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~sA vı AçıK Milli Şefimizin d "ye vekm-•ınfliliz tayya-•Ingiliz tayya. 
Sovyet 
Rusyanın 
Protestosu -·-
S ovyetler birliği, Bftk

reı elçisinin Roman
Y• hariciye nezareti nezdin
de, komouistlik behanesi 
ile birçok inunların tevkif 
~dilm~lerioi, Romanya mat 
l>uahnıo kullandığı aleybda
raae Jisauı p. otesto ve dc;
-.ir mulıaf11 lejıyonerlerioin 
tunarıkça hareketlerine bir 
•ibayet verilmesini talep 
etmesi Romanya kadar Al
tllaayaaın ıiyati mahfillerin
de ciddi tesirler •e akisler 
Lırakaca;ı muhakkaktır. 
ll•hakkak olan bir ıey da
laa Yarsa o da b11 timarı k 
9e cir'etkir lejiyonerlerin, 
laer yaptıldarıaıl Almaaların 
İflal kuYYetleriae ıl•ene
telıı: yaptıklarını it.Mı ede
eek bir taYJf takınmalandır. 
tlerkesia b• kanaati beıle
lllesine ıare Berlinia bu le
jiyoaerlere daha ne vakte 

lcaclar ba tekilde hareket 
etme._._ ••uacle edile· 
eektir? . 

Bu sualin cewabını, So•
Jetler Birliii tarafından B&k
fefte yapılan ba ıon ıicldetli 
tetebblı&n birlinde basıl 

•deceği tesir Ye akılllmel
tlir. 

Biz öyle zannediyoruz ki 
41manya Vişi hükOmetiain 
Jardımıaı elde etmek için 
bir çok kombiaoıonlar ta
laYYm etti;i bir sırada, bir 
~ok itlerini ve fiituhahnı 
Soyyetlerin yardımı sayesin-
de baf8rabilclijini hatırlaya
rak Romanyadaki Sovyet 
'lfuıanan kırılması için bu 
timarıklana kulaiını bük
lll~k llıumunu derk edecek
tir, 

SIRRI SANLI 

Yeni iaşe 
teşkilatı 

Ankara (Huıusi) - Tica
tet Yeklletioe bağlı olarak 
\aratmakta olan yeni iaşe 
t .. kilAb ilk it olarak ekmek 
llaeıeleıini halledecektir. 

--o--
Ptlacar Harici-

ye nazırı 
Badapeıte (A.A) - Macar 

ilericiye nazın Koat Çaki 
t..ıtahğı dolayııiyle iıtenilen 
-•ıaniyet Kral naibi tara· 
itadan kabul edilmittir. Ha
tieıye neaaretini NfYelril 
ltoat Telelri bakacaktır. 

mutat ziye- miz iy·leşti ı·elerinin mu- releri Venedik 
fetleri vaffakiyetli mıntakasını da 
-11!1!-

Ankara - Mılli Ş f İs
met l önü dün akş dıtn 
itib.uen Ça kaya l öşkünJe 
muayyen k$arn ziyafetlerı 
v rmeğe başlanıışlard r. Dün 

akşam Mechs Parti gru un
deki erka ı de vetli idi. Bu 
akşamki :ıiy~fette m cıs 
encüm ·~ reisleri davdli r
lt>r. _ _,su 

wozw 

Büyük va an
perver Namık 

Kemal 
--o---

Ankara (A.A) - Büyük 
vataapener ıair Namı~ Ke-
malin doğumunun yüzüne& 
yıld6ntim6 münHebetiyle An
kara Halkeviade bir mera
ıim yapılmııtır. 

Maarif müsteşarı lbıaa 
Songo, Namık Kemalin lıaa
tıralarını ve Numan Mene-

mencioğlu da ovakitki ağız
la ıiirler okumuı ve ~ok al· 
kıılanmııtır • 

--o--

Polonya o du
ları başkuman 

danı kaçtı 

Polonya hariciye nazm 
8. BEK 

Bükreı (A.A) - 1939 ey
lôlunde Romanyaya iltica 
etmiı olan eski Polonya or
dulan baıkumandanı bir şa
toda ikamet ediyordu. Ma
reıal her ıabah polisin ne
zareti altında ıato civarın
da bir gezinti yapmasına 

mtbaade edilmişti. Mareııl 

çarıamba g&nü sabableyi.n 
ıato civarında duran bır 
otomolıile atlıyarak ortadan 
kay~lmaıtar. Peliıler •a:ıi· 
yeti derhal etrafa ta•İ• et-

Ankara - Bir müddenberi 
rahatsız bulunan Adliye ve· 
kili B. Fethi Okyar iyileşe
rek bugün vaz.ifeıine başla
mışhr: 

Grazyani ln2i
liz kuvvetleri
nin üstünlüğü
nü ve hazırlık
larını itiraf etti 

Londra (A.A) - Afrika
daki İtalyan başkumandanı 
general Grazyani 8. Musso
liuiye gönderdiği raporda; 
İngilizlerin motörlü kuvvet
lerinin ve dört kıtadan top
lanan askerlerinin kuvvet ve 
şiddatinden bahsetmekte ve 
italyaaların bazırhklarıaı it
mam etmek üzere olclukları 
ve nakliyat kamyonlarının 
yetitmelerini bekledikleri bir 
anda baskına uğradıktan 
sonra hezimetin baş göster
diğini izah etmektedir. 

Bardiyenin 
Zaptı Bıkleniuır 

Kahire (A.A) - Bardiya 
şim.li İngiliz ku\ vetleri ta
rafından tamamen muhasa· 
ra edilmiş bulunmaktadır. 
Bardiyanın zaptı zaman me
selesi olmuştur. 

miılerse de otomobilin izini 
bulmak kabil olmamışbr. 
'Batkumandanın Bükreıte 
saklanması, in2iliz ve Ame
rikan pasaport kullanması 
muhtemel dır. 

ihmali görülen poliıler 
tevkif edilmiıtir. 

Mareıahn ilk defa kaç
masını İngiliz radyosu ver
mesi şayanı kayıt g6rülmek
tedir. Polonya hariciye na
zm B. Bek t• me-.kaf bu
lauduiu yer sıkı bir taraa
ıit altına alın•ııtır. 

akınları deva· bombal maya 
med·yo m vaffak __ .._ 

Londra (A.A) - Hav 
ku~vet mıı B'ngazi il 
Harikaya bücuın ederek 1.:>0 
metı eden m tr ıyöz t.; ateş 

dınış r ve Bi::ıgazinio dalgl\ 
kı anına ve barp gc ıkri 

yakınına iki bomba düşmüş 
ve yangınlar çıkar mışlır. 

Tobıokta bir düşmaıı tay· 
yaresi alev içinde yere dü 
türülmüştür. 

Cenubi Arnavutlukta da 
Savantipiadeki tayyare teıek 
kBlüoden bir tane ve bir 
bombardıman tayyaremi:ı de 
bunlardan daha iki tanesini 
düıürmüşler ve Aımarada 
da bir fabrikanın atelyöıü
nü y~kmağa muvaffak ola· 
rak üıleriae dönmiitlerdir. 

--o--
Meçhul 
Tayyareler 

Sısaka iki bomba 
attılar 

Belgrad (A,A)-Dün gece 
saat t,30da milliyeti meçhuli 
tayyareler tarafından Soaak 
üzerine iki bomba atmıılar
dır. Tahkikat açılmııtır. 

oldular 
--o---

Lo dra (A.A)-Tayyare• 
rimi:t alk d fa olarak ula

şılmaz zannedilen Venedik 
mı takassna bir akın yapa
rak gidilmesı ve Milanodaa 
daba çok zor olan yeni bir 
seyrisefc.::r meıeJesi haJlet
mağe muvaffak olmut •• 
hedefe vararak petrol tu
fiyebanesine b&c•m etmit
tir. 

Karanlık bir geceden IOB· 

ra Adriyatık denizi tberia· 
de bcrra k bir havada ela 
petrol taıf iye depoluiyle 
dokları ve fabrikaları m•
vaffakiyetle bombalamıılar
dır. 

o 

Lord Halif akı 
Amerika bü

yük elçisi oldu 
-o--

Loadra (A A) - Hariciye 
nazırı Lord Halifakı Ame· 
rika büyük elçiliğine, hari
ciye nezaretine harbiye aa· 
zarı ve harbiye nezaretine 
de yüzbaıı F orıon tayin 
edilmiştir. 

- __,~'C 

- Kııın lrar &stlade kaynaak ne kadar hoı oluyor de-
ğil mi? 

- EvvelA pek bllyllk ı3zler ılyleyip de tonunda kafa 
ftıtl yavarlaaarak bir çok taraflarını param parça etme· 
mek .. rtiyle .. 



S~HIFE 2 -- (R•llH8 •nl) 

•••••••••••••mınımıımım•• 

I Doktor~un öşesi 1 Bin gazi 
-- -- ---o--- --

Ankara 
Radyosu Iagiliz ordularının ltal-

7aulara Jullana çallana •ı
tıkları Mısır-Libya hududu 
nun ötesinden başlıyan Ber
ka yarımadası; tarilaten ev
velki devirlerde de maruf
hır. Kıtaya Cirenaque diye 
adını veren (Byrene) şehri
le (Dereoice) yani şimdiki 
Binra:ıi şehri çek eskidir. 

Veremli evi de ve 
vere mı· 
çocukl 

muhitlerde 
., • 

rın v ay Si 
---mlll!ll!~---

Ba en büyük bir vazife ve vecibedir. 
lasan denilen m bliık yeni doğduğu 2amııa 
her türlü sevki tabiıden m b umdur. Bü· 
tün mahlôkatta -insandan g yri- en kü
çik yavrularında bile bayatını koruması, 
aevıüneması, tegaddisi vesaire için iisi 
yoHarla geçmiş miikemmeJ sevkitabiiler 
vardır. 

Fakat insan küçüklerinde bu yoktur. 
Onun için insan küçükleri aiğer mahlô
kat küçüklerinden çok bedbahttır, aciz
dir. 

Fakat b~r defa da büyüdü mü zekasHe 
ibtisasile bütün kainatın ziyneti olur. işte 
bu küçüklük devirlerinde iı san yavrusu 
daima muhafaza edilecek, himaye edilecek, 
tehlikelerden korunacekhr. Bu tehlikelerin 
başında da verem hastalığı gelir. Verem 
hastalığının veremlilerin balgamlarındaki 
mikroplar veyahut cerahatle indeki mik
roplar vasıtasile sirayet ettiğine göre arbk 
şek ve şiiphe kalmamıştır. 

P'akat bu sirayet en zi;aı:le çocukıar 
için mevı.nu bahistir. Verem mikrobu ço
cukların bünyelerine çok süratle dahil olur. 
Ve gOnün birinde müthiş bir surette infi
lak etmek için müsait zaman bekler. 

lıte genç yaşta görülen sıracalar, akci
ğer v~remleri ve d·ğer veremler bir çok 
zaman yutulan mikropların husule getirme
ğe baş!adıkları tahribatın tezahllratldır. 

Veremli evlerde bulunan çotuklaruı müm
kiase o mvhitten uzaklaştırılması, başka 
muhitlerde yaşatılarak büyütülmesi çok 
muvafık olur. 

Tababetin bu gibi tnvsiyelerioi ihmal 
etmiyerek ailelerin çok dikkatle takip et
meleri keadi menfaatleri iktizasmdandar. 

Felaket kapıya geldikten sonra telaş 
fayda vermez. 

FA YD LI BiLGiLER 

Y o2urdun y n • bir 
hassası keşfedildi 
Yoğurdun bir çok faziletleri vardır. Ka

na tazelik verdiği, barsakl rı dezenfekte 
ettiği, akşam yemeğinde yenirse uyku ver
verdiği ma1iımdur. 

Bunlardan başka yeni bi hassas1 daha 
kaıfedilmiştir. Sabahları k hvalta olarak 
taze ve tath yoğurt yenirse safra iyi işler 
ve bu saretle cilt düzgünleşirmiş. 

Beyaz ve şeffaf bir tene melik olmak 
isteyenler sababl rı yoğurt yemeli imişler. 

ı 
~ . 

-o--
18.00 Proğı·am ve memle

ket saat ayarı 
18.03 Müaik : Radyo caz 

orkestrası (lbraltim 9ıgür 
i.iaresinde) 

11.40 M&zik : Karışık pr
oıra•·şarkı, t6rkü ve tak
simler 

19.15 Müzik : Tine Rossi 
plakları 

19.3t Memleket saaat 
ayarı ve ajans haberleri 

19.45 Müzik : Radyo in
ce saz heyeti 

20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Müzik : Akordeon 

soloları· Ertuğrul Soysal ta
rafından 

12.00 Müzik : dinleyici is
tekleri 

21.30 Konuşma 
ıl.45 Müzik : Radyo or

kestrası (Şef: Dr. Praeto· 
rius) 

22.30 Memleket saat a1a
rı ve ajans haberleri, bor· 
salar ve fiatleri 

2150 müzik: Cazbant pi. 
23.25 23.30 Y arnaki pıoğ

ram ve kapanış. 

-~-

Kadın 
Memurlar 

Memurin kanununu tadil 
eden 3184 numaralı kanun . 
fiti askerlik hizmetini yap-
madan memuriyete alınan 

lise ve bu derecedeki mek· 
tep mezunları içın 3 senelik 
bir namzetlik müddeti ka
bul etmiştir. 

Maliye vekaleti lise ve bu 
~erecedeki mekteplerden 
meıun olan kadınların bu 
hüküm müvacehesindeki va
ziyetlerinin ne olacağını 

tetkik etmektedir. 

Havali, büyik Iskenderin 
ilimiinden sonra Batlamyo · 
se'in ve sırasile Rom;lıfarın 
Şark imparatorlyğuaun, E

me~ilerin, Abbasilerin, F 3.

timileria, EyyubHerin ve 

Meml~kilerin eline geçmiş, 
nihayet Kunni Süleyman za
maomda tıırafımızdan zap
tediJmişti. 

Uzun yıllar hususi adeta 
imtiyazlı bir tarzda idare 
edildi. 

1830 da yeui teşkdit ya
pılar•k yarımada müstakil 
sancak, Trablusgarp da vi
layet şekline sokuldu. 

Bingazi sancağı, Derne 
Merç ve Ucle kazalarından 
teşekkül ediyordu. Bingaıi, 
büyük Syrte körfe&i kıyısın
da. 20 bin nüfuslu, ticaret
grh bir şehirdir. 

1911 de ltalyanların teea
viidinden sonra, bu toprak
lar Tlrkün nice yiğitliğine 
sahne oldular. __ .,, __ 
Gemilerdeki 
tabakların 

sayısı 
Büyük bk trasatlantikte 

yolcular için bir çok tabak
lar ve çat 1 kaşıklar vardır. 
Fak•t bunların sayısı ne ka
dar tutar bilir misiniz? 

Bu tarzda gemilere bu ka· 
bil eşyaları satan müessese
lerden birinin müdürtioün 
ıöyl.ediğiııe göre, 60 bin ta· 
bak, 40 fincan ve 20 bin 

bardakmış. 

,~~~·-····~~~-········' 
!ELHAMAA Sinemasında! 
ı Bıi°ğÜa matinelerden itibaren •ı 
ıonnyayı ateşe verip milyonlarca insan kanı akmasma se· 
ı bep olan büyük harbin menteini, içyiizfiııü bütün çıplak-: 
ı lığı ile takdim eden Muazzam Fransız Filmi ( 

JSAL T ANAT. KURBANLARlf 
ı Yaratanlar -Edvige FeuilJer~ Jobn Lodge ı 
ı F oks jurnaı.la en son ve mühim haberler.. ı 
ı Seanslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da baılar ı 
:cumartesi ve pazar glhıleri 11,30 ve 1.,0da başlar. ı 
ıoikkat: Haftanın her günlinde ilk seanslar ucuz halk ı 
ı matinelcr?dir.. · ı 
l. Fıatl ri • ı11 ·vki 20, BaJkou 25, koltak 30 kuruştur, ı 
._~~ ............ 1~-. ..... ~ ........ ~ .. ~ .... , 
·•~o0o·~., .. V1>...,.. • ..,. 

ıT«r yyare Sinemasında TEL: 3&4&f 
ı BU HAFTA ı 

ı Türkçe Sözlü ı 

i İSTiKLAL KAHRA.MANi . i 
ıKahraoıavlık - Ceogavedik ve vabırıperverliğin parlak ve ı 

I 
ı c;enlı bir timsali olan şah ser ı 

ı Aynca: Karmcah Dolap "Giilünçlü komik., ı 
:v nkınşark (fngiliı-İtalyan) barbına ait son 3 no.lu haberler: : 

Ku•aı ve Mobilya Boyaları geitli 
(Telefon 3882) 

: Matineler: 3-5-7-Ye 9,15te : 

ı ••artesi ve Pasar flinleri 1 de iliY• seaası ı ................ .. ................................... .. 

25 ı.c1 KAIJ• 

(31) Yazan: Halil Ieki Osma 

Esrarengiz seyahatler 

Doktor lriebl vı miı Katarın 
Maoa Almanua uoıundı ___ .. ___ _ 

- Elbette bunların pek çoğunu da yal• 
nız aşınasınız. 

- Ö ılesi de var. 

Dedi. Güldü. 

Boyenia gözlerinin içine dikkatli Wr 
baktı. 

Boose sırıtma ıuretile giilerek deYalB 
etti: 

- Öyle ise, fronlayin, bu 
arasında tabii yüksek meYki 
pek fok nafiz kimıeler dahi 

Naya? (değil mi?) 

aıınalan aıı 
sahipleri de, 
••c•tt111'. 

Genı kadın blyiik ve cevval paleri•İ 
bir kat daha aıtı. 

Masada çorbaıiyle meır•I oldui• •• 
etlilen Memel ban•• farkına Yartlı. 

Boni söıiioe devam ederek: 

- Bir ıok mebuı, biiylk rltltıJi uWt 
doatlarıaız vardır? 

Tabii bunlar da bahriyelidirler. •ejil 
mi? Matmazel? 

Matmazel Katerin Mior bu ardı ardıa• 
kesilmiyen sorgulara düıiiomeden taıınma-

dao vereceği ceYabı tayinde mifkll bil 
mevkide kaJmışta. O kalar ki aefeıi itil• 
daralmıştt. 

Hiddetli bir tawarla: 

- Likin ne gibi? 

Diye bildi. 

Booini kadına eğilerek: 

- Biı: her şeyin farkındayız. Tamahkir 
lığınızın minisını biliyoruz matmaıel. 

Siz bize pek faydalı olabilirsiniz. 
Meseli doktor Gribel gibi. 
Güzel kadın bu esnada itıkı doktorda• 

imdat bekliyormuı gibi gözlerini oaa , •• 
virdi fakat onu yemeği ile meığal l»ald•. 

Boniye cevap verdi: 

- Ah. ... Ben... Ha? Siıe faydab... Ha? 

- Evet Fronlayin. 
- Canım nasıl? Ne suretle? Nerede? 
- Sizin Amerika kara orduıu ve bala-

riyesi zabitlerine az maaş veriyorlmr. O•
ların borcu çoktur. 

Fakat efendim, makıadınızı bir tirli 
gene anlıyamıyorum. Me,eli? 

- Aohyamıyor musunuz? 
(BoDi kollarını masaya dayayarak) &yl• 

ise açık söy iyeyim: 

- Siz ıüıel, genç, sevimli, hatti o k•" 
dar ki bfr erkeğı çıldıdacak ltaclar Wt 
cazibedarsınız. 

Vaşiogtonda şüphesiz nofiz doıtlarıD•• 

var. Eğer isterse-niz bunlarla müeseir 19l\• 

nasebttioiz olur. Eğer güzel bir ev, yahot 

bir ş to kiral rsauız, etrafınız şirin •• 
dilber kızlar toplarıapt%, misafirlerinize bi

ralar ıaınpanyalar ikra• ataui.ı .•. 

-E>-~a•IT~ 



illi! 

·--~ -···~ .... 
(Hallrın Sesi) 

Zavallı önrıercik• Hayatta muvaffakıyet sırlarından : 

Dehanın __ _,,,,---..·~~- ---~ 

y ağmor sicim gibi dur· 
mıdan yağıyerdu. 

Havanın yağmurl• olması 

akıam karanlığını erke•den 
ıehrin damlarına sermiıti. 

Gözleri yaimıakta olan 

yağmura kinle bakan. 1!•plak 
ayakh •e fistü baıı pejmür-

Ya:ı :an: Niyazi A&;.n 
mış ol an annesinin 'kansız 
sarı b ~nif . .di yüzüne hasretle 

:. baka ı ı~lr.: 

- ~~~lJsıo, iyileştin mi? 
~ar Af;tll'dn? diyecekti. 

"Darı. llünyada annesinden 
b aık .. "iıiç bir kimsesi yok· 
t .11. 

de küçiik bir ya•rocnk, kaç 
saattir bulunduğu sa~ağın ( Kiifük yaşta yük taşıva 

lı;aşıya sırb nasır tutmuş ku-
albnda yağmurun di•1mesini J 
beklemiıti. 1 

lübenin içindeki hayatı ya-

şatan. kulüb~.oirı içindeki 
Çıplak ayakları suyun. 'Ve 1 

çamurun içinde m< tsmcı~du .• 

Soğuktan titriyordu, fakat 

hayatı yaşatan Ömercik, 
aklıua gelenleri söylemedi. 
Mum Yanınca annesi: 

o tabiatın ıoğuğundall, yağ- 1 
1nuruadan hiç korknı~ıordır, 

- Ömer, bugün geti rdi· 
ğin paraları say, dedi. 

ka~ saattir _!ağa~ -~~!~'~!.,. ı 
baıün onun :ve amue11nın Zavallı Ömercik bu sö:r:ii 

duyunca, bu akşam bari ol· d • ı· ! hayahna ku etm11 1>~ 
sun dayak yememek ııın 
•naesiae ne söyliyeceğini 
şaşır1111ıtı • 

Kendisi b• ıece •l- yata
bilirdi. 

Ya aaneai!. 

ili bot ••• .tıw••••• ,._ 
........ diye .. ae- Mw•cek
ti. 

Hele baıl• bet k.ar111 l>i-

B~ı döndü. $a an ölmek 

ı itin ~ırpınıyordu. Sabalatan-

b.eri açhktaa rözleri karar
ı Allıştı, şimdi bir de dayak 
i 'Y•rse. 

Je .._•••matlı; bef lluaı 

iti• taşıyamyacafı bir Y'iki ·ı 
latım•i• raaı idi; pal kör 

olaaa aaaki •iç kimsenin. 
lıa .. la ihtiyacı yok. 

Dayak yememek içia ağ
lıya ağlıya: 

- Anneciğim, evden çık· 
tım, şehri baştan başa do· 

Akbaa anne1i ı•hlilrtı ! 
l.albi ıarpıyor, p.aleri Y•ffı· 
nyerda. 

y •imar diaeeeği yeri~e, 
ldeta barda~tao befa111wa
ııaa yağıyordu. 

Hava b&ıbütla karaı mı -
İ• baılamııh. 

Haıta annesi aklına gel -
di. Belki annesi dihr getir
diji otuz kuruıun bepıini 

barcamamııtır lmidile boş 
Yere beklemektenıe, (mlta 
•nnemi doya doya ılrlr8m) 
tliye yola koyuldu. 

* ... . 
Yıkık dıvarh, tenke ka

Jıh kaJabeden i~eri f.'İrdi. 

küfeaiai her zamanki yerine 
.lc•ydu. 

An ueıi yatakta yatıyerdu. 
Otlunun geldiJini doyan 
lıasta kadın: 

- Ömer, geldim mi? de
di. 

Bugiin hiç para kazanaıa
~ığını gizlemek iıtiye titrek 
Lir ıule: 

- Geldim anneciğim. 

- Ôyle iee şu mumu 
Jılk. 

Daha yedi yaıına ıirme
lbiş olaa kiJiik Ömer, el 
l'ordamile mumu bularaık 
Yaktı. 

laştım, hiç kimse yük taşıt
madı; yalnız timan bir adam 
yarım çuvaldan fazla bir 
y&k verdi; yik çok ağırdı: 

- Amca, dedim ben bu
nun hepsiai birden götüre· 

mem, iki defada göH1.,.eyhn 
dedim. 

O, hayır olmaz, de~i ve 
yükü taksi ile göt&rd&. On
dan sonra yağmur yağmıya 
baıladı, saatlerce yağmurun 
dinmesini bekledi..u. Ha•a 
kararınca eve geldim. 

-Sonu var-

Deve Kuşu 
budala bir 
hayvandır 

-o-
Deve ku§unun dimağı, vü

cücudiin&n 1200 de biri ka
dardır. Bir misal olarak söy
liyelim. Bir papaı-anın dima
gı vücadüniill sıkletine nis· 
betle 45 te birdir. Dimag 
sıkletinin vücude nisbetıe 
azlığı deve kuJuaun diğ.er 
hayvanlara nisbetle çok bu
dala olmasına sebebiyet ver
miştir. 

-----------.. .p- - -

Dr. Fahri Işık 
lzmir Mı:mleket haıtaaeai 

Rontken mOtebaeaısı 
Routken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 
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l 
~~~~nımmı~~-

l>oJıi ile alelade adam arasında ne fark vardır? Bu 
suale ruhiyat ilmi gayet kua bir cevap veriyor: 
Dehanın aırn yalnız bir noktadadır : Zekayı 

biT teh şey üzerinde teksif edebilmek ve 
hiılii.n maner1i kudret/erimizi bir 

arada kullanmalr .•. 

-2-
E!!lcilerin gaşy ve p y· 

gamberl1.:rden bahseder en 
vllhy dedikleri Ş('Y de, zıb
nia bu bir şey üzerhıde te
kasülünden başka bir şey 
olmasa gerektir. 

Estetikte sympathie sym
patique deuilen şey yani 

sınatkarın hissetmekte, gör· 
mekte veya duymakta otdu
ğu şeyle nefsinin birleşmesi 
de ayni ruh halidir denebi-
lir. 

I,i bu kadar metafizik 
değil de biraz daha pratik 

ı:ııanada alırsak, mu•affaki

yetin urrını yine fikrin te
kisüfiinde buluruz. 

Bazı kimselerden bahse
dildiğini işitiriz: mesali ken
disi doktordur, fakat ayni 

zamanda piyano da çalar, 
resim de yapar, ıiir de ya-

zar ve bu sahalarda da ha
kikaten muvaffakiyet gös
terir. 

Fransız kadın muharrir
lerinden Lucie Delarue-Ma· 

rdrus Güzel sanatların be

şini birden kendisinde top

lamış bir sanatkardır. Şiir 
yazar, hikaye yazar, çalgı 

çalar, resim ve heykel ya· 
par. 

Bu gibi in1anları siz de 
tanırsınız Yeya işitmişsiniz
dir. 

Onlarda bir deha olduğu
na mı hükmetmemiz Jizım? 

lsteneniz edebilirsiniz, fakat 

dehayı yukarda tarifini ver

diğimiz manada almak şar

tile yani dahi, bfttün zihni· 
Iiİ uğraştığı bir iş üzerinde 
temerküz ettiren adamdır. 

Binaenaleyh şu veya bu 
dahiye gıpta etmekte haklı 

bile olsanız kendi kendini
ze acınmıya hakkınız yok
tur. 

Siz de bir iı veya sırası 
ile bir kaç i' üzerinde bü 

tün zihninizi topbyarak ça
lışabilirsi oiz. 

Vakıa her istiycn dahi 
olur demek istemiyoruz.Şüp
hesiz ki büyük eserler vü
cude getiren büyük kimse· 
ler nadirdir ve muvaffaki-

yetlerhadeki •ır bir tek ola· 
rak hüllsa edilemez. Fakat 
OQ(ar111 dehasının kaynağını 
"yaradıhtlarındali:i müsieana 

YAZAN : Vahit Gültekin 

f kabiliye ,, gıbi ı(ll1!Vhum sPy
lerd n ziyade, yetiş eL.rin 
deki şer"itt bi işı düşünüp 
t&tbik edişteki t rzlarıc t1 

görüş kuvvetlerhıde bulmak 
mümkündi.ir. 

O halde muvaffak olmak 
içio bir işe-bizim tabirimiz
le- udört eJle,, sarılmak li. 
zımdır. 

Hatta bu işin hakikaten 
alika~ızı çeken bir iş ol· 
ması da lazım değildir. Ru

hiyatçıların kaidelerine göre 
alika fikrin temerküzünü 
temin ettiği gibi, fikrin te· 
merkiizl Cle alikayı temin 
eder. 

Bir ite dört elle sarılmak 
ve bütün zihin kuvvetimizi 
onun üzerinde temerküz 

ettirmek, bilhassa ihtisasa 
kıymet veren zamanımızda 
elzemdir. 

Bir iş adamının etrafta 
daima değişen şerait, dai
ma llareket halinde olan 
muhit içinde ele aldığı işte 
muvaffak olması için bütün 
zihnini bir nokta üzerinde 
teksif etmesi lazım değil 
midir? 

:ürültülü bir cadde üze
rinde çalışıyorsanız, odanı
za girip çıkanlar, etrafta 
konuıanlar çoksa, önünüz
deki işi bataıız bitirebilmek 
için ı:ihniaizi o iş üzerinde 
temerkuz e tirebilmeniz li
zım gelmez mi? 

Bu de, yukarda söyledi
ğimiz gibi 'Çok zor bir ıey 
deği'dir. 

Dikkatinizi bir noktaya 
teksif etmek, alakanızı onun 
üzerine çekmtye kfifidir. 

Büyük sanat eserlerini 
daima bu şiddetli alaka do· 
ğurmamış mıdır? Bir .eser 

üzerinde senele~ce uğraşan 
sanatkarın dehasını onun 

bu "kendini bir işe veriş,, 
halinden daha iyi ne izah 
edebilir. 

O halde dehanın 

her şey.den evevvel 
aramak lizımd11. 

-SON-

sırrını 

arzuda 

Bir fıçı şaraba 
b•r .insan 

1692 senesinde Virjiayada 
bir sir veyahud da karısı
nın değeri, bir fıçı ş rapla 
ödenebilirdi. 

l'firi k.ııaQhk kulnbeuin 
i,i titrek mum ziyaıile ay
~•alanmıfb. •:a•• MiLLi PJy ANGO BiLETLERiNiZi 

=- TM !il ·- zızcao 
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/oÜngada Neler Olı 
lt758te Fransı 

1 " Hollanda 
f losu u nası 

e e e çirler 
1795 s n sinde Fransızla 

Ho landa ftlosunu eseir et 

mitlerdir. Fransızlar bu mu 

-saffa ıyeti keedi kuvvetle 

rine değil, denizin Ctoumu 

ve Holleoda fılosnua bozla 

arasında mahsur kalmış ol 

masına medyundurlar. 

-o-

Sirakülas hapi 
hanesi nasıl 
inşa edildi? 
Afrrikadaki me~bur Sira

külas şehrini inıa içia kuUa 

adan taılar1n çılıarıldıtı tat 
ocağı, kayalar arasında bl· 
yük bir kovuk husuJe getir
mişti. Bilihar burası Sira-

külas şehrinin umumi hapis
hanesi olmu.1tur. 

-o-

Başları sepeti 
rahipler 

Japouyada bir nevi klir
uet çalan rahipler vardır. 

Bunlar başlarına sepete bea 

zer bir takım serpuşlar giyer

ler. Bu serpuşlar bütün yi1z

lerini örtmekte ve tanınma

larına mani olmaktadir. Fa
kat onlar sepet serpuılar-

daki göz deliklerinden bak
mak suretiyle karşılannda 

bulunanları görebilmektedir· 
ler. 

_,,_ 

100 yaşına ka
dar yaşıyanlar 

Yüz yaşına kadar Y•llY•D· 
ların ne kadar olduğunu be· 

saplıyan bir Amerikalı iıta· 
tatistikçi bunların ancak ı.oo 
binde bir oldukları netice
sine varmıştır. 

Ho landa ka
dınlarının 
temizliği 

Hollanda kadınları fevka

lade temizdirler. Yalnız ev

lerinin içini muntazamın 

temizlemekle iktifa etmeı, 

ayni zamanda evlerinin dıı 

duvarlarını da silip temiz· 
lerler. 

( o '* 

DET) Zathreedn haata yatan 
iti, dtri ve ltir kemik kal- Ki111iaclıa altaıı) Çorakliıpı l?oliı merk11i karıısı Noı 864 'Hasıa Tıhsia ÔAdor Tolefo11 3497 
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Şimali Afrika-• Yeni Model 
dan Royteri seri ateşli 

tltlltkın S-1) 

r ,m ~tr.+:tm ss=ır • 

1 Ü ŞEHiR HABE~LERI ~ 
lln &::ıt:::a kt:::a~~ 'liö":9'2 

muhabiri b ·ı- Yunan ' top arı 1 SPO 
diriyor 
--o---

Kahire (A.A) - Royterin 
muhabiri bildiriyor: 

ltalyan aradsinde İtalyan 
tayyareleri artmaktadır. Fa· 
kat tayyarecileri• maaeYİ

yatı ~ok beıukt•r. 

Britanya imparatorJuğuıı

dan, Kanadadan ve Hindis • 
tandaa mütemadiyen tayya
reci ve diğer kuYvetler gel
mektedir. 

Bir Kanadalı tayyareci 
yaloız başına 8 İtalyan t y
yaresi düşürmüştür. 

Yddırım harbinin başlan
gıcıodanberi 40 italyao tay
yaresi tahrip edilmiş ve bar
brn başla11gıcındanberi 70 
tayyare düşürülmüştür. 

-----~---

Sovyetler bir
liği Romanya
yı protesto 

etti 
-o-

Bükreş (A.A) - SoYyet
ler birliğinin Bükreş elçisi 

Romanya hariciye nezareti 
nezdinde bir teşebbüste bu-

lunarak Romanyada tevkif 
edilen kimselerin komünist 

hareketiyle hiç münasebet
leri olmadığı halde komünist 

olarak takibata maruz kal-
malarını protesto etmiştir. 

Elçi ayni zamanda Rumen 
metbuahnın neşriyatını da 
protesto etmi~tir. 

Soyetler birliği, Demir mu· 
haftz lejiyonerl rinin muzır 
hareketlerine nihayet veril
mesini istemektedir. 

Zannedildiğine göre bu 
teıebbüşün yapılmasına se
bep son günlerde otuza ya· 
kın yahudinin komünist ola-

rak tevkif edilmeleridir. 

Amerika 
zeteleri 

• 

ea
cevap 

verıyor __ ,, __ _ 
V aşingtt; a ( ~. A - 5:, . 

A!man te d tleri Johyı ile 
Amerikan gazetelc:ri şöyle 

cevap vcrıuektedirlc : 

"Alman bloflarme Lulak 
açacak hiçbir Amerikah 
mevcut dt:ğildir . Bu tehdit
ler biçblr zamau ingiltereye 
yapılmakta olan yardımlara 

ı tesir etmiytccktir. 
Almanlar gföıtahlı laıında 

devam ede dursun! · biıl ri 
siyasetimizd\!b hiç oir lılu• -
••t ıeviremez. Atlantik de
nizi büyiik dost devletin 
eDade ktl•c,kbr.,, 

--o 

Manastır (A.A) - Arna
vutluk hududundan bildiri-
liyor : 

Y noanhlar yeniden yeni 
model seri af etli toplar ge
tirmişlerdir. llu toplar uzun 
•esafeleri bQ •bardıman et
mekte4lir. 

ltalyan hıy ya releri bu top
ların menileı izi arışbrmış

larsa da araclıkJarı bo,a git
miştir. 

Dün lt.ıfyanlann hava top · 
çusu ateşhriain çok şiddetli 

olmasına rağmen Yunanlılar 

kahramanca müdafaa etmiş 
ler ve yalnız İtalyanların ba-

zı sip~r ve mevzilerini zap
tedmişlerdir. Siperlerde don-

muş olarak ltalyan askerle
ri de bulunmaktadır, 

--o---
Bir yobazın 
marifetleri 

lstanbul - Fatihte eski 

•aizlerden 85 yaşınde Süley
man adında bir ihtiyarın 

evinin tekke olarak kullanıl
dığı öğrenilmiş; evi basılmış 

cürmümeşhut halinde 4 kiti 
ile beraber yakalanmı~tır. 

---o--
Mahkumlar ça

lıştırılacak 
--o--

Nafıa ve Maliye Vekalet
leri bütün mnbkfımlaran dev· 
Jet nafıa işleı inde çalıştırıl-

masını temin maksadiyle bir 
talimatname hazırlamışlardır. 

Talimatname pek yakında 
tatbik edilecektir. 

--o--
Romanya ha-

• • 
rıcıye nazırı 

Belgrad (A.A) - Royter 
bildiriyor: Romanya hariciye 

nazırının istifası biıçok tah
minlere yol açmıştır. 

---o---
ıaıılıların 
---o--

, a dı ları esir 
aras nda ikide 
yarbay bulun

mak tadır 
--o--

Atina (A.A}-Bütün cep· 
belerde Yunanldar düşma· 
mu mukavemetine rağmen 

pü .. kfüt ... ıekte Ye yeniden 
eair ve barp leva:ıımı almıı

lardar. lıirler in armsında 2 
de yarbay bulunmakbuhr. 

HABERLERi 
Dün lik maçlarına Alsan-

cak stadyomunda devam 
edilmiıtir. 

Altay - Ateşi 0 -4, Gözte
pe - K.S.K. fı 0-3 yendiler. 

IstanbuJ - Dön Şeref 
stadyemanda lik maçlarına 
devam edilmiı •e Fener ta
kımı 0-2 Galatasarayı mai · 
l6p etmiştir. 

--o--
Kömürcü Yu

suf adalet 
huzurunda 
Anafartalar caddesinde 

kömürcu Yusuf Tuf.-n kö
mürün kHosunu 10 kuruştan 
satarak ihtikar yaptığından 
adliyeye verilmiştir. 

---o----
Hindistan dan 
bir milyon 

çuval geliyor 
Hindistana sipariş edilt.n 

çuvallardan 60 bin danesi 
daha Mersin limanına gel
miştir. Diğer bir milyon çu· 
val da yakında gönderilecek 
ve memleketimizdeki çuval 
buhrabı ortadan kalkmış 
olacak tar. 

--·---
Kömür 
İhtikarı 
Şehitlerde Hasan oğlu 

F ehminin körnürü 1 O kuruş 
gibi yüksek fiatla satmak 
suretilc ihtikar yaptığından 

yakalanmıştır. 

--o--
Yaralamaia 
Sebebiyet 

Çoralıkapı Gaziler cadde
sinde Mehmet oğlu şoför 
Enver, idaresindeki otomo · 
bili Ali oğlu 9 yaşlarında. 

lbrabime çarptırarak hafif 
surette yaralanmasına sebe
biyet •erdiğinden yakalan
mıştır. 

--o---
Fehmi 
Karhan 

Kütahya defterdarı B.Ha
san Fehmi Karhan validesi· 
nin vefatı üzerine şehrimize 
gelmiştir. B. Hasan Fehmi
ye baş sağhğı dileriz. 

--o--
Az daha ze
hirleniyordu 
Çorakkapuda menzilhane 

sokağında 33 numaralı evde 
oturan 28 yaşında Zehra 
iliç yerine yanlışlıkla tente
riyot içtiğinden zehirlenme 
aıllimi g6rftlmftş ve derhal 
haıtıbaneye kaldırıllnuıtır. 

lngilterenin 
merika~va 

• • • 
Slparış 

Eondra (A.A)-Deyli tel
graf gazetesinin Vaşington 
muhabiri yazıyor : 

Reisicumhur 8. Ruzveltin 
talebi üzerine lngiliz satın 
alma komisyot. u barb mal
zemesi sipariş!erinin liıtesi.

ni bitirmiştir. Siparişler 7S9 
mily•• İngiliz lirası tatmak
tadır. 

Ve kısa bir zamarıda A
merika endüstrüsü tarafın
dan yapılacaktır. Maliye na
ıırı Morgentav gazeteciler 
topl1!ntisında demiştir ki : 

Bu liste 300 milyoıı lngi· 
liz lirası tutan 12 bin tayya 
re, 25 milyon İngiliz lirası 
tutan 60 ticaret vapuru ve 
435 milyon ingiHz lira kıy
metinde de top ve tank 
vardı. 

Bu sipa,.işler hakkındaai 

mukavele 8. Ruzvc::ltin in
giltareye yardım projesi par
lamento tarafJndan tasdik 
edilince imzalanacaktar. 

B. Mortentav bu 60 tica
ret vapurunun Amerikada 
İngiltere için yapılabilecek 

vapur adedininazamisini teşkil 
etmediğini ve bunun ancak 
bir başlangıç olduğunu söy· 
lemiıtir. 

---...... -o-----

Mebus 
Namzetleri 
lstanbul (Hususi) - Cum

huriyet Halk Partisinin müu
bal mebusluklar için namzet· 
lerini yakında ilin edeceği 
haber verilmektedir. 

Samsun valisi~Avni Doğa

nın bu namzetler arasında 

bulunması kuvvetle muhte
meldir. 

--o---
Romanya baş
vekili elçimizle 

·görüştü 
Bükreş (A.A) - Başvekil 

general Antonesko Türkiye 
büyuk elçisi Hamdullah 
Subhi Tanrıöveri &aat on 
beşte kabul etmiştir. Müla
katta bulunmuştur. 

---o---
8. Lava) 

Londra (A.A) - Vişiden 
gelen haberlere bakılırsa 8. 
Lavalin kabineye tekrar gir-

mesi mümkündür. Ancak bu 
takdirde yalnız hariciye na-

zırı olarak kabineye alına
caktır. 

-o--

lngiliz kralı 
Londra (A.A)-Noel yor

tusu münasebetiyle Çarşam

ba gilnft kralın radyoda mil
lete Ye im para torluj'a hita-

bede hulunacajı resmen 
bildirilmektedir. 

23 l•c:IKI••• 

ZABITA HABERLERi 

Sarhoşluk 
hasmabanede Ali oğlu şo· 

för Nazmi olduiu baJde ,. .. 
zalet çıkardığından yakalan· 
mıştır. 

§ lkiçeşmelik ~addesinde 
Cemal oğlu Avni ve Cemal 
Sabri sarhoş oldukları hal· 
de nara atmak ıoretile re· 
zalet çıkardıkları Ye bu ha-
lin menine çalışan Bek~i 
Hüseyin Gfimüşed\: karşı 
geldiklerinden yakalanmış
lardır. 

§Hacı Ali caddesinde Ha 
di oğlu Ahmet ve lbrabim 
oğlu Kemal sarhoş olduklaı ı 
halde nara atmak ıuretile 
rezalet çıkardıklarından ya
kalanmışlardar. 

§ Çorakkapı giilizar so
kağında Ahmet oğlu Mus· 
lafa sar hoş olduğu halde 
Mustafa kızı Haticenin evi 
ne taarruz ettiğinden yaka
lanmıştır. 

--o--
Esrar satma 

lkiıeşmelik Molla r~is ao 
kajında İbrahim oğlu Ala
medin esrar sattığı girlle 
rek yakalanmııtır. 

§ Sulhceza mahkemesin 
de Mavruk oğlu ıabıkalı ib 
rahim bir meseleden meY 
kuf bulunan Hasan oğl 
Hasının helaya çıktığı sıra 
da suçlu da halaya girere 
Hasaaa esrar verdiği hi 
edilmiş ve suçlunun üzerin 
de yapılıtn aramada bir par 
ça esrar bulunarak alınmıı 
tır. 

§ Peştemalcılarda Hali 
oğlu sabıkalı Alibaba esr 
satbğı görülerek 50 santi 
gra.aı esrarla birlikte yaka 
lanmıştır. 

--oı--

Kömürden 
Zehirlendi 

lkiçeıımelik Ahmetağa s 
kağmda Abdullah oğlu Şe 
babettin tamamen yanmamı 
olan mangalı odasına alara 

zehirlendiği sırada habe 
alanmış ve hastahaneye ka 
daraldığı sırada ölmüştür. 

--o--

Bıçak 
Teşhiri 

- Kemer Hilalde Ahm 

oğlu Adem yaşar kızı Nur 
yeye bıçak teşhir ettiği ş· 

kivet edilmiş ve suçlu y 
kalanmışbr. 

---o--
Hırsızlık 

Karşıyakade palamut fa 
rikaslnda Hüseyin oğlu a 

le Mehmet fabrikaya ait 
hoş ~uval faldıiıodan yak 
lanmışbr. 


