, masadan 
konsola, hutahane römlejinden 
kazak cebine l'eliıi l'ilzel f1rlata· 
rak hırpaladım ve dikkatsizlikle 
clütürdnm. 

Ona iç makanizmalarının baı• 
saıiyetl nlsbetinde bir dikkatle 
baksaydım benim tabii ömrilmüo 
ötesinde de yqıyaca;ı tabiidir. 

Hayatımm da bu akortla ve 
iflek ilete benzetebiliriz. Gerçi 
çeşit ve kalp saatler fibi bilka· 
ten bo'l.ak ve zail azviyetler var
dır. Fakat Tanrının bütün mükem
meliyetleri Ue yaratmış olda(a 
insan azviyetini hırpalayıp vaktin· 
den evvel öldüren, bayatını kı· 
saltan yine inıanın kendiıiclir. 

Bir vücut blltün iç uzuvları 
ile ne kadar kuvvetli olarsa ol· 
san nihayet tabii mukadderatiyle 
faal bir varlık ve bir saat fibi 
ihtimamla karalma11 icabeden bir 
makinedir. Her ne kadar muhitten 
relen bastahklara ve marazi kam
çılar& karıı hazan ister iıtemez 
zaif balanayor ve bastalaoıyoraz; 
ilkin çok defa ba marazi amille· 
ri yuatan veyahut onlara mllsait 
bir semin hazırlayan yine bizlL 
Ttltlln, içki ve binbir aai istimal, 
lüzamlarıadan ve tabii ihtiyaçlar· 
Clan f ula olarak tegaddi inaanın 
icatlarıd1r. Uzviyetin ana gıda an· 
ıuru olarak ihtiyaçları nihayet 
dört maddeye dllıer. 

ihtiyaç niıbetiode yemek, bam 
vilcat adelelerini yqa ve cinse 
röre iıletmek, açık havada yllril· 
mek ve rüaetlenmek, manevi kav· 
vetlere kıymet verip irade sahibi 
olabilmek, ıan'i ve cebri zevk· 
lerden sakınmak ve nihayet bu. 
talaiımasın hakiki tamirci H ua
taamı uamak hayatı uatan bq. 
laca lmillerdir. Loojin saatinin en 
iyi tamircisi ba saatlerle çok ut· 
rqan mllmareteli saatçi oldaiu 
ribi, insan makinesinin en iyi ma 
kinisti de hakiki ve bilrUi dok
tordur. Ancak insan vaziyetinin 
buit bir saat iletinden ibuet ol
madıiıoı ve her iç iletin• röre 
ayrı ibtiaaı doktorları oldaiu 
halde hazan da hepimizin mza· 
rıncla bayatın anlaıılmu bir ma· 
amma halini aldıpı da anatmı· 
yalım. 

El Tezgô.hı Dokumacıla
ı rı kooperatif leştirilecek 
iktisat Yeköletince Yeni !tfhMı~ 

1 

Kararlar Allndı 
Pamuk lpllll dajıtımından do -
kumacılllı meslek edlnml• sa
nat erbabı istifade edebilecek 

Ankara 7 {Haaaıi muhabirimizdden) - Pamuk ipliklerini daiıtma 
vazifesile mükellef olan lktiıat V ekileti, bu iplikllerl en iyi bir ıekilde 
tezrih sahiplerine daiıtmak maksadile yeni bazı kararlar olmuıtar. Ba 
kararlar cllmleıinden olmak üzere el tezgahı dokariaacılannın koopera· 
tifleıtirilmesl dokumacılar verilen ipliklerin behemehıl yerine aarfedilme
si, ba ipliklerle yapılan dokumaların kooperatifler tarkfıodan geri ahna· 
rak tek elden sataılarıoın temini ve ba ıekilde tevziattan lftifade eden 
dokamacıluın en çok beş tezgib sahibi olmalbrı esaıı kabul edilmiştir. 
Bu suretle yapılacak pamuk ipli;i daiıtımınd~d dokamacllıiı bizzat 
meslek edinmlt olan sanayi erbabını iıtifade ettirilmui ve fanli 
mutavasııtları ortadan kaldmlmatı mümkün olacaktır. 

Suikast suçlulanndan 
birinin metresi doğurdu 
lıtaobul - Ankarada Atatilrk 1 kaç aylak l'•be oldajııma anlamak 

bulvarında patlıyan bomba badlae· ilz•• Ortaköy Şifa yardana bfr. 
ıi maznanlarından Abdurrahman likte gittik. 
Sayman'ın, Ankara Atır Ceza mab· Altı aylık rebe olan l _ 

d. • • if d d 0 -mu an a 
kemesinde ver 1~ a • ~nas~a a, dım. Evlenecektik. Bunan için de 
Perihan a~ınd~ bır kıza kurtaı yap · Abdurrahman ansızın ortadan kay· 
tırmak ~"ııyetı k~rıı~ıada kal~n~a, boldu. Nereye l'itti;iı:ıi ve ne oldu· 
Pavlof ıle Kornılof un kendısıne pnu bilmiyordum. Merak içindey· 
yardım vadettiklerini, f~kat 11bbi dim. 
tebeplerden dolayı sonra bundan 
vazreçildiiini ıöylediii maltım • 
dar. 

Perihan, Haseki hutanesinde 
doiarmuttar. Peribanın çocata er· 
kektir ve İlmi hutanece Kenan 
koamqtar. 

Kendisini ziyaret eden gaze
tecilere Perihan, kııaca şanlan söy

Bir rün r1dyoda hldiuyi öi· 
rendim ve kendisinin ne vaziyette 
olduhnu anladım. Benim ba itler
den biç bir haberim yokta. Hldi
aeden 10nra zabıta, bana aJt bir 
çamqır Yallaini aldı, tetkik ,,. la· 
de etti. 

ifademin ahnmuıaa lüzum l'Ö• 
rülmemlt olacak. Çocupmla bera• lemlıtir: 

«- Abdarrrbman ile üç ıene ber buradan çıktıktan ıonra n• 
evvel tanıttık. Oç ay kadar evvel, reye rideceifmi bilmiyorum.• 

Devlet demiryollan memurlarma 
elbise ve kondura verilecek 

Ankara - Devlet demiryolla• 1 
n idaresi türlü iılere sarfedllmek 
üzere blltçesiae 8150000 lira tah· 
ıiıat eklenmeılni iıtemİf, bu basar 
ta hazırlanan kanan liyibuı Bilytlk 
Millet meclisine •rzedilmiıtir. 

Dewlet demiryolluı idaresinin 
12000000 Ura kadar fazla varidat 
elde edebileceği anlaıılmıı ve ba 
para istenilen tahsisata karııbk 
göıterilmiıtir. 

Demiryolları idaresinin 941 yı· 
la için tahmin edilen it hacmi çok 

artmıı ve bana muvazi olarak it· 
letme qauraftarı da çoialm11tır. 
Yeni tahsiıatıa bir ıuımı bara ya 

ve 1280000 Uraıı Meriç, Arda ne
hirleri llzerinde karalacak köprD• 
lere Sivilenlnl'fat-Uzanköprü ara· 
ıında yapılacak tesisat ve binalara 

puanan sreri kalan kısmı da tnrlü 
tamir ve tesiı itlerinden bqka ye. 
ni alınan lokomotif ve varonlarıa 

ödenmesine harcanacaktır. 
Ôteyandan balkla temasta ba · 

luaan demiryola memurlarına yılda 
bir verilen elbiıe ve kandaralu 
fazla çal11mak yüzilnden .. killii 
için banlara yeniden birer kat el· 
biae ile lkifer çift kudara verile· 
cektir. Ameleye de yeni tulam da· 
tıtdacaktır. 

• lstanbalda Kuımpqa na
hiye müdürü ile komiHr muavini· 
oio, 250 kuruştan 2500 ekmek kar· 
tı sattıkları anlqılm11, baklannda 
kanani takibata Laılanmııtır. 

• Yeni adliye teıkilit kana· 
nanan tatbikine haziran bqından 

itibaren başlanacaktır. Adliye V •· 
kileli ba11rbklua devam etmekte• 
dir. Zabıt katiplerinin maaşlarına 
bir miktu zam yapılacarı ribi iti 
çok olan mahkemelerin zabıt kitip
leri de çoialtılacak.tır. Tqkilitta 
bqkltipleria vaziyeti de röz önDn· 
de tutalmqtar. 

• Bayındırın Tokatbaıı kö· 
yünde bir kadının kahramanlığını 
meydana çıkaran bir vaka olmuı· 
tar: 17 yqanda Mehmet Ali Bodar, 
l'•ce ayni köyden 22 yqında Emi· 
nenin evine rirmİf ve taarruz te
ıebbüsüode baluamuıtur. Emine 
mllsaadekir davranmayınca Meb· 
met Ali bıçağını çekerek saldırmıf, 
Emine dadajındaa yaralaomıı; fa· 
kat birden atalarak •k•tin .U..de
kl bıçatı kapmlf ve onu saf kal· 
ça11ndan ağırca yaralamııtır. 

• Aokaradan bildirildiiioe 
röre, giyim qyası fiatlerindeki 
yükıeliı ilzerioe el teıglblannda 
iflenmİf dokumalara da bir miktar 
zam yapılması takarrür etmlftir. 

Bu zam düz dokumalarda yilz· 
de 20, f antui dokamaluda yllzde 
30 a reçmiyecektir. 

Ba suretle el dokuma teırlh· 
ları mamulltı da korunmaktadır. 

Geçen ar içinde Adana· 
d•n dller vnıvetlere 

ne miktar hayvan gön· 
derlldl 

Geçen mart ayı içinde vllly .. 
timlıden muhtelif iç memleketi•• 
40 merkep, 451 ökilz, 154 inek, 
65 manda, 6 malak, 1146 koyan, 
276 keçi ve 60 l'llvercin aevke· 
clilmiı, diier memleketlerden de 
188 at, 6 katır, 57 öküz, 1 inek, 
1 bot• ve 120 koyan rirmiıtir. 

106 kilo taze 11tır eti, 830 
kilo bnynk hayvan derisi, 9000 ki
lo küçilk hayvan derisi, 700 kilo 
ylln ve 680 kilo da baiıraak harice 
sevk edilmiıtir. 

Yine ayul ay içinde Adananın 
merkez kay11lı köyü ile Misis na· 
biyetinin Dedeler köyil koyunla· 
rında Distomatoıis {kelebek)• Cey• 
hanın Tatarla köyü ile Adana mer• 
kez Y emltll ve Kozanın Bektq 
damı köyil koyunlarında Strann· 
loais ( kıl kart ) bastahldara rörül· 
milf ve lhım relen ııbbi tedbirler 
alınmııtır. 

Acı bir 81Um 
Gazetemiz tertip heyetinden B. 

Fahri Tatral'ao kardeti Sababad· 
din T •iral vefat etmlt. cenuesi 
diln törenle kaldınlmııtır. 

Ôlüye rahmet diler, arkadaıı· 
mız B. F abri Tairul'un ve kederli 
ailesinin acılarını p•ylqınz. 

taarrazi mahiyette bir bava 
ti karmak zorundadır. Tauraz 

l.MD hareciliii bombardımancıhktır. 
~[ Tarihi Roman : 5 

Bombardıman tayyareleri ise, 
yllk taııyan iri rövdeli, ild ve . 

fazla motörlü vasıtalardır. 

ZINDIKLAR 
ÇEViREN ı Semih U ggur =;• 

nazaran haz1rlaoma11 l'erekli 
motör 1&y111 bir o kadar da· 

artacak, tayyarenin biiyük olu-
it saatini, hacmiyle birlikte sık· 

artmlf baluamuı iıe sarf e-
k iptidai malzemenin mikta· 

fulalqtıracaktır. 

Batna banlar milyarlık biltçe· 
yanılarak ıöylenmiı rakamların 

, Amerikan hava sanayi· 
katlanmai• bazarlaodıiı aıec· 
etleri açıkca göıterir kana

deyiL 
Ba baklkat bize, ( Demokrasi 
acıhtı Amwikan iaıaatına bel 
byarak havalarda hakimiyet 

k iddiasında balanayorıa ) 
adına ermek iflo biru ıeç 
catı dü~üocesini verir. 

Çllakil Mihver havacılıj1aın 
huılatında bir avantaj var

.Ba avuıtaj da, harbe (İrer
paa a..rrarl hareket 

raiaaen ne kadar tatla ve bllzilalil idi. 
lnıaaa ••wt vocaklak hatıralarını uyan
dıran llinlliyi babrlatardı. 
. Ay biraz yllkaelince daa kesildi. lh· 
tıyu Pot s•tlad• hafif bir darhk biı· 
ıetti. Gentlerin kalbi acı ve yakıcı bir 
vatan qklyle ıçaikalandı 

. ~irdeabir• tözleri 
0

kamqtı. Ay bir 
an ıçıo karardı. Avv Hddinin arkuında 
bit atlı peyda olda. Balıkçılar ilk anda 
ba atlının ayın içinden çıkıp r•ldiiinl 
zannede bilirlerdi. 

Atlı sedden &f&i•ya clotra yavq ya . 
vaı indi va balıkçıların yanından bqını bile 
çevirmeden reçip fitti. Ay lf•iında ıimdi 
daha iyi iörüaüyordu. Bu kllçllk bknaz, 
boyna adaleli jbtiyar bir adamdı. Bat1ada 
avuç içi kadar altao bir bqlık vardı. 
K•kİD rözleri, ıiyah kaıları, rür beyu, 
bir ıakah vardı. Saçlarını eıki din ıalik· 
l•inin adeti y.eçbile llç belik yapmıştı. 

Kar halkı sık ıık ba adamı rörürler 
ve tuırlardL Garpten pleo ıel her ta· 
rafı iıtlll et.it •kiye ve Macar'• alt her 
ıeyi ıiUp ıllplrmQftl. .EaU.da yılaas 
ba çelik ıibi ....ı .U., uı... ~ . 

röraonr yalnız bqına bütün yeni dinlile· 
rin kalbini korka ile doldurur ve ukilere 
kalb yeaiUii aıılardı. Halk adını bilrmet
le anudı. Balatlar tlserinde l'ezdiğine, 
atılan oka hedefinden r•ri dönderdltine 
inanırludı. 

Herkea ona ihtiyar rezrin derlerdi. 
Hakiki adını kimse ıöyliyemezdi. Onan 
Erdelli Cala'nın . kanından relen soo 
Klbin Mabacir Baıpapas oldutaaa herkeı 
bilirdL 

lhtiyu papa• bu esnada Maroı rıhta· 
manda kale ile kuıı karşıya bir mevkie 
vardı. Atının remini çekti ve tunç boru 
sana llfledi. 

Korkanç tebditkir bir harp niraaına 
benziyen bu Ha kale duvarlarında akisler 
yaparak daiıldı. Bora sesi kesilince l'llr 
ve keskin bir aeıle kaleye doğru bajırdı. 
Belki de kale kiliteıioin bez perdeleri 
bile bu sesin ibtiza:ı:iyle titremifti. 

- Tonaroila Alpu! Alpar Reil · Al· 
par! • Şalak aökilyor 1 

Çatırdıtı adamın IÖJ lediji sözleri 
d-.ydajuaa emin olarak atının bııını çe
Yirdl •• 111Mılar uuıada kayboldu. 

si:ı:llğinde ti uzaklara kadar yayılıyor ri· 
diyordu. 

-4-
Gece yar111ndan sonra kıran ıDkOne· 

tiai nal 1eıleri ve ıilib pkırnları bos· 
du. Balıkçılar Maroı'a açılm,.lardı. Bea· 
din dibinde yere yatmlf olan seaç ....
riler ay 111iıoda nbtımın lat tarafında~ 
aaaları tepeliyerek seçen Maroş kalesı 
Valisinin ve aven..U.in ouıl reçtiklerini 
seyredebiliyorlardı. Sis atların rökıllne 
kadu yükı.Uyor ve ıalltemadiyen ..u.. 
nao kafalariyle merada yilzilyor binini 
veriyordu. 

Valinin muhahıları beşyüz kadar var· 
dı. Beıyllzü de iriyarı, atıll'an, döillıken 
adamlardı. Bunları Çaaad bizzat kendiıi 
yetmiılki buçuk milletin en urın deUkan· 
lılarından aeçmiıti ve ancak onan merlaa· 
mebiz demir eli zabtı rabtı albnda ta· 
talıilirdi. Kuvvetli, Boia boyunla, matrar 
rençlerin yanında ıUvui harbinin en ince 
hareki tını bilen yüzleri yaralarla çirkin· 
letmlt yqlı mabaripl• at oynatıyorda. 
Siivarilerlo yanlaruadao yataianlar aarkı· 
_jorda. Bitbirloe tlikilmif iki llJab ku• 

kadar çıplaktı. Belleri reniı bir kuıakla 
bailanmıştı. Baılarında kart darilİnden 

yapılmıf sivri bir knllb ilzeriade İH tunç· 
tan avaç bn1nkllliilnde bir ay buluna· 
yorda. Ba onların": hem harp sllıü ve 
hem de kılınç darbesine karşı baılaranıa 
mabafısı idi. 

Ôzenfilerinin yanına r•çirilmiı olan 
mızrakları omuzlar1oa l'eçirdikleri batda 

. saUaıuyordu. Yayları ve okluı kutaklann. 
dan sarkıyordu. Ba kurt deriılne bilriln· 
mnı korkunç bölüt• halk Çanıd'ın ka
zucakl.n adını vermifti. 

Böl il tün bqında üç miif erli adam 
ridiyordu. Ortalarındaki samanın en bil· 
yllk askeri Çaaad idi. Yaya olarak kısa· 
rak bir adamdı. Fakat at iizerinde iri yuı 
bi11ini veriyordu. GençUiinde kuvvetiyle 
metbardu. Şimdi de yamraia kemikleri 
kıracak kadar aerttL Fakat kan koyala· 
pndan maztarlp olalıdanberi biraz çök· 
mllıtO. r&ndüı röıüyle rörenJer onan 
arslana oe kadar beo:ı:edliioe haynt eder· 
lerdi. A;aran aaçı sakah acıip blr tarı 

renk a1mııtı. Yllzil haıtalıiındaoberi biraz 
tararmııtı. 

Çebruinde yırtıcılar kralının karan· 
hk ılk6neti, blzllnlil azameti vardı. Fakat .. 



Tarih ve sinema 
YAZAN Tarihi va· 

kaların geçen 
ULUNAY aenelerin ıükO· 

netle belirttii'i 
müsbet hüviyetleri vardır. Onlar 
hakkedildilderi levhalarda zaman 
a-eçtikçe daha derin ve daha ıağ
lam bir izle yerleşirler. Bu itibarla 
tarihten mevzu alan iyi romancı· 
lar, edipler katiyyen vakayı tahrif 
etmezler, belki hayali şahıslarla o 
vakanın içinde başka bir mevzu 
yaratırlar ve bu ıuretlf' ihtiyar ta· 
rihin buruşuk yüzünde hoşnutsuz. 
luk çizgileri görülmez. 

Fakat bir kere böyle bir mey. 
Amerika filmcilerinin eline düşme· 
ıia. Aman Allahl 

Ortada ne tarih, ne vaka, ne 
şahsiyet kalır; en basit mevzu için· 
den çıkılmaz bir çorba haline ge· 
lir. Tarihi mevzular, biraz da cve
sika• demektir. Oaları filme etmek 
o vakalara bir daha canlandırmaktır. 

Böyle bh· filmi ıeyredeoler, her 
banri bir tarih kitabından ° va1ı:a· 
yı okumuş fibi deiildirJer; bem~D 
hemen o hidi1eleri şabıslarla bır· 
likte yaşıyorlar sayılır. O. ha!de 
böyle bir mevzo şakaya gelır mı ? 
Hakikat çerçevesinden çıkarılabi. 

lir mi? 
Mısır melikesi Kleopatra'ya ait 

bir film ıeyretmek felaketine ui· 
radım. 

Amerika sinemasının Franaa 
tarihine, Oo Altıncı Lüi'lere, Mari 
Antuvanet'lere, Dantoo'lara, Ro· 
beıpiyer'lere yaptıkları zulmü bil
diğim halde yine rittim. 

Tarih, Kleopatray1 bir «ihtişam> 
gibi tanır. Bu barilrnlide mablOk, 
yalnız Mısınn deiil, şöhretiyle, 
zaafiyle, aşkiyle bütün kadınlık 
dünyasıoın tarihi bir Abidesidir. 

Bu muhteşem melikenin yerin
de ne gör6yornm? Bir kostümlü 
baloda Kleopatra kıyafetine girmiş 
sanılan minaıız suratlı bir hizmet· 
çi güzeli". 

Kleopatranın Seba melikeai gi. 
bi bir alem olması lazımdır. Hal· 
buki bu muhteşem melike ile Mark 
Antuvan araaında geçen şu 1ahne• 
ye bakımı: 

cAntuvan elinde iki köpekle 
Kleopatrayı ziyarete gelir. Kapıda 
daran iki mızraklı asker Romalı 
kumandanı içeriye bırakmamak is· 
ter, fakat Antuvan kendini tanıt• 
tmp içeriye girer. Melike, Madam 
Rekaniye ribi bir şezlonra uzan· 
mıştır. Romalıyı coşturmak için 
bir yandan yarı çıplak kızlar dans 
ederken şarap kupaları da meyda• 
na çıkar. 

Artık ikiıi masanın başında 
karıı karııya kafayı çekmektedir
ler. O aralık o muhteşem melike· 
yi - tıpkı Amerikada fazla viski 
içenlerde oldoia gibi - hıçkırık 
tutar. 

- Sen hıç\urdıol 
- Hayır. Sen ... 
- Yokaa burada başka biri. 

ıi mi var? 
- Maaanın altına bakalım. 

lkiıi masanın altına bakarlar: 
Yeni bir hıçkırık daha işitilir. 
- Gördün mü? İşte hıçkıran 

tenıin ... 
- Hayır, aensio ... 
Bu hıçkırık cilveıi üzerine An· 

tnvan Kleopatranın omuzuna bir 
şaka darbesi indirir, ve kadına 
doğru 11aldmr. iki büyük perde bu 
aşk sahneaiui örter, geniş salonda 
kızlar raksederler, tavandan gül 
yaprakları dökülür ... 11 

Mevzuu daha ziyade sinema
laıtırmak için Antuvanın mişn· 

kasına yelek cebinden çıkardıiı 
bir «meyveli sakız» ikram etmesi 
eksikti. 

Kendimi dışarı attığım zaman 
filmciliğin tahrip ettiii Seba me· 
ilkesinin, Kleopatranın, Salambo' 
0

1
un Mari Antuvanetin ruhlarından 

a talep tt' . l 

He insanlar Var 1 
y A Z A N Roı mizahcısı A.-kadi Averçenko, bayatta rasladıiı 

garip tipler karşısında hayretini Ş ~yle ifade ederı 
VA • NO cMünevverlerle temas eden velev en kaba saba halk 

tabakaları gene bizlerden hisseler kapmış, idetlerimfzi almı~, düşün~e ve 
tehassüslerimizi benimaemiştir. Fakat bunlar çok mahdut lumselerdır. Bu 
minimini zümrenin dışındaki koskoca çotuoluk, hidiseleri bambaşka gö 
rür telakki eder ve bambaşka şekilde hareket eder· • 

' Bir kabile reisinden bahaetmişlerdir. Kendisinee konuk inen bir hı· 
yıkh misafire izzet ve ikramda balanmaş: Sohbetinden de pek hoılan• 1 

mış. Ertesi ıabab adamlarına emir vermıı: 
_ Şa muhterem zat, misafirlik hudutlarımızın dışına çıkar çıkmaz 

kendisini derhal katledin. 
Sebebi de şnymuıı Zira adanı sakalını tıraş. ediyor; Boyıa, kabile 

. . ,-nah Böyle yapanlar Cehenneme a-ıder. Ancak •ebitlik ken• 
reısınce u . , .,. 
dilerini kurtarır. işte, o da sohbetıode~ hoşlandıiı dün geceki konuta 

C h den kurtarmak için öldürtotüş. 
e enoem . d hl . • • 'b • • . 

Evet yalnız keodı ar mu tımmn zı nıyetını taoıyorur. Halbu· 

k
. b 'dı•ıoda ne insanlar var. No kafalar var. 
ı unun .,. . 

B bahsin açılma11na bay R. mn anlathklerı sebep oldu: Kendi-
• 

0 
zaman ( A ) kauba11nda vazifede bulunduktan ıonra ( B ) ye 

ıı azno . • _ 
oakletmİJ· Fakat ılk yerın insanları oyle memnun kalmışlar ki, B de 
çalışmaıına meydan vermezlermiş. Çat kapı, hatti kapı çalmafa bile 
hacet yok, aellemetü11elim hop odaaına... Selamünaleyküm, merhaba, 
oaSJlsınınız, o daha nasılsınız, daha daha oaaılsımz ? ... Sonu gelmiyeo 
bir c Ermeni vizitesi ,. . . Üçü gidecek olursa, beıi geliyor. Bay R .. 
gülimıiyerek dediki: 

- Bu insanları sevimli de buluyor, kırmak istemiyorum. Fakat bu 
sabah bunaldım. Sebilhane bardağı gibi, tam yedi tanesi dizilmiştl. 

c Haydi aialar, şöyle bi~ dolaşmağa çıkalım. Kırda kahve içelim?!» 
dedim. Onları a-ötürdüm. Bir çardak altına otarttom. Bir bahaneyle 

yanlarından sıvıştım. 
Gülüştük Bay Ş. ise şunu anlattı: 
_ Benim başıma relen daha rarip- Bir evin üst katını tuttuk. 

Fakat yağmur yaiıp tavan aktıiından geceleyin bayanla, yatağımızı 
sofaya naklettik. Bir sedir var. Onun önüne yere serdik. Sabahleyin 
birde uyandım ki ne bakayım ? Tam baş ucunda, yasdığ'ımın yanında 
koca kafalı bir kadın bağdaş kormuş oturmuyor mu ? 

Bayana hafifce dürtüp, yor
ranın altından fısıldadım: 

- Hanım, hanım! .. Biri var ... 
Kim acaba ? .. 

İkimiz birden, baıımızı kaldı· 
rarak: 

Ne o ? .. - diye sorduk -
Ne arıyorsun burada .. 

Koca kafalı kadın. istifini bile 
bozmak11zm: 

- Hiç... - dedi. - Buraya 
taşınmışsınız, işittim de.. Yokla· 
mağa reldim. 

Meğer aşağımızdaki ev 1ahi· 
binin akrabaıındanmış. Onu zİ· 
yaret etmiıken, bize de bir bak· 
mağ'a gelmiş. Ara kapıyı omuzla. 
manın ve mandalı yerinden oyna
tıp rirmenln ne mahzuru var ? 
Hırsızlık edecek deiil a ... Zaten 
köyde de böyle yapmıyorlar mı? 
işte böyle kadın kadıncık oturur, 
uyanmamızı böyle beklermiş. 
~aksadı: c Safa geldiniz. Güle fÜ· 
le oturun 1 » demek... işte o ka· 
dar ... Onca bundan· daha tabii b~ 
bir şey olmaz.,. 

Cidden ne insanlar var ... Bun• 

mio baş parmağı ile aaydıiım bü· 
yük sanatkarlardan biri işte odur. 
Eğer sarraf aaf altını tanırsa, eier 
kuyumcu bas pırlantayı bilirse, ben 
işte onların salihiyetile ıöylüyorom 
ki Hazım eşine dünya aahnelerinde 
pek az raıtlauao büyük ölçüde bir 
aanatltirdır. 

• • • 
Onu bilmiyenler, onu yakından 

tanıyanlar sanırlar ki Hazım, yal
nız baama kalıp komik şabıiyetle

\ rin aktörüdür, bütün hüneri de bun· 
ları ara1ıra bir kaç nükteli cümle· 
lerle süslemektir. 

Yanılıyorlar. 

Belki görenler de unutmuştur, 
beliti bugün artık kimse hatırla· 
maz. Fakat ben ayni aahnede ba· 
lunduğum için iddia edebilirim ki 
komedilerde ne kadar muvaffak 
olursa dramda o mertebeyi kat kat 
reçen Hizım, on aekiz. milyon Tilr· 
kilo en içten gelen sevıiıini ka· 
zanmıya sabiden. 1Ayık1 bilyük çap· 
ta bir aanatkirdır. Adına halk de-

- ' -
ANfiULOPE Di 

Afrika'da Fransız Ekuatoru 
Hür Fraımzlarla Jagflizler ua· 

ıında Afrikadakl Ekuator Franıız 
sömürgelerine dair bir anlaşma im· 
zalandıj'ını ajanı telrrafiarı bildiri· 

yor. 
logiltere buralardan her aeno 

muayyen bir miktarda eşya ve ü 
rlln ıatıa almak taabhlldüoe ri

rişmiıtir. 
Ba sömürgenin ekonomik du· 

romu 1936 aenetindeaberi devamlı 
ıorette ıeliımiıtir. 

limanı da 111ih olunmuştur. 
Bu sömnra-enin yüz ölçümü 

867.700 mil mnrabbaıdır. Nufnsu 
da 3,500,000 yerli ile 5000 Avro· 
paladan murekkepdir • B a r a • 
kamlar 1936 sayımma göredir. On· 
dan ıonra harbin çıkmaaı llzerine 
bir takım dejişikllkler olmaaı muh· 
temeldir. 

Bu söaiGrgede yılda 38 bin 
ton mııır, 1800 ton kahve, 7100 ton 
pamuk, 17000 ton hndık, 659 kilo· 
l'ram altın çıkarılır. Ayraca kakao 
nrnnn de önemlidir. 

lnriltere ile De Gaulleciler •· 
rasında imulandıiı bildirilen anlaş· 
1na gerea-ince lnriltere buradan 

Boranın, ihracatı bir yıl önce· 
kinden 155,457 ton fazlasile 1937 
yılında 510.898 tona varmıştı. Ba· 

non değeri do ayni yılda bir yıl 
öncesine nisbetle 161.761.000 frank 
artmış 256.350.000 franrı bulmuş
tu. lthalit da aynı sene yüzde 22 
oisbetinde artmıı ve bu çoj'alıı 
1938 yılında da devem etmiştir. 

• faıla miktarda kakao, kereıto ve 

Bn ıırada bütçedeki, maaraf. 
lardan birçojıınun luaılmaaiyle ik· 
tiaadi dnramua iyileşmesine himmet 
olunmuştur. Ba sayede ziraat do. 
rumu rolişmiş , Pointe - Noire 

diiimiz o iyi sezişli kütle, Hiz:ım· 
da bu saydıklarımdan çok daha 
fazla deier bulmamış, onun robun· 
daki a-erçek ıanitklr hüviyetini 
sezmemiJ ollaydı onu bu kadar 
aevme.-ı, boaimsemerdi. Halkın rö
zü onun özünü gördü, ruhunda sak
lı ba Özü sezdi. 

• • • 
Bu özü ben onda Moliere'in 

komodiıindo değil, lbson'in bir pi 
yesinde, Sebillerin bir faciaaında 

rördüm. Y ıllardanberi Hizımı ba· 
ıit komedilerin erişilmez mümessili 
olarak tanıyanlar ,,nnn ' ne acı bir 
facia kahramanı olabileceğ'inl ta· 
savvar edemezler. Hakları var, ben 
de görmeseydim ben de inanmaz· 
dım. Fakat Hizımın l'Ülen ve ai· 
hyan maskesiyle ılUdüren ve ajla· 
tan biiyük bir sanat kudretine çok 
defa ıahit oldum. Hizım asıl bu 
bakımdan ne kadar övülse azdır. 

• • • 
Bir rnn Türk aahneainin tarihi . 

yazılırsa yirmi beş yıl bütün Tür
kiyeyi katıltarak rüldüreo ba a-enç 
adamın ismi ilk satırda yor alma· 
lıdır. Büyilk bir sanatkir olan Hi· 
zımı bu veıileyle övmüş olmaktan 
çok bllyük zevk duyuyorum. Çün· 
kü bu çocukla ayni çatı altında 
çahımak, çok kere içimden taşan 
bu övme ihtiyacından beni ahir.o. 
yuyor, doiraaonu iıtoraoniz malını 
metheden bezirglna beuemekten 
korkuyorum. 

pamuk aatıa alacaktır. · 

• Kanada 
dominyonu 

Kanada başvekili Macken izio 
King'io Reis Ruzvelt ile görüşmek 
üzere Vaşingion'a gideceiini raze
teler haber veriyordu. Bu müna· 
aebetle kııaca Kanada'dan bahıet· 
meyi faydalı buluyoruz 

Kanada'nın yüz ölçümü 3.694· 
863 mil murabbaı, nüfusa ( 1937 
aayımına röre ) 11. 100.000 dir. 

Bütün dünyada bllindiil gibi 
Kanada bom ziraat1 hem de endüı· 
tri bakımından ileri gitmiş ülke· 
lerden biridir. 

1937 seneainde Kanada'oın ıe· 
nelik varidatı 500 milyon dolar gl· 
bi yüksek bir rakama balii olmuş· 
tu. 

Gazete kiğ'ıdı endüıtriıl Ka
nada' da ileri gitmiştir. Senelik İs· 

tlbaal, harpten önce 315.477 tonu 
bulmuıtu. 

Bnğ'day iıtibsall 1938 yılında 

çok artmıştır. Bu yılda elde edi· 
len buğday 334.000.000 kileyi bul· 
muştur. 

Kanada madenleri bakımından 
da z:enıindir. 1938 aenesinin ilk 
alta ayında Kanada madenleri 
209 , 654, 610 dolar kıymetinde 

idi. 
Avrupada ılyut dejişlklilder 

olmaıı, orta Avrupa'da bulunan 
bir takım endüıtrilerin Kanada'ya 
röç etmeaine ıebep olmuştur. Bu 
arada Çekoalovakya'oın bir takim 
aanayii Kanada'ya götürülmilş ora · 
da kurulmuştur. Bunlar arasında 
harp vaııtaları sanayii, ayakkabı· 
cılık ve malr.inecililı: vardır. 

Ba eobeple Kanada hem zira· 
at, hem endüstri, hem do maden· 

8 
TClrklye RadyodtfClıyon poıtala 
TGrklye radyoıu, Ankara Rad7 

7,30 Prorram ve Memle 

nat ayarı. 
7 ,33 Müzik: Hafif parçalar 

7,45 Alanı haberleri. 

8,00 Müzik : Hafif parç 

proıramınm devamı (pl.) 

8,15 -
8,30 Evin aaati. 

12,30 Proıram ve 

aaat ararı. 

12,33 Müzik: Tek ve bera 

şarkıl&I\ 

12,45 Ajanı haberleri. 

13,00 -

13,30 Müzik: ıarkılar Pro 
mının devamı 

18,00 Proıram ve momle 
aaat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo danı 
keıtrası. 

18,45 Ziraat Takvimi. 

18,55 Konuşma (Dış 
hadiseleri). 

19,10 Müzik: Eviç makamın 
Beıto ve şarkılar. 

19,30 Memleket aaat ayan 
Ajans Haberleri. 

lar. 

19,45 Serbest 5 dakika 
19,50 Müzik: Takıim ve fa 

• 20,15 Radyo razotesi. 

20,45 Müzik: Bir marş öfr 
yoruz - Haftanın marşı. 

21,00 Konuşma (Güzel T" 
çomiz). 

21,15 Müzik: Fasıl heyeti. 

21,45 Müzik : Riyaseticum 
Bandoıu. (Şef: lhaan Künc;er.) 

1 • C. Teike: Marf. 

2 • waldteufel: L'Estudi 

tina (Vals). 
3 . G. Pierne: Ramanço 

peraıından Uvertür. 
4 • Gulck: Bale Havası. 
5 - Brabms: Macar dasla 

dan Fan tezi. 
22,30 Memleket Saat Ay 

Ajans Haberleri ve Borsalar. 
22,45 -
22,50 Yarın ki Prorram 

kapanıf 

cilik. bakımından Biiyük Brita 
imparato•luianun önmeli bir 
naiı halindedir. 

Kaoada'aıa çıkardıiı ma 
ler araıında çimento, kömür, 
kır, altın, kur~un, kireç taıı, 

kel petrol, tuz ,gümüş ve çi 
vardır. 

}ardan birini de vaktilo anlatmış· 
lardı: 

Karşı evin ahçısı, tamamilo 
il .._.I _,..._, -~ A_v_E__..J ' • Bir yuva arıyorum 

YAZAN: Süheyla Şefik dazlak olan kafasına mnmlardiker 
bu parlak toparlaiı pencereden U· 

zatırmış. 

« Deli mi oldu ? » diye 
telişa düşmüşler. Meier, hayır! 
Sadece komşu hizmetçiye işılı:m1ş. 
Beyninin nasıl yanıp tutnştotonu 
böyle sembolik işaretle anlatmak 
istiyormuş. 

Tnrlü türlil muhitlerin yetiştir· 
diğt, türlü türlü kafada inaanlar ... 

-Aktamdan' -

• Hazım 25 yıl 
sahnede! 

y ATI inanılacak 
MUHSiN şey ~eğil. .. _ 

Şoylo roz 
ERTUclR!!!:_ lerimi kapar 

•!================================== 
5 EylOl - Gece yarıat. Eve henilz rel· 

dim. Şimdiye kadar Nezihe ile beraber, teftiş 
için Kırklareline riden kocaıının aarı bez ba· 
vuluna eşyasınt yerleştirmekle uiraştık ... 

Nihayet şu on üç fÜD geldi. Burünlerl 
tam bir buçuk aenedenberi bekliyorum. 

Kanun ne kadar adaletıizdirl Seraem1 vah· 
şi, münasebetsiz bir herif - yani arkadaşım 
Sadık - belediye reiıinln önnnde « Neziheyi 
zevceliğe kabul ediyorum~ deyince, biçare ka· 
dıoı mlltemadi bnzuriyle kalbinin en tabii ar· 
zularıoı tatminden men'e hak kazanıyor. 

Nozibenin kalbinin en tabit arzuları be • 

nim ••• 
Kendi kendime creceler hayrolsunl» Diyo. 

rum ve yatıyorum. 
. 6 Eylol - Oh nihayet ritti. Saatlerce men
dillerimizi salladık. Fakat ne ben, ne Nezihe 
başımızı uzaklaşan katara dotru çeviriyorduk. 
Etimlzdekl bez parçalarını, makine 1ibi rayri 
ihtiyari bir hareketle, sallıyorken, memurlardan 
biri bize yaklaştı. Trenin on dakikadan beri 
iıtaıyondan çıktıiını ve artık orada duramıya• 
cağımızı ıöyledi. 

Nezibenin evine reldik. Hazin bir tavırla 
yomıak ~apkaaını bir kanapoye fırlattım. Ken. 
dim de a-üzel aevgilimin ayaklarına kapandım: 

- Nezihe, ıiıi aeviyorun»l. 

Beyoila sokaklarında bir kaç ıaat rezince 
insan aradıiı yuvaların her türlilıilne teaadüf 
ediyor. Bunların kimi a-ıın he1abiyle, kimi de 
aylıkla tutahıyor. 

Neye bir tanesi 13 riıo tutulamaıın? 
Ben, haftahlı: bir yuva tuttum" Biraz pa· 

halı, fakat a-üz:el .. Kiraaını da peşin verdim .. Bu 
yuvamı her gün rüller, leyllklar, karanfillerle 
ıüılemeai için köşe başındaki çiçekçi kadına 

istediil parayı ödemekten çekinmedim. 
Saat 2- Otomobil, Nezihe ile benl Ueta 

uçuruyor. 
Nezihe, mahzun ribi duruyor. 

Ben do öyle .. Gayri ihtiyari bir barelı.etle 
eldivenini öpüyorum. 

Araba adresini verdiiim binanın öannde 
dutuyor. Ben tebesaüm ediyorum: 

- Geldik, Nezihe." Dur aevrilim, önce 
ben ineyim •• 

Nezihe lyilip bakıyor: 

- Sarası mı? Kapıda» kirahk odalar,. ili· 
oı var .. Ama yaptınız ha .. Şayet böyle bir eve 
girdiiimi tanıdıklardan biri görürse .. 

Ah mel'un ilin .. Doirusunu ıöyliyeyim mi, 
benim biç nazarı dikkatimi •çekmemişti .. 

duianu, daha doirusa ne lizım olmadıiını t 
liyorum. Binaenaleyh arama işi kolaylaşacak: 

1 - Harici manzarası fena bir ev olam 
Çünkü nezihe böyle bir yere rirerken rörül 
cejinden korkuyor. 

'l - Harici manzarası güzel bit ev 
olamaz. Çünkü Nezihenin buradaki kiracılard 
birini tanıması ihtimali var. 

Buldum, bııldum .. , Yuvamız « ...... » cadd 
sinde olacak.. 

12 EylQl - Hayır .. Yuvamız «.-. .» cad 
ıindo olamıyacık.. Nezihenin nezaket hiaai 
p11k iyi takdir ederim; onun için ıarar etmedi 
Bana mahzun bir ıesle şu itirafta bulnodoı 

- Oh, hayır, yuvamız « ..... > caddesi 
maıın.. Kiral"dığınıza teessüf ederim. Falr. 
böyle bir rnnah işlemelr.teoso şid~etı.ı arzum 
za vedaı tercih ederim. Sadıkla ızdı~acımd 
evvel rörü~üp seviştliim apartunanda « ... » c 

doaindeydi. 

- Yaa?f.. , 

15 
E itli _ Ba ıilnl1, ~adıkın fıdiıirtd 

b l b 
y ıöoderditi mektuplarla reçirdi 

er ana k' f 1 k b' · 1 d oaa 00 se ız aay a ı ır r11a ey 
Brn e rdiın. 8a Sadık ne iyi çocuktur! B 
covap °'0 h bb . 'bl · iıe ne kadar derin bir mu a et ra 
bırı rıaı 

tediyorf. 
Oç gilo sonra dönecek.. Ak~amları re 

bu . ~ ıın ve rerıde kalan arın 
engııııyondan kurtulmaları için 

yana yakıla dua . A 

kapamaz, sanki dünmüş gibi dlln, 
onu taptaze, pembe rena-iyle ve 
hiç değ'işmiyen çocuk edaaiylo kar
şımda rörüyorom. Hani dün öyle 
görüyordum da bugün yüzüne ba
kınca başka türlü mü rörüyorum, 
hayır1 Hizam iıter baba olıon, İs· 
ter büyük baba, benim için hep o 
eski ve dünkü çocuktur. 

Zaten bütün sahne sanatklr· 
larında bir çocuk aaflıiı, bir çocuk 
aamimtliği vardır. İhtiyarlasalar da 
bu 1afhiı kaybetmezler, fakat çok 
renç tanıdığım için olacak, Hazım 
sahiden bu saflıktan ve bu sami· 
mllikteo biç bir şey kaybetmemiı
tir. Dün çoculı:tu, benim rözümdo 
yarın da çocuk kalacak. 

Nezihe ıOkOnetlo beni yerden kaldırdı. Sa. 
dık, yalnız OD ÜÇ fÜD kalmak Üzere fİtmiştİ, 
Bu kıymettar zamanı bof reçirmek caiz ol
mazdı. Onun için tekrar ayaklarına kapandım: 

Sadık fideli dört rün oluyor, biz olduiu· 
muz yerde sayıyoruz. Ne rüç lşmiı yarabbi! Fa• 
kat artık bulduiumu zannediyorum: 

u ...... ,, Sokaiıo ıüzel bir evde .. , Birinciden 
altıocı1a kadar bütün katlardaki lkiracılar ki· 
bar. Teaadüfen ikinci katta oturan yaşlı bir 
kadın, apartımaoından iki odayı kiraya v-"Yır.0' 

beraber geçireceğiz. Ne talih_ 
Ha". Sahi .. ı Artık yun aramıyorum .. H 

akşam saat 6 da Neziheyi görmeie ridlyoru 
ıorayor: 

b 1 t · 1 ettıın: llah ka. o e sın. 

l Tan'dan ) 

ITlJ..KV!_~ 
8 Nisan 1942 
ÇARŞAMBA 

YILıt942 • AY: 4 Gün: 98 Kaıım 152 
Rı.ıml ısss- Mart 26 
Hicri 1561. RebUllevvel 2l 

* • • 
Çocuk kalmasa, çocukluğun 

•af ve zengin ruhunu taşımasa, mil· 
yonlarca k' · • • k d' d ışıye ııaçtıgı neşeyı en · 

l 
ın en başka kimden ödünç alabi· 

ecekti. Hizı b • • m, ru unun neşe kay· 
narını bır sebilci cömertliiile her
kese boşaltın nnatklr çocuktur. 

- Ne vakit, ne vakit o saadete nail ola. 

carım?. 
- Ob hayır ... Burada olmaz.. Anlıyorsa· 

nnz ya, hizmetçiler .. 
- Evet, anlıyorum" Bize bir ytıva liıım .. 

Bir yuva ... 
7 EylOl - Sabah .. Saat aekiz.. Yarabbi, 

hava da ne kadar güzel!. Fakat ~ıybedilecok 
bir dakikam bile yok .. Öileden evvel bir yuva 
bulmak lltım .. 

Ey ;ovalar noredoıiniz? .. Gazetenin kiiçUk 
ilanlar aayfaaına baktım; fakat, o:lıı:lrahk yuva· 
lar» aerlevhasını ıöremedim. Yarabbi ne buda• 
layıml .. Gazete hiç böyle PJ yazar mı? lnıan 

olaca ·• 
muş.. Nezihe şüpbeaiz çok meaannn .,.1• 
H S il' şapkallOI • 

emen evine koştum. evr un, 1 ıaıdanda 
yerken benddd tafsilat istiyor, oevap ar 

seviniyordu: . bu ıafer ralibı 
- Anlıyorum, dıyorda, 

ld F L t ev 0 erede?. 
bu unuz.. a .. a ' • ııda 120 namaraı.ı 

- c_ .. ,» ıok•61 

Hemen alauu çattı: 
,. ıokağı mı? 120 numara mı? Du 

tan i:k:;;;,. Böyle bir apartımanıı. iki tara. 
fında avluıa var •• Tamam, tamam .. Orada Bay 
Ercilmend ve karıaı oturuyor •• Ah aıizim, ta• 
bit onlata merdi.ende tesadllf etmeme ıb o 

- Ne yaptınız? 

Meyus bir tavırla şu Ce\labı veriyorumt 
- Hiç.. biç... Bulamadım ... 

17 EylQl - Teftiş cidden ağır bir itti 
Znallı arkadaş.. Ah artık kurtulsa. Zat 
tam 24 aaati kaldı. 

18 EylOl - Telıraf müvezzii baııı 
telrraf retirdl. Birincisi: 

cAğu bir cezaya rlfradfm. $6kiı tDn 
pisteyim. 1'arımı teeelli et.. - Sadık». 

lkiociıi: 
cBek.l...umJ1ea ••.teb. •dık ...,... 
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:; ASRI SiNEMADA 

,
1
·i 1 ş;,v;;· BU AKŞAM s;~a;· 

~ Pünya Sinemacılığının en Büyü~ 
·,.ı: · Facia artisti 

::f .~VALLECE -BEERY'in 
.'·, Dehşet ve heyecanlar Kralının 

·~·, Beşeriyete Son Armağanı 
~:.:ı., Türkçe S6zlD 

!~j;Deniz 
''Kahramanları 

1 •l 
l ı, , Baştan başa heyecan ve mace-
ı : ~alarla dolu nefis bir aşk hikiyesi 

1 Bugün gündüz matinada son defa 
olmak üzere : 

\.}1,:Kara Güneş - Vaterlo köprüsü 
ı ı•.•, ___________________ .. 

1 1 • 
' ,.._ Pek yakında • • Pek yakında ••• 

\,• •. ı 
; 'Jf:·~ Sinemanın icadındanberi görülme-
~ r mit deha zaferi • • Bütün memleke-
1'1 ~imize yayllmış ve matbuatımıza 
~" ıkeetmiş dünyanın lihiiti şaheseri : 

~}~ ÖLMIYEN AŞK 
~~. ı. ------·-------------./ 1 • 

'1 • ;:~·l ·ı LAN 
I · ' ·~• 

~:.·~evlet Demiryolları Adana 6. ıncı . ~ . . 
~~"~ işletme Arttırma, Eksiltme 

;1 ı 1 ~ Komisyonu Reisliğinden : 
.~\ Mandason istasyonu civarında Km. 77-82 deki ocaktan 

~~}:l'karılmak nzere beher metre mikabı 280 kuruş muhammen 
'~1J, ~elle 6000 m/3 balastın ihzar ve teslimi kapalı zarf usu· 

.~~} &e eksiltmeye çıkarılmıştır. işin tamamının muhammen be
ii\!I eli 16800 lira ve muvakkat teminat 1260 liradır. 
1 (" Etı.:siltme 27/Nisan942 pazartesi günü saat 16 da Adana 

~~C ~etme Müdürlükü binasında yapılacaktır. isteklilerin 942 
ı.11(Mı Ticaret Odası vesikaları , nüfus cüzdanları, kanuni ika· 
. 1'-~ ,1 ıetgib vesikaları, muvakkat teminat akçaları veya teminat 

', l:ıektuplarile yukarıda tayin edilen günde 2490 No.lu kanu-
i i'r 'an emrettiği şekilde haıırlamıı oldukları teklif mektupla

'\ 'nı eksiltme saatinden bir sa11t evvel Komisyon Reislitine 
tı .. 
o 1~ı ermeleri llzımdır. 
m ı 1t Bu işe ait ıartname ve mukavele projeleri komisyona 

::, ! Yıtlracaatla bedelsiz olarak verilir. 1870 8. 12. 16. 22. 

··································•ııı••••••• •• 1 Halkımız•n en çok sevdiği •• En fazla takdir ettiği güzel sesli 1 
i ABDULVAHAP'ın ! 
. ı Son Muvaffakiyeti Olan ı 

i Mes'ut Günler i 
1 Türkçe Sözlü - Arapça Şarkıh Büyük Film i 1 

' İ Alsaray ve TAN Sinemalarında i 
• GörülmemiJ bir rağbetle karşılanmış ve yüzlerce halk Cumartesi ve Pazar matine ve suvarelerinde bilet bula· • 11 madan geri dönmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu filmde bilhassa temsil edilen LEYLA ile MECNUN ı 
• sahnesi görülecek bir güzelliktedir. • 

• Alsaray'da : ilaveten TAN' da : ilaveten • 
• · Bir yenilik olmak üzere Heyecanlı macera filmi • = PLAJ YOSMALARI • ÇIN BATAKHANELERi = 
• Gençlik güzellik filmi iki saat daimi bir esrar kaynağı • 
• D İ K K A T : Proğram yaz saatile tam 8,30 da başlar. • • • 1 10. 4. 942 Cuma günü akşamı DOROTHY LAMOUR'un son harikası 1 
ı TAYFUN ı 1 Baştan başa renkli, aşk • heyecan ve harikulade maceralar şaheseri 1 
•••••••••••••••••••••••••••:U••••••••••••••••••••••••••• 

Doğu -Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi - iskenderun 
Nallliyatta sür'atle it yapar. Komis· 

yonda herteyi yerine satar. 
Telgraf : DOGU AMBARI 
Telefon ~ 218 1876 1 . 30 

BilOmum Çiftçi ve makine 
Sahiplerine müjde 

DEMIRIŞ açıldı 
Her nevi alltı ziraiye imal ve tamiri, bütün makine· 

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, soğuk ve sıcak 
demir işleri , her nevi elektrik ve oksijenle kaynak işleri 
vaktinde teminatlı olarak yapılır . 

ADRES : Eski istasyon karakolu karıısında DEMIRIŞ 
Telgraf adresi : Adana DEMIRIŞ 

Telefon No, : 3S3 

Atıcılık ve avcılık Spor kulübü 
başkanlığından: 

Adanaya gönderilen Beden terbiyesi Umum müdürlüğü 
atıcı başlarının nezareti altında 11 /4 /942 Cumartesi günü sa
at 14 30 da ,afış poligonunda mükafatlı bir müsabaka ya• 
pılacağmdan kulü~e ~ayı~b bütün üyelerin muayyen gün ve 
saa~te heden terbıyesı bınasında yeni inşa ettirilen ( ataş 
polıgonu )nda hazır bulunmaları rica olunur . 1882 

ilin 
Köyü Cinsi Miktarı Hududu 
Küçük tarla (9193)m2. Doğusu, batası, poyrazı yol, kıblesi 
dikili İbrahim ve Abdurrahman. 

Yukarıda evsafı yazılı tarla Deli Ahmet oğlu Mustafanın 
tasarrufunda iken vefatiyle veresesine kaldığından bahsile 
veresesi tarafından tescili istenilmektedir. Kaydı bulunamı
yan bu tarla hakkında senetsiz hakkındaki ahkama tevfikan 
tahkikat yapılrqak üzere yerine 19/41942 Pazar günü memur 
gönderileceğinden bu yerle alakası olanların ellerindeki ve
saikle birlikte ilin tarihinden itibaren bir haf ta zarfında mu· 
hafızlığımıza veyahut tahikat günü yerinde tahkik memuruna 
müracaat etmeleri ilin olunur. 1881 

Adana Sulh ikinci hukuk mahkemesinden: 
Tareke No: 9 . 
Adananın Arıkzade camisinin avlusunda ikamet etmekde 

iken tecennün etmesi hascbile emrazı akliye ve asab;ye has• 
tanesine sevk edildikten sonra orada ölen Hüseyin oğlu Ah· 
medin terekesine Mahkemece vaziyet edildiğinden alacaklı
ları ile borçlularının ilan tarihin:den itibaren bir ay zarfında 
Mahkemeye müracaatla alacak ve borçlarını kaydettirmele
ri ve mirascılarının keza Hin tarihinden itibaren üç ay içinde 
müracaatla Varislik sıfatlarını isbat etmeleri ve ~ksi tak
dirde müteveffayı ne şahsen ve ne de terekeye izaletle takip 
edemeyecekleri ilan olunur. 1883 · 

~rtr 
r ~~w...__ ____________________________________ __ --BUGON

MATBAASI . ' ti 
:~;: · T. iŞ BANKASI .---Bayanlar!--

Şüpheıiz takdir edersiniz ki, g üzel kumaş, güzel 

biçim ve dikim ile kendisini gösterir . KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
Kl!,IDl!LERı 

$ııJHd, 4Magıs,3Apdoa,2lkinciteırin tarilılerind• gapılu. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Ura 
3 1000 .. - 3000. ,, ,, 
2 750 " 1 - 1500. 

" 
n 

3 500 .. - ısoo .. " 
ıo 250 - 2500. 

" 
.. ,, 

40 100 - 4000. 
" .. 2500. " 50 50 -
" 

,, .. 
200 25 - 5000. 

" 
,, ,. 

200 10 - 2000. 
" 

,, " 
TUrklr• ı, Benkaeına par• yat1rmak.. pl-

12 p•r• blrlldlrmlf ve f•lz •lmıt olmaz, •wnı 
amanda talllnlzl de denemle olureunuz. 877 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

lmttya• Sahibi ı Cult ORAL 
u. N .. rlyat Mldlrl ı AYUllıı:at 
llfat YA VJlROftLU 

Baaıldıtı Yer ı ( BUGON) 

l(atbaHı -Ad'aae 

TERZi MAKBULE NiL 

Asri Sinema caddesinde Cumhuriyet 
okulu karşısında Dispanser sokak 

ADAN ALI DOKTOR 
-Zekeriya ÖZVEREN 

Dahiliye .. Kadın ve idrar yolu Hastalıkları 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

1 Cumartesi ve Çarşamba günleri saat 3 - 5 e 
kadar parasız 

1 
ADRES : Kuruköprü Trahom Dispanseri 

karşısında. 1701 1 - 15 
___________________________________ .....;;.. __ ..-

GENERAL ELECTRIC RADYOLARI 
Yüksek Evsafta Bütün Teknik İnceliklerini Haiz Akümülatör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her İki 

!l'ertibatı Havi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyoları Gelmiştir. Sayın Müşterilerimizin 
..... n Dikkatini Celbederiz. 


