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Yağlara b gDnlerde 
fiyat konacak 

fDAREYERt: ANKARA OADDmil·~ ~ IS~UL Tel 2387.2 - . 
Hazırlanan kararnameler Vekiller 

verilmek üzere 
i-kinci inönü 

zaferimiz ,. 
21 gıl evvel bugün milletin 

makus talii yenilmişti 
Bugün, Tilrk J.stUdAl harbinin ve Tilrk tarihinin kutlu günlerinden bl

?ldı.r. Bundan 21 yıl önce 1'1illi Şefimlz, tnönünde mlllctın makQs talUnJ de 
Yelllnl§, tklnci tnı:ınü. meyda.n muhnrebesinl kazanmıştı. 

2S mart sabahı Bunıa ve Uşak bölgelerinde tki grup halinde ileri hare. 
ltete batJ.ıyon faik dlişman kuvvetleri 27 mart sabahı tııönlindc küJli kuv
'Vet(erimizle tflmnsa gelınt, ve kanlı muharebe Sl marta kadar devam et. 
lttlştır. 81 mart günll düııman sert müdafa.a.mz ve şiddetli mukabU taarruz. 
~ kareısrında Aclz kalını!) ve muharebe o gün kazanıhıuştır. Daha gUn
d~den bazı keslınle.rden geri atıJmı!J olan dÜ..,<qQllll kuvvetleri Sl mart -
1 llisan gecesi tamamen rlcat etmiş, ve 1 nlııan sabahı doğan giineı; Ti\rkün 
1luııeı tııönü zaferini selA.mlam13tır. 

Binbir yokluk ve güçlült l~inde sadece çl'llkleşmlş bir aztnı ve imanla 
111.bayetı;lz bir feragat ve fedakArhkla. kazıınılmı, olan bu -zafer bu.gün do 

etı btlyttk mane~1 kudret kaynağımızdır. 
HALKEVLERİNDEKİ l'tlERA.StM 

tkıncı lnönü zaferimizin yıldönümü müna!ICbetlle ,ehrlmizdeltl bl\tttn 
lıaıkevlerlnde ya.n:n gündüz ve gece t.örenler yapılacal•, lconterans ve tem-
8filer vcrllt'Cek, btlyUk günün manası tebarüz ettb11oocktlr. 

~et ~Af~_: Sen Nazer baskını 
- ~ - Dok bir sene 

Brezilyada kullanılamıyacak 
Bir Japon HükOmeti E31U ha~kıarı da 

Hüseyin Cahid VALÇIN tamamen imha edilmiş 
_ - Lond.ra, 81 <A.A.) - Fransa 

R 
· nm Atlantik. sahillndciki Sen Naze; 

1YO Dö Janeyrodan gelen limanma ya.prlan ak.mm muvaffa • 
bir telgraf Japon.la. ~ Brezily:ıdn bir Japon hiikôme- k.JJyetli neticeler verdiği alman re. 

ltı knmıak için hazırlamrş olduk- simlerden ~ıl.n;ı.ı:ştır. Almam.ya 
~l planlara da.lr bize malfunat dışında Tirptiz Alma.n z.ırlıluırnın 

"eliyor. Bu habere göre, Brezil - kııllanabileceği dok en az bir sene 
hnnm kentli içinde haı.ırJ:anan için tahrip eclil.mıiştir. Esas ha.V'UZ 
QlftsJim bir bc!'iincl lml ordusu kapakları tamamen imha edilmiş • 
l\nıazon , adisini zaptcttikten son- tir. Bu ka.pakla.ra tosladık tan son
:ta 

1 
ra hava.ya uçan Kampeh.a.vn muh.. 

h" 'Yeni Japonya" adile orada bir ribinden eser yoktur. Pompalama 
iikiımet tesis edecekti. Brezilya. istasyonu da tahrip edilmi<>tir. 

tabrtası bazı kimseleri te~ikif e· " cleı- Almanya.da bu seferden hiçbir 
t ken bu 'esikakı.n ele geÇinniş- tn..,aili:z sağ dönmediği, lngilizletin 

A nıstra.lya. .Başvekili Kurtin 

Pasifikte harp 
ıneclisi kuruluyor 

-o-

A9UStralya Başvekı. 
1i memnuniyetini 

bildirdi 
-0---

Yeni ·Ginede 
Mlttellkler bava 

lstilnllğlnfl 
ellerine aldılar 

Melbum, 31 (A.A.) - Pasifik. 
te bi.r harp meclisinin kurulm.arunı 
tefsir eden Avu.st..ra.ıya Başvekili 

Kurtin şöyle demiştir: 
"Harbin Pasifikte sevk ve ida.. 

rfflinde f}imdi Avustralyaınm doğ • 
rutlan doğruya. rey saibibi olması 

(Devamı J üncüde) 

Çin kuvvetleri 

T ungu 'nun şimali ne 
çekildiler 

~ J~~o.nhır Brczilyada_.~i beş boşuna bekledl1tleri bikliri!mişt'r. 
ı... kisilık bir orduyu butün tcc· Halbuki gazetel'?r dönen Britanya. L •uzatiyl ı •- la d ş: ... dı" ondra., 81 (A.A.) - B'~ .......... e ıa1.ırıııınıŞ r 1• .... kt.ıvvetlerine ait :reiımrleT n-redi • ... .. ~. ~\>lnıf bulunan blrtalmn Japon- '"" ;,a?a şiddetli muharebeler devam 
la" Sa yorlar. ediyor. Sittan.g vad1'..W..de Çin kuY. 

n Paolo vilayetindeki knm- Londra, 31 (A.A.) - Resmen ti ""'' Yon1--ıa 4...ı· ıl l--" ve eri Tunoınınun ~~-Aıın· e N>ildl • 
.....- w. ın er yapıyor ıw.ul. bildirj]Ai<l·.ine go .. re, Sen Na-z.er akı· g.w.LID-' ,,-Ub:ı. d lrd"ği """"' mişlerdir. İravadi vadi$nde Pro. 

lı '"il ordunun vUcu e get 1 nmda Brita.nva. ikayııbı ölii, yaralı · U-.- kı · k J i " menın cenubunda. İngiliz· motörlze 
-"'" tala.n sans.yı mer ez er - kayıp olarak yüııii geÇmjyo'r. bl, deıniryotlannı ve cephane de- _________________ _.:,<:;:,D::ev~o~m!!,ı_:3~ü:nc~ü::;d:eJ:__ 

})oJa.rrnı eline gcçlrecoklerdJ. Ja.· 
~n~r bu besinci kolun muhtaç 
0lduğn t.opla.n ~e taııksavar topla
tıJı.ı ziraat ma.Jdneleri namı a.ltuı
a_ brezilyaya sok:lnnşlardır. 

lıreziJyada Japonlardan başlm 
8() J\bnan da ya.kala.nım~tır. Bun
~ itinde üç genemi, on ild dl
~ ıla.pon zabiti vardır ki Brezil· 
~ çiftlik sahibi olarak yerleş· 
to 1.§ bulunuyorlardı. Ellerindeki 
~l'akla.rda uçak lnlıt meydan.hırı 
~laınışlnrdı. Balıkçrlık etmek 
ı~ ncısıyıo dü_şma.n denimltılıı.n 
ı\ \isler blle temin etmlşlerdl 
~ 1:.eşklti.tm cephane fa.brikals· 
~ uçurmak için ıağnnlar 

il da temin cdlliyor. 
"-Y Q haberi mufassal surette bn.
.:rl\ " kaydediyorum. Çünkü bizi 
~ l>oıı.n.nm ve arkada.,ıarmm har
tı ile 8UJ"etle hazırlanmış oldulda• 
lito ~da epeyce aydmlatahl • 
~~Ya.ıu:n nekadar geniş istila 
Yot- 6ll ~mda kaldığı görülü· 
l>Q. • .\Yni zamanda. müteşebbis 
~~ Pl'oP&ganda t~kilatmın çok u
ıı~tnenıleketlerde bllc gizli gizH 
dlğt r etraflı tertibat yapa.bil -
dt ..... lıı.sanda bir ibret hissi uyan· 

- •.JOr. 

tı!:.11~l"lız devletlerin haznlıkla00 
fllr<J. ~a bu gent,nk hayret uyan • 
l'İ1tlnıgı kadar demokrasi devlet.le
b!l'Si giizü kapalı, ihtiyatsız ve ted
llıiş :.~~ nektMlıır ileri git. 
'-t. ha. tdtlannı öğrenmek de da.lıa. 
•\ tın:ıet \'erici bir şey değildir. 
ı.ra]( lL1'l1l Fransayı trampet ~
gjbl ~ bir t.eneuüh · yapar 
""l'J>t ha a fetbedeceklerinl 
~•trıel~ i»k wevvel pen-asızca ifşa 
~ntc·~ nıeger haksız değilmiş. 
ıta,J)onu. <ıen~bi Afrikada bir yeni 
blı k~a hukfımeti lnmnak lçin 
rı11>a-O nr hazırlanan mlhverln A\• 

, tlı!tU~ en kudretli bir «lfü•man ad .. 
Fra.ıısayı ibmaJ. etmesine 

"DEMiRHiSAR MUHRiBiMiZ ,, 
Din İskenderanda merasimle dayrak 

çekilerek tesellim edildi 
t<&endenın, SO (A.A.) - İngi1. 

terede yapılan Dem.irhisıar muhri .. 
bimiz de bu saıbah bum.ya gelmiş, 
bayrak çekme töreni yapılmıştrr. 

Tuğgenera.1 Şükrü K.a.nıa.tıı kısa b:r 

Ht.aıbe ile gEm.inin uğurlu ve gP. 
miciıerim.izi.n cedlerinin büyük §Öh• 
retler.i:ne Iayı:k biırer !kahraman ol . 
roaısmı dil.emjşti'l". 

Bir amele tren 
altında parçalandı 

Bu yüzden dün akşamki 
ekspres iki saat gecikti 

Tavşanc;rllıdan biJdiril.d.iği.ne ge;. 
re, dün a.kşa.m Hyda.rpaşa.dan ha
re<ket eden ekSPresten evvel kal -
ltan m~ııdiz trend. Ta:vşııncdil~ian 
l{eçerken yolda çalışan bir amelıeYc 
ça:rpmı.ş ve kendisİiQl 30 metre ika-

lntkl.n yoktu. 
Harpten sonraki ifşaat Fransa-

yı manen çürütmek Te FramıaDnı 
br~imetini sakmJlmaın imk&osız 
bir b&le sokolak için senelerden• 
beri yapılım tabrlklerin ve serfo
hman gayretJerin genl~liğini orta
ya koymuştur. Bütün bu hakikat• 
ler bir araya getirilirse bugtiıı.kü 
harbi kimlerbı dtt!}ttnmüş, istemi§ 
ve hll.Zlrls.mıı old11'dannda ZfJITe 

:tadar t.erec)düde yer ka.lmu. 
l§ieh~ ..... ,.,, 

dar $Ü.ril:klediıkten sonra parçala. • 
mt.'ftır. 

Hadiseye Ta.vşa.ncıı milddeiumu• 
mfşi el \koydu. Ceset pa.rçala.rl top. 
lawndr. Ekspres iki saat teebhUrO 
ugııadı. 

olan böyUk demokratik memleket
lerin ve müttefiklerinin ilk mnhB.
rebeler safiuı8m.da. uğra.dıkla.rl 
mu\·affalayetslzlikler düsmanla • 
mım ~ evvelinden ç.ok etraflı 
baıırlanmala.rı ve kendilerinin gaf
let i~de ~an ile izah edi
lebilir. Bir milletin en büyük boı• 
cu daima. uyamk bulonmaJc "e 
kendi içinde çıalı:şan propaganda. 
cıts.nn fsa.1lyetinl gözden umk 
~ak olmabdır. 

7 ilkki.nundanberi 

Atlantik 
sularında 

heyetine 
Ankaradan bildirildiğine göre 

satı,ıır menedilmiş olan zeytinyağı 
fiyatı yarın (bugUn) toplanacak o_ 
lan bir komisyon tarafından tesbit 
edilecektir. 

Bu hafta iÇinde bu fiyatlar ilA.n olu 
narak zeytinyağı satışma tekrar baş. 
ıanaca.ktır. Diğer taraftan sadeyağı 98 ticaret 

gemisi 
batırıldı 

1 Kripsin radyodaki 
nutku : 

-0--

Amerlkan llloları 
Başkumandanı 
Amiral Ktng 

--0--

Ayan meclisi bahriye .encü. 
meni huzurunda demeçte 
bulunmaya davet edildi 

Vsı,htgli>n, Sl (A A ) R'' t . 
bildirdiğine .. . . - oy erın 
Ati t gore 7 ilkkA.nuııdanberl 

an ik sutarında blrle§lk milletlere 
mensup 98 ticaret gemisi batırıJmtQ 
trrB l 7-. un arm elli biri birleşik Amerika 
doğu kıytları a.çıgmda batmı§trr 
Birle~ik Amerika filoları baş~uman 

danı ve deniz hareka.tr ~fi amiral 
Klııg, halen denizaltı harbin k 
gibi tedbirler almdı"-ı izabe arkşı ne 
,,.

1 
" &...... ma sa -

uı e ... yan meclisi bahri h ye encümeni 
uzurundan demeçte bulunmağa da 

vet olunmuştur. -
Bahr' · ıye ~ncümenı başkanı ayandan 

Valsh dün, bu incelemenin alınan ted 
birlerin ne dereceye kadar müessir 01: 

duklarmı bilmek maksadile yapıldığı_ 
nı ve bir te:ıkld te§kil etmediğini söy
lemiştir. 

Hintliler! 
1 

Hür bir dünyaya 
karşı, gelin beraber 

yürüyelim 1 
-<>---

Kripa Hindistanı lngiliz 
harp kabinesine ve Pasifik 
konleranstna birer murah
has göndermeye davet etti 

Londra 31 ( A.A.) - Sir Kripps 
Diin Hind halkına hitaben rady< 
ile söylediği bir nutukta Hindista· 
nı Britanya harp kabinesine ve 
Pasifik konferansına birer mu· 
rahhas göndermeğe davet ~tmiş
tir. İngiliz nazırı demiştir ki: 

"Sulh yapılacağı za.ınan Hindis 
tan murahhaslarını kendisi seçe· 
cektir. Hindistanm harp bitme· 

rDevamı 3 üncüde) 

isviçre ile mDbadele 
edilecek mallar 

Alman hükOmeti Tuna den1iryollarında 
her kolayhğı gösterecek 

~nkarad.an bil~Idiğine göre. 
Y~':111 _anlaşmaya gore fsviçreden 
Turkiyey~ lokomotif, demri olu 
ına.lzcmesı, mensucat her n !' 
-ı-+rik --,___ . • evı e • 
l~· '. .u~csı.. Çeşi Ui maikine. 
ler, zıraa.t al-etlen gelecek Türk' 
yeden !sviçreye de tiftik' f d kı· .,_,._ . . , ın t 
ıru.ru au.u.ıu, ıncı.r, tütün bft '··- · 
bir 

.,_. __ h • Q,J\,,U. ve 
lDl.ıı..._ am madde gönderil 

cektir. e • 

Bu malların bedellerinin yarısı 
tJlkasla, yarzı da serbest dövizle 
:idenecektir. 

Alman hüklı.rneti, iki taraf arıı
:andaki yeni mualıede tatMkatm • 
dan olarak gerek Tuna, gerek de. 
r.üryollan üzerinde yapılacak ruık 
:iyat için her türlji ·kolaylığı gös • 
terecektir. 

fiyatının da daimi bir yükselme g&J. 
terdlği alakadar makamların nazarını: 
çekmiş ve sadeyağ fiyatmm da tes.. 
bıtlendlriımesi etra.fmda incelemeler 
başlamıştır. Bu mevzu etra!mdakl 
kararnameler Vek.lller Heyetine su_ 
nulmak üzeredir. 

Dikkat! 
--0---

Bu gece 
Saatlerinizi bir 

saat ı eri almağı 
anutmaJlnız 

Bu gece saat 24 ten itibaren yaz 
saatı tatbik olunacaktır. Bu gece, 
.k saat 24 te bütün saatler bir saat 
ileri alınacak, yani bire getirilecek
tir. Yaz saatinin tatbiki dolayısDe 

kara ve deniz nakil vasıtaıarmm ta.. 
ri!elerlnde hiçbir değişlkllk olnuya
ca.ktır. 

150 kuzu 
Batmak tehlike
.si geçiren bir 

motörden 

Marmaraya atıldı 
Pazar alcş8fil1 ~ hava.. 

nm muhalefetine maruz kalıa.n bir 
motör, etııa.ftan :i:mdat :istem.iştir. 
Fakat, gecenin kara.nlığında bcık. 
!enen imdadm vaılrti:nde yetiışe:ın.i· 
yeceğinıl a.nlıya.n ımotör ka.pt.am, 
lıa.mulenin bir krsmmı denfae dök. 
meğe karar vemıiştir. Bu ara.da. 
Ha.nd.ırınadan yüklediği 150 ndet 
kuzuyu da <l~ dökmek medbu • 
riyeti h8stl olmuş ve hayvanlar 
boğulmuştur, Bu hususta tahkikat 
yapıbnıa.kt:a.dn-. 

Smolenskte 
Ruslar geniş bir 
sabayı geri aldılar 

--0-

Harkof civarındaki Rus 
tazyiki yeniden 

arttı 

Londra., sı (Radyo 7,15) - Ge. 
ce yarısı neşredilen Sovyct tdılıiğk' 
Dün cephede değişilı:l!ik ohnaıı:ıll(} " 

tır. 
Londra, Sl (A.A.) - Mosıkoıva 

radyosu 48 saatlik çetin muharebe 
den sonra Ruslarm SmolenSk. böl. 
gesinde geniş ibir sa.hayı geri aldı.. 
ğmı, V:ı:azınaya. doğru da muw.ffa. 
kryetler elde edildiğini lbildiri)'Ql'. 
Ruslar Harkof civarında ağrr bu'. 
yik yapıyorlar_ 

Vaşlngt.on, 31 (A.A.) - Lort 
Beaverbrok bu sefer Rus harbinin 
1941 dekinden farklı olacağını söy 
!emiştir. Lort, Rusların, lngillaJI.er 
,.e Amerika1Ila.r tarafmda.n gönde
rtlmjş pek çok sil&h ve rnühl.ıı:ıma.tı 
vardrr. Ruslar muhakkak galip ge~ 
lece'ktir, deııtiştir. 

<Devamı 3 üncüdeJ 

Bi~. ~.ngiliz Askeri işlerde rüşvet 
k~~~~~-~J ~~~ıldı ve irtikap suçları 
ra1llk dairesi Naiad İnglliz haf!t:U -
vazörllnün bat:ırıldı~ını blldlrm ktru.. 

Ö 
e e _ 

dlr. len ve yaralananların akrabala 
n malQınatte.r edilmişlerdir. Nala~ 
kruvazörü Dido sDUfindan 15450 tonı • 
ıa.toluk 1939 da denize indlrilml§ hafif 
bir kruva.zördllr. 

Balık ucuztuğu 

Bir çift torik 12 lira 1 
Balık fiya.Ua.n son günlerde gö. 

rlilmeJI?İ,Ş derecede Y'iikselıneğe 
b'l.Şla.n:uştır. Bı.ı saıba.lı Üskildaı:'da 
bir çift tonK. 12 liraya se.ttlm.ıştır 
Böylece torik şimdiye kadar mem~ 
J.eiketimizde kaydedilmemiş bir re. 
m tesis etın:ııi§tir. 

Veni layiha dün Mecliste konuşuldu 
ve encümene iade edildi 

Ay lslm!erlnln deft!ştlrllmesl liylbasıaın 
milzakeresı de geri bırakddı 

Büyük Mi.llet Meclim dün top • 
12,mnış ve askeri ceza kanununmı 
bazı maddelerini tadil eden ek la· 
Yihanm müzakeresine başl.amıştır. 
Layihanın müzakereleri sırasın 

da Refik Şevket. asker alma muıı. 
melitmdan doğacak suçların da 
bu kanuna g±ri.p girmiyeceği.ni sor 
nıuş, Recep Peker kanundaki "fev 
kallide hal" tabirİnin t.aarihi.nl ıs. 
~tir. 

Mazbata muharriri Şinasi ce\:a1 

v rerek asker alma muamelA.tm • 
•lan mütevellit suçların bu kamın" 
daki muayyen suçların haricinde 
l\a.ld!ğını, bunla.rm hususi ik8lltml8-. 
rma tabi bulunduğunu söylemjş ve 
(Eğer müdafaa encilıneninin tek • 
lifi kabul olun.ursa ibil:tün ffiv:lJJe • 
rln dP askeri mahkemelere se\4to. 
lwunssı Jti.7..ımge!ecekt.ir) demişür. 

CDevamı 3 iirtcıideJ 



tf A B E R - ~ı;am postası 

HAYATTAN PARÇALAR 

Karakter ve ölçüleri 
1İnsanın muhit §artlarına ve kamcılarına karıı t~yitkar 
olmak suretile terbiye, karakterin ıslahına yardım edebi. 
lir. Esasen ailedeki ahlaki ce ictimai telkinleri cemiyetin 
maverasına uzatan mekteptir. Son lzmir hitabelerinde 
Büyiik Şefimizin ifade ettikleri gibi mektep aynı zaman-

o 
da karakter müessesesidir. 

Yazan: DOKTOR RASJM ADASAL 
!<.. ARAKTEr. hııMmıda ilk ~ağ 

lnrdan bugilııe karlar söylen. 
~iş olan s-eyler ııek ~.oktur. i\re.~
hur tablb filozof ipokrat'ın Lumor 
üedJ~mlz uı.\iycttekl dört mayil' 
hıltlcr) göre <lört nnn. mizaç filr~ 

rinden sonra öne ı.ürlilcn noktni 
azarları bu s:ıtTrhınla serhetme -

ı in inlklinı yolrtur, onu tıb ,.c p l 
1.olojl tarihine bırakıyoruz. 

Bugün tebellür ctm·~ ve birbiri. 
rıin 7.ıddı görünen ihi kanaat kar.'i'• 
mclayız. BunlaNlnn biri, beşeri se

ciycde blr blinl·e (constitution) kn. 
bul ctmc1rtedir. Karnk'"..er, muhiti 
mize kar.ıı güstertliğimiz teamülle. 
re hülaneden bir ıra anadan tlo~. 
ma clüT.CJtlerin heyeti mccmuasıılır. 
Hobi tahlll da.ha ufak yaştan bir 
"ahsm horoskope'ni yani seciye 
ınu'lmil<lerat.ınr 't:l)in etmeğe mü -
snitflr. Jns:ıom ıı.lılilld ta.arnUllcri 
' ıı hayatı da bnna. b:ığlıclır. Bu na. 
:'I' rlyede irsiyet \'c bünye hakim 
olduğu cihetle t <'rbiyenin lıllylik 
rolü yoktur; yani bir ins:ı.nın ço • 
r ıkluğundanberl Jaını.lrterlnl ter • 
biyC\ i tclldnler ,.e metodl!lrb de • 
j;i tinnek Ye ona b:ı.şka bir mccrsı. 
'c>rmek lmlıan ızdır. Bn bl.r:ız da 
Ji'riminoloji iıllmi Lombroso'nun 
:ınaclan cloı;'lll:ı. mücrimler "anaıı. -
Hnc bt:nzer. na gibi insa.nlar dai. 
ına h yatlarının bir devrinde ~r 
\ c>\'& bil"Clcn fazla clnllyet l_şlemeğc 
ın\ittmnyU \'e nnm1.et1 irler. 

Seciye;)1 inceliyen ikinci kanaate 
;.,öre de nruıdan dOh"tlla. (\'ebbi) ha. 
7.J r.ed<lani hasletleri k!ı.bul etmeli . 
le bcrnb •r harici iUemimbden ge
ıen funUlerc de büyük bir ehemmi. 
H"f vermel..'tcdir. tn an nevzat ~. 
c,ınüan ihtlyarlıj;'lna kndar aile, 
mektep 3 m'alnrı ve içtimai, m..., 
!eki a keri ~evrelerin içinde mlite. 
111adil en hırpal.:ınarak yuğurulao 
''tı 0J0•lırıla53n bir \Vlıktır. Moral 
• adamoler, psrHRDalistlerin kıymet 
'crdJidcrl çocukluk tradmalan, 
<'insi kompleksler de\'8.Dllı bir faa
lil et Iınlintle çocuj;'11 Ye daha son-

Seciyenin üı)ioindc ahlaki tettt. 
ler usulii •le J.'ulla.nmı~hr. Nasıl 
td nint>t.'Simoıı'an \•eynllut bir sli
rü münferld 'e grup Ameril•an 
t('Stlerinin l:uıesile bir coeuğun ,.c. 
yn kfıhilin zeka ya.sın• ve kabili 
yetini foyln etmek \"C bir (ı.ekU. 
mlsnli)ni bulmak kabilse karakter 
t.esflerilc <le seciye lınldnndlı. bir 
fikir <'di11rn0< mUmki.lnuür. Ger<"k 
muayyen f.Jctlerle Psikometrt mE'. 
todu, l\'o:ıd worth .. 'l\lııthnes'in seci. 
yenin çq<;'ıt ,·crJıclerini meydana 
çıkarmayı istihdaf etlen sifalıi ve. 
~·azılı sualleri hep lm ~ay~ye mli 
te\"Cl'cihtlr. Fakat ?.ehA tayininde 
ol,luğu lmdar bu usullerle r.eciye 
t.esblti kolay bir is f1er.'fldlr. Heye. 
cani, ilc:ıi, lnlıit.:ıti, lı~rcni, homn. 
l'e.~nel, psikostenik, «izoit, korknl• 
\ 'e miıtc\·chhim ;;ibi blrt-0k meye• 
Janlarr ntığ:ı ef.önran suallere 'e • 
rilen cenplan tahlll etmek ,.e ~e . 
'•P yekfınunu bir (nhlik ''e seciye 
misali) oJaralc nrtaya atmak ma • 
Jılr 'e hiizlk nıhiy~t~ılıı.ra ,.e ruh 
lıeldmlcrioc :ılt ~ maharet Ye sn .. 
Jf,hj~·ettir. Freud'dan sonra blllıas 
5& l'sikone\'rm'bn \e moral cin -
neotleri tallHl ctnıek hu usunda it. 
mtnan \'erici Jıamlelcr göstcnnls 
olan p>lkaıınllzi bu işte ,ıe geri hı. 
rnkmak doğru değildir. F...sascn psi. 
knnııli7.in mUtale:ısıncla SC\i<İtııbjl • 
lcr ,.e cinsi hayat en ön ·ııftadıı·. 
Ui.nnenaleyh (karaktcrolorı:i> il
mlnde bugün hormon <lcdiğim.lz cln.. 
hlli ifraz guddeleri kadar tıbbi psl 
kanalizdo mühim bir rol oynamak. 
ta. ' 'O rüyalan t:ıblr etmek, fil<lr 
ılncirlemesl metodlarile insanı im. 
nu;,turup olnunak \'e birtakım ma
nasız ,.e aykın (actesmonquey) 
lınreketelrlai incelemek icap et • 
moktedir. 

Ç-Ok daha gwjp kanı.k~rolojik 
nc;nllcre baş vuran ilim adnmlan 
dalıi zlkreclflebUir. İlim BÖhretı o _ 
la.u Alman doktorlanndım Rlngort 
beş on sene ev\'el bir ilim iddi:uı:. 

r.ı <la l•il.hili tehdld eder. Seciyenin 
iuki.;:ıf \e tebelliirüncle ruhi blin ı·~a,. ;._.-.. /4-/~ 
~dc!'dcn ~iyı:.de eciyevi rneyelf&n. -~~· J 
l.ır me\'7:tılınhstır. Binacna.ıeyh, Vak:t 
i n ., n n ı n m u h i t fi a r t 1 P., 

,. ı n n ' c k a m ~ ı 1 a r ı n a 
Jn1rşı tnl<yltkii.r olmak 
s u r e t i 1 c t e r b i y e , !< :ı
r :ı 1: t e r i n ı s 1 ah ı n a y a r. 
d ı m • e d c h i l i r. E ~ n s e n 
aile<lcki ahliki \'e 
içtimai telkinleri ce 
ıııiyetin maverasına u. 
?. a t n n m c k t c p t i r. S o n 
ızmlr hitabelerlnde 
BiiyUk Şefimizin ifa .. 
de ettikleri gibi mck
t!('p aynı zamanda ka.. 
r a. k t c r m ti c s R e s c s l d i r. 
Kn ftlbn.rh sccivcn~n Plastilt yani 
değişebilir bir ~ı lı ıetJ oldui;"Wlt1 
kabul eden hu Yıcinci 1.aıwıt bugü 
nün modern ie!Slddlcriue daha mü., 

( A vrupada. sulhun c888lı şartı) 
baş 'ti{I a~tında yazdıih başınn.ka!c. 
de Asun Us, e7.eümle diyor ki: 
"İ~e o Ya.kit Jngilterenin Napol. 

yon tehlikesine ka:rr;r birleşerek 
lın.rp ettJği mlittefi'klerine bu ıse· 
kilrle muhalif nziyet. alması İr.gi
liz sl~ıssetinde millctlerln biirriye. 
ti prensiplnin neden clolayı deği~
mez bir pren!tip oldui'.;'Unu gösterir. 
Yani tngiliderin milietlerarnsı 
hiirriycte taraftarhltlan \ 'e bu 
prensip Ub"l"Unda harbi göze nlma. 
lan ha15ka milletlerin hürriyetleri
ni müdafn:ı etmek l~ln dcğtl, ken
di hiirrlyetlcrinhı nncak bu suret-

llyimcltr. - TaDl'J akıl ve ku,•ı•ct verSbı sana, 
Çocuklarda terbiyeli Ye tıbbi oğul! Benim yqım besbelli llcrlcml 

gayelerle lmrnl.-tc:r bozukluklarını do ı;crt içki kalchraınryorum. 
ıımtlk olıı.ralt ta)in etmek için ku'. 1 Kamlmura yolda, Ttyon-Foya &\'UÇ. 

landığumz kliısik ruhi met-Odlar bir ' larla rıltvı ye<llrcn Tongo Ue doıt ol. 
kuç ı;e~ttir. Bunlano b351Dda ru· muşta. O akpm konukladıklan bir 

hi tahliJ rnrdır. Çocuğun aile mu. yerde To~oya sordu= .. 

'tlt• h-'·' ,, b • dı~ · - Kong nehrinin oteslndck! kö~(' 
ı .....UQllua e t!\·eynın \'er gt 

ı;ııı.liımat, lıocalıırın muhassıla\'İ ka nl~ln gidiyorsun? 
ııaatleri ,.c r.ocuklıın bizzat lstfo • - Şaııghuydakl (beyaz. bar) yıldı. 
up etmek suretlle elde cdllen mü. :r.ını unutmak için" 
salıeclelcr cemedilirse umumi bir / - Köyde ll&lla onu unutturacak kim 
scciyP. knna.att tebellür eder. var? 

KilhiJler lı;in de nıhi muayene • - KöyIU ladan .. 
!erde aynı yoldan hıırel·ct etmekte - Senln kiiyün mu ora111! 
) iz. An!L \•c bab:ınm çocnkluğıı. alt - E\-ct.. benim \"e babamın köyü. 
:>nlnttıklan şeyler. mektep hayatı msy kızlan beni görlinoo et.nıfıruı ııa. 
günde1ik aksüldmeller, müessese • nr ve beni kucakhyıp öperler .. On. 
:erin meslclti ~:ılı:ıdetlcrl ve niha. lar beni !:Ok lw.\'erler. Oraya gidince 
~·et mliş:ıbcllenıiz alfın<la tezahür her derdimi unutunım. 
eden te1:.I&üller ayn nyn kıymette - Kong nehrine yarın ak~am mı 
cllr Ye bUtlin bwdarm terldbi de nracağtz ! 
hir şalısm ahlaki ,·echesinJ ynni ka- - Evet. Ben ılı.I orada bıraka<'a· 
ı1tkierlnl tayin eder. Shil \'C as. tını. Bir sant daha garba doğru yoluın 
~•eri hayatta verilen (memur sicil \ıır. lblbu.Jcl slır.ln yolunuz umn Nıın. 
leri)ııin de mflnası budur. Ancnk kine gtdccekslnb:. 
bu t:ıhllllerde bUtUn umlrJcr bir. - l 'olum kHyUM dli'™"ydl, ben 'de 
o!mn.:;n. frt~tc--ı psfüoloğ olın:tdılr_ gelir "m. 
1 rı '(' lıazan <la. menfi beseı i IJİ'•. r - Si!ıı de bö~ le nt'şCU ııaf htzlıı. r a. 
ll'rin lmrışrnıısı bertaraf cdilmcdl!,1 rıuııııda clLntı·nmelc lhtlyııcıııda m1Bın? 
clhctJc c1:ı.ima hatalar \-ardır. F..sa. - E-ret •. 
sen mclıteplen]e hlr oocuğn tnl;clir - O hnl.lr bn..nlmle beraber gel. Be, 
edilen fanr \"C hnreket notu yal _ on gün ı;;onra seni NankJnc götUrti. 

nrz bir mnallinıln, ynlmz bir müdür rilın. 
mnınininJn l"eya tılr dfrcJrtörUn de . Kamlmura, Nanktnc giden knfllo -
~ildir •• "a.'?lB~ 1'cyetinln müşterek den ayrıldı w Tongomuı pc~lne talrd· 

· hI:li 'c k:maati esa~tır. : dı. o, bu kafiledeki şDphell adanılarla 

Je ortaya :ı.toıı5 ohluğu fikir b~bü. 
tün aca)iptlr: Her insanın çehre -
sinin bir lı:ıyvnn çenesine mü~e. 
Jıetl vardır. Bundan ~ıkardığı neti 
celeri bu sütanlarıl:ı zil•rctmek im. 
ldiosızüır. 

(ll:ıyati ulq:ll/,.) nazariyelcriol) 
kadar uzanıp t>fol ,·e Dollko \e 
hr:ı.kiscfal füilı .• gibi kafa eekli tC'. 
liikkilerile tebnrilz eden aşağı ve 
üst seviye in'iolln knnnntlcri lıüsbü. 
iün ba.Ska blr mevzuun haricidir. 
Boston 1tatynnlanndan bir hayat. 
,-:ıya giire tabiatm en büytik kanu 
ııu hareket. milletlerin en büyük 
kanunu da lıicrctUr. En yüksek ve 

cclycU milletler uzun müddet ny. 
ı:ı bir mahalde ya~ıyan ırklar \'e 
m.lllctlerdir. Tnblattc harel<etsiz • 
lik tstilıale, ihtiyarlık \'C ölümdür. 
O Jıalıle bu (biyolojik ni>!jıJık) te
likldsln~ göre en yüksek ırk Ame.. 
rikalıJnr, ondan sonra müstemle -
1'el<ırc hicret etınlıı ohın beyazlar. 
dır. llalbo.ki Avnıpalılar Ç'jnJiler 
gibi süm bir ırktan ibarettir. 

Tabiat.ile bo teli:kkilerfn bir kıP. 
romda fantezik \'e nmpirik munalar 
olmakla beraber hepsinln zaman 2a 
m.an muhtelif yerlerde tara.ftar 
kazanmalan \'e halkın mane\i 1 • 
nruıç1arma ve ihtiyaçl•mna cevap 
teşkil etmf!lerf itibarile bir luymet 
<!e ifade ederler. Bn~nlin en mo 
•ler.ı ,.c malcul t~ralrterolojı ilmi, 
fer:lin seclycısinl ve 58hsiyetinl ru. 
hi t~müllcri, mi"·arlarr, heyecan 
lan, guclde,·i fan.l.lyetlcrl \'C hattiı. 
<llni haya.tile bir birlik lıallncle mü 
talea eden ilimdir. Bütün bunları 
moral olarak ccmcdcbllen İll'illD. en 
mlitekimn (ehe tJUpreme) Vf\rlık. 
trr. Fakat dünya tlattba4e nıatlıa,k 
tullet mikya..~ııe böyle Mr lnaan 
\'ar mıdır? Her filozof da.ima. 
Diyojcn g-ibi mumın 
kemal haliııdcJ;:i in 
nanı aramak hWyasmdan fariğ 
olamaz. 

le lmrtulacağma kanaat getlrml! 
olınalnrmda.ndır. 

İngiltere mlllctlerin hürriyetle
rini i!ltcr; !:Ünkü Avrupa millet
ı~ri hUr sistemle idare edilirse n.
ralannda birle.,ıp İngiltere impa. 
rat.-Orluğııno tehdJt e<lcmczler. Bu 
defa llitlerle 1'1U580Uninln Avru
ıı:ıyı birle.,tlmıek ~ŞclıbUsüne gt. 
rlsmclcri ıle ayni sebepten dolayı 
1ngtltereyl harekete "CÜmıi5tir. 
Onun itin Almanya Avrupa işle. 
rinde JugUizlerie anla..c:mak ister
se milletlerin hiirriyeti prcnslpi. 
n1 gertc'kteıı laı.bnl etmelldlr, Ak
sı tnkclJrcl~ So\'yct Basya ortadan 
kl\Hanı11 ol<oa bile Avmp:ı harbi iki 
t.vaftım blrl tamamne yıkılıncaya 
ı,adar dc\'am. edip gidecektir/' 

Nanklne gitmeyi kendJal için tetıllkcU 
bulmu:ıtu. 

Tongoyu da bir iki cUn içinde lyl 
tanımı~, mevm1t ft onun teklifini tam 
ycrlııde bu.lamk kabul etnıittı. 

Kongo nehrinin öte yıınmdııkt Ale. 
mı görmek Kamlmura için çok fayda_ 
lr olacaktı. Gerçi Rıımlmuranın g~I 
reool< \'nl..-tl yoktu; fakat Nanklne bu 
kafile ile beraber ı;itmelt hlı;ı de doğ. 

nı değlldl, Kıımlmura: 

- Blrlcaç gUn Tongoou.n ktlyUndc 
kalının. Biraz d:ı dinlenirim, dl)'or • 
da. 

ltııfllc o akpm Kongo nı:i.hrlno ge. 
lir gelmez, Hamlnıııı-B yoJ nrkııibama 
sordu: 

- Geceyi bu konakta ını gcçlre<ıe. 
ğlz'! 

- Ha.yır .• Hayır .. Burada yolcu 
beltll)en ka),klar \'ardır. :lııtc sahile 
\lıılişUyorlar. Hemen onlarclftn birine 
atlıyatım. 

- Klraladı!'nnı:ı atlar ne o*ak? 
- Parasını \'erip aavanz. 
- Nehrin öte )"&ıımdaa köye ae1le 

gidcccl,rfz '! 

Kitabından kıymetli 
bir reıim 
Şimdi nerclen nklmın geldi lıllmem. 

Sofuk sudan babsederl<cn Aııaf Baıet 
Çelebiyi hatırladım ve ondan bir s-. 
t i:":!<" birkaç gt1n e\.-veı gtlrdilfllm bir 
tıınlhinl dU,UndUm. Briki bu batırla
YJtta, yalnız ıM>tokJuk delil lllUld.r da 
lmlldir. He adındaki kitabmm iki 

y\lz kuruşa satıldıtpu tıöyllyen • • 
natklr, birkaç ntlshanm llAVfl olarak 
ı;ravur bir portreelnl de ihtiva ettıtt 
için 600 kurup eatddıtmı itiraf e41 • 
~·or. Dofnı8Ullu ıııöyleım-k JAzml pllr. 
se, Asaf Halet Çelebinin taş baRDMJ 
bir ret!mt bUe bu kadar kıymet tqır. 
Ben görmedlm ama muhakkak ki o 
reııim, manmmelerlfte mana. veremi· 
yenlere blr rehber durumunda o1mMI 
pek muhtemeldir. Bu bakımdaa yalnız 
tt~mln, kltabm bir buçuk misli bir 
kıymet taıınnMI çok gUrfilmemellıdlr. 

Kaça içeceğiz? 
bta.nbullın baban yaza kartıdır! 

derler. B:ıban görmeden ken4lmlz.1 
l<oyu ynz lçlode buJacaimuz mu1lak.. 
l<ak. Şimdiden yeni blr lhUk&ra karfı 
tedbir atm:ıl.ıyn: Ayranı, bozlu .ayu 
]{aı:a içeceğiz! 

Fakir ailelerin 
çocuklarına 

Senede 6 şar kilo 
parasız şeker 

verilecek 
Jşçi kesafeti fazla olan yerler • 

cleki fak!r ailele~in be.s YB§mmm 
küçük çocuklarına. Şeker dağıtıl • 
masr etrafındaki ha.artıklar bit ~ 
mdc üze.redi:. Bu nıaıksatla hazır. 
!anan taUmatname önümüzdeki 
ı,rünlcrde Veıkill<"l' Heyetinin tas • 
dikine sunulacaktır. Talimatname 
esaslaruuı. göre, fa.kir olduklarmı 
ooyliycn PJleJcr bu duriımlannı 
mahalli fakrühal mazbataları ile 
tevsik edeceklerdir. Evve~ce eski 
riynt üzerinden fakirlere şeker 
tevzii düşünülüyordu. Yeni karara 
ı;öre, bu gibi küçük ~uSlara yıl. 
dn altı kilo parasız ~ verlıle • 
cektir. Tatiıma.bıamede işçi kese.. 
fet.1 fazla o!an iller zikredilmiştir. 

1stanbu1, İzmir, Ankara, Kayae_ 
rJ, Eııııldtelür. Zcıatrald*. bu. ara
cb.dır. 

Bir lise talebesi 
kayboldu 

Galata.sa.ray lisesi talebesinden 
J.5 yaşlumda Dofa.n Alc, dün sa • 
Lııa.htanıberi meydanda yoktur. Sa. 
r.şın, tiltnaz, kısaya yakın orta 
boylu b!r ~. Gôrenleır ve ne 
rede olduğunu bilenler varsa Sir. 
ftecide Ka.rasi oteline b!Jdirm<?leri 
r:U edilmektedir. 

• İstanbul vlllyeU emrine elli bin 
kilo çivi verllini§Ur. Aynca, 1200 çu_ 
val kahve de Wrilm.l§tlr. Bir nisandan 
itibaren bu mallar tevzi edilecekUr 

• Çaroıkapıd& Leonun kundura dUk 
i<tuıında çmıklık yapan ıo y&§lannda 
Nesim, kendisine fyl çalı~masmı tav. 
siye eden uet.aaı ile kavgaya tutuıı • 
mu.,, bu kavga esnaamda ustası Leonu 
kunduracı bıçağı ile ağır surette yarıı. 
ıaınx:tır. 

- Kartı kıyıdakf ara.balan gönnll 
yor mullWl? Onlar yolcu almak ı~ 
orada kafilenin celltbıt beklerler. 

- Köy buraya çok u7Al< mı'! 
- Araln ile bir 11&&& llllime:z blle. 
Kıımlmunı. arıca.ııa,mm dediklerini 

yaptı. Jfü ltayığa ııtııyaıak, nehrin 
Jcıırııı sahiline g~Uler. 

Tongoyu aahll boyun® gören ara. 
bacılar hep blrcJen: 

- Hoıı geldin, köyUm\lzün b!imlıL.l 
hoı geldin nıerhametıı :ı'o.ngo baba! •• 

Diye baf~p lıqladılaP. 
Tongo gWerek ellnl salladı. 
Kaınlmur:ı: 

- H.öylliler scnı çok 11evtyorlar .. 
Diye mınldandı. 
Kamimum elmdl bu yeni yol arkıı

dOfmll biraz. dnba 1111nmıı ve 1tı.uıat 

göstcrıueğe b:ıe1amı"tı. Köyliilertn o· 
ıııı <.'llııdan alkıfila.maSI da ~terlyordu 
ki, Tongonu.n kendi nefsinden IMııııka. 
ama bir zamrı yoktu. 

Yaf)ı &td( bafuU s&llıyarak: 
- KHylUkr beni kendlJerlne bfiml 

olarak tanımıııl:ırdır, dedi, ben onla. 
rm bütün anrulanııı J erine getlrmeğc 

Amerikadan 30 
otobüs geliyor 

Tramvay tlcreoe. 
riae yakında 

zam yapılacak 

31 MART - 1942 

Tramvay ve elek
trik işçilerine 

Yarından IUbaren 
sıcak yemek 

verilecek 
Tramvay idaresi Amerikaya 40 Elektriıl:, tramva.y \'C tünel islct· 

ld.E'lik otoblisler ısımarlsmJŞt.J. Bun mcsi umum müdUrlilğll, ay ba.!:ııı. 
larnı otuzu tamam.lanmL5tır. Yn - dan itibaren Aksaray, Beşiktll§, 
kında yola çıkarılacaktır. ve Sil3.htarağada. bulunan depolar-

Rortıanyad::ın geJ~ek 90 bandaj da.ki mUst!ı.'hdc::nine sıcak öğle ye. 
la 10 nrn.ba daha sefere çikacak. mcği verecektir. Bu suretle her 
trr. Diğer tarnft.nn b.:.rinci mevki gün Ucretsiz ::.:-cnk yemek yiyen 
t.mmvny arabalarm.nı biletlerine 1 mUstahderninln adedi üç blnl buln. 
iki, ikinci meYki biletlerine bir caktır. 

kuru;; zam yapılması :iç\n tet.kilcle. Al k t 
re <lcvam olurun3.ktadrr. man or es rası-

Atattı•k bulvarı nın konser·ı 
Atatürk ibulvannm İstanbul ta • 

t'afll'..daki ~'13.&tI iıkiJlci kısma. gir. 
miş olduğundan Zeyrek yokU§u yn 
rm ım'bahta.n itibaren tamamen sey 
ıilsefcre bpanaca.ktır. Atatürk 

l ı.uhrnnZeyrek yokuşu istikametini 
tııwp ederek büyük su kemeleri 
J?.'\tlmdan Şehza.deba.şma çıkacak .. 
! ır. 

Yedek •ubay olan ilk okul 
öğretmenlerine me•ken 

bedeli verilecek 
Ankaradan bildirildiğine göre ye • 

dek subay okulunu bitirip asteğmen 
rUtbcslle orduya milıak ve 3788 sayılı 
kanun da.irealndo askerlik mUddeUerl 
uzatrııın ilk okul öğretmenlerine u _ 
teğmen olarak kıtaya aevkedlldlkle.rl 
tarihten itibaren mesken bedeli ve..""11· 

Konseri dün Müli Şefimiz de 
§erellendirdüer 

Ankaradan bildirildlğtne göre profe. 
116r li'rantz von Bcndanm idaresinde
ki Berlin flllnr.onik orkestrası dUn 
saat lts de konsen·atuar salonunda L 
ktncl konscrlnl vcrm~. Bu konser. 
de Milli Şef Rel.sicumhunımuz lsnıct 

lnönU, Meclis reJsf, Başvekil. vekiller, 
parti genel sekreteri, parti rektı.nı, ha
riciye vek~etl umumi kltlbl, Alman 
bDyUk elçiliği erkAnı hazır bulunmu§. 
lardır. Orkestranm i8tlklAl marşını 

çalarak ba§ladığı bu konser çok alkı§
ı~tır. 

Orkestra gcf ve arkada§lan bugiln 
ııohrlmlzdc olacaklardır. 

meal ııIAkadarlara blldlrllml§tir. Başra harap o!Juktar. sonra! 

Gaz tevziatı yarın 
başhyor 

petrol verilebilecektir. Bakkallar 
bu r.otroll...-i en çok 26 kuruştan 
so.taca.klardır. 

Yarından itibsı en evlerinde pet. 
rol lfunba.sı )'aknu aile1erc gaz tev. 
zi edUcc.U.tir. Gaa:ler, Uç aylık !kar 
neler ~~ verilecektir. 
Her ayın .iet.ihkakı 3 1itredtr. Kum 
panyalar, ~. ke.n.di vasıtalariyle 
bakkallara .. ·ereceklerdir. Bu su • 
retle bakkallara 22,10 kuruştan 

Bava Karamana 
bir yıllık batı,ıar 

4 milyon 231 bin lirayı 
buldu 

Türk Hav.ı t-::urumunun genel mer. 
kez heyc:.ı dUn snnt ıo da Ankarada 
Seytı DUzgörenln ba§knnlığı altında 
toplanarnk S inci Hava kurultay111m 
mayıs &yı içinde toplamnıı.sına karar 
verm~lcrdlr. 

Bllfüılre, Kurumun !nal!yetıne alt 
raporlar okunmu~ ve l9U yılı feyizli 
bir yıl olarak kabul edilmiştir. Ku. 
ruma bu yıl d:ı yurddaşlar <f,231,261S 
lira bağı§lıımışlardır. 

Merkez idare heyeti vabnda§ları. 

mıza §Wtranlo.rmı ııunmuştur. 

Hava KurJmıı, godUfü pilot nam.. 
zetıerlnln yeti~tlrllmesl lıılne bUtUn 
kıı devam etmif Ur. I<urur.1, havacı. 
lık endüstrisinde büyUk ba-;oarı1ar gös 
termı., bulunuyor. 

onları elimden geldiği kadar memnun 
rtmeğe çalıe;ınm. BUtlin llmrUm lcöy. 
de g~sej'dl, bu Jı:l>j1l ma:ırı r bir kn.. 
.aba hnllnc Rol:nblllrdlın. 

KöylUnUn cok sevdiği bu M!am kar
şı sahile ayak at:ır ııtmnz b:ltl\n ııra. 
bacılar ve lcöylülcr cfrııfını sardılar: 

- DUn ıık,a::ı köyümüzün UatUndc 
bir karabulut \"ardı. Kö)1lınllzU ıstııt. 
nııulan ç.eklllp gitti. Sen gelince her 
taraf gllnlUk gllıı~IJI;: 0 1du, Sooln no 
uJurlu ayağın '\'ar, To.ngo balın! Ne. 
dea sık ınk ge-lmlyonnın ı,ıı~üz.e? 
Rütlln köy kızları ZıcrgUn senin yolu. 
na bekler donır. Bilttln lht1yarlar, se
nin dÜllynd:ı muvaflıılt olm:ı.n. !;Ok 
yaş11ınan ı~.tn gece g\lndUz dna. eder • 
ler. sen ne t*llll bir lnmnsm, 7ongo 

baba! 
KamhotJra da kendi kendine söyJCD. 

dl: 
_ Evet .. ne talili bir insaıı. Genel 

de lhtlyan da onn SC\"iyor. 
Tongo orta yaslı blr l.i.ij lünUn ara. 

ba.fITTıa aUadı ve arkndafjma : 

-Haydi &alanım, &en de yıuııma gel 
DedL Arabacılar yol~ularuı eıırnsı. 

nı alıp Yerletttrirkcm, Kaminıura da 
Tongonun yanına otnnuu,tu. 

Bu yolculukta Kamimurn tekrar 
Tc.muçln Bdoıı kul!anmağa bQ'iladı. 
Knnleden ayrılan bef! altı yolcu • 011. 

lar gibi • behrln öte yn.ıuna gei)erek 

arabela.ra blndHer '" ba51ta küylere 
glttııer. Toogonun kö)ilne ancak lk1 
yoka glcliyorclu: Tongonun kf'ndlsl 
,.e Temut.lıı. (De\·amı \'ar) 

Zeynep hanım konnğmda bulunan 
fen faklllloslnln yanmruımdan sonra 
Univers!tcnln merkez blnasmın yangı. 
na kar§t korunmaaı lçln techlzi takar 
rUr etmiştir. Üniversitede maqlı bir 
it!cı.lyc grupu teşkil edilecek ve bu 
t'f'Upıı itfaiye ta.rafından gösterilecek 
bir il.mir tayin olunacaktır. 

Odan ve kömlr 
narla kaldırılacak 

Fiyat murakabe komisyonu bugün 
fevkalMc bir ıçUır.a aktederek odun 
ve kömUr f11lnl görUşcc<'ktlr. Bu aylar 
ISnUmUzdekt kııı mcv .. lr.ıinln mahrukat 
1btlyacmı k&rfılıyacak faally"t ayları. 
dır. Bunun için odun ve kömür top • 
tancıları, bu aylarda fazla miktarda 
lstihsalAt yaparlar. BugtınkU toplantı. 
da odun ve k!SmUr narkmm yeniden 
tetkik edilttek bllluııısa mangal kö • 
mUrU narkmm bir ınlktar arttmlms<ıı 
veya kaldırılması kU\'veUn m•ıiı:.~ı:: ~

dlr. 

'*il 
DÔNYA; --
~ ~ ~--~ DONOYOR 

1 .... ~ 

lfçiler mızıka ile 
~alıgacaklar 

Amerikan ro1p fabl'i'c:ıb.rı 
tam randıman n.labilnıek için · J 
ç:Icrini daha çok ~h17tırmak is
tiyorlar ve bu maksat için de 
musikiden istifade etmeği düşlı 
nüyorlar. 

Bu rnetod Am~rikada ~ok yenı 
değildir. 35 senecl nberi tntb1k 
edilınektedi r. 

35 sene evvel Şik:ıgoda her 
salı ve cuma günkri bır laternacı 
aynı köşe bafjımı gelir ve bi.r 
fabrikanın pcncerclcıi önünde 
çalgısını çalardı. Patron bu sı· 
retia garip bir ~eyin farkına 
vardı. Latemacrnm geldiği gün· 
lcr iş verimi daha fı:ı.zla oluyor~ 
du. O bu keyfiyeti diğer bir fob" 
rikatör olan ::ı.rkadaşına söyldı 
Bu fa'brikatör de merak etti, 
fabrikasmm birkaç odasına pr 
yanola ve foooğrn.f yerl~tirdi. 
Fabrikanın bu salonlarında çf 
kan i~ öt.eki salonlarda çıkan iş· 
ten da.ha fazla oldu. 

Yine o sıralarda bir ŞikagO 
fabrikası ehemmiyeUi tciktarda 
ye .az zaman.da. yeti.5tirilecek bir 
konserve kutusu taahhüdünü aı· 
nuştı, Bunu vaktinde yeti§tir~· 
bilmek için fabrikasına 60 ki~ilil' 
bir orkestra getirtti. Tecrliıb.e 
ilk gilrucrd~ iyi netice ve~d!· 
İstihsal artacak yerde eksıldi. 
Fakat faorlka müdürlerinden bi" 
ri bunun sebebini derhal ke§fet
ti. Patrona gitti ve: 

- Bu orkestra §efinl derhal 
deği.-;tirmeli, dedi, zira haaı 
havalar calryor. 

Derhal şef değiştirildi. Ve 
yeni sefin gayreti sayesinde 
400.000 konserve kutusu cok aı 
bir zamanda yapıldı. 
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SATILIK EIV1LAK 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

llan No. 924 

Esas No. Mevkii ve cinsi 
3294 Beyoğlu, Çukur mah, Adam ve Çakmak ııokakla 

rmda pafta 7, ada. 379, parsel 9, kapı eıı. 2, ye. 2 
No, lı 43 metre murabbaı arsa. 

3298 Beyoğlu, Çukur mah. Karakurum sokağı:ııQa pat. 
ta 7, ada 378, parsel 8, kapı eski 53, yeni 78 No. 
lI 60 metre murabbaı arsa. 

3I02 Beyoğlu, Kalyoncu Kullugıı mah. Koml;;çı .soka. 
ğında pafta 19, ada 444, parsel 25, kapı eski 14, 
No. ıı 31,50 metre murabbaı arsa, 

3316 Beyoğlu, BillbUl ınah. Karaca ve Kircçbane so
kaklarında. pafta 41, ada 588, parsel 10, kapı eski 
17, yeni 37 No. lı 615 metre murabbaı arsa. 

~ Beyoğlu, Bülbül malı. Turan ca.d. pa.tta 41, ada 
5S8, parsel 7, kapı eski 92, 94, 90, yeni 100, 102 

No. lı 74 metre murabbaı arsa. 
3472 Üsküdar, Yeni mahalle papaz (yeni Payende) 

s::ı.rnğ'ı kapı eslcl 50, yeni 56 No. lı 189,l50 metre 
murabbaı arsa., 

MS4 Kumkapı, Muhsine hatwı m&h. Su terazisi ao. 
kağındıı. pafta ııı, ada 727, parsel 48, kapı eıtki 

16, yeni 32 No, ıı 42 metre murabbaı bahçeli kAgll' 

evir.. 1/2 hissesi. 
"'58:! EminönU, çarşı mah, eski. bodrum han alt kat. 

ta pafta 156, ada 2792, parııeı 69, kapı eski ye
ni 50 No. ıı 19,60 metre murabbaı oda arası, 

3604 Ak.saray, yalı mah. Çorbacı başı (Peşkirci) so. 
kağ'ı pafta 209, ada 827, parsel 16, kapı eskl 1,_ 

yeni 3 No. lı 56 metre murabbaı arsa. 

8681 Balat, Hncı 1sa mab. İşkembeci ve Mahkeme 
altı sokağında eski 88, 40, yeni 7, 26 No. lı talı. 

minen 69 metre murabbaı berber gediğinden 

mUnkalip dUkkl.n, ev .ve yüzsüz arsanın 1/2 his. 
3736 EminönU, Hubyar mah. Hoca hanı derunu Ust. 

kat"ada 307, pafta 92, parsel 45, kapı eski yeni 2 
No. ıı tahminen 23,10 metre murabbaı oda. 

8771 Ku:mkapı, Tülbentçi Hüsamettin mah. Sepetçi 
sokağı, pafta 149, ada 788, par~l S, kapı eski 45, 
yeni 60 No. lı 35 metre murabbaı evb 1/2 bl.ssesi 

X 8003 !stinye, Ma.'ımut çavuş mah. !atınye cad. eski 19, 
21, yeni 17, 19, No. h tahminen 189,50 metre 
murabbaı arsa. 

X (008 BUyükdere Orta kuyu (yeni Cautes) sokağı 

eaki 24, No. lı tahmiDen 137 metre murabbaı 

a.raa. 
4il69 ü.küdar, İcadlye malı. Karabet kalfa (yeni 

kurt çelebi) sokağında eski yeni 1<>, No. 1ı 1H9 
metre murabbaı arsa. 

QJ.( Kwnkapı, MuhSine hatun mah. Telli odalar ve 
Cemre sokaklarında pafta 113, ada 723, parsel 9, 
kapı eski 13 mili( ~n1 1, 2 No. lı 90 metre mu. 
rabba.ı ka.gır evin 2/4 hissesi. 

4.!16 Beyoğlu, Emek yemez tOkçu Musa) mah. MUr. 

düm sokağI e!kl 2, yeni 2 No. JI tahminen 83 m;ıt. 

Kıymeti 

T. Lirası 

108.~ 

180.-

126.-

923.-

18~.-

379.-

1789.-

890.-

224.-

837.-

4.62.-

545.-

948.-

137.-

862.-

1665.-

re murabbaı arsa. 41/'i.-

'333 Üsküdar, Burhaniye mah. Halid ağa sokağı eski 
2 mük. yeni 8 No. lı 872,Sl metre murabbaı balı. 
çell harap ev, l~7.-

Yukarda adresi ve tafslla.tı yazrlı gayrimenkuller peşin para ı.e ve pa 
zarlık usullle satılacaktır. 

KUzayedeye ıştlrak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nl~betın. 
de teminat yatırmaları lazımdır. 

İhale 6.4.942 pazartesi günU saat ondadır. Satış esnasında verilen bedel 
mukadder kıymeti geçtiği· takdirde teminat akçesi arttırıımıyarak ihale 
kimin uhdesine icra edll1rse teminat akçesi ona !kmal ettirtle:ıektr. 

İsteklilerin teminat akçesi nıüus tezkeresi ve Uç kıta foto~ratıa birlikte 
bildirilen gUn ve saate lmd:ır şubemiz emll\k servisine p,elmelert. 

NOT: X işaretli gayri:nenku!lerfn ihalesi umum ınlldilrlUğlln tasvibine 
a.rzedlldikten sonra yap·ıac11ktır. {924.3601) 

12,30 Program ve memleket saal 
ayarı, 12,33 Türkçe pı'ıl•lar, 12 45 A. 
jans haberleri. 13 - • l.3,3L T:ilrkçe 
plA.klar. 

18.- Program ve memıe:cet saat 
ayarı, 18,03 P..a.dyo salon orkestrası 

18,45 Zıraat takvim ıs 55 Fuqıl he. 
yeti, 19.30 Memleket saat ayan ve 

ajans haberleri. 19,45 Konuşma 19,55 
tstanbulun Eski Kanto ve TUrkUierl, 

21,15 Konuşma, 21,30 Muhtelit kllslk 
:>nrçaıar, 21,45 KIAsik Türk mUziği, 
' 2.30 Mcmleoket saat ayarı, ajans ha. 
berlerl, ve borsala.r 22,15 • 22,30 Ka, 
P".\nış. 

Londra Şeytanı 
Tetrikamm koyamadık, özür ı:r. 

Icriz. 

fJ A BE R - Aham yw~tıtcr --------·------------....,--

Şehir Tiyatrosunun 

j~'rn1ııı~l,t: ORAM IaSMINDA 

t nı Jtl i ;~1 ı '-k~am 20,30 da P o\ H A 

™1iu:rAı ' ~ 
Beyoğlu Halk Sineması 

3 BflYUK FİLM 
ı - Lorel • Hareli, Kodeste. Türkçe 
2 - Btlyük Şeb.11' 

a - Polis renı:eslnde. 

OOKJOH 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
DAlllLJYE Mt)TEIL\SSISI 

Ofvanyolo 104 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm& 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün AurılarınıZJ Derhal ~eser 

Muayene saatleri: 2.~6. Tel: 2239~ 
iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABlLIR 

·r URKiYE iŞ BANKASI 
194.'t !KkdM.t t l!;LJ!.d'1 

Kücük Tasarruf 1 adet 200Cı Wra.Jık • 2000.- Ura 

Hesaplan a .. lOOO • - ısooo- • 
ı • lO() • - 1500-

1942 ~RA~UYF. PLANJ a • 600 - ı:ıoo.-• • 
ıu:ştnELEtc ıo . ~ 

" - 2600.- • t Şnbat. 4 .v . 11.J(ı • - 4000.- • '1ll~"18. ! "tıJMtOk, t (ktıı 50 • ~ • - lôOO.- • ~l\"tjrtn tartııh:·rlnde :z~ .. Zil • - tıOOO.-- • nıpılD' . 200 . 10 • - 2000.- . 

Suıtanahrnet 3 Uncu sulh hukuk ııe.. d ğer Avram Muşe na.nen arzuhal ve 
klmlığJıden: davetiye tebliğ edildiği haJde malıke 

J meye geımemiş olduklar:ndan ikamet. 
942/114 gdhları mcçhQl olduğu anlaşılmast ·
Davacı tst. Kefeli han No. 25 de Sıt na binaen pyap kararının uı gtın 

ı.·ı Kefeli vAkilı' avukat Cevdet Fer1·t 
' '" müddetle llfm<.>n tebliğine ve mı,ıbalte_ 
t~rofmdan. Yusuf oğlu Mehmet v;, 1st men.in 17.4 •9~ 2 tarihine mUsadlf cu • 

. Mahmutpa;;a•J:ı. Tasvir sokak 1. No. 1I mıı. gll ııil saat 10,30 a talikine mabke. 
aı;ııı.rtımnıu 2 inci dairesinde Hayım me'~ ko.rar verilmiş olduğundan mUd 
Vit:ıli cğlu R:ıfat ve aynı mahallede det! kanun\y"Si içinde itiraz edilmedi. 
Eüvin r.ıımı di~er Avram Muşe aleyh g-ı ve \•cvm ve vakti me·'" cı da bizzat 
lerınc !Hl/1363 ~ 94-2/114 No, lı veya bllvokD.le m:ıhkemcıle hazır bu 
dosya ih açtlan izale! şuyu davasmır. l ıunuımndTğr takdirde gıyaben muh~ • 
yapılmakta olnn muhakemesinde murt.. kemeye dev:ım ve karar verileceği iIA.. 
det.aleyh Rafat ve Edvln Kamhi nam1 nen tebllğ olunur. · 

•• 
lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
CJnıl Klloau Umum tutarı Teminatı . 

Ura ura 
Sljır eti 10.000 7000 626 

.. " ıo.ooo u.ooo 1050 
1 - Yuk:ırdıı miktarları yazılı sığır eti iki ayrı şartnamede olmalc ~ 

re ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmcleri 6 nJ.san 942 pazartesi gUnU fi' 
at ııs ve 16 da 1zmitte tersane kapısındaki komisyon binasında yapı!acşlV 
tır. 

2 - Bu işe ait §nrtns.meler bedelsiz oıarak komisyondan almabilir. , 
8 - Eksiltmeye l§tirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun isted~ 

ticaret vesikalannı "9 yukarda yazıh teminatlarlle birlikte tanzlm edece!' 
ler! te!dtf mektuplıı:rmı belli gila ve saatlerden tam bir saat evveline ı.tad,J 
komisyona \'ermeleri. (S69S) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_...): 
lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Beton isi inşaatı 
1 - Muhammen bedeli 16318 lira S) kuruştan ibaret olup yaptmlacak t' 

ton işinin pazarlık eksiltmesi ı nisan 1942 çarşamba günU saat 1' 
!znıitte tcrsııne kapı.sındalti komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Teın;natı (1223) Ura (91) kuruştur. Bu !~e ait fennt, hususi !:artnıtıl' 
ve projesi komlayonda görülebilir. 

S - Pazarlığa iştirak edeoek taliplerin bu i~lerle ilgili olduklarına dair f 
zsrlılttan bir hafta evvelki tarihli Nafia mUdUrlUklerlnuen e:ıliyet 1 

mahıı~lt emniyet müdür!Ulderindcn al:ıc~:,ı::ın hUsnühııl \'es.kalarını 
yuknrd:ı yazılı temlnııtlarUe birlikte ~ııı gün ve saatte komlııY"' 
m~r:ı.cıı.:ıtııırı. (8862) 

rmut; .. 3iR MUHASiP ARANIYOR~ 

1 
U"ulü mu.h::ı.sebeye ,·akıf ve daktilo bilir kırk yaşında.o yukan oıacaı.--tı 
Ta!lpl.-rln li:ı"nköy tzmlrll oğlu ban n.ltmda A.R.G. tfcaret evıııt 
Nn. 9 m•ır.a~'\t. ~ 

P"A@ AHA ff • ili "MWM&SiM :_;/ 

--~~--~.,......--~.,......~-

• • 
ışçı aranig.or 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel isletmeleri 
Umm·~'l I"· :;:;; :lürliioiinclen: .ıı.tl 

ld:ır.41·~ Şi,,ll t:ı;alrh:ı.ne::ıi !çin lmtilııuıda gi:ist~recekleri C'hllyet.e ~· 
saatte 35 kurı..-, kadar ücret verilmek suretile 40 soğuk demirci ve t.8~1) 
3 lenekecl, 6 tornacı, 3 bobl;ıör ve 3 elektrikçiye ihtiyaç vardır. O' 

Asl~Jrli:t:e aı.l:{nsı bulunmıyan ist~kll erin n\1fus hU\'iyet cüzdanı, ıııı1 
nülıal · kA;'t · dı ve şimdiye kadar çalrşmış oldukları müesseselerden s.Jtıl ,_I 
!yl bizrn~t vos!kaları ve llti~cr fotoğı·aflıırile birlikle idarenin Metrl) : 
zemin kutındnJti {Zatlşleri ve Sicil MUdUrlU~U)ne 4,1,942 gilnG. saat 1 

mUracaatlrı lüzumu bildirilir. (3900) 


