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Bu sabahki 
haberler 

18piilar 
Baagooa'a 
ıı s.m 

mesalede 
"lngilizler "Birmanya· 
nıo merkezini ikinci 

bir Tobruk yapacağız,, 
diyerlar 

Say .... il (.LA.) - Bir ,.,.. •1-
natlDdaa ~ siN. ·&itan. aeb.. 
ri üııeıfr* .... edDea ın.w. battı ... 
talı .Blrmanyada 55 illlometre 1l&1ID -

hıtunda bir saha boyunca yarılmıe&ır. 
Baı.ta Japon kıt'alarının bazı ileri kuv. 
veUeri Bımcoonun 25 kilometre öteslnele 

Yazı 

im"' ce.,ı.e.lncle Almalarla Wr 

Banıoon 
tallllre 
edildi 

mecıu•ya vannqlardır. Yeni Jlelhl ra:4. c k J 
yosu Sitanır'm bir uoktı..dan ıışıldığı..'1ı avaya arşı apon · 
söylemekte, bu noktayı tasrih etme -

PERŞEMBE 26 ŞUBAT 1942 idare ı.Jeri telefonu: 20203 

,,..---~~~~Wlllllııııılllllı.-ıllllıı---~" 

BaSJada 
sava,ıar 
şiddetini 
artırdı 

• lnglltere 
Blndlstaa 
meselesi 

De me,gal 
M. Cripps Avam 
Kamarasında 

beyanatta bulundu 

· Başve.kilin 
dDiıkO 

tedkikleri 
Doktor Refik Saydam 

Ticaret ve Ziraat 
vekil etlerinde 
meşgul oldular 

Ankara, 2S (Hususi) - Baıve. 
kit Doktor Refik Saydam öileden. 
sonıa Ticanelı ve Ziraat Veületle.. 
'rine giderek Vele.illerden muhtelif 
it\er hakkında izahat alnll't ve di.. 
rektifler veımiftir. 

"Haftalarca, belki de, 
aglclrca had, endişeli 
devreler 8 .. çirecetiz,, 
........ <A.A.) _ .. en.. .... B. Hitler Yon 

::;---""·"' demetle........ Papene hararetli 
Benim telikki• söre, meclis lideri bı·r tel af o··nde d. 

=,: .. -:= :"'.!:.:::: Bedin, 2ş~M}- fülne~ B! 1 

ııbıbı t.&önqlerlne de mecliste tereibaan yük Edçi M. Von Pa.pen'e bir tel-

olmak ır. ı1n1ı idi ha graf çekerek kendisine tebriklerini1 
Bu mtblıkere lif en bafve r_ bi1d.irmi~tir. 

bin şlmdtkf safbaıımm karanlık olelutu- Al H · · 
IÖJ'I lftlr BUl'lln uzakelotuda bize man arıcıye Nazırı M. Von 

Fiatı S lrunat 

Denizlerde harb 

Ticaret 
va para 
karıbları 
artaror 

Amerika sahillerinde 
Atlantikte ve Uzakşaktı 

balırllan gemi'er 

Japon den·z 
kuvvetlerinin 

hareketleri 
Londn, 25 (A.A.) - Son 

iki ay içinde pek c' ddi bir te
kilde a11tan t icaret vapuru ka. 
yıpları hakkında dün Çöıç 1 ta
rafından vapılan b.eyanata tel
mih edıen Deyli Meyi gazttesi 

(Devamı 5 inci aa1fada) 
mekle beraber Japonların atar kaytblar hava taarruzları 
verdiklerini ve bu muvaffaklyetten isti. 

fade edemediklerini lllvc eylemektedir. •dd • • d 
tnı-mzıer Bımcoon11J1 muvaflaldye ıe mü ŞI etını artır I Ruslar husu si bir 

teblia neşrettiler 

~ :eıa ~tıtteflkl8l'in cesaret ve Ri'bbenıt.rop. da, büyük .. elçiy~, ~ok 1 

lıaJıramaııbk}arına ratmen, AbnanJ'& ile h::a:.:r::ar:,::et::lı.:._::bi:,:r~te~lg~r.:,af~g~on:,::d:;:::e:.;,;rm~l~:_:tı~r.:....:_~ ~==========~ 
tabllerlnbı -..en mauzam olan py. 

retlerine bUan Japon hücumunun BU'. Meçhul denı· z alt dafaa dllebllecetı kanaatlndeclirler. Bir. 
manya hüküm ıı Birmany;,ı merkezinin 
lldnt> bir Tobnık olabllecethıl söylü • 
1f/lt. ~hrl her taraftan lnqaian ar • 
ma lar müdafaayı kolavlaştırablke*.,. 
Japonlann kartı konalmea1 l(ilo 9lan -. 
ma ti.bbeıdnl tatbik etmelerbae mlal .. 

t1JD1Za hiçbir saman taşımadJiımız ele. } 
recede atır bir yük konnakta olclutunu 

lngilizler, 30 Japon 
tayyaresi duıürdük, 

diyorlar 

Almanlar müda
faadan taarruza, 

taaruzdan müdafaya 
geçiyorlar 

baldı olarak kaycleylemlştlr. Fakat bu ' ' ç k t •• •• •• 
D&w Birik Britanya milletini yere elü- an aya mo orunu 
~tir (alkışlar). Burin sonza.. ' ' 
terimize rtıvenlmb: claha az detDıllr. 

1 
b d ? 

Fakat haftalarca belld de aylarca hU nası abr ı 
encllşeU clemıler retlreceilz. ite bu. e 

Am~rıkaya ilk hava 11::::;i.;! ~~A.) - in&llb: teblf-

labfleeekttr. 

~ Cenub cephesinde Bllln ırmağı üze. 

hu••cumu rinde çok şiddetli muharebelerle geçen BerHn, 3ö (A.A.) _ Ordu bafku. 
cünlerılen sonra ins'Ulz kıt'alan düşma. mımdanlıtı te'blltl: 
aa ~.;Dlılalar verdireıt.k j'.0 Subat~ Dob *" tGlllQ te.dmf d ı.., 

D- t ele • • aıerf ~thllr. ID&B, Bamea ve Macar iqkU1eıi, diit. uşman ayyar rının 22 Saba& ailnü ve 2212ı su1ıat .. eeesı höcumlarmı teuar ptbıldlı1,m" 
hareketi esrarla Örb.ılÜ rlc'atl örtmek tisere Bltaq nehrtıdn :. llrlerkell n 11ma1 kt!limJerlacle:: 
Vaşlqton 26 <A.A.) - Alltar Jtaos -" k~ bir klprilb&fl tutan tn. fttlar devam etmekte, müdafudan ta.. 

düşman tanarelerlnln Los Anseles it • gllls kı: .tarı fhldetll bir hiloama •tra- anma ftl tu.rrmd&a midafa&T& seo. 
sıerlnde uçmq odakları lildia&ı üıeı:lne JDll)arcbr. lliP!iilıatmm mllteıMldld •e.. naekWfr. 

(Denmı 5 inci sayfada) 

Refet Ülgen 
ve yeğeni diln 
gece tahliye 

edildiler 
Amerikan ı&narelerbıln bu ountaka it. = ~ -:::.• lleYaa ~ brp yapdan birbirini 
zerinde uzun u~aşlu yı&pmış old1*1a - )dt'alan. sıtanc nehri r1s1 e = •titamb a.1p1ar 11a1m1.11a .... Jıtcmn.. Muhakemeye bugün 
rını, ve hiç bir •ötman tayyaredae ..,.ııere 1eşmJ,.ı ;: nc1 Jmra lelalnle ft Uman ~ ieıd$ 
rasgetmedlkl'!rinl .a,.-.ı,tır. ~ 47« ~ yaDSJDJar ~. devam eaiieceK 

Nevyork 26 (A.A.) - A Raft:""" aatabli ' dildi Mulrabll taarruzlar -
k . .. . d ıu v L _L _oon ye e 
_ıt ası. u:ııenn e ~aphulgı.naıue:r rla BaD&'kok, 25 (A.A.) -·Sivil halk ve Berlln, 35 (A.A.) - D. N. B. nln U.. Ankara, ıs (Buınısl) - Uda meb'a,. 

rıı1en Ik hava hucumu bır ona hllkfimet RaD&' 'da ,eklldll~t keti kaynak/tan ötren41tlne J"ö.re, bol. su Beteı ti.la'eııle yeteni .Maarif CemL 
örıtülüdür. Batı kumaadarılıiı ~ra.. ra Kan•~ ood D ,_.n_u_ en :.~ıı..t 1eVl1der 2Z Subatta 4otu eephesbıhı ce. yeti. XolleJl ma&emed1 Z*1 ..ı\o~ b• .. 
f d Sa f si.koda neşredılen • n ra YO -onu netr...,a ı "•- __ 
ın :n n ran .J.:. 1 d T ı . 1resmı$ur. Birmanya ı'&Cl7osu neşiyatı, ımb 'kNlmhıde m.ubtellf nolı:talardan larlDda at.ııJan da't'IQ'a burill uat oııdA 
resmı bir dıeni'Ocl•l dr--Y eV enlı ıylor. bunda~ böyle Baqooa'a 700 kilometre Alman mtmdlertııt yarmala feeebbtis Atırce.a IJ&&lakemeaılnde 7enld6ıl lıat-

Habeıteıi' tıeza ı ır. e o ay arı ~R BUbae1 llede .. _ _ .... ._1.. 

Motörün evvelki gün şehrimize getirilen 
kaptan ve mürettebatı hadiseyi anlatıyorlar 

d ık ak · i 'b"f' tmesafecle olap timdi lliikfimet meriteal et.mitler Ye kımıea bilrik taarrulanla • cıe -vara - -. 
mey ana ç . arın 1? n u un gay. ve ordu umumi kararı-Ahı olan Manda. bal11D111.,ıardır. l'MM biltlln bu tur. n evrak ok1llmUlf. ve ötledmı IODI'& .. &e. • 
ret'ler sarfedıtmek.tıedır. ley da!Kası tıserlnelen rapılacaktır. rmlar Alman lllldafaullllll bqlsmıla ılllea lkbıcl cıel&ıede davada adı seeen Kurlm-ıliın mürettebatın tehrhnisde alınan l'elfmlerl 

-o-- • Blrmanyaclan ıelen ,haberlere SÖN, akla b1mJt Te """" alır lra7ı1tJuıa pıbhllfll' dbt ......... "'lllr. DbaleDea ea. Ankara. 24 (A.A.) - letanbuL Batırılan motörün 9 kitiden iha.. 

16 ıncı A'man ordusu Banroon, by'bedUmı. ttlükl o1111U11Ak- ~il'. JaWJer U'Uında DUdluebeol Liıttl, tak- dal\ bir Bulgar limanına müteveccİ-; ret olan kaptan '"'miftttebatı ev. 
tadır. leJalrte 'bmlis blrbo kıt'a mev. Sovyet husuü tebllfl Wo Mellbıa, oembetbı eKl mllbaıdt a.; ben yola çıka.n 'iOO tonluk Çan.k.a- ve1ki ~ece ccHüdav~rdb. motörle 

Hl•ıJerı•n emr•ı ca&lur. Banlar Japon kd'alarpım daha Mo.kova 25 (A.A.) _ Sovyet ... Al'lll, adet t)lpubı lum l'e ıellnl ya ınotörünün }etanbuf boğaz!Da tefırimıze getlt~ ~ 
U fu1a ner....d hallade iald'Wer pp. mıct..ı ~andanlıiı tarafından Allre Baııatp. Yeslae Jtacak n •ti• yakın Türk kara su&.rında bir de. Çankaya motörünüq ıahihler1nden .. Undan bozulmu~ ... bere emir alaq1ardır. nepc:li1en buuat bir tebliide ka.y. A7teldD tn.- ........ nizaltı ta.&ndan baıtırılchit ve '!1ii K.lztmla. kaptan Mabad vemllllltie 

Yuz y (DeYUDI 1 inci ..,fada) (0...... 5 inci sayWa) W mubenlleel Uta De •Medl> Jettebatınm kurtarıtdıit habeT .an., battım bıı.zıları diin kendiale k•u. 
.. •) '6-ı. _ ... _ m AVJll w daWllo lleliJla eneı.e ""· mı,.tır. (l>euma 5 inci ay&da) -:·~= .::ı;;;:.:ı-.:: r- .,....... ·a·ı,,-6 ::ı :.:. :. ~..:.: 

bar11a ettirmekte ve «Kızıl Yıldızı> P • L- ft • ..-. W .. .. 1-beı eWrlldqt .;. olaan pl;vaq 1 k ba h .. ' setesblbı halt> mahablrinln müpheda. • lkraml7elerl haJdaN)a ıenlf Jzahai v.er
0 pe çora ucum • 

~ Z-E!~ General Mak Arturnn :.:=::::::: .::..:.-ceı:! .zoc1guıdak kadınıann•n ipek çorab giyme. 
demtnrola U&ısa.kı o .. •tu l'lbt Jeti ıose. \'9'lll9llem hiklml here&I Belet Ol- k • • d •ki • k İ t b 1 k d l 
nbı de llu.ak noktaaJdır. Ahnan.lar ha.. d , b b t . b. d llOll "Ölsen er el me ıçıa ver 1 erı ararı s an u a ın an 
::=~=iibbn bir ti8 olarak lmJJanmM. mn aıaası ar arı ın e ::·::., ~-.:.:. ':; nasıl karşıladılar? 

bre Pi bitiba Dan mabakemenln ıum abah ona bırakıl. Bnelld aiinldl fon 

na!'::::e:l Şehir: büyük :&rol yer almıya bak kazanıyor -:=aı:=:.rseoV&ktttah. ::v~== •::ı:.:..!uı:~ı::::mıslardır. Çünkü UJ'e ohllbn'llSJarda'. IDllDda bir topllllltı 
cephenin bu bölr&inde bir Rus taamı- y 1• a b • ppan mibıener ı.a.. 
.. beldem1rorıan11. aus taarruzu •nı:171n azan : Emek ı enaral K. O. Almanlar ır Rus JanJann ~ 
olmaştur. So'V)'et Jıtumandanlıtı kıt ela. Flllıdnlerla t.U.n adaamılakl Gertekten, Lmoa ad&•IDdakl Batun flsel bir karan bil .. 
rın süratle Dert .Umelcrhıi ve Alman bütün cephelerde Dftflaroı 7enhlen SÜ• yarımedp&lle Maldll& Umanı metııalln,. hucumunu pUskUrte dhiyordu. Havadise 
mevzll~rlnl hücumla zapteı.m•lerini em. künet buldutmıu bildiren ~3 $ubai ta- deki Coonei'l&for adasınm riouda ıettt. • röre, ZongulclakJı bı. 
re&mif!lr. rDıll bir Vatlqton rf!ıl'mi teltlltl ayni dili müdafaa DPD&akuı ..,,.. mann- k ı h ti ıllDlar bütün '.lilrJr 

Ele seııen blr emirden anlaşıldığına zamancla General Hak A.rtur kuvvetle.. mesl cenuba dotra yıldınm söntlle h&.. re yarı an a 1 kaduılaruıdan evvel 
göre 16 ncı Alınan ordusunun bozpnu rlnin kurmay bqkaiüle muavbıl olup ilk reketler J'apm&kia olan Japonlarm sol diinya 
Bitlerin bfmat nrml$ oidntu bir emir. Fillpin müdafaa ıia ... karan .beyete yan ıerlleı1nde ebenuilllyetll bir rol oy. kapattılar tavramı.rak, 
den t~vellüd etmiştir. Bu ord.aya mu • clahll buhınaıı iki.,. FlllPln Ylldau .._.,, hem Japonbvm FWpln aclalaruu turam.unun ,erektir. 
hakkak tutunması ve ken 1 in hava yO. nişanının veıildltint d llive emelde iaınamlle lşpJ ettik,. cllyebllmelerbae BerHn ıs (A.A.) _ D. N. B. nlıı aıı.. tirllil tasamıf diişiln. 
lu ile enı:ak ve muhlmmat cönd rllecetl clir. Bu Ud ceneralln J1llplnln bu eıı mi.ıil olmQI, hem onlarm yanlarına 'bir keri Wr kaynaktan öirendltlne lire 2ll eesl.ae uygun ve elit r 
~irRtyonlu. yüksek askeri nieanlle taltllJ hlo şup .,._ clbl saplanarü büytlkçe bir kuv. Şubat tarUıhıde dotu oepbeslnln fi.. te)ılrlerlnıizdekl h ıı,. 

siz hususi bir man yı balıullr ve d nkl • vetlerhd oracla batlamış, hem de cm.. mal kalmhıde bir .Alpm ~pu dilim&- tfrelerlne ömelı: ~ 
Bir in mz generali hava haklmiyeUnln ,tmdlkl i'e. eoktakl cleınokrMI cephesine böri1 bir nın kanetll bir 1'1'11PG ile 1l4clet11 .. cak bir karar vermlş-

J 1 r d k 1 rlnden 1ıdunq olma&ma ra ~ hızla. :rildenen Japen taarrmı •llne Jl'L h&rebeı-e ctrllmlştlr. Dii$m&n, bir ~ lenllr. Artık, lpdl " 
• 8p00 arlft 8tl0 80 iÇ 1 Amerika _ FHipln kuvııetlSI .lt~ Japon laıne lerhıln ele 1mı.. tada A1ma1J b&tlanna ainnete mum • rab styıniy~. 

Lon.clra 26 (A.A.) - stnrapurun ku. dafaalannda ~erek mıUıevJ. Eb11 •lln daha ııl7aıle ~ tak olmuf ise de 1arılan hat kapatıblıq, Bu ,.erincle br*I lstanbul b4mJa-, lerbıl tesblt eUUı:. AJdıtımw ona'1uı 
~ General Gordon Bıennet tU. ıer~ teknik bakımla 6nibııe ceomı.ut. '"'- na Colr alır ~ ~. mam JJU1I ........... nnı 6lreDmek ~caraz: 
Japanluııa ellnılen k,ariu.lmat.ı muvaf - mDe muvaffall olm• nlcl • Xoreptor mldafaa nıınta,. .,......... Pli tekllmelr ~ellRcle ......_ Şebl'bnlsdetl ~o kıllar ,.. b. • »nifıörııl,l Blılkevi sekref«i Neo-
lak olenk Bate.vrap ~. b6' ~e söstermekiecllt; ~ .. . .,.ı~ (Denme 1 laci •Jfada) Mlmllf.•. Mlu arMIDc1a bir uW Plll'l'tlk llldr. (Devama 6 DCJ ~ 



Hergün 
-···--

Küçük ·devletlerin 
Mukadderatı 
Bakımındın vaziyet 
Bütün dünyada 
Eskis.nin agn."dir I 

Resimli Ba.kaleı 

"' Ekrem Upkhıll_J -

b lrkae hafta evvel Boheııışada bir 
·"*8'üle a.:c~i oıdaa, IHa dett. 

ljill." !iOIWDeQ deiilbülkUr. 
Bobemyayı ona a.ıurLırda dalma 1Mı 

iaim altlDlia ......_ ltH 1'J.lma kadar 
AYllS"1ıryama İl idaftıte ısealtee muhta. 
rQ-ete sahlb bir parçası gibi yaşadı,. nld 
harbin A'tr... .badt.umı aJ.öst eden 
aanıntdan __..da Slev-a De •ir .. 
leeerek bir Çek devleti halinde yükaeldl. 

Çek devleMabı ....... 1918 ıCm 1938 e 
kadar talDHl it yd ııinllüş.ür. Bu mes. 
ui devrenin ııonımd.a Slovakya ortatın
d&n ayrılarak J&rl müstakil bir devlet 
halini alırtıen Çek ılevlett de .'\iman lıJ. 
taıı al'ma cUdi. işte iiç 71J var ki, bir 
Alman komlserinfn, naz rının, umumi 
valisinin; :ralnıcl da aaıl Almanca adı 
Tirkeeye çevrilince bir hayli garib ge_ 

Valdlle l'ftlm BMIUlll Allllan,-au IUreyt ele elara1' memleke&lne yeni bir 
veçhe vel'Jlllye eabıJt.ltı ura.da onan Yaıııtllı *ltll'•We hbralı 't'e &a • 

rlhCen bir ••nttai: oı.., bir de :wt.an ptirmtş aı aa•la mau7..ınl 
yaparak siyle dtlfilnillfi.vorda; 

- Aea1ta •lr ıtlc.laelleu ıau olacak, J'oba 1t1r Alberoal ml'l 

Rer Jıaııcl bir ~ •le ........ w • "' ,. • .,.... hl"""Wı ..ne. 
re, umlnln lndesfnla drrec nime lılılıaıü lınl 1 wAa lp&lüi bir fikir ec1la • 
ma mim*infir. Füa& 1n1 fJklr flıGdai Wr fltılnllr, btiküm lıalbuı pJıeWJ.. 
mea lcln nJllhaakta olan tela .... mueslul bekleıaelt ...._..,, ı.a. ,.._ 

nıJmak mabMerdfr. 

len bir tabir~. bir .'\iman koruyucusu .. -----·-·---------------------------·---------------------

::~ =:t!~:S:.ı~' :n~~== [ Ş eha· r Baberlera· ] hariç olmak üzere muhtelit nezaretler. 
den müieltk'11 bir uı.lneaı nrdı w n 

S.hahtan Sabahar 

Bir fincan kahvenin 
Kırk gıl hatırı olur 
Sözünün canlı 
Kahramanı 

~--Burhan Cahid 

Dtmif~·~ ... 1.c.&ea •ı.e&aılt&6m. Mama it 
iejil, ite adam bulup seçmek me.seleabıl 
anla'aalf&am. 

Balla ~ Wr eıı1ıı1 bai.ınımı c1a uave 
edeyim: 

Getea dn Londr:scla llaltevı açıldı. 
haciltere haricl1e nazıra da açılış ıöre .. 
iline bafkaııhlı et&I. Bu meruimll Ge 
aeraı ~ ... admılıa 'Drk *ıı1t~ 
'Mr incfllz de nut'* verdi. 18'e bu Ge
aeral Deetla ile iul 7iıral 8*iıl yll n
weı lılr m la llenlıer p• ı •= .Aa.. 
la tayım. . 

Balkan .... rebml yeni lılfaf$, ben 
llülld~• 1ml t*lnıştm, o zaman 
flkan Yelli GazeWe çalqq«tNum. Ço

eotuna 1-81 • ., •edlilm llaltıül 
mülld;re Ceftfş lıenU reisi AD Seydi Bey 
merhum dedi ld: 

- ~e •mı Talit - miilklJ• 
&ettıı heyet.ine iki İnciU. getlrfyor. 
BUlllarm lıl&tabetlal yaJNMıM Müllı:iyell 
pnglu arı;rorlu. Seni ele~ et'im. 

kab'ne Almanyanm verdiği miiaaacle .._ _________________________________________________ _, 

~eevea ~inde keadJ ltlerinl Jı:eHI eıue 

Memm olmalı: akhmdan .,eomtmelde 
kraber yüksek ayl* verilıllii için ga,. 
meieJ'e ,... edebi ,.... y....U ..... 

Don de birçok Ticaret liselerinin takviyesine doGru :.=.-:: ~~ ~; 
üe yıl süren bir denemeden mnra &"•- ht k. t k·t . . Ni 5an ekmek .ı .... )lnf.aıterlnde• balda AB. 

başarmıya e&l1'!Yordu. 

:;-;:..:nı;ı::_:•e:~.: mu e ır 3V 1 ve Istanbnl, Izmı· r, A·nkara karnelerinin 3 er ::-.:: :.: = .. n.:..::-: 
~~=:.::.; muhakeme edildi Eskı·ş·bı·r ve Bnrsada aylık yapılması ~-S.:.t-:2: 
dei'ıtkllk esnaSlDda lt.atara plrcek m Depolann#l• 1000 teneke aıule lj d 1 eıııld 811....u nllııııl Baınii ıtqier • 
kestirme bal 1tkli .e 11Maı kiiçülmiil ... lSO VGl k.r, biber ÜŞÜRÜ üyor _.... incfliz oı.na: MWer 0rns " 

=-~~=r ~~:~:n::llı.::.:~: ';'lô çrwai"reçine .:lılayıp' bı·rer ıı·caret ıı·sesı· açılıyor = :::.:::: ~;e= 
büyük komşularm menraaUerini zar.ıra aatnuyan iki tiicc.r tevkil Nalıiyel.rJeki iafa llllu/.re- '-alim ab:tudıııdL mee- :rllllk ua • 
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Yazan: Profesör doktor adi Irmak 
ilyiik milletler çnrpışıyor. naper ml'l nurum ancak bir intikal d.CYrestıciınıtı Unı!nden dalı kU'wetıldlr. Ciin.. 
mllletlt"rln biıtiin maddi, manevi ipin ve bir 'ttRI r olduğu meydan ~kii illinde isUJdill kazaWDAyn do~ a. 

&mdreJ.cıi ribı illmleti de boy ölçiişu ~d:ıdır. tılmış birer adundırlıır. 
yor. llarb bir b.Uııu Alman ve AD:I lilll'b, abluka cibl :camanlar için b * 
Sakson ilimleri araauıda oluyor. Fllha. blislrlitün ası:ıdır. Diler z:unaııl.ır Türkiycdc Tanzlınatbnberi blr :l!im 
kikA vatanda$ .ba:ratuıı bhun açan a. için de blnb!r şarta batlı bir imkandır. da"\'aSl, bir llı.ın lhUya<lı vardır. Fakai 
lctl rln t.lhrlbatından korumak, bUf4kis Emsen gettrlleoctt mutehanısın ~'im ol mli5t:'kil bir ilim ha~atına 53lılb olma. 
du~nm bu i1n knVYeUcrinJ ~lamak dutunu tayin edebilmek lçhı bile ainm zaruretini Ebedı ve lUUli Şef kadar 
ve harb dışı etmek modern fiz.lk ilınlne eok k-Oldli bir flhn bayatın:& mAlik olmatlvüzulı ~ hlssetmenılşttr. Daruı 
t.m ıwuıasile hlb olm:ıkb kablldir.lşa.dtır. Gelen hasam brtlıım.:u' ona flinund:ın Ünlvnıdyey aıcçis, ilimde ls
İllmde :lstiklıil lümmunu harblcr en çal i@!\.nlannı verm " için d:ı.hl Uklale s:ıhlb olmanın Juzmıuınu en ışt 
buyük bir vu~uhla ırö5terlrlecsc ile aynl1b!r slirü elem:ınlara ihtiyaç v:ırdir. Bu kavr.ı.mış bir zihniyetin Hadesldir. Dün. 
faktör b:ırış ~armdı' da keııdislrıl •a.ıı amarlan barlçteri ı;eUnnlye bl9 bir 7anm şu karı~ık devrinde darlığını çek. 
hlssetUrlr. Teknik lıoe ham madde ya_ deyleCJn bUtçesı yetmez. Meseleyi d:ıha tltimlz eeylerin JJ>Udai mnddelcri hemen 
rlil, topraktan ve m.ııt.dııedeo ıızami ran. Me7e ~ ebWrh. ()turdııfu toprakın tamamen memleketimizde bulunautu 
aımnn aliwı milsabakası milletlerin o.. lkllın nl, scrvetlcrinl, tna:uılnnnı araş -jhalde, sırf b~lzln ynnl ham mad 
lum ve dlrfmlulne htik:me:len amiller. ırmak kabllf;v inden m:ıbrum bir mil. clc1i araştıracak, işley~ck orijinal bir 
dlr. Orljiıml ilme '1ıib o!ma1ıuı mil • lct lnsanlıta kıu-&ı olan borçlarını )-:ti>='. llı:lbnizhı me\'cud olm m:ısı cl~tte ye. 
tetı r için bb yal"1i(b :ten.il ek mu - mamış bir kiUc, varhtın:ı hususi ma l'J hamlelere, ıı m bayatını kökl~lrmek 

sad rln tlıhammüı n bir haraKÜ- l~n yent f1:Clııklirllktara yol açac:ı tır. 
+ zar Yıtmıdır. Tablaie :ICIU'Sl ta · Ilayatrmtt.dan aziz blldlğinıb; tstiklilln 

ilmin bqnelmlicl bir kıyJaei olduğ"u teki.mil ~ e.ıı asil fmiJ-ııkbrmdan ve vatanın kurtulması bn :wnfmb:I şii 
9ok tekr.lrbn:ın bir cllmledır. Fakat, buJblrl51dlr. Bunun tatbUu ancak orlJiııal Msh 1uıvvetlendlrecek ve muvattaklye 
tavzihe m taç bU fikirdir. Bcynclmlld'blr ilim ha1a~Ue kabfldir. Aksi takdirde tlm!TI tobylaştıracnktır. 
olan şq mıı;ı17en bir devre zarfında il. bu asli lnclzabın yerlnl, bnt&l Ulkacllar, İlimcle kt;.-i1 kudret.imlzin lıniunm.ı 
min üıttnad ewti ve;ra meydana KC - korku ve bin id t.cncldJ alır. dıtını vehmedenler vardır. Bu bir tev. 

tirdlıtl ıniitaleadır. S1ı1ed lllm 1erinde G~Jüyor ld Ceıılş :maaasilc orijinal hümdur. Ve bir lnfcr'yonte ku.mplcsiııln 
du.nuı, ~yen, d.onmuş bir &eY o bir llım hayatı, :nıU!i varlıiııı. milli Is son baki7es1tlir. llakfkaUe '.l'ilrk çocu. 
laydı, bunu buır mda ılbi ldhal et IJldllln, UA lnsaııht,ı llyakatl.o en c • .-u r.ıaman, tmrui.ıı, rehber, va ta bula. 

ek kabil olurdu. Ve o samaıı urı b! ! slı prtlanadan birllıid • , .ldll'i he:r 1ercle ilmi ıuıblliyetını her. 
Ubn mammııes!:ne, bfr ilim hayatın:. 1f kese isbııt etmlşür. Genç! rlmh:dcn bir 
malik ~a ltb:um 7oktK. Fakat illm. Burada kulla ıltiımu orlJ al ııım tft.11rmmmm ıme:t d!ma cellrdll~ orijinal 
de esas · detf,şme ve tekamül- birini biraz tavzih e IMllki lisım travaylar ,wimdlden btlynk bir yeküna 
dür. llehı iabiat Bimttri agunızın ba dJ.1'. Orijinal en mab:ldttnll zati ve~ballğ olmaktadır. Bazıb.rı kli&'lk kltab 
şmdanbcri o kadar halı bır llerleylş bıı. mahalli araşLum:ıla.rın verimidir. ı Jara ıirmlş bulunmaktadır. 
llndedlr ki köklll bir tüm harat.ııı.• m:ı ta rı dokluran veya dil clobşan Fakat &iwbesls mevcudla [kt.lfa ede. 
ilk o için bu )'iirüyu · bllct orlJ!nal film h:ıliııe ıreçebilmek!mcylz. Muhtaç oldutumw ilmi bizzat 

r.ı bile imkan Yoldur. için yeni araşiırınat:ıra, 71"nl billu lara 7&ratm:ık yanı mcml keL mlroc kbkles. 
Şu ide haldki Hlın, orlj'.nal oJ;uı bzlkan ve hız vere lmelldlr. YOk ça - tiı'mek \"C ocakbş1ırnıak zar.u.retlnd 

ilimdir. 'Yani miltemacıl,en ~h buk bım:aıı lyea bir ithnW etaı. nu gaye için ı-oze alınamı~ac:ık fed.ı • 
;:nütmwli.r ı:e ilimdir. lşte b t11r. ltlrlık yoktur. En b:ışta a.kb ~elen ted-

ıub alman fUm artılı: brynelınllcl Orijinal llmlu vasfı mütt"m&dlyen yeni birler şunlar ol:ıblllr: 

d klldlr. Ulidlr. Batta ş:ılısitlir. lcnmek, mütemadiyen derini ek, mi.ı-1 1 - 'tlnlvcrs!te n J'Üksek mekieblc. 
Jiusust ilim hayatwa malik olmayan temlldl,en doirala.şmaldır. En hurda rimlzde tedris faaliyeti, taıııı.rrı faali • 

mlletlcr m .. temadlyen mütelıı.ıssıslar gl". te!errüat ti7.crlnde elde edilen küçücüklydleti ile )'1\n yan3 yürümelidir. 
Urmı-k sureUle fhtqaçlarını r:idcreblllr. bul~br bu b:ıkundan cıldlcr dolusu terJ (D~vımn G ncı anyfada) 
~ 

nda: 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 
Nt'clb Fazılın kafası, henüz mc\'ZUuna 

gebe kııldığ"ı z:ını.an harlkulld .. l iinl, e-
6U doğdııtu ı-ün eşslı.lliinl, Jlk temsil 
gooesl, hMisc teşltll cdectt'hıl duydup_ 
muz uParth ewelld .ıkş:ım Ş ·hlr Dnım 

tiyatrosu s:ıhneslnde kar~ll?llZa çıktı. 

«Para•:rı «Yerli ma.lu oJu:ıuobn ö. 
tilriı övmı-k liınm~ !diki kanaaUnde. 

yfm. Tı-llf eser, diye b3ğırıııaktan &CSlcrl 
kısıla.n dod.bruwz., oldllkça kuv

veW, derli toplu, tıkız fikirli ol. 
masına rağmen, b!r şc,yler süylemlye 
~. realist blr ply görmek selldnf 
t.attılnr. 

Kitabı vitrinde, ili ıWınede gor. 
mcden evvel «Pa.raıtn•n bir cılbrııç m:ı. 

lııı hüvi;fcli taşıdıjuıı ldtlia edecek kadar 
u~n gidenlere hak vcrecı-k, ıaüellırtn 

eline tutuşturulacak bir cEdebi lls:ınııı> 

Nl'clb Fazıl. birçok yerel,., b'zzat huküın. koyduğu cemlyctln czeJJ cıYnra sı, d>a,. 

lcr l"el'111ek, hat'a seyırclyc 'aaz etm1!k ı ra> ıh daha knvvctU teşrih edl~ bu., 
hatasına d- mılş olsaydı, onllmü e (Dewmı 4/1 de) 

( 
\.. 

" os a,,n n bu m cası: il - (s) 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 
okuyucumuza bir lı diye takdim edeceğiz 

Sold ıı saiu: 1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 
1 - l: al: ve hcl. 

va nııılan b r ıı- 1 
dOl maddesi t5), a. 
~ v· fcnısdlı t4). 2 

2 - İns.lıı !4), 
II:ı.ylılt mayii (8). 

8 - Sırıtırken 

atzıınızd.'ln pıkan 4 

) 
her 

10 

nida (2), Nota 
la., memleket dışınıLı d:ıhl mtışı.erl bul- 5 
ması mlinı.kfuı bir mata Gldoiu. ( 2~' ~\~;klik 
nu mlhıak lS1Z bul ~kl.erden de. 

l'fllm. 
(6). 6 

Mevzu: 
Neclb Faul, bize. bllyatm en şa,.anı 

dikkat köşclerlndcn btıin.I &'O:>ieriyor. 

eserdeki Widıacle:r lnBaııl:ır hl'I' lllCJA

lekeite, h&Ufi. hu ahval içinde görül • 
muş, göriilnıelrledir hor turl 11b1Alı: 

tclii.lddlerindıen sıynlmış, ahli.k, namus 
tanlJill)a.n yalnız, müelllrin dWlc, Us ön 
menfaat hesa.bla ı düştiııe.u, mubtl'Jclr 
bir banker; taksfm cılilen ınlrum kay_ 

bolm.ısı orkw;!le, bAb:ıiarını, bemer.I ol. 
duğunu iddia e ecek kadar 807Blı.zlaı;:uı 
evU.dbr ve knn: hilel şcr'iTe He rüşvei 
alan nazır; kumm dÜ$Ü$Ü kal'ŞlSlllda 

değ;J, kend!s!.nc p:u-a vermem~ k yfi • 
yeti ile kudunnuş a~lık bir anne.. İş.. 
f.e Porlrelerinl ~m~ pbıslarda.n 

s - Cok feci 
(<l), Virculun li _ 7 
sanuıuulakl kar • 

8 
ıı--+---F=~r===ır:='i'l---1---1---1---1:=-...::_J 

ıtı (2). 

6 - E rafa yay. 
9 

mak (4). lı=d---f--l!~...:=!j.--1!~-.·~~~ 
"Z - Nota ı2ı. 10 Blr kadın ismi 

(G). 1 J 
8 - Uzak (4), 

TabQsbus 14). 12 
3 - Isık (3). lb:=:!:::::.==1=:c::::d:=::::::!::=~=:==========='==:::!I 

Y.al.ın işareti cıı. 

10 - Ankarada lnkıl!lb tarihlne .-e-
mt ('J). 

11 - E'nellne bir (B) ,ellrsc mes • 
km olm (3), Tüktı.rml"k nidası 121. 

1% - Bir erkt'li ismi Uil, Idırab ve 
fun1d51dlk ( 4). 

kadro uP raı> nın -mcv. 
v:uutın vUcnda ce lrl7or •• (<P3ra:t da l:"ukarıd:ın :ı.<;:ıflJ'n: 
[ll{'nfa&t ihtlr.uınun yübcltlp ye. l - Satmııktan emri h!ızır (S), iman 
re vurd~ bfr muht~klr ban. (3), Arkadıış (2). 
kt'rln ve e'tZ'llrınm hıslarınib clün- 2 - Abturb bir ç-alıı 12), Dlnl • 
kil, bugüııkü, yarınki cemiyetin dalmn mlzdc bir ibadet (4). 
üzeri örtültı i~ hUviycttnı görüyoruz. 3 - Yal:uıcı deG'll (6), Orta (3), 

4 - En > üksclı: riıtbell deniz zab U 
(6). 

5 - Gıda. (2), Dlr erkek ismi (4), 

6 - Bfr erkek lsm1 (S), Bir ) eml$ 
(3), Zam;ın (2). 

"/ - Bağışlamak (2), Uabıt r ıtı !2): 
Okla a!Akah (S). 

8 - Parç (2), Bir pcr (2), Sonuna 
bir (İ) elıtle.rsek kotünil zıddı olur 12). 

9 - Sulb beyaz y:ıkıtıur (3), Taun 
(3), Boru nidası <ıı. 

10 - Sıitıu b r h!ıY\'lln (4)' Ye. 
:ıc:"!ı:ten emri hazır ,ft,, ........ w. • ~ · 
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•• 
Olümsüz belde .. 

(HALK MASAL~) Kaleme alan: Ekrem Reşid 
. .K çıyordu •... ~ar~rsız.. hedefaız. Kad1a bu .özleri kaç defa duy. doiru} ... Hangi dağları qmııtı, 
ıstıkametşız, gdııı gu~ ılerlıeyerelt mUıftul ... K9Ç defa eu eiucr ke~ ba.-i ndı'ırL__,.,. H · 1 k d d" . . ._ ıcnr ••• angı ova ar. 

a ~r ~··· . . . . ısıne yenı Jl'Orsunluklar, ;reni me.. dan, hangi yaylalardan ccçmifti} .. 
Üçuncu mim mını yaTnısunu da ,ak.katlcr ıö:r.e aJmak lbı.n.cldiıvıni Han•İ a""llc-'-- d ·_1 __ ..1 " 

t v erd;ı..+ b' ·· . ··- • o n.aao,. enlzıcl'UCDr .•• 
opraia v ~en ~ra,v. ır cuıı. ıht.u etrniftil .•• Bıçarc, ciicü yetti- En feci kabu.alwdan daha feci olan 
ansızın, ze~cc.ı ve köpegı]e bu çıl- ği kadar, koea.MRln ardı •lra yürü- bu yokulıuiu ne lwıııılar •ÜrmiiftıiU ... 
gın y~kuhıga ba~aml!I, yola çı1unıı :ror, yürürken de orada, ti ora~; Kaç ecneL .. Kaç aaırL .. 
tı. Gunlcrce, haftalarca, aylarca yü hel'lrÜn biraz daha uzakl--akta o- Günün bı' ·--' - ::.. 1 .J lı:.· t...: ·· k d eli eh· l . -.m IUMM:, Sv4e , nl , saıun 
ruycr.e c~. -~r, .. n ı: er aeçmlf. an aervili mezarlıktalu çocuklarını bir b.1-ıar ıünü kendini bir köyün 
ovalarda yurumuş. daıılara U~n- hatırlayıp aesla::.e ailıyerdu. Çılgın meydanında buıchı. Yüzlerce Kneyi 
~~ş, .. ya)4alar a~ııtı. Onu takıb~e ve clcmlı !°~uk arkada~! köpek ~allar1nd• t.atı:ran çınarların gölge. 
guçlu~ler çekcı:ı k.arJsl, korkak, tıt.. de. baıı ecılmıt. kula.klan dÜ§ımÜ! • ndc b'rk.aç kiti oturmu, eoL.bet e

rek hır ~~e bırkaç defa nereye g.i. mahzun, mcyua, yanh.ıından ayrıl. diyordu. Onun anıızın buraya gel. 
deccklerını aomı~tu.. ~afc.~t o bu mıy.ordu. mesi Nnk.i hiç &.im.enin diUatini 
euale cevab vermem ftt. Evlerin" Gece, eündüz; yaimur, g\ine ; odbetmemitti. Tatlı 90hbet de. 
ter~etrniı oldukları gimdcnberi göz 90i'uk; aıcak; kıt; yaz bilmyen. din vam c iyıord.u... O, her birinin 
lerı o k_adar dıp.n fırhmıı. o dCTC: kmeyen . bi~ yürüyuı le .yolcu ar )"Üzii ctraf•ndaki nur halesi karşı
c.e re~ ıı.ohmılo . dudo.lduı. elkrı mernl~etı hı~ ucund.an hır ucuna ,aında, her birinin netrcttiii göze gö 
t trek olmut. halındc. tanında, ha.. katctmııler, t1maldcn cenuba, garh- ninmiyen ei.ikund ve rehavet tule • 
kışın~a, eöz~erinck ~ınnet alamet- den ııarka ci~.iflcrcli. Ölum clo?tet" ~er" altındw. dim-.ğl9daki d~etin 
lerı gun geçtıkıçe o ııısbette artmıı.,tı adamın ııihniaı l>elki claba az ışsal lcaib'ndcki çılıcın)ıitn eridiğini, sı
kı za.v.allı kadın fazla ısrar etmcğe etmeğe bql.am}9tL Belki, yav~ Y8- linip gittiiini tı.ieeckrek hayretlere 
kcndınde cesar~ 'bulımamlftl. vaş ölüm f ılcrinin kar~ "da, apiı chityuordu. 

Beraber teıh.irlerdıe.n. U-0..lar. 1'Jkarı bütün faniler sibi, boyun bü Yavaı yavaş. kim bit" r kaç za-
~an, k:ö?'lcrd.~ &eçmJ,&ercli. Her bi lı::ıecekti; fakat auna Jpıkan kalma- sn.an aonN. ..bumc:I. zamarun kıymeti 
rınde b~r müddet durıuqlardı; !a- mlft;; çünk.ü, bir ıün. hAyat arka. d hemm'yet de olmadıiını anla
kat ayol .ebeibden dokyı ~ın. datı; yo1cuiuk yold&Jl kadın; ıarp mıl'flL. tabii haline M"det etti. Sanki 
den pek ç.a.buk ayrılmı~arch. Bu 9C. kaya.lar~ ~rHmİf rükaek, lMIZ. 80NIUZ derinakJerİ-n karanlıitndan 
be'b mezarhklardı. Me~arhkla~ enun vahtı bır daııın tepeaınee a.,·1ab diıı çıkıp cünefin ~na eritmitti. 
aklna ü.stiiste b~tnuı olclu~ ba. miif. ö~ü. - Essdi.müıa1eylr.üml 
basını, annesini ve uç ~~nu &e- Öliım, büti.in heybeti, azoameti; - A)eyJünii..,nml.::· 
tiriyor, ölüm fiirinı dunac.nda ta. dcft.tetı: fec.aatile adama bır daha Ölçülü, temki~ aiLr: vakın: sa 
zeliyordıı... Halıbuki o ölümde_n ~ôr~tü. Fani ayakların bum•- kin ad mla.rla ilerlf:7erek oturanla. 
JtaçmaJttaydJ, Mak..dl Ö}ÜJDÜO zl- dlgl fU caim UTYCl

0

Me bile ölüm r!Al aıas n& PWtılt. 
yaret etmediği, bülc.üm aörmediii JMM1Uda be.kliyıer ve ken.l.isni cös- - Meıfıabal .•• 
b'r belde bulmaktı. Ölümün Jcalbın krİyordu... - Saf. .,.ld.inl .•• 
d~ açtıiı yaralar o derece a.ğır, _zih7 j Pannaklamc. efl.e.rile mezar kaz.. Ne garlW bu k.ay&n halSıl Hiç 
nınde bıraktı.i'ı iz o kadar cierındı maia ba§lamıttı. SMiık ktipeii 'bu biri mera.le edip nereden seıaiğini. 
ki bunlardan kurtulmak ıçın brı. elim vazifeye ift'rnk etmiıti. Fakat ~re,"e gittiğini .oımuyordu. Her bi 
sık kö~ciim alıp, evini, barkını zavallı hayvaıı. aahhbeainin cesedi rinin nurani çdıreeiadek.i tatlı te
terketmı~ yoDara dütmüttü. Bö,.le üzerine mCZ&I bfıanıp tamam olur beaüm pek biiyük bir k•• :uha
yapmakla ....ıci ölüm.den kaçıyor- o1mM ~re yıkılıp can verdi. Adam, tını, pek derin bir emn.iyeti ifade 
du. KalabalLk bir aileden keac:Uaile karıaıllın a~arı '\lcunda yeni bir etTnekteycli. Onu aıalarına al!'Ver
karısı kalmlfb,. Bir de ~elik köpeiİ çıltur kazdı, •n dostunu da onya mitlerdi, kendilerinden biri imiş 
vardı. Üç can ... Bu jiç canı ölüm. cömdükten 90llta. fimdiye k.adu •İhi ... &ı p.r.İbi şu idi ki k..diani 
den korumak. kurtamı.ak istiy~rdu. ~elini lı.iuetmemit olduğu çıJsın. burada yabancı hieaetmiyouiu: çok 

•Daha doğruşu ö'tümün kendisınde hiı andıran \,ir korkunun, bir deh- ~medıen on'-wlla. kendi aruında 
husule getinnit ol<luiu aabit fikir. tebıı eevk.ile oradan, uçar sibi uzak lıiçbir fark olmıyacaiından emindi. 
den uzaklapna.k istiyordu. Bu •cbeb ]aftı. Çünkü meycia.ndan selip ~er. 
den dolayı kaçııyıordu. Kaçıyordu... k..araıız. hede&iz. de, otuıanlaır -i yüzleriıule tatlı 

- Yürüt.. Yiiıül. Buıada dur- i.übınet.iz; celiti süz.el ilcrliyor. jbir sükunet., aonauz bir emniyet t.--
mak ol.mazi... ~WOJ"du ••• Nereye}... Ne tarafa pnaktaydılar ••• 

~~da kalmajt. burada yerle1v 
megı kararlaotnnıştı. Halkı gibi, 
köy de ıir"n, eakin ve emindi Ye.. 
ıilli1derin · araslnil aerpihn' ~ • bir 
köy... Uzaklarda, ti uzaldazda bir 
dağ vardı. Ba~ı beyaz dumanla 
aarılı bir dai ..• Evet, badema bu. 
ırada yaşıyacak ve burada .•• 

Gene ölüm fikri aaplıwımııtı; fa 
kat bu sefer ..hayreti. hiçbir delııet 
uyandırmadan!... Maamafih, en 
yak· nindc otura.na doğru eğilerek 
sordu: 

- Köyünüzün mezarlığı nerede
dir} ... 

Muhatabı suale psmlf olacaktı 
ki ona doiru haıını çevirdi. 

- Mezarlık mıL .• Mezarlık !le 

olacakL .. 
Bu arada kahveci herkeee yeni. 

den kahve dolu fincanlar cla.ğıtıyor 
du. Ona da bir tanesini sunqu. 

- Mezaı4ık ne olacak mı~ ... 
Ya ölülerin':ı.i nereye defnederllİ 

İkinci suali birincis' nden daha 
niz} ... 
büyük h.ayr.eder uyandırm.ış olacak. 
t1 lci ötede oturan bir ihtiyar aöze 
kar ştı: 

- Ölüler.İm.İz kim evlad}... BL 
zim ölülerimiz ,.okturl .• Ölmek ne 
demek} ... 

Hangi tarafın hayreti daha bü. 
}ıiik oduğunu kC9tirmek kahil de
ğildi. 
• - Ölmek ne demek mi}... Öl. 

mele ... Yani göçmek!. .. 
- Ha ... Şöyle aöyle9eftel.. Göç. 

mekl. .. 
- Evet ..• Göçmek... Biriniz ... 
Oturanla.r hep bir a~ızdan taa.. 

hih ettiler: 
- Birimiz de evlid... l>iri

miz1 ..• 
- Pek 'yi ..• affedera'niz ..• bi. 

rimiz ... birimizia. gi)çmeai luımge
lir~ ne olurL •• 

Mocliaia en i1ıtiyarı, şahadet par 
mağıle h?'fıki bqı beyaz dmnan3a 
sanlı dağı göeiıererelt dedi ki: 

SAHNE İŞLERİ 
--------

(Baş tarafı 3/1 de) 

Eaer ve muharrir: 

N._. nllin4e BiseJ'ba Kalal canlı 
Necib J'aıulıa IHı »11es1Me tlJatl'• 11.aa k "I iimW ederim, Neel • 

tlıkıılıtne tam aanasfle Jaalda eı•lliu.. 1 ' b FullıD 
- lliTktken, ile llatasm:ı 0 lfaret et. ~ iıl -1W idl llieacd69a d~-
-* Walm. im _.. ·~- lalaıl •n ileti • 

1 - 1131dki ....uır. ~ ..._ :ılkieilııi ~e Jıılras clUa .ıkbt • • 
... kıln ~ ..... Qklt, .... kl7&te& l'R ~ ...... n-ı olMM. 
~ _.... U'abaak, 0ra1 a :mi- Bmıa:si lı.i.Uh ntlünae Sull, cuus re. 

lilnde Mahmut!, b&fl reluade Jtlnl, -
ter relinde Müıntas ~ mPaffaktılar. 

arwenler toy.ak Jh••· Nltekı.. bu 
:rttıııam blrlncl llft'•elle salane 3 Dldb 
.... bldı. Blf ..... _ .,. ..... Mr te. 
lelGa mabavfllaile TUl,Je& Yare eiile.. 
Wllnll. 

1 ~ t}rtint'ii percl~e. hakild Nüer, 

IDllma,tı. Yanında oturan ellle ya.. 
vaşıça omuzuna dokundu. 

- Haydi!... Sen çağtrılıyw. 

Nenlre 'Ertutnl ook 'bMt\ ltlr rolde 
lıil. Samiye, Sad,-e. A'ml .-mi de.. 
recıede ııll!k, Sua'ft ne Cahtıle tir ltelime 
ile ~ılar. 

- Şu dağı görüyorsun d~i.1 
mi} ... işte, 'birimizin göçmesi la
zımge1ince, IU dağın arkasından bir 
aes bizi çağırır, biz de kalkar ~ide-
r1z. • • 8UD 1.. • Seli.met1e 1 ••• 

Sabnt:Je konuş lfln3hy41. Yalnı1: bt • 

rincl penlenln dekorunu ft ~u:ınnı 
~ fakir 'buldum. Bir lnnb umum 
aiiclürüntln -4&51 tçlu çok ]MIMenkeranl 

Wf. 

Bu aö~rckn sonra derin bir SÜ- - Ha... Evet... Osman be- Netice: 
kWıet hüküm sürdü. HerkM kahve- nimi ••. Ben çağırılıyorumt ••• Ho1-
•İni içmekteydi. O da, herkee gibi ça kalın t... Nedb Fuılı, MR kuneUI Mr telif e.. 
kahvesini içiyordu. Henüz. fincanı Dedi. henüz yarılemadığı kahve ser ftl'dltt, Sehlr Tlyatreeuaa da • 
yarılamamı,tı ki, uzaktan, ti ötede &m:.aaını J1e11e bıralctılt.tan eonra ~usel '9eı1 ~ bdrosıle aavaffald • 
bulunan dağdan hir ses iıitildi. kaHttı 'ft ~lilü. temkinli, ağır, va- :Tdle 1ematl e&tlti kin iellrtk ederim. 

- Osman! ... Osman... kur, Kkin ad~rla He veren daia • 
O, kim.in kimi ça.ğırdıiını anla- ~··· 

NDll"et Safa Co,k1m 
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~ Memleket haberleri 
Tr ky a o macılık 

ı r e i 
al arada 8 5 kızımız mezun ol u 

Edime lHosaat) - iktisad VcWetJ 10 k:iiiye dokmna tcqıl.bı bedi7e ec1ll • 
tarafından AWlaırad& a9Slan c.dokuma., miitfr. ~mde .ukerl komutan 
cılık kursu iki a1hk mıs;ılııl.oi bitırerek k.au k;a~ı ha.zuo balunmuştar. 
faallyetbıe son vennlşiic. lCUN:ı lştlriikl Edlmede .. çabpnaları 
eden 85 ba na m hı ve yiinfü o~ Ec1irne b6l&' ı ~ ça!L"}. 
mak iıztlre ba.s:aa, kıımas vc!dr ci1im 1a.mAk öııcre şehrimbe 11 gUreş ho 
CŞ)ıısınıa clt>ktmması öireüb r. Uy .. eası Saim bı;ıalı •lOOtb. 1apılaıı çalış 
lunıuzilo kendl topr ç:ıkardıtı malanla Ye p:nçle.riu ııenest 
ıı:ı.muk TC davarındAD dde ewti yün velve alaCrania gitreflerclc taüıik edccdilirl 
y:ı~tı ile iplik yaptırılarak kendi &iye_ roiramlar hakkında kendlluine 
ce .. ııiıı dokuma tnı"i.hlanRdıı. kıuwlşıumıl 1'e P 
haline gc lrllmest SUJ'ÇU\e ev ve giyim izahat verdiği giiıi onlann (Üı'C61erile de 

bugünün en mlihim lhtiy~la.rı tembı ,.a.kmd:.n ~ ve bir tnkım ~
edilmiş ve hadınlanmız bu kllnlardan lel1e ~D(lkri tenvir ot.mitir. Giireş ho .. 

90k raychlanmışbrdır. oası illi AY sonnı tekrar böJa'emize gel 
Kurs sonunda bayanlara diı>lomaiarı mek 1izere 1Mı sııbah İstAmbula b.ıınket 

verilmiş ve muva.lfakfyot .,österalcrckn etmiştir. 

Tütüncülük yeniden ftimtle Hal.kevi bintJ1Rnın mobilyaıı 
inki al etti• bu yrl mahaul Adana %enginlerinin bağlfÜın 

geçen yıldan bir misli lazla ile temin edilecek 
.Bigadiç {Hususi) - ~~e . bir Adana (Hususi) - Adanıanin 

zıu:naıılar );ı(:k Uerlde olan tüMi:noöhüı: • Ha"---" b' •ı_ "'t 'b maulal'd:a. edııi yeını ıtı;;C'YlDC ına he mu enaaı 
son za Y ~a _ı.._·ı · .. · A_] 
terketmişti. Nabtyoe lnblrrlar mmıuru tek:.!lcM mc;H;>l ya temim ıçın oana 
Hayrettin Sa.nau.'m ~iki Ue tütWı .zen:ginkrl ilk. hamlede beş hin lira.. 
eülük lnıctin tdtrar ~ başlamış - dan fa.z:hı. ywı.rdı.mdo hulunımı.ıardır. 
t..ır. 9'10 saıcsl mab$d ıı.11,000» kilo,,. Ad.ma lnhl~ bafmüdirliiğii 
fiat.lar S,JiO kvnış lkm mı seıMI s=iılan 
941 m:ııhsulti "5GOOO» ~ oalıtıwi ye Ade.na inhisarlar başmüdnü MU .. 
bu :nı.:ılınul 20-100 kll.nq oda atıl .. nüT Aıta. Sar11kamıt inhisarlar baş -
cu.ştır. ÖD.ümiisddd sene l~ 9ok biiyti.k müdürlüğüne ı:uyin edilmiştir. Y !! -
JıazıTl.ıklar ya,rd,ır. Ba aımete kaıbr Sın. r.İne umum müdfulük levazım şube
dı.rgı ha.valisinde Wiün eken eldc~er bııai müdimi Talat gelmck.tedir. 
yıl Bigadtp Ye Jıa.QUIUıde ~ W11n f'k- • 
m ı~ ~dar. 9U sene.. Kızılay k.ongresı 
si ist-Oısali..tınm OOk ruı.ı olac&iı wnulı Adana ~ılay kongresi yapılmış 
maktadır. ve reisliğe bay Kemal Kusun .ec;İL 

Koyunlarda ç.!çcıt h lıi'ı mifrir. 
Nahjşcnin birook köyle.rlod.e ko111D - Vlli.yet kütüpbanes1 açıldı 

b.rda piç.ek bastalıtı van:ıır. Alınan ted.. Adana vilayet küttiphanoei bu -
birler 537etıinde lıastahk ka.lın:ımış ise !"- t" _,_ açı1ın•.,.lT. E&i uRama 

.. h tal , gı.mr oreıuc: ar 
de Ftlras ko1ü k.oJ"1Dlla.rıadalr.i as 1:11 . -L · d b ı-''t"" 
ba.ytarlar t.aratıoda.n ı;ıiçek aşısı tatbik zanoiN» k.ütü~·~c~ . e u ,g,u up-
edllcliği halde geçmemiştir, hane ile .!!_irl-şt...!..rıJrn .,!!t1l,: -.. -.. _ .

~~.-,..r.-v......wrwrwr~ 

BON POSTA 
r • 

lst. Defterdarlığından: 

Banka İtaliya 
( "talya.n Şar 

Oriyental 
Bankası) 

9SO taL.-vlm :rıh beyannamesinin tetJdldııde 320.Zô lira atelye masarifi i9fn 
mü1p 755 ~ı kanunmı (23) cü maddesi mndbhıce beş misil Olarak ve biz .. 
:meıllerine nl.lıayet verllezı mennniıı ve :oıiistruıdemlne t:ızmlnat olarak verilen 
2045 için ))eyapname verllıne41linikn (9) en madde ahklimma tevrlkan tarm .. 
dilen cem'an 510.60 Ura \'Cl'ıtl Eminönü kazası tetıdki ltirar.at komisyonunun 
29.5.9U tarihli ve 630 snyılı karartıe tasililt edilmiştir. 

Keyflyet ::G92 say.ıh kamnuın 10 ve 11 ineıi IDJlddelerlne tevfılı:an HA.nen teblft 
(2754) 

u •• u n 
Devlet orman işletmesine alınacak 

makineler hakkında 
Devlet Orman İşletmelerl~kl ağaç!arm JmJka-.,emt:ı dereoelerinl tayin hu .. 

&:llRmda kulb.ınlaC3k bit adet makine Ue haCim. irtifa, boy ve ~.il ölı,:meğ'e 
ı:ııalııısus c<232» adet muhtelif alcı otın aımaeGktıı'· Mııldıre ve aletler hatlan
d& tafstl&t ahııak hıteycnlcr Orman Umum Müdürlüğü Merkez Miı~ya.ı Ko • 

mls:ronuna müiıw:aat etmclidhicr. 
'lleldlf mektabları en ıreo 9.:l.942 Pamrtesl akı:ıı.tll1na kııılar um.um müdür. 

lük merkez ınübayaa komiS)'unwıa vermeleri Ui.n olunur. d842., 112651" 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme I<omisyonundan: 
Mlkdarı :ııuııammcn fiatı Muvalıknt tem.lDJLt :hıaıe tarihi 

• 
1470 00 19,Goo ıoo 

» 1'7.940 105 lil3 00 
ıtuzu. J> 7,9GO 100 592 50 

l.U.94Z 

sıtır :o 60,5~ 100 4537 50 • 
Baııt.a:hane 11e ııW.hi mlicsleSClerln yukanda yazılı et iht1T&çla.rı ~ eıaıilt • 

me7e konubmıştur. 

1 _ El'6lltme ıs.s.ou cuma ı;üııü saat 15 de cağlılotfuncla Sıhhat 1l'll iotı. 
mai Muaftnct :tllicllirHlkü bi.Jllısııtda kurlllu komfsyonda., 1apıla.oaktır, 

2 - Et miktarları muhammen tlatları ve muvakkat teminatLın 1ukanda 

. rösteritıni$Ur. 
3 _ :bııtcklll« prtıın~ ı,:alışm.a günlertnde komls7onda görebilirler. 

' _ isteı\lller 1942 yılı Ticaret Odası vesikaS~ 2490 sa7ıhkannnda, yasılı 
vesikalArlle btJ işe yeter mın-akkat teminat, makbuz veya banka mektub 
brfle birilktc belli gün ve saatte komisyona gelmclerl. uZ'7GZıı 

Gümrükler Muhafaza Gn. K. Satın Alma 
Komisyon undan: 

4/Mııri/94Z Çarş.'Uilba ginıii saat ıs de kapalı :ad usulllc ve 10800 lira mu. 
hıunmen bedelle 900 tane battaniye alm:ıcaldır. 

İlk teminah 810 ıira<\ır. Şa.riııame ve nümune:!i komlı!Jronda herıi.ın &"Örtile.. 

blllr. 

KIZILAY 
ANKARA • MAMAK GAZ rASKE 
FABRİKASI DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 
~Fabrikamıza, ~ğıda gösterilen i,lerde çalışabilesck SAN'AT .. 

KAR ve USTALAR alınacaktır 

İ91:eldil~ ve9ika suretleri ve ikişer aded .Fotoğrafları ile tahri .. 
ren Mamak ta Gazmaske F ahrikası Direktörlüğüne müracnatları · 

SoGUK ve SICAK DEMİRCİ USTALARI . 
KAYNAKÇI ve OKSiJEN KAYNAK USTALARI 

de • 

-

6/3/942 Cuma cimiı saat 15 de Ankarada. Nafia VekalcU binası ıçlnde mal .. 

ır;cme müdörliıiü odasında toplAnan malzeme eksiltme komisyonunda t< 09> Ura 

mWı&mmen bedelli dılmyC'ri maddelerin beton tl~ tesiri» adlı eserin tab'ı 

işi ~lık usuJlle eksiltmeye konmuştur. Kitabın ka.plık kartonu ile lditıch 

Vekaletçe verilecektir. Diğer teferrüat :ma.lzeme müdüriiiğürulen öğrenilebilinir. 

Muvakkat teınlnat miktarı ,(,5>J lira 675 kuruştur. 

İs~erin munkka.t teminat makbuzlari1c birlikte ayni gün saat 15 de 

me7.kiır konılsyonda bam- bulwıınaları lazımdır, c.25lı!11 

Ankara dil ve tarih .. ceğrafya "edebiyat ve 
felsefe,, fakültesine kayıt şartları 

Allkan dil ve tarih • coiraf;rıı. fııkültosinde olmnaD ders zümreleri fQDbrdırı 
Türk dil ve edcbi3atı Tarih 
Alman » ıt • Felsefe 
İngiliz )) Jl • Coğraf)'a 

Jl 

Arab » » • 
Fars • • • 

Hindoloji 
WUtoloJI 
Dungarol-Ojl 

Rus :t :t :. 

Antropoloji Yf' J!tıwloJl 

ArlteOloJi 

Klasik filoloji ~ 
Sumeroloji 
Sinoloji 

Kayı(! wıaamelesine 16 Şabat tarihinde başlanacaktır. Ka:vıd için ne rilrl 
enak. lbım olduta Ankarada dil ve tarih .. cojTafya fakültesi dcknnh!ma, 'fi 
li1eüenle maarif Ye lise miülttrltiklerln8 müracaat e4eı'ek ötrenlleblllr. 

(1165 • Z3U) 

Ö vlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Tevhiden tamim edilen an.abat mesafe cedl"Cllerlnln l.!..1942 tarihinden ıu_ 

baren tatbik edilmek üzere lst:ı.syonla.r.ımız:ı tem ~ olduğu Uan olunur. 
ccl36h d'74b 

ı~İŞÇİ ALINACAK~ 
DE IR VE TAHTA FABRIKALARI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN : 
Fabrikamız lmalii.thaoelerlnde ealı:ıtırılmak ü:ıcre 20 I>Okümcii, 10 Tor. 

nacı, 10 Tcniyed ve 3 Modelci1c ihtiya.o vardır. Bnnl:mn derecelerine 
ı-öre aa.atta 30 Ha 50 kuruşa kadar yevmiye verilecektir. Taliplcıin mösta
celcn .c\dapazannda. Fabrika.mız IUildiirtyetlne müraeaatları llii.n olonur. 

lsteldikrin eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kapalı zarf. 
ı.armı Galata • MwnhıMıe caıldesl .. 54 No. ıu dair_~ satın a.lm3 komisyonu.. 

na vermeleri. (l;ı302• ~ttllmllllm•mm•mmmamım••lliElmt•••m•mrl 



Amerika Sibirya 
kıyılarında askeri 
üsle, i i _ tyor mu? 
Tokyo. 25 (.\ A.) - Japon h.a 

herler servısının sözcüsü M. Horı, 
Sibirya kıy.1nrında askeri iisleri kut 
lanmak müsaadesini elde etmek üze 
re Amer.k.nlılnrln Heri sürdüğü mÜ
lahazalar hakkında yabancı memle
kct1er&e dola n §Byiaları ne teyid 
clm · ş. ne de yalan lam ıştır. 

Bununla beraber, M. Hori \Sov. 
yetler B ~ğın n Bi ri.eşik devletledn 
bu gibi talcblerİnJ pek muhtemel o
l.ırak yerine get'remiycceğini ve böy 
le manasız ıişJ re g'r· ı-m yeceğ: hak 
kında -emin bulunduğunu kaydeylc-
mıştir. 

M. Hori, Sovyet üs:lerinin Birle
§İk dcaıiedere verilmes'nin pek kü. 
çük ehemmiyeti olacağın1. çünkü 
malzemelerin Sovyet kıyılarına geL 
mes iç'n h;bir yol bulunmadığını 
d ilave ey~m t.r . ._.. __ _ 

Deni !le rde harb 
(BB§tarafı 1 inci sayfada) 

şöyle yazıyor: 
«Bu sözler Aıl ntıkde kayıpla.. 

rın mtdıakkak surette a:r tığı ınana. 
sına alınmamalıdır. Zıkred kn ka. 
yıp ar bu tün hatb bölgelerinde vu. 
kua gelm ştir. Bunların arasında ge
çen 1Ikkununda Japonya harb ilan 
ett ğı zaman zaptettiği gemiler de 
vardır.» 
Bir Amerikan pe~ol gemisi daha 

batınldı 
Vaşington, 25 (AA.) - Bahrİ

)ıe Nezaretinin teblıği: 
City Service Emprİe İsminde 

81O3 tonluk baııka b · r Amerikan 
petro1 gemisi Atlantik sahili açığın 
da torpıHcnt'rck batır lmıştır. Sağ 
kalanlardan 29 kiıı hir limana çıka 
rılm· tır. 

Bir inglliz vapuru to11>lllendl 
Londra. 35 (AA.) - Rio • De

Jenariro'd bir tel ·L istasyonu Ju
pİter isminde bir lng'liz vapurun.. 
dan İmdad İşaretleri almıstır. Gemi 
bir denizalu tarafından torpil1en.. 
miştir. 

1 •-- Askeri vaziyet 
Ve elsiz aberl • r 

1 --· Yarınki 
Avrupa 

BOUin karllttimlı.ln beif'ndiğl 

mevsimin en bUYlit illmi 

3 
ÜNCÜ HAFTA 

Türkee sfulü şarkılı, ıh 

filmlerJn en güzeli 

Ali Baba 
ve 

K irk Haramiler 
lJ.esteler, Alll\IF.T YATMAN • O. 
ku>·anlar: ~"E\'ZAT • SUZAN • 
GUW • SEl\IİllA • NlıMAN 

ELHAMRA 

Şarkı gecesi 

AL i C E FA V E'nin 
'Amerikanın birinci Dansöı.U 

BE·ı TV GRABBLE ve JACK OAKIE • JOHN PAYN~ 
tıırnfından yaratıl•n 

HALLO ! BROADW AY! .. 
~e~lmin en bUyUk musiki ve §atkı filmini takdim ediyor. 

•BÜYÜK CIA:Z.» rekorl.rını knrtıl§ o1an bu gll2el filmde ALiCE 
·FA YE. 14 Güzel şarkı söylUyor. 

Aynca: ŞARK BALETİ • ( BAGDAT DADISI) 
'lllllıı••• Bu akıam ı,tn 7etlerlrii&i evvelden alclırıntz. 

D 
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lstanbul Defterdarllğından: 
~lktaı, l:Seyo~l~, Eyüb, Üsküdar, Eminönü Kadıköy Fatih kazaları Malmüdürlüklerlnln Mart 1942 

ili Mayıs 942 (3) aylık tekaücl ve yetlm maaşları tediye cetvelidir. 
fieşıktaş Malmü- Beyoğ.u 1\falrııO- ÜskOdur MalnıU- EyOb Malmtı-
dOrlOğOndeıı: dOr1UğOnclen: dUrlUğOnden: dOrlnğtınden: 

M~kıye Askeri Mı 11..iye Askeri Miillciye Askeri Mülkiye Asken 
Ta r i h i yetı_n v~ yetım ve )etım ve )Ctım ve yetlm ve yetım ve ,. .. tim ve yetirr Yfl 

tclı.audlerı tek urlleri tekau feri telcnütllerl telcaüdleri tclcaü ileri tekaiidleri tekaüdleri 

l_ 150 1_ 350 1. 200 
151- 3:;0 351_ 700 201. 550 
351- 500 'i'Ol-1000 551- 800 
501- 650 1001_1300 801.1050 
651- 800 1301-1600 1051.1300 
801. 115. 1601-ıla. 1301.110. 

1- coo 
601.1200 

1201-1800 
1801.2400 
2401.3000 
3001.11~ 

1- 300 ı. 600 
301- 600 601.1200 
601_ 900 1201-1800 
901-1200 1801_2400 

1201.1500- 2401-3000 
1soı_ ua 3001.uıı. 

ı. 40 1- 100 
41. 80 101. 200 
81- 120 201. 400 

121_ 160 401- 500 
161-11i 501. 600 

o 601-flıl. 

Eııııı.üııU Malına-
dOrlüğUnden: 

1 ınc gi'e 2 oci gişe 
Mülkiye Askerı Askeri 

Fatih MalınUdür-
l!lğllnclen : 

Kttdıl<öy MnlmO
dOrlUğllnden: 

1 inei gişe 2 ne· gişe 
Mülkiye Asıceri Aakeri Mülkiye Askeri 

ile sabah, öğle ve akşam 
Tarihi 

yetım ve yetin v., yetim ve 
tekaüdleri telcaüdleri telc:aüdleri 

Her yemekten sonra günde 3 dela muntazaman di~lerini:zi lırçalayını:z. yetim ve yetim ve yetim va · y~tım ve yetim ve 
tekaüdleri telcaiitlleri telcaüdleri tolaudleri tekaüdleri 

1- 400 1- 400 2801-3100 1-1000 1.1000 4501-5000 1- 400 ı_ 500 
401- 800 401- 800 3101-34-00 1001-1750 1001-225~ 500U500 401-1000 501-1100 
801-1200 801-1200 3401-3550 1751-2500 2251-3000 5501-6000 1001-1400 1101.1600 

1201-1600 1201-1600 3551-3700 2501-3000 3001-3500 6001-6250 1401-1800 1601-2100 
1601-2000 1601-2000 3701-3800 3001-3500 3501-4000 6251.6500 1801-2200 2101.2600 

9/3/942 Pazartesi 2001-2800 2001.2800 3801-4000 3501-İllL 4001.4500 6501- ila 2201- ıi!A. 2601- ila 
l - Zat maaşları sahıblerinın mu1.Y}ıetl günlerde maaş ve nüfus ciızdıanlaı-l:e g~ere münoaıaıt eder~ nıa. 

ıaşla.nnı a.lmaJ!an lbım.dır. Aksi takdirde ı.st:ihkalkian umum tedzyattan sonra verlleook.tlr. 
2 - Evve!ce Un edlld'ltl veçhile Şubatın 20 1ncl gUrıUne lcadar müracaat e<Up maaş cüzcl&n)a.n,nı tebdil et~izmıemt1 

o1an zat maaş1a.rı sa.hibler"nill umumi tedf,yatm b!t&mı.ndan eanra milra.cıae.t ederek cllı7.danııa.rını değlşUrmeleri 

bb eder. 
3 - ~·a.t sabahleyin saat dok~ ıtibaıren ~ıyarak on ikiye kadar devam edecek ve öğleden son. 

ra. saat U3,30J da tekrar boş:ıyara.k on yedide nihayet bulacaktır. 
KAŞELERİ " - ~ı 'EmlAk Ba.ı:ka&mdan alacak olan zat maaşları sahlb~rinin cüman~ar: .. n:! nıalmftdürltlk • 

lerınce v;zeslne lüzum yoılttur. Bunlar maıaıış ve nü!us cü..od3nılartle doğrudan doğruya ııe.nDya müraoa • 
a.th 13tıi.kraat4a bulunıalbl:ecek erd11r. 

5 -~ ~Ak Bankasından aılaoak olan zllt maaşları sah b:eri Ş\j)at, Mart, Nan ve Maıyıs 4 ayhk zam'la. 
nnı aJmalt Jçlıı bankada.k.1 ıs'...hkak:ıa.r:ın &Jd.Jktan eonra mensub olıchikfiarı m4<mılldü:ı'lWcler!ne müracaat ede • 

~ ....... 25/3/942 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

Sıhhiye Vekaletinin ruhaatını haizdir. İcabında günde 3 kqe alınabilir • 
. 
ipek çoraba hücum ! 

CBaı arafı 1 inci sayfada) 1 cunkü lktuıadi şartlar karşısında zaru. 
mıUınloo 'l\ıra.Y: ridlr.» 

«- Bu kararı büyük sevinçle karsı. • !Fener, ibıahimata sokak 42 mı.. 
ladım. Zol\&'uldak kııdınlarım alkışla- m..ı.aö:a. Uı.ı..fe Al tuna: 
rım. Bu tlklr istanbuld:ı daha c\·vel dü_ 
şunulsun ve tatbik ııahasuu. konsun is_ 
tcrdım. 

Ben, bütün memlekette tek tip kadın 
çorabının kabulunü fa)·dalı goruyorwn. 

Bu suretle, hem :ııeuglıılıniz, fakirim :ı 
ayni çorabı gi)crler, hem de k:ıdınl:ırı

mız bulun dunyaoın lç'nde b.ılunduğı; 

u- Bu kararı caııl.ı ba la kabul cır 

deriz. Fakat, bu bir ıuı.ıııımız.ı lı hisar 
etmemeli, her kadın ipek çorab glyme
mete mecbur tutulmalıdır, Zoııg-uldak 

kadınları ,·erdikleri knr:ırl.ı mllh bir da. 
vaya temas et.mişlerdlr. Hep..,ini gont.ı.l_ 

den tebrik etmek isterım.» 

e Beşik>ta Qa.mgoı: sokak 8 numıa
iktıs:ıdı buhrana ayak U)durmuş olur_ rad.ı Bedfin D:muın: 

lar. 
Ayni 7.&rnanda, ipek çorab ve lüks IP

Ulisı yıizünden dopn birçok aile &'e. 
çlm6!7:lilderlnln ele önüne &'CÇllmş ola_ 

cakhr. 

, - Gazetelerd • Zonguhlal• bayanla_ 
nnın l~k çor b haııkııufa \'ermiş ol
dukları kararı ben Cle okudum. Ben e\'Iİ 
bir kadın oll:utum için bu kararı çok 
~rinde buluyorum. ipek çnrab kadınl1'_ 

• EDuıönıU l'la'itevi tems.ı şube$!1- nmız arasınd:ı sari bir ha..talıktır!. nu 
den ..-1.Kla.!Ye Bor& p: bastnlıtın ifetlnden korunma'< için şu_ 

«- Çok 7erinde bir karar. Bravo urlu bir hamle~ ihtiyaç \'ardır. Zanne
Zonguldak kadınlarına, beplm\'lClen .ev. aenem banan da zamanı Cf'lmls ve hat_ 
\"el davrandılar. Bu kararı d~rhal tııtan- tA ceçmlftlr bile. Arkadaşlarım ~ok u.. 
bokla da tatbik etmellyız. l akat, yalru:r. man benimle bu hususta münalıqalar 
ipek çorabı değil, fuzuli o'an her turlu etmişler, vt benim bir genç kadın gibi 
lulc;.ü terketmell \C !ılenıl n'ze :z.:ıınana süslu gezrnt'dlğlml yüz ımc karşı JiOyle_ 
uypn sade bir kıyafet ı;eçıneli,>lz. Çun_ m'şkrdir. Aya'•ımd'lkl kalın ve yerli 
ku, C('ınlyet hayatını bozan ııksl zihni. malı çorablar b'rkaç .ıydır ghdlğim, se. 
yeti taşıyan, suse ve lıi e mup'ela k:ı- nel rce C\'lel de gi 'Dl"k'e olduı;.um rlns-
dınlardır.• t.ı>ndlr. Kocam b'r fsç1dlr. K!l7 ndı~ pa_ 

• MıL11arr. N .ma.n 11 t: 

İkrami1e İkra.mlve i"ramfye 

adedi mlkları tutarı 

Lira Lira 
1 25.000 z., 000 

3 10.000 30 000 
5 5.000 25.000 

40 2.000 80.000 
80 1.HO 110.000 

120 300 60.0GO 

BM lH 80.000 

1200 r.o G0.000 

4000 10 40,000 

80000 3 240.000 

86249 Yekün 720.000 

Tam bilet 3, yarım bilet 1,5 lira 

- Zonpldak kadınl,&r11ıuı bu ııare. 
ketı de bulundukları yerin de l, bu
tun yurd kadınlık i.lemlnln )apması lcab 
eden bir b2reketU. Burun degışeıı i&•ı. 
sadı bayatı ve ceçlm 5=ılrlları, bize ya_ 
paca.ğımız tasarruf yoluııilakl tedbirle. 
rin phı>i menraaUerlmı:ı.ııı hududunu 
çoktan aşıp bir mlllı vazlfe ve basirel 
haline fdmlş oldutuno anlatmış bulu_ 

ra b r gün b'I'" işe )aram-ıy n eylere 
wrlle~k kad r bol c:lelrlld 1~. B b'l.m de
niz yuzba .. ı<ıı müteka tli iıll Onun za. 
manında da ipek c:omb giymek !<;!emt'. 
dlm. Şimdi ele giymlYorum ve r.-h mlye_ 
ef'"'m . .,. G. O. 1\ 

~ophan.ede i~lenen bir 1 T oAsPTA NvCkrBAVtA RA Ni'Yo R 
cınayetın muhakeme- . .. . .. l lstanbul • Haliç Feneri, Balık Fabrıkasına mektuıbla muTBcaat 

sıne dun 1:-aşları dı "'- edilmesi. nuyor. 
Bunun manası artık 1\iksun ve lsra. 

fın milli bir aJ•b olmasıdır ve qe ipek 1 Bir müddet evvel bir gece yarısı Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM çorabdan batlamatı da çok yerind~ bu,. Tophanede Ali ça\"llf isminde bir 
lUJ'orum!. Daba sUlh rünlerlnde nice kahveciyi bir kom§uluk ihtilafı yü
kocalarm, babaların, an:.ıların ipek ço- zünden bıçaklıyarak öldilıen Ah. 
rabdan oeküklerl, uab, işkence aile ke_ med Turanın muhakemesine 2 nci K U _{at T ~,_ YÜNDEN 
eelerlnin dibine 4an ektirecek clereced.a Ağırcezada dün ba,l~n·lmıştır. J••••• y U ----, .. 
80DSUZclu. Avuo dolusa pan verllerek ah- Dünkü ce'9ede suçlu ~rguya çe. YASTIJt, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenlıe 't'e hem de 

nan en l\lbarlı markalan taşıyanları_ lcilmiıı. <idi bir &dam olan Ali ça. ~adtaiJnıdilell'. BiR KUŞTÜYÜ YASTJK 2 LIRAOJR 
nın bile cl&yandı.hhtı bir hana raranü vuJUn gece yolda önü.ne çılctığını ... ,, 
edilemezdi. ve nefsini müdafaa zaruretiyle ibu Yastılk, yorganları da pek ucuzdur. acıres: lstanbul Ca.lana.k:ılar. San. 

Bir 1eneye yalm bir umandanberl cinayeti iş.led"ğini söylemictr. dacyacılar soltatc öme Balıoğıu Kuş TilYü fabrikası. Telefon: 23027 

ipek çoraba karşı boykot ilin ettim. U- Duruşma, şah'dlerin celbi .için''•••••••••••••••••••••••••••••~ 
coza aidatım iplik, moslln, çoıabların ta1ik edi1miştlr. 
lkl,,er üçer çifti. %5.3fl çlft ipek çora'b. __...o.-

elan faaıa bir uman ıçln ıhtıyaenna ye. Ba'ıkçılar yardım istiyorlar 
tl$f1or. Şlc1cletll reçen bu k115 günlerinin 
sotutu kar$ısında ba çorablardan a111l Dün Balh'kçrlar Cemiyeti yıllık 

IJ\ :ramancl& ınhhl bakmıdan ela fafdalaıı.. kongrelerini akdetmiştir. Toplantı. 
dam. da eski idare heyetinin yaporu o. 

• ~da Müeddeb özak· kunmut ve bilhassa balık ihracatı 
«- Zooplclalı kadınları vermiş. ol. hususun~a &kada.r .m~~m~.rcl.~n 

doklara bu kararla, btanb1il kaclınları. yardım 1stenmeıA ıle~l ıurulm~~u~: 
nm hislerine de terciıman oldular. 3 11-IVe'yenİ id-re heyeti~ın, bu ~ıTliı 

'"' k 1du u ~ekı1.de st fa 
ra vererek aldıfımız bir ipek çorab üç servetten acıyı oı: g .. 

de ed bilmek için lüzumfo te§ebbus 
harta bile dayanmıy;Jr. Böyle bir za- e • • • 
manda bu bale baort bıitçe dayanabilir, ler yapması ıs•enmı~ır. 
sorarım &be. ipek çorabı busbıitun or. 

tadan kaldırmalı ve yerine dayanıklı. ~---· AŞK ' ekonomlk bir çorab tipi tesbıt etme. 

ildir. 

e ş şl1 Sağctıc sokak 26 ı uıııal'itlı 
apar mııanda Şıahı:.ka Ka p g<.: 

- Zonpldakh bayoınların bu kara. 
nnı sadece takdir etmek un degildır. 
Bütun renç kız ve kadınl.ırımızın ayni 
kararı vererek. suratı ta b k sabasına 

koymama lt.sımdır. 1t.lraf edelbn ki, 
bugun ndınlanmıs arasuıd:ı bilhassa 
biı.Yuk sehlrlerde moda ve hlks lpUlası 

bir salgın halindedir. Fakat, bls elblr
lltt ile böTJe tararlar ftl'lr, "71Rllle 
şeklini umumi bir surette sadeleştirir. 
sek, or ada moda ve Ulks denilen .u 
kabn&L au sarr.U. ~ke& etmeala H.. 

BEDtl BİR 1HTİY ACDIR 1 
Fakat herkes aşık olamaz, 

yalnız bu işte 

BELFAM 
kullananlar mustesıadır. Cünkü 
aradıklan, aynada ve kendi yuzle
rlnde bulacaklardır. Ne mutlu 

BELF A.'U kullananlara. 

···················································· 
Son Poeta Matbwı ı 

N~ Jltldiril: Cihad &hla 
uptNı A. arem ue•JCI.ıotL 

ilimde ıstL'"ıal 
<Bat warı 3/1 de> 

Z - Akademik kari)'crcle terliln en 
mühim esasını orijinal buluşlar klkil 
et.meli Ye en kuçiik blr bulu~ bile b\Q ıik 
bir &akdir ve teşvik ile karıı.ılan.mal.dır. 

3 - itmı buhı.,ıarınıw )ahııs turkçt 
detll, rarb clUlerile de neşrederek bey -
ııelmllel pazara sünnellılı. Ddnyanın 
verecett kıymd tabü en orJJlnal bir tak-
clir olacaktır. 

4 - Bazı travaylarda ıroruldilğü veç. 
bile mevzu olarak her hangi bir d~mu
miyet» almaktan vazıeçmell. Böyle u_ 
mumlye üzerinde olsa nlsa lltaratür top_ 
lanabUlr. Fakat orljlııalit.e gösterilemez. 
Orijinalite dalma en hurda bir trfer-

rıiatlan çıkar. 
5 - En büyük keşifler en b:uU vasıta. 

larla meydana &'etlrllmlştlr. ı•astiırun ve 
Kohun liboratuarlarının ba itliği insana 
hayret verir Bugun de en baslı \'llsıta_ 
ıarla basarılabllecek pek ı;ok bulu lar 
vardır. Onun için en modern aletil mn
llk olamamak mazeretini her zaman ne_ 
ri sürmek doğru olamaıı. 

6 - Şuphesis blitun bunlardan ö _ 
nemli olan nokta: Butün tahsil ve ter
biye ıdstemlmbde 7anl ilk mektebden 
itibaren Jıuır ve mamul bll«I datıt.ınak. 
tan sl7ade c6rme)'I. Stılt.meyl, b1hne3·I iş

letecek uuller ta'blk eimekUr. 

~~~ ~. ~JU"'l: 
LTRIYATMACAZA~ O[POLARI 

@.Jar5C::J ra:mmı BIMlPlllTAllANCCADU 

İstanbul Be~lyeai 
Şehir Tiyatrosu 

f ep-baı.ı dram kısmında 

Bu ak am saat 20.30 da 

PARA 
YazaJl: Nec"b Fazıl Kısakürek 

latikl&.1 cadde•İ komedi kımıında 
BlR MUHASIB ARANIYOR 

'Ceklenme1<le .tL&n 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

gelmıştir. 
DiKKAT: POKER traı bıçak
lan perakende olarak bütün 

Türkiye de 

5 KURUŞTAN 
fazla af\ttlmıyacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonu ilanları 

Be.herine 1450 kuruş ıaıuuln edilen 300 adet. cibinlik alınacaktır. P&zarlıkla 
eksiltmesi 2/3/942 Pa.uut.esl ~iınü saat. 15 de Tophanede Lv. 1\mlrlltl atın aı_ 
ma k<$1lsyonunıla )'&l)ılacak.tır. Dk t.em.inatı 326 Ura ıs kurllfiur. ~uma. 
nesi komisyonda roriilıir. :isteklilerin belll vakitte komlsJ ona ıtelm~lerl. 

--------------
Cimi 

Yarım :ruvarlak tek dilli toka. 
Yarını yu\'arlak halka. 
Rabıt diJğmcsl, askı kaj ışı için. 

Perçin çivisi. 
BlllW. perpln çivisi. 

l58G.2ö73J 

·-1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

Yukarıda yazılı 6 kalem malzemenin pazarlıkla ekslllmesl 3/3ı DU Salı gfuıl 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komls:>onunıb yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 405 lira, ilk teminatı 30 lira 38 kuruş ur. 1'"wn1&nclerl komls • 
yoııda gorUlur. Talihlerin belli vakitte komisyona ~lmelerl. (5S'7,.Z774) 

50 adet biı:t ilk ve 50 adet k~çıik bakır kazan alınacaktır. Mıiteahlıld nam ve 
hesabınıı pa:ıarlıkla eksll.mesi 4/~ /942 Çarşamba gdnıi saat 14 de Tophantde 
Lv • .i\mirliği salın alm.ı komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
9350 Jira, ilk teminatı 701 lira 25 kuruştur. Nümunelerl komi yonda ıorillür. 

Taliblerln belll vakitte komisyona t"elmcleri. (588.2'7'75) 

Beherlne 435 kurWJ tahmin edilen 2500 adet demir borulu 'beheri iki parça • 
dan ibaret mahruti çadır direği alınacaktır Pazarlıkla eksllt.meıci 4/3/9-12 Çar_ 
pmba &"iinü saat 14,30 d,, TophaMde L't'. Amlrllit aatm alma komf97onunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 815 lira SZ ku~ur. Nümanesl komisyonda rorülilr. 
isteklllerln beDI vakitte komlS>ona ıelmelerl. (589.2776) 

Beherine 435 koru' tahmin edllm 6500 adet yekpare mahruti eaclır dlretl 
alınacaktır. Pamrlılda ekSDtmesl 4/3/942 Ça~mba pnü saat 14.31 ela Top • 

hanede tst. Lv. Amlrllii satın alma komisyonunda yapıhcalt•ı.. ilk tPmln•h 

21%8 lira 62 kuruştur. Nümunesl komisyonda ririilüı'. İs1.ek1Uerln 1te111 11&atte 
komisyona gelmeleri. (590.2':'7'7) 

814,600 kilo fırın odunu alınacaktır. Pasarlıkla eksiltmesi 27/2/9U Cuma 
günü saat 14 de Tophanede isL. Lv. Amull.i:i sa~m aboa komısyonuu4& 7apııa,. 
caktır. Odunlar piyasada bulwıabllen odwı.ıardan olup is~ıuılcrın ıeklu edl 
ce.kleri miktar ve fi.at 1iserlııden t.emınaUarlle belli ııaaL1.e komış) ona ceımeleri. 

-lilW~oS9J 

Beherlne 15 Ura tahmin edılen 1000 add kadar cibinlik .&lınacakhr. Paııarlık 
la usiltmesl 2/3/9-&2 Paııart.e ı ıunu ı>aat 15 de Tophanede ısı. LY. Aınlrlıil 
sa.tın alma komlayonunda yaııılacakLır. İlk teminatı 1125 lır.tdır. hllJlluneıJ 
kom.Ül)'onıla roriilür. bteklikriu belli saatte komisyona &elm ·1crı t58ı.2t16"J 

Beberlne 15 Ura t:lbmln edilen 750 adet kadar clblnllk .. ııııac·:akhr. Pazar 
lıkla eksiltmesi Z/3/0H ra.:artesl &'UDU &aat 15 de Toııhaııecl L't'. Amlrllt 
aatm alma komlayl)llund.ı 7apılaeakhr. ilk teminatı 864 tlra 7S kuru~ur. Sıa 
monesl komisyonda corlllur. Taliblerln belli vakitte khiılsyona ıelm •lert. 

150 çırı lastik :ıy:ıkkabı. 

150 adet atlet fanlll:tı. 
150 adet al~t donu. 
20 çift k«>su aya~k:ıbısı. 
%0 çiCt rutool kundura a. 
20 çırt futbol çorabL 
ZO adet futbol donu. 
22 adet futbol fanllası Kırmızı, \' şU. 

lW..2565) 

'Yukanda yazılı sııor malz mest 1> urlıkla satın alınacakh". İhalesi 3/3/!JU 
Salı gunü saat 14 de T ıplı:medr. Lv. Amiri ği satın alma kom ımund:ı yapı,. 
lacaktır. Tahmin bede i 2033 Ura 50 kuruş, ilk teminatı 153 ııracıır. Tallblerfn 
belli vakitte komisyona relntelt'rl. (~.2666) 

DaTildıa,:ıcla aıık ri fırınının kapı, 1> ncere. vesaire tamiratı miı1e hbld nam 'ft 
hesabına pazarlıkla ek.'lflfmeye konmuştur. İhalesi 3/3/91~ Salı rtinil saat 
H,30 ela Tophanede L't. ~mfrııtt satın alma komlsylnunda yapılacattar. Ketif 
bedeli 995 Ura 28 kurıış, ilk teminaıı '75 llra.clır. Keşif evrakı komlqoadan sl-
rölür. Tallblerln belll .akitte komiqoaa ıebaeleri. (Ş85.ZS6l) -" 


