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lünhal 6 mebu~luğa · 
arti genel başkanlığı divanı 
Jarti namzetlerf.,'ni illl:r;_ eti"ö. 
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ıı senesi sulhü 
tirecek mi? 
Yazan: ASIM US 

lfılına. girerken hatıronua 
d.. .. "udur: Acaba usunce ,.. b .. 

~ ~t.osunda başlıyan ,.e u-
0 yıiıru dolduran A \TUp:ı 
ni girmekte olduğumuz s('

it.ecck mi? Ve 1941 yılı 
milletlerine ha.kiki bir sulh 
· wrecek mi:' 

yok kl harp içinde ol:ı.n 
r harp harici olan memle

len ziyade sulha susamıştır. 
r:ı hşraber nziycte göre ~ir 
Ja sulhu yaprl.ıruık imkan -
lnır gün sullı olursa ancak 
iP ta.raflardan blrlnln yıkıl
olacaktrr. 
~n s·ukutundıı.n sonra 
)nhaharmda Brita.nya.yı isti

k istedikleri sulh _şartlarını 
ıtre cebren kabul ettirebile· 
'tli zanneden Almanlar bu 
fiıtde muvaffak olamadılar. 
}an sonra Akdeniz hakimi· 

Derine alanı.k harbi müm
'nğu kadar uza.tabllooek bir 
.aahası bulmak pJU.nmı tatbi· 

iler.. Fakat bu plinlarını 
f-kkuk ettiremediler. Artık 
llih\·erinin İtalya cephesi 

ümfrlinl lfMlll~Hr. At.ııl
nlan Arnavutlukta. 'e l.Jb· 
lll'anlılarla. 1ngilizlerdcn en 

j,.beleri yernekt.OOir. 
4n sonr& ttalya.nlıırm harp 
ti Akdenizde imparatorluk 

k değil kendi anavatna.Iarını 
n gel~ek taaruzlara kar~ı 
~ edebilınektir. • 
anın AnunııtJoktn vo Lib· 
hadrğı mağlfıbiyetJerlo u-
Alına.nlar ttalya.nlardan 

trfne hiç bir fayda. getınlYC• 
IUıladıkları. için harp ha.re· 

lnde teşebbüsü münhasıran 
eUc.rine almış görüJmlCl•te
ııun için r:tmdl Alınanların 
ilkleri şey tngiltcrcnin A· 

) Ya.l'dnnile harp hazırlıkln.n 
i Obnadan ttkrar Brit.a.nya. 
.e bir lstiia. taa.rruzu yapa.
ı:tı.:. 

la-.ıı düşündükleri bu ta· 
da.ha lf.cbahara ginneden 

lbiür. Fakat bahar gelir de 
ll&.ı veyahut başlanıadail 
lıa kadar mumtrakıyct neti· 

"anlamazsa arlık ondan 
hıtı\"affa.k obnala.n mümkün 
· • llU ise İtalya gibi AJrnall
" t.e.anuza kabiliyeönl kaY· 

Alt.d bu taarruz kabiliyetinin 
lt C!!lzde ,.e hem de Afrik:ı.

ire ~ de garbi A vrupaıla. tu
le g~ınesı, daha doğrusu 

111 ::Yvet muvazenesinin ta· 
ktır glll.ıJer lehine dö~sl 
I01t • Bu itibarla 194: 1 yazın· 
~bir sulh olabilir. 
lk Tar kl bu ihtimalin ta· 
h:::esı uzayabilir. Belki 

lıtr l943 Ytllarm.a kadar 
,_ • Al~Ya Britanyıı. üze -
le '::gı bir istila te§ebbüsü· 
~tan~ kalabileceğini, di
l 1tlQıa talyada faşizm reji
t ~:::ı lngiUereye tesli
~eğfnı d:~nı meydana c:ı· 
lr llhn r;ünerek ona. göre 
ı 'Fra:r111.ak l~tiyor. Yani Akde. 
Mrt~ donannıo.sının \'e şl· 

· ~~t!ln ~ Fra.nı.ız üslerini 
~l t e • F'ransanm gayri 

Pftkl B.l'tJıd 
ek lcııbmda :ı? a.<tkcr ge--
~ehthn~k §im.alı ltalya."3, iş
-._.,.,, '~.~~~~rint arıyor. 

lKIT yeni ~~l~ ... ~;-i 
ıcu!arma kutlular ve 1 
tnt'2ı:rıne millı v · e IR· 
lhi ~aadetler içinde 
~ahs" b~htiyarhklar 

dıler. 
.............. ili ' ..... 

Nurullah EsaJ ~ıım.cr 

Ankara, 31 (A.A.) - C. H. P. genel başkanlığı vekaletinden teb
liğ edilmiştir : 

Boş olan Afyon mebusluğuna umumi murakabe heyeti azasından 
Siya.sal Bilgiler Okulu iktısat profesöril Şevket Raşit Hatipoğlu, An· 
taıya mebusluğuna Sümer Bank umum müdürü Nurullah Esat Sümer, 
Bolu mebusluğuna Maliye Vekaleti nakit işleri umum mUdürü Celiı.ı
Sa..it Siren, Çankırı mebusluğuna Samsun valisi Avni Doğan, Diyar
bakır mebusluğuna Cerra.hpaşa hasta.nesi ellira.Zı akliye ve asabiye 
mütehassısı Dr. Ahmet Şükrü Emeci ve Kars mebusluğuna da Sontel· 
graf gazetesi sahibi Etem !zzet Benice genel başkalık divanınca par
ti namzedi olarak seçilmişlerdir. 

Saym ikinci müntehiplero bildirir ve ilan ederim. 
C. H. P. genel başkan vekili 

Başvekil 

Dr. REFİK SA'fDAM ' 

er-. 

Sekiz ihtikar dosyat,ı 
mahkemeye verildi 
tlç Yabudl ortak da yüzer liraya 

mahllılm oldular 
Münhasıran milli korunma ka· 

nununa göre verilen işlerle meş
gul olan müddeiumumi muavinle
rinden Fethi Sezai, diln de 8 ih
tikar badi.sesinin dos?asrru S:liye 
ikinci ceza. mahkemesıne tevdi et-
:ın.iştir. 
Diğer taraftan a.sUye ikinci ce-
nıa.hkeınesi de dün Uç Yahudi 

za uhtekirin muhakemesini bitir
m. kendilerini 100 er lira ağrr 
uuş, eza,sına ma.hkWrı etmiştir. 
para ~ar Fincancılarda, Yusuf-
B~~da ınanif a.turacı Rarael 

Y~ • ortakları Moiz ve Hayim 
E~ı, ı~e Bunlar kendilerinden nltı 
FiıS d~· ı•-ı.k mal alan bir yor-.. kusur =" yuz d fahiş fiyat istemiş ve fa-
gancı an ekten imtina etmişler
tura verın 

dir. ,.; lerin ayrıca.. fazla fi-
MuhteJUr 

. sene münasebetile 
Yenı 
Allllall başkaman-
danıauı ordaJa 
gtuıHlk emri 

Almanya 

için A.,}:~~.B.: 
Berlin, S1 ( Unasebetile Alman 
Yeni sene IJl daıtı mareşal 

kııIXlan ·--ordusu ba.Ş a. }ıit,a.ben neşre~tigı 
Bravçiç orduY unılc dettı.Uitir . de eze 
günlük emil" ' 
ki: mda bet zaınan-

Yeni sene ba.Ş· t1i bulunmakta· 
kinden daha. kuvve nıağlfip ede-

d;; .. ınanJlllIZl 
yız Son ...,,.. 
ce@z. . . .AJlahla bera.ber, 

Almanya ıçill. 
ileri ) - D.N.B.: 
B~rlin St (A..A· ...... ti)e Alman 

, UnaSC""' .. "İlk 
Yeni sene Dl a.ncı.e.nt bu; 

donanması baŞk:n deni:, k~v: 
amiral Reder A neşrettigı gun 
vetleıine hitaben deDliştlt ki: 
lük emirde ezcilJJl~ nihai zafe'I'El 

Alınan dona.nnıa; tile ve ccea~ 
k~ u• bütiin kU'°V'C edecektir. 
•• 3 -harbe dev~"""'. ı ;tfi;ide) 

- (Df;W'".• 

yatla sattıkları mallarmm müsa~ 
deresine de karar verilmiştir, 

Bundan başka kok !kömürü üze
rinde ihtikar yapan bir kömUrcll 
de yakalanmış, ikinci asliye ceza 
mahkemesine verilerek dün mu -
hakeme olunmuştur. Bu da, Edir· 
nekaprda kömürcü Bardik'tir. Mu
hakeme, kömür narhmın sorulma
sı için talile olunmuştur. 

Z ı ar t~ ' ava.J ıteca ı. 

12 jıl oluyor ki her yeni yıl gi
rerken bize bir acı kaybın elemli 
Mtıra.smı getiril": 12 yıl evvel, 1z
mirin ateşli genci, adliyenin azim
li, maarifin sevimli vekili Musta
fa Necati, işte bugün Ankarada 
vakitsiz ve merhametsiz bir ölU
mün pençesine düşmüştü, 

Necati Milli mücadelenin başın
dan sonuna kadar bir varlık olarak 
ya.5adı ve bu memleketin kendi
sinden isı,iyebileceği her şeyi ve
rerek öldU. Bugün hayalimizin yaş
lı gözlerile Ankaradaki mezarmt 
tavafa giderken onun şakrıik ru· 
hunun yurdun her gün ve her şe. 
ye rağmen ilerliyen manzara kar
uısmda daha mesut bir hisle ka
nat çrrptığını duyuyor gibiyiz. Ne· 
cati bugünlerimizi ve yarınlarımızı 
görmeliydin~ 

Okuyucularımıza 
~ ~l~şı hediyemiz: 

Almanağı 

8ardiyac'aki 
italyanlar 

Hadiseler~n inkrşa
flnı mute"ekki~ane 

bekliyor 
Kahire, 31 ( A.A.) - Uzak Şark 

İngiliz umumi karargfilunm te'b
liği: 

Yılbaşı piyan,.o?aı-mm çel"'· ':,-i 1.:iireler7e Ta1:sim qrrzino.~ıında 
eğlcmenlcr 

Trablusgarpta, Bardia mıntaka 
sında, topçu ateşimizle mutemadı-. 
yen iz'aç edilen !ta'yan garnizonu 
hadiselerin inkişaf mı mütevekki. 
lane beklemektedir. ı başı p ~osa 

Sudan ve Kenya cephe!erinde 
devriyelerimiz yeniden faaliyet 
göstermişlerdir. din ece çekildi 

Liyon Radyosu 

Maf'ltO "'8~ p ~J,. .,.;," 
100.000 liray.ı l<.azanan 

, • .,, ll ~ 

ta L ltlt l 
1r I ? d 
uıyarVa'l<.ıı cı , • "\t ı v'" ı u 

1940 senesinil941 senesine bağ. 
layan Yılbaşı gecesinin Milli Pı
yangosu dün gece, Taksimdeki be.. 
lediye gazinosunda kalabalık bir 
halk kütlesi önünde çekilmiştir. 

Keşick, gazinonun yeni açılan 
camlı kö~künde yapılmış ve radyo 
ile bütün memlekete yayılmıştır. 
Keşideye tam saat 23 te başlan

mış ve salonun içerisine sıralanan 
6 kürrenin içine toplar atılmı;tır. 

Bu sırada Milli Piyango müdü
rü Nihat Ali Üçüncü radyoya ge. 
!erek şunları söyylemiştir: 

" - Şimdi küreler dönecek ve 
tesadüf talihlileri tayin edecektir. 
İçinizde kazanmıyanlar olursa hiç 
üzülmesin!er. Verdikleri para ile 
ordumuz bir kaç çelik kanat daha 
kaza nacahi:ır. 

Şurasrru şükranla kaydedeyim 

Berlin siyasi 
mahfilleri diyor ki: 

Ruzvelt 
Amerikayı ıaglıte

renln majjltblyetlle 
neticeıenıecek 

Bir harbe 
sürüklüyor 

Berlin, 31 ( A.A.) - Yarı res_ 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Berlin siyasi mahfillerinin fikri
ne göre, Ruz\'elt'in "OcakbaŞı mu_ 
sahabesi,, inde söyledikleri, dış si
~yaset etrafında şimdiye kadar ile
ri sürdüğü mütalealardan pek 
farklı değildir. Yalnız ~u kadar de. 
nilebilir ki, bu nutukta bariz hata
lar ve siyasi bitarafük noksanlığı 
bu sefer izam edilmiştir. Bitaraflı. 
ğa riayet etmiyerek Ruzveıtin 
yaptığı hakaretler burada bir ne
vi asabiyet tezahürleri olarak te
lakki edilmektedir. Bu asabiyete 
sebep de lngi!terenin içinde bulun.. 
duğu ümitsiz vaziretten mesut ol. 
duğunu Amerikanın gittikçe anla
makta bulunmasıdır. 

Ruzveltin nutkunun day300ığı 
hatalr noktalar ara.qnda umumi
yet itibariyle şu cihetler nazarı 
dikkati çekmektedir: 

1 - Nasvonal - sosyalizmin 
dünya hakimiyetini istediği, 

(Dew.mıı 2 inCidc) 

ki halkımızın Milli Piyangoya 
gösterdiği rağbet . ve itimat çok 
büyüktür. Bu suretle halkın em
rinde rn milli müdafaanın hizme_ 
tinde çalışan Milli piyangonun 
kazancı mütemadiyen çoğalmakta
dır. 

Türkiyenin açık bahtı. sizin de 
açık bahtınızdır. Hepinizin talihi 
~çık olsun ... Servetin yollan açılı
yor. Sözü 19-11 biletin taliine Vt' 
uğuruna bırakıyorum.,, 

Bundan sonr::ı numaraların çe. 
kilmesine b~c;lan.mıştır. Kazanan 
numaralar şöyledir: 

IOUOCIJ lira 
kazanan 

159739 
Bu numaranın 0irler hanesin

den 10 binler hanesine kadar tek 
bir numarasında değişiklik varsa 
400 lira, 100 binler hanesinde de
ğişiklik varsa 4 bin lira teselli mü. 
kafatı alacaktırr aPJ.:JoUJ ~ ııuva.aa 

aleyhinde bulunan 
Paıis gaze .. 

teleı ini 
takbih eltı 
Londra, Sl (A.A.) - Llyon rad· 

yoı;u, bugUn ya.ptrğı neşriyat 51ra.
sında bazı Paris gazetelerinin Pe
ten hilk(imctı a.leyhlnde bulunma· 
lann· takbih etmiftir. Mezkur ga· 
zateler Peten hUk!lmetini irticala 
ittiham etmektedirler. 

Liyon radyoeu lJP'kerl. Peten 
hUkü.metinfn hiç kimsenin emrinde 
olnuıdtğmı beyan etnılt ve ıualar1 
iltıve eylemiştir: 

Hiıkumet, her tilrlü mıuım ktıT· 
vetıere ve itikatlara ht'M"let edil· 
mesinl ve herkes!n devletin Ve-ni
den k:unılmıtst uirunda fab1rrği 
yapmasını talep etmektedir. Pe
ten hilkfımeti, gittikçe d lıa fazl::ı 
içtimai ve halkrT bir kıırakter 'k 
t 1sap eden blr hilkfımettır. 

Egede ovaları kaplı· 
yan su·~~r çekiliyoı 

lzmir, Sl (A.A.) _ Seyllraya ; 9. ama şosesinin ufak bir kı~ 
ovalan kaplıyan sular çekiln.-<li· 19.!\p olmuştur. Pamuklar h!la s 
ve Gedlz nehri de saatte altı ye· 'a-?indadır. Sürekli y ğmvrlar v 
di santimetre inmeie ba.ş~ştır. seyl~p yllzfinden kışlık 'Z riya1 
hınir - Bergama IJ()leSlııin 39 un- durmuştur. Sular çekilmf"'li nden 
cu kilometresindeki Gediz mecra- pamukların manız kaldığı ha.sar 
sı lizerinde bulunan köprUnlln her henllz tesbit edil mem tedir 
iki tarafında.ki Uç, dört metrelik Manisadan alman haberlerde su
krsnnlan sular göttirmUı olduğun- lartn mahsus derecede çekildiğ: 
dan köprU ortada kalmıştır. Eski blld'rilmcktedir. Hava açtld bndan 
mecra yantlmış olduğundan Gediz O\'alal'{lal·ı kule.lt'rde atılma faali
nehrinin sularından mtihim krhl!lı yeti baışlamts"'a da şifT!'live kadar 
yeni mecrada nakmakta \"e İzmir k~rncıe\•C' tesacfüf erHlmP"'l~tir. 
körfezine dôkülmektepir. Su bas- Torhalıda da bir kl>prü eı>v]antan 
ması tehlikesine maruz bulunan V!kılmtcıtrr. Fmiralcn:ı ve Mımı•''ye 
Musabey ve Çavuş köyleri bu mcc· arasmdaki demin·olunu tebdi. e ' 
ra değişmesinden dolayı tehlike- den su1.aT a1ça.Jdığmdan ve yolun 
den Jrurtul.D1uşlardır. ...Fakat bu tamirl ile muayc:nesi de ikmal edil 
yt!zdcn ova köylerile Menemen a.- diğinden normal tren seferleri baı:: 
rasmda muvıı.saln kesilmiştir. .- ...r 1~tır. 

Tuzlaya da gWp gelmp.!.eri Le.. oı·ı-----------
olam~maktadır. Sular et,,. tıdndl~ nl ı',.. rın yenL 
şosesınin bu mecrayrseninle görüş Ak,a.oı 'ti 1 (• 1 'oo 

lasmı üzerinden alrderdemez l 1 tf k ı• • 
n?111rın kasaba.sınn = ·~~ a ıye 1 ,.48 
ki mahalleye d (Deuamı ııcır) _ 
El'an çek.Um~ (Yaan 8 ne· 
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1 
. Y il başı piyangosu 

Radyo Gazetesı 1 dün gece çekildi 
Yunanlılar 
Yeniden binden 
fazla esir aldılar 

H'tlerin 
beyannamesi 

mokrasilerln bütün -usullere ve öL 
çillere muhalefet etmeleri ve bu 
surette şahsın hudutsuz hırslarım 
cemiyet namına kırmaya muvaf 

1 HAdiseıer arasında] 
Küçük ihmallerin 
büyük zararları 

Yaaanıııarıa bare
kAtı yeniden 

in şal ediyor 
Berat cep!ıesindeki Yunanlıla

rın açtıkları yarma derinleş
mektedir. Burada iki tarafın bil· 
yük kuvvetleri arasında 'iddetli 
ve kanlı muharebeler oluyor. U
zümsuyunun şimalindeki bu inlci
şaf dol · yle İtalyanlar en ha!
sas ntJk ı olan Tepcdelen KIL 
sura 'e zümsuyu hattındaki mU
hiın kuvvetlerini şimali garbiye 
doğru çekmcğe baslamışlardır. 
Hımarada hareket eden Yunan 

krtaları da Avlonyaya doğru iler. 
lemektedirler. Yunanlılar dünkü 
muharebelerde lta1yanlara büyük 
zayiat verdirmişler ve· bir İtalyan 
taburu ile dört top ve külliyetli 
harp malzemesi ele geçirmişlerdir. 
ltalyanlann bazı mukabil taarruz
ları da Yunanlılar tarafından püs
kürtülmüştür. 

Bugün İtalyan • Yunan harbi 
başlzyalı 63 gün olmuştur. 

General Antones
konun beyannamesi 

Dünyanın üç büyük 
imparatorluğunun 

müzaheretini 
temin ettim 

BUkre,, 81 (A.A.) - Havas: 
Yeni sene miinasebetile general 

Antonesko, Romen mJllAtine bir 
beyaname neşretm!cıtir. 
Başvekil, son ayların Mdi.,elerl. 

ni hatırlattıktan sonra, Romanya
ya yaptrklar:ı yardmıdan dolayı 
mihver devletlerine teşekkür et
tnekte ve şöyle demektedir: 

Memleketin vaziyetini takviye 
ettim ve dünyanın Uc; büyük im
paratorluğunun müzaheretinl te
min eyledim, 

Devleti, şeref ve çalışma esasla. 
!"I üzerine bina ettik. Ne terefl~ 
-·zden ne de milletin istikbalin -
d"n fedakdrlrkta bulunduk. 

B. Antonesko, Romenleri kral 
afmdıı birllğe davet ederek 

i.>lızlerlnl bitlrml§tir. 

Suriye fevkalade 
komiseri 

Bir nu uk söyledi 
Beynıt, 31 (A.A.) - Havas: 
Fransanm Suriye ve Ltibna.n 

fevkalade komiseri general Dentz, 
Kardinal Ta.ppouni ile uzun bir mil
lü:at yaptıktan sonra radyoda bir 
nutuk ııöylemi§tir: 

General nutkunda, deruhte etti
ği yüksek vazifenin ifasına devam 
edeceğlnl ve bunu ba.§arabilmek 
için Suriye ve Lübnan ahallsin.in 
bütiln manevt kuvvetlerinden i.ati
fade eyliyeceğin1 söylem~tir. Ge
neral Dentz, bundan sonra, Fran
sa.ya karşı sadakatleri hlç bir za
man sarsılınn.mrş obn Surtyeleriler 
ve LUbnanhlarla Paten htikfımeti
ıı.in ya.kından alil.kadar olduğunu ve 
ilk endişesinin bu memleketler .
halisinin harici ve dahill emniyet
letini tcmln etmek ve mümkün o
la.bildiği kadar refahlarını vikaye 
eylemekten ibaret bulunduğunu 
tlive eylemiştir, 

Oç Balhk memleketinin 
y.rmi generali 

Sovyet ordusuna 
kabul olundular 

ldoskova, Sl (A.A.) - Stefanl. 
.Olln neşredilen b1r kararname u· 

Estonya, Utvaııya ve Letonya ordu 
nna mensup 20 general Ue diğer baı 
)'Uksek rlltbell zabitler rütbelerin 
muhafaza etmek suretile luzılorduy"' 
kabul olunmu§lardır. Bu Uç tıa.ıtıı. 

memleketinde tek bir askeri mıntaıu 
ihdas edileceği ve bu mmtakanm mu 
kezi de Rlga olacatı eöylenmelc:tedlr 

Sovyet • Romen ticaret 
müzakereleri 

neticelendi 
Blikret, Sl (A.A.) - D.N.B: 
Moskovada Sovyetler Birliği ne 

Romen hlilcfımeti arumda U4rini
sanlde bqlryan mllukereler bit • 
mittir. Sovyetler Birliği Roman • 
yadan mühim miktarda ke-rute 
lacak Romanyaya kuru b&lık 

"Ll[tır, Bunlardan bqka, ~ 

Je tc-1.ima.tı lmktnlan 
lmllvtilr. Mliz&kereler 
'\Junda bD tablii 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
50,000 URA KAZANAN 

NUMARA 
260936. On binler hanelerinde 

bir değişiklik varsa 150 lira tesel· 
ll mükA.fotı alır, yüz binler hane
sinde olursa 1500 er lira teselli 
mUkfıfatı alırlar. 

40.000 LİRA KAZANAN 
NUltARA 

260849. On binler hanelerinde 
bir değişiklik olursa 80 lira ahr, 
yüz binlerde o1Ul'8a 800 Ura tesel
li mUkft.fatı alır. 

S0.000 LİRA KAZANAN 
NUMARA 

6199 
Bu nwnaranın birler hanesin

den 10 binler hanesine kadar tek 
bir numarasında değişiklik varsa 
60 ar lira, yüz binler hanesinden 
tek bir numarasında de~şiklik 
varsa 600 lira teselli milka.fatı 

Atina, 31 ( A.A.) - Dün akşam 
neşredilen 65 numaralı tebliğ: 

Cephenin muhtelif noktalarında 
mesut bir şekilde neticelenen ma
halli harekat olmuştur. Binden zi
yade esir aldık. Bunlar arasında 
kurmayı ile ve subayları ile bir. 
likte btitün bir tabur vardır. Dört 
top, bir çok otomatik silah, havan 
toplan \'e mebzul malzeme iğtinam 
ettik. 

Bir düşman kayakçı müfrezesi 
bir hareket t~bbüsünde bulun
muşsa da müteaddit esir ve teçhi
zatını bırakarak dağıtılmıştır. 

Yeni sene 
münasebeti le 

alacaktır. ( f 20 ntN LİRA KAZANAN Baş tara ı 1 incide) 
NUMARALAR Berlln, 81 (A.A.) - D. N. B.: 
333851 426005 ajansı bildiriyor: 

ONAR BİN LİRA Alınan hava kuvvetleri başku • 
2287515, 350734, 68465, 248153, ma.ndanı mareşal Göring, yeni se-

163377, 112129, 80576, 243149 ne milnasebetile hava ordusuna hl-
372895, 330159. taben ne§rettiğ! bir emrfyevmide 

Bu numarala.rm on binler ha.ne- şöyle demektedir: 
sine kadar tek btr numarada deği· Siz, tarih1n kaydettiği en cUret
şikll.k varsa 30 Ura, değişiklik yUz kfr.ra.ne ha.re-k!t esnasında emsal· 
binler han~inde ise 150 Ura tceem siz menkıbeler yara.ttmrz. 
mUkMatı alacaklar. İngiltereye yapılan doğrudan 

BEŞER BlN LİRA doğruya mUca.delede, siz buglin, 
KAZANANLAR normal kuvvetlerin yanında başlıca 

4343 ile nihayetlenen bütUn bt- mubaıipleri te§kll ediyorsunuz. 
!etler b~er bin l!ra alacaklar. Arkam~da bfunez tükenmez bir 

tJÇER BİN LİRA harp sanayii olduğunu biliyoruz. 
KAZANANLAR Bu sanayide çalışan amele, gece, 

0784 ile nihayetlenen bütiln bi- gilndilz, mütemadiyen çalışmak
tadır. letler Uçer bin lira atacaklar. 

tKtŞER BİN LİRA 
KAZANANLAR 

6918, 8161 ile nlliayetlenen bilet
ler ikişer bin Ura alacaklar. 
BİNER URA KAZANANLAR 
870 ile nihayetlenen biletler bi

ner lira kazandı. 
BEŞER YOZ LtRA 

KAZANANLAR 
460, 989 ile nihayetlenen bilet

ler beşer yllz lira kazandı. 
YVZER URA KAZANANLAR 
892, 085, 794, 474 ile nihayetle

nen bUtUn biletler yüzer lira. ala
caklar. 
EU,tŞER LİRA KAZANANI.ıAR 

85 ile nl.hayetlenen btitUn bilet
ler ellişer lirıı. alacaklar. 

BEŞER LİRA Kı\ZANA.N 
BİLETLER 

5 ve 6 ile nihayetlenen bütün 
biletler beşer lira kMandı. 

100,000 liralık bUyil.k ikramiye 
tam saat 24 de vali ve belediye re
isi Lfitfi Kırdarm kürelerin ka
paklarmı açan düğmeye basması 
ile çekilmişti. Ancak tam bu sıra
da gazinoda.ki elektrikler sön<lU
rUldUğünden sea radyo ile a.k.set
memlş va bUtün memlekette her
ıre. derin bir heyecan ve meraka 
dilşmii§tü. 

Bir dakika sonra her şey anla
ŞI!dı ve hemen a.ka.bmda Sa.it Çele
bi neşeli sesi ile i§i anla.tarak nu
marayı tekrarladı. 

40 bin liralık ikramiyenin çekili
şinde de düğmeye Bayan Lütfi 
Kırdıı.r ba&nıştır. 

Büyil.k ikramiyeyi kazanan ta· 

1 Mareşal, mUca.delenin· icap ettir. 
eliği fedıı.kA.rlıklara Alman milleti
run tabil bir sUkCıt ile taha.mmUJ 
ettiğini söyledikten sonra, Alınan 
havacılığına zaferler temennisi 
suretile emriyevmisini bitirmekte
dir. 

Yavrulannızrn bayramlıkla
rmı hazırlarken milletin yat"
dım ve şefkatine muhtaç çocuk
ları sevindirmek için Çocuk 
Esirgeme Kurumuna yardımda 
bulunmanIZI Kurum snygiyle 
diler. 

lihli Diyarba.kırdadır. 50 bin lira 
kazanan bilet Afyonda. kırk bin 
lirayı kazanan Ankarada, otuz bin 
lirayı kazanan da lzmirdedir, 

• :fi • 

Yılbaşı münasebetiyle dün res
mi ve husust bütün. daireler saat 
12 de tatil etmişlerdir. Tatil bu. 
gün de akşama kadar devam ede
cek ve yarın bitecektir. 

Bütün seneyi Avrupa harbinin 
türlü heyecanlı haberleriyle geçi
ren halkımız, dün geceyi büyük bir 
neşe içinde geçirmiştir. Beyoğlu 
sabaha kadar büyük bir kalaba
lık.la çalkanmış, evlerden kahha
halar, sokaklara taşmıştır. 

Bilhassa Milli Piyangonun çe. 
kilişi dlencelere ayn bir hususi. 
yet vermiş, herkes hangi eğlence 
yerinde olursa olsun, hemen rad
yonun başına fırlayarak numara. 
lan dinlemiştir. 

Berlin, 31 (A.A.) _ D. N. fak olamamalandır. ~u ad~a~ 
B. ajansı bildiriyor: dem?krat mern~eketlerın .. a.'!11rlerı 

Yılbaşı dolayısiyle B. Hitler s~fatıyle ve tesl!hat sanayıınm ak.. 
aşağıdaki beyannameyi neşret - 1 sıy0nlarına sahıp olmaları dolayı-
mi§tir: siyle harbin kendilerine e!1 bü~ 

Nasyonal sosyalistler· menfaatleri t~ln edeceğıne kanı 
' idiler ve bugün de o kanaattedirler. 

Tarihi inkişaflarla dolu bir 
vıl nihayete ermiştir. Hadisele
rin emsalsiz mahiyetleri beşe. 
r iyetin müstakbel inkişafı hu. 
susundaki inkılftpk!r mana.!n.rı 
ancak müstakbel nesillerce ta
mamen anl~ıla.bilecektir. 

Fakat her şeyden evvel umın bir 
harp, çUnkU se.nayie yatirr.lmış o
lan sermayelerinden mllmkU.n ol
duğu kadar fazla müddet istifa.de 
etmek bu kapl~tlerln menfa
atleri ~mdandır. Me.seJA. sa--

• bık İngiltere Başvekili Çember-
. B• ~inkü hadiselere seyirci layn harp sanayünin. en bUyUk ser

oı.n bizler, yalnız şu tesir al- mayedarlarmda.n biri olduğu için
tmca bulunuyoruz; rebbant dir ki daha ihü.Wm ilk gllnU bu 
h-udret fertlerin aroıine daima 
takaddüm etmektedir. Cenabı 
hak, y:ılnız mahvolmava nam
zet olanları kör yapmakla ikti. 
fa etmemekte ve aynı zamanda 
kendi intihapgerdesi olanları 
baz'.ln kendi arzularının bile ha
ricinde kalan gayelere doğru 
hedef tayinine mecbur tutmak . 
tadır. 

Vaktaki, iktısaden ezilmiş 
ve maneviyatı kırılmış olan 
Alman milleti senelerce süren 
bu inhidam devresinden sonra 
nasvonal sosvalizmin çevresi 1-
c;inde birleşmiş olarak dünya.ya 
ikinci defa gelmek yolunu bul • 
muştur. 

Millet ve hükfunet, istikballeri. 
ni sulh içinde bir saye dayanarak 
temin etmek için diğer .milletler ve 
diğer hükQmetlerin vicdanlarına 
müracaat eylemiştir. Fakat daha 
nasyonal sosyalizm iktidar mevki
ine geçmeden evvel, 1933 senesin
de bile Almanyamn düşmanları 
Alman miiletinin bu dirilmesine 
karşı bütün vasıtalarla mwnaneat 
edeceklerini ilan etmekten çekin. 
memişlerdir. Yalnız kendi kinleri
ne tabi olan bu insanlar bu çirkin 
hücumlarını yeniden yaşatarak 
yalmz Alman mallarına değil, Al. 
man fertlerine karşı da boykotaj 
yapılmasını her tarafa tamim et
mişlerdir. Demokrat gazeteler, hat
ta. en küçük memleketlerde bile, 
merkezi Avrupanm en büyük dev. 
letine e o de\'letin hükQmet adam 
lanna karşı hakaretler savurmak, 
rejim izle alay etmek, iftiralarda 
bulunarak Almanyaya karşı her 
taraft:ın askeri hareketler ihzar et
mek hususlarını kendilerinin müm 
taz bir hakkı olarak telakki etmiş.. 
lerdir. 

Bunlar kendi iddialarında kapi
talistlerin emri a1tmda bulunan ve 
dünyanın en büyük servet menba
larma malik olmakla beraber biz. 
zat kendi milletlerinin bile ihtiyaç
lannı temin edemiyen mevcut Av
rupa nizamını, işte bunlar kurmuş 
!ardır. O memleketlerde bir kilo
metrede on kişi bile sakin değil
ken, dünyanın bütün iptidai mad. 
deleri kendi emirleri altında iken 
işsizlerin, yani memleketi idare 
hususunda hiç bir hak \"e salfilıi
yetleri olmryanlarm adedi on ve on 
iki milyonu geçmektedir. Bunun 
sebebi, kar hırsı, ahlfilcsızlık, ten. 
bellik ve başta bulunanların buda
lahğt gibi şeylerle bu plütokrat de-

harbin hlç olmazaa Uç sene süre
ceğini söylemiştir. Yine bu suret
ledir ki, diğer demokra.t devlet 
adamlım kendi memleketlerinin en 
büyüle şaruımr h!U'be .iştJrakin ilcti
sadf cephesinde görmektedirler. Bu 
adamlar bir itilA.t Uzerlııe yani 
mlllf menfaatlerin ma.kul t.avi"tatı 

esasma i&tlııat edecek her sulhun 
kendileri içlll nefrete oayan oldu
ğunu söylem&teıı keçtnmeınekt&
dirler. ÇilnlcU böyle bir sulhun 
büyük temettuıer beklemekte olan 
harp 88.lla.yinln kazanç eartl&rmı 
kökünden yıkua.ktxr. Bu fıki yUzlU 
dema.kratlar için milletler ehemmi
yet ifade &tmiyen bir yığmdan iba
retti, bugUn de öyledir. Yine bun
dan dolayıdır ki, 1939 seneebıde 
!ngiltere ve Fran8a ile ha.l'be mani 
olmak için yaptığım teoebbila yal
nız demokrat A.lemhıhı buzlar ita.
dar f!Oğuk bil' rcd cevabı ile kar. 
şılaşmakla kalınadı, aynı zamanda 
onların araemda. §iddetli bir infial 
de tevlit etti. Bu harbin milyonlar
ca maswnun hayat v& amhatine mal 
olması ve en mamur mm.takaları 
bir harabeza.ra çevirmesi onlar i
çin ehemmiyeti haiz bil' mesele 
değildi. Onlar, yalnız harp aanayi
!ne yatırdıkları para.ya ve sipariş
ler e.zalırsa kArdan uğrayaca.klan 
zarara baktılar, Guetelerlnin ya
lancı neşrlyatlle, Mil ha.kiki mak
satla.mu herkesten saıkla.maya c;a
l~ştrlar. Çünkü eğer milletleti bu 
harbin pek fil! içtinap edilebilir bir 
şey olduğuna ve ne İııgilterentn ne 
Fransanm hiç bir muta.lehe kar
şmında bulwınıa.dığma vfiluf olsa.
lardı gözleri açılan bu milletler 
şüphesiz kendilerini esir gibi kul: 
lanan bu adamlardan heeap sor&
ca.klarclı. Bu sebeple Alma.nya ve 
İtalyanın bUtUn dünyayı za.ptet -
mek istediklerine 'dair uydurulan 
yalanları her tarafa neışrederek 
sermayelerin.hı bol bol nemMnu 
çekmeye çalışan a'!ki mUstevlile -
rin asıl harbe muhtaç olduklarr 
hakikati dUnyadan as.klanı.ak icap 
ediyordu. Bu müstevliler ise AI -
manya kendilerinden hiç btr' şey 
istememiş olduğu halde kendisine 
ilinr harp e'bnfş ola.n devletlerdir, 

6 bhinciteşrin 1939 tarihinde bir 
defa da.ha Fran.M ve İngiltereyi 
Almanya ile beraber eiWı kullan 
maktan vaz geçmeye davet ettim, 
maksad:ın Avrupayı bir bara.biye 
sevkederek Avrupa harici memle. 
ketlerin menfaatleri için çal~k
ta el birliği ile makul bir imar si
yaseti takibini temln etmekti. Bu 
teşebbüs boşa gitti. 

Birkaç gün evvel Sirkecide bir 
tramvay arabasınm yoldan çıka: 
rak bir berber dükkfuuna girdiği 
malfundur. Kazanın sebebini tah· 
kik edenler kabahatin vatmanda 
değil, hatt! arab<ıda dahi değil, 
yolda olduğunu tesbit ettiler, "'l ani 
kaza yerine takriben 400 ınetre 
mesafede bulunan Salkıınsöğüt vi· 
rajında hat üzerinde bir çôki.ı.Ltü 
olduğuİıu ve buradaki ray parça· 
sının yenmiş bulwıduğunu gördü· 
ler. Tramvay arabası bu virajdafl 
dönerken sol taraftaki bu çökün· 
tüye dü5müş ve ön tekerleklerinin 
dingili kİnlmıştır. Dingili kırılan 
tekerlek ayni hat kenarındaki par. 
keleri kazıya kazıya daha dört yüz 
metre gittikten sonra yoldan fırla· 
mıştrr. Kaza bu şekilde olınu~tur. 

Hal böyle olunca kazanın mesu
Jiyeti hattın tamiratında vazifedar 
olanlara ait olması tabiidir. 

Acaba Sirkecide vukua gelen 
kaza vazifedar olanlara bu mesu
liyeti hatırlatabilecek midir? 

DoğııısUIJıU söylemek l~ungelir
se bunda §üphe ediyoıuz. Zira l(a.. 
raköy gibi herkesin gözü önünde 
olan yerlerdeki hat üurinde bile 
birtaknn parke çöküntüleri ıörüp 
duruyoruz. Korkanı ki bu yol bo
zukluklarm.m ihmali yarın ayni 
~de yeni kazalara sebebiyet 
vermesin ve birkaç lira ile bcrta· 
raf edilebilecek bozukluklar tram
may idaresine binlerce liraya mal 
olmasın. A. 

Berlin siyası 
mahfilleri diyor ki: 

(B~ tarafı 1 incide). 

2 - Hitlerin Amerika krtasma 
hücum etmek niyetinde olduğu 
hurafeleri. 

Ruzvelt, bu huraf eteri teyid için 
Hitlerin bir nutkunun metnini de
ğiştirmiştir. Hitlerin bir nutkunda 
söylemiş olduğu "Almanyanın '3· 
lışma kudreti, altınımız ve serma-• 
yemizdir. Bu altınla ben dünya
nın diğer devletlerinin hepsirli ye
neceğim,, sözlerini Ruzvelt parça
layarak §Öyle ifade eylemektedir: 
"Dünya devletlerinin hepsini ye. 
nebilirim,,. Halbuki Hitler hipbir 
zaman bu §ekilde bir beyanatta 
bulunmamıştır. 

Ruzve1tin tariht hafızasında da • 
bir boşluk müşahede edilmektedir. 
Ruzvelt Monroe Doktrininin vaz
mdanberi batı yarım kürresi Av
rupanm hücumuna maruz kalma
mı~trr, demektedir. 

Halbuki Amerika dahili harbin
de İngiliz müdahalesi, Malouines 
adalarının İngiltere tarafından il. 
hakr ve huna benzer Mdise1er ve 
imparator Maximilien devrinde 
Fransızların Meksikada yaptıkları 
müdahale tabii Ruzvelt tarafından 
unutulmuştur. 

Re~ derin derin inledi, Yavaş .,,,,_ ______________ , ________ ....,._ 

ya.vq oturduğu sedire uzandı: ,,. 

Filhakika Ruzveltin sözleri bu 
müddet zarfında batı yarım kür
resine hücum etmiyen Almanya, 
İtalya ve Japonya hesabına doğ-

- A1ma.n para hain bir adama rudur. Bu devlet1erden hiçbiri ce. 
ait olduğu için helA.ldlr.. diye te- nubt Amerika hakkında arazi emel 
selli buldu. Yaln.ı:z reisi ne yapa- leri beslemcmişlerdir. Buna muka
ca.ktı. Onu yabancılara bırakmak bil Amerika geçim wnumt harpte 
istemiyordu. Eğer Kudret Bey bi- Almanyaya karşı Avrupaya bir 
raz daha y~ydı, eöyliyeceği heyeti seferiye göndenni§tir. 
ııözlerle katilin reis olduğunu öğ. Cenubt Amerika memleketleri~ 
reneeeklerdi. Demek Allah yar· nin tehditte bulunduğu hakkında 
dnn ediyordu. Ruzvelt tarafından ileri sürü1en 

- Sellin.. Benim ceı1ur çocu -
ğum Selim .. SeTıi karş'lllda görme
den mi ölecektim.. Halbuki seni 
ne kadar seviyordum Selim .. 

Ha.sana döndU: 
- ~yeli Ha.9&11, sen de biraz 

uyu. 
Hasan, t"eisi incitmek ~temlyor

du_ 
- Yorgundur .. Biraz uyusun .. 

diye düşündü. 
Reiıı tJ•rek bir ses: 

"'T 'Ul, dedi.. Şu ba.şımm u
aybe'yi yanma al, iyi mu

et .. 
ıı reisin bu armsunu da ye

. .... ., getirdikten sonra bir kenara 
çekildi. Uyku.su yoktu. Bir saattir 
dinlediği sözleri dUşi.lnUyordu; 

- Ne oldu a.ca.ba. re.iee, diyor
du. Köyde bendecıı a.ynldıkta.n son
ra bir yere gitti. İşte ne oldu be 
orada oldu.. 
D~e dUşUne uykuya dalmış

tı. 
Hava yeniden kararşrken bir 

gilrültli ve ba~larla uyandı. He
men etrafına bakındı. Reis yoktu. 
Dı,an fırbdı. Hanm avlusunda 
bir kalabalık U>i>la.nnııştı. Ortaya 
bir ceset u.zatılınJDtı. Bu redıırt.i. El· 
biselerinden eu damlıyordu. Göz -
leri yan açıktı. Duda.klarmda bir 
~ürMeyif vardı. Bir eey söyle -

' iıster gibi idi ~.. Ha..'Wlll 
nü,tü. Gözlerine inana.. 

yerden, donakalm1' 
lı:!'m rldamryordu. 
"dan biri: 

kO§Uyordu, de
ııendellye aen-

Çerkes Kızları 
No. 15 Yazan: NIY AZI AHMET - -

Büyük Tarihi Aşk ve Macera Romanı 
deliye gidiyordu. Kayaların üstü
ne çıktı ve kendini boşluğa attı. 
Güçlükle çıkardık. Galiba yaralı
dır. 

Ba.şka biri: 
- Bir b.akalım •• dedi ve hemen 

reisin yeleğini kaldırdı, Tam göğ· 
sünün üstünde bir hançer y~ı 
ortaya çıktı. tç elbiseleri kan için
de idi ve kanlar prhtı~tı. 

- Eski bir yara.. dedi 
Hasan, bu yabancıların üze'rlne 

atrlınak .istedi. Öyle bir a.ttl·ş atr
lacaktı ki, birini bir tarafa, öbüril
nU bir tarafa fn-la.taca.ktr. 

- Defolun karşımdan ... Bırakın 
onu .. diyecekti. Fakat yapamadı. 
Reis duda.k.larmı açmııt: 

- Sus., Ne yapryo~un Ha.san .. 
Sen kan.,ına. bu işlere.. diyordu 
sanki.. Evet bu sesler Haııanın 
lrulaldarma gelmi§ti. 

Gözleri yaşardı. Boğazı dUğüm· 
lendi. Başını önUne eğdi. Rei&n 
dıtha bir .kaç eaat evvel: 

Belki küfür ederek beni bir çu· 
kura ataoııkla.r .. dedijini hatırla • 
cb. 

Haııan ne suretle hareket ed&
ccğini d~UnUrlt:cn hanm önüne iki 
atlı geldi. Bir yaralı ~e~ler· 
dl. 

- Kudret, Kudret Bey., diye 
haykırdı. 

Süvariler: 
- Yaralıdır .. cevabını verdiler. 
Kudret Bey a.ttan indirildi, 
Ka.Ja.balrk eimdi onun etra.f.nıı 

sarnuştı, Hanm içine aldılar . 
Kudret Bey konuşa.mryordu: 
- Benialdattılar, dedi. Esir ea

tacağ-z diye bir köye götilrdUler. 
Yaraladılar, ellerimi bağladılar .. 
paramı .. 

Ve esir tüccarı Kudret Bey !az
la bir şey söyleyemedi. Gözlerini 
kapadı. Ölmtişttl, ka.Ja.balrk arasın
dan biri: 

- Cenaze ildleşti.. dedi. 
Ba.4$ka biri: 
- Gömelim onları .. 
Hasan sırrı öğrenmişti. Reis, 

Kudret Beyi bir köye götUrüyo
rum diye handan alnuş, onu bağ
lamak istemiş, boğuşmuşlar, ik:lsi 
de biribirbrl yaralamıştı. 

Kudret Bey son nefeı!'llnl verir
ken ''paramı ... ,, demlştl Yolaıa r&

is onun paralarını da mı ~
He.Mn hemen heybeyi hatrrl:rya
rak odıumııı koştu. Hızle. ~tr. E
vet, heybe :ıltm dolu idi. Demek 
reis, kendilerini kurtarmak için bu 
işe baovurnıu.ştu. Zavallı rele •. H&· 
un: 

Ha.san heybesini iyice aakJadı. iddiaya gelince, cenubt Am~rika· 
Bir kaç altmı cebine koydu. Sonra run her zaman şimdi de olduğu gi
htuıc:rya gitti. Bir ta.nesini uzattı: 1 bi şimalden tehdit edildiği husu.. 

- Arka.dq, dedi Şu dışanda sunda herkes hemfikirdir. Ameri
yatan ölüyU kaldıralım, sen işi ida- ka herkeşin açıkça bildiği sebepler 
ro et .. Ne lhnnAA vereceğim.. dolayısiyle cenubt Arnerikada. üs. 

ve reis kUftir ed n1 rln lil !ere sahip olmak istemektedir. 
de - " • e e e e Alman - İtalyan ittifakını ltal-

ğll, gozyaşm.t içine akıtan Ha- ya milleti nazarında gözden dü.. 
sanm elle Poti liman.mm denize .. n · · R f 
bakan bir k:rymmd ö üldü şurmek ıçın uzvelt tara mdan 

a g m · yapılan teşebbüs Çörçilinki gibi 
HM8.I1 ziftrl karanlıkta. hana dön bir saygısızlık hareketi, boş ve 1-

dU. Uyuyamadı. İatiyordu ki rei- sabetsiz bir te§ebbüs telakki edil 
sin memrr bqmda ağı.aım;, ağla _ mektedir. 
sm.. Ruzveltin nutkunun kullandığı 

tki üç gUnlilk vaka1ar Hue.na maksatlar Berlin siyasi mahfılle
bir senelik çxrpmma yorgunluğu rince çok iyi anlaşılmıştır. 
vermişti. Buhranlar içinde uyudu.. Ruzvelt milletine mevcut olnu-

Potide 1. 1 """""' eli K d- yan bi~ tehlike telkin etmek iste. 
ço .. §eY er u6' .,n • u mektedır 

ret Bey, re.isin. dUşmanı ola.n ka.p- Ruzveİt arzusu ve menfaatleri 
tanm adamı idi. İşi çerkez kızlan- , hilafına milletini İngiltere tarafm
ru toplamak, kaptana ~tr. dan sebebiyet verilen fakat lngiL 
Bu kızların bir lrnm.unı pıı.ra ile sa- tere aleyhine neticeleneceği §imdi
tm alır, bir kısmını ba.sknıla.r yap. den mukarrer bulunan bir harbe 
trrara~_kaçnırlardI. Ha.san gene sürüklemek istemektedir. 
eunu ogrerıdl, ki b.ptıa.n iki ~ 
Uç ay eoma relecek.. Haari&nan 
lm.lan alıp f,ldecek. Poti'de Kud
ret Beyle kaptandan kodcmıyan 
kimse yoktu. Kudret Beyin ölti· 
müne bir cok Çerltez sevJ.nmlıtl 

(l>ewmt tm) 

1941 \'ılıaın 
Büyük Türk milletine ve 

dünyaya. huzur ve refah verici 
iyi züıılerle ~eçmesini dilerim. 

il. Nwi Ça.IJG 
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merıkan yardımı
nın muessirliğine 

delil 

Ticaret odasınoa mudürierın 
maaşlarına zam yapılıyor 

Anıcrlkaııın yardım Jınr:ın milı- . 
'Ver matbuatmı ,.0 diğer n~riyot İstanbul ticaret ve sanayi oda- dıı zam yapıJma.sr mevzuu bahi::ıtir. 

- orı;anlarmı umulmadık eldlde iş- I sı, kısun mildUrlcrinin ma.aşlar:na Diğer memurlann maaşlarına znm 
a gal etmektedir, fos.'\D lm JİıütlıİlJ fı() lira zam yapın.ağa karar ver- yapılıp yapılmıyacağı tetkikler ne• 

ali.ka.)'I gördUkten sonra Amerika miştir. Kiitibi umumilik. maaşına tic~inde anla{;ılacaktır. 

Fiyat mürakabe 
komisyonunun 

teşkilatı genişliyor 

Okuyup Geçerken: 

)'ıU'dmUDJD b.a.1.tkn.tc.n hn.rbln ey· ___________ ;:___ ____________ _ 

n üzerinde ne büyüle tesirler ya
pacağını daha i.} i tn.sawuı ooelıili
yor. Ruzvelt'ln <Jumhurrciı;librine 

• &eçikliğl gUndcnbcri Amerll:n y:ı.r
dnnı hnlckında mllıw~r nc~ri'rnt or
ganlan memleket cfkunun;umlye F 'yat murakabe komisyonu trş-
Jıerini bazırlıımakln meşguldür· kiltLtı gittikçe ıgenlşlemcktedir. 
ıer. Komisyon, ticaret odMmdan Uç o-

lUlh\-er matbuntmm yardım kar- ı da almL'i bir k snn memurlarını bu
DISmda ~cmdıl:lan ta",·ır bir knç rnya yerkştirmiBtir. Yeniden alı
esaa dahilinde nıüfule:ı odilelıllir: ı nacak 25 memur ise bn..5lad~ta.n 

1 - Amerika hııllu harbe \'C so~~a bu od~larm dn _kifl .g€~ıye-
)'a.rdınuı. taraftar def;,rildir cegı ve komısyona m\ısta.lt 1 hır kat 

U - Amcrlk:ı.d:ı. vnrd~ işinde kil'nlana.cağı anl~ılmaktadır. 
büyük kıymeti olan ·bazı madde- o-
ler yoldur, Taksi tahdidatı 

Dl - Amcrilında. yapılnn harp kalkacak 
nıalzancst nğl:un dcJ:rfldlr. 

• Stcfıınt \'C ondan mı.iden Alman 
•J&Dslan denebilir ı.ı zn.ıruı.n 7.nmnn 
~erlka halkı a.nısmd~ ~zete<'l
ertn yıı.ptıklan anltctlerdcn ba.h
~crlcr. Bu anket rnlcanılarmıı 
::e Amerikalılar ın.-.ııtcreye yar· 

Taksi ta.hdidatmın yakında kal· 
dınlaeağı anla.51lmaktadır. Taksi 
tahdidatı neticesinde benzin S!lr -
fivııtındn.n ancn.k yUzde 15 nisbc
ti;de bir ta.aalTUf y:ıp-ldığı hesap 
cdilmietir. 

Dilenci kadınını öldüren 
mahkemeye verildi 

Sa tleıerı az:ııtma 
IGzomuna y enı 

blr cıeın 
Gazeteleri 4 büyük salıüe esası 

ilzerinden kilğıt tn.sarnıfuna tlı.bi 
tutan bir kn.rar vardı. Bu karar 
gec;enlerde da.ha geniş bir knrara 
irc:ı edildi. Fnkat itiraf etmeli ki 
an.'lızın ve hükumetçe sermayesi 
verilerek yapılması istenen kfığrt 
stokuna bir vagon bDc mal edil
meden ... İşte bu yüzdr..ndir ki bazı 
gaz ~elere akseden münnk~ art
tı :e hassaten Ekrem Uşaklıgil, 
Selım Ragıp Emec gibi Vakıt aile
si içinde tatlı hatıralar bmtka'rak 
yetişmi], ke1.a Etem 1zz~t Bcnfoe 
gibi uzun zaman kendilerine arka
d~lık etmiş gazetecilerimizi biri
birini inciten bir vaziyete scvk
etti. taraftan değlldlrlcr. Ruz.\'r.lt~ 

~ olanlar yüzde otuzu bile 
idi<~ nktadır. Her giln uynı şe. 
da U:1Jrar edilen bu rnltn.ml:ır· 

n bcKJenen ıııcy nedir? Ilu ra
ka.ınlardan bcldC"ncn "ev mlh,·cr 
~ekctrerı ahnllsine ·r~lmml:ınn 
euıı ile bazı ~eyler söylemektir. 
MtıkabU p:-op:ıgrındanm hcrlu.•sin 

:mııno ycrlc:ıttrmcl• istediği şu
tır: Aınerllc:u1a. kimse yardım ta

~ta.rı değildir. Jlalbukİ biz canla 
~la hsrp ediyoruz. 

Buna acıyıp dururken arada bir de 
Necmettin Sadak - Velid veya 
Tasviriefk!r milnakaşa.sı peydn 

B:r mildrlot evvel, Sultnnahmet- oldu. Tecssürümüzün artık ne ka
te, hap'ıSane binasmm arı>.asmda, dar bilyüyüp derinleştiğini tahmin 
bir dilenci kadını boğazını kesmek edcbilir:ııiniz. Umarız ki bugün her 
suretllc öldürdükten sonra üzerin- iki miinaka.şa yeni yılaintikal etme
de bulduğu b~ lirayı çalan Yu- den kesilmiş olsun 
~l~vyalı Remzi, h~~.krnda, dör- Bize kalırsa İltd~m arkadqmı; 
duncil sorgu hô.ldmlıgıncc yapılan davanın müdafaa tanmda. k dl
tahkikat bitirilmiş, suc;:u tnammil- sini bir girdaba knptırnın.ktanen 
den ve kasten işlediği neticcııine sıl kurtaramamışsa Son Posta n~ 
varılarak ölilm maddesile birinci 1 kada.c;mnı: da müdafaa ett'ği :: !\iadem ld Amcrllında halk 

~rdnn lehinde değUdlr. Ilh: 
?az daha davnnacak olurs:ık 
dü~m mukaY~meti kınlacak
tır. Prop:ıga.ndanın esasını bu 
~ldl ediyor. Fakat lıer giin A· 
ltlOril:ad:ı.n bir hayli malzeme İn
giltere.re gclmcı.trdir. Bunların 
nıe,·cudlyetl lnkfı.r edilemcı. O hal
de hunlnnn kwmctlni sıfıra indi
rerek mlh\·er iııılltının mulia\'Cmc
tinl .artır.malıdır. Dunun için de 
Propaganda unsurbrı yn. gönderi· 
~en malzemenin bozuk, çUrilk oldu· 

a~ ceza mnhkemesi."le gönderil- van~ esasını kaybetmi§tir. 
1 

a 
mı.5flr. Zira gazete sahifeleri daha ek-

Bir çocuk yandı 
Küçük Ayn._"10fya çrkmazmda o

turan Mehmet Yiğitin 6 ya.~mdaki 
krzr Hayriye, dün odada o~'Ilarken 
mangala düşmllş, muhtelif yerle
rinden ağrr surette yruuır.ak~i§li 
çocuk hastanesine kaldn'ılml§tır. 

gamı ileri sürüyorlar, yahut da Kısa haberler: 
Amı.'l"ikan fn.brlkala.rmm tayyare • 
lmaU tein liiz:m olnn nılihim mad· 
delerin nıf. s.ı.nlığı yUzlindrJt !:a!ı5-
ına s:ı.atlerlnl ıız:ıltnul• rnc~buriye
tinde kal lığmıl.ı.n ll!l.l!scdi) orbr. 

Bir kaç giindür t.:mfoıınh bir su· 
rette şu ldıliayı ileri sürdüler: 

Amerilmdan inglltcrc) c ~önde
rilcn bomlıa stokl:ı.n tnyynrcl<'r 
tarafmdıı.n kullıuııltlıi:., halde Jıiç 
biri o.te<ı afmwnıştır. Uunun üzeri
ne bn harp malr..emesl Amerikııyn 
iade olunmus ! 

t zerinde ısrarlrı <lun•lnn bu A
merika yardımım ltUçük ı.-:öster
~ek, manasız göstermek, h:ırt>l<cti 
bıuı.blti yardnnın n7.a1Dl'tini 1 bat 
eb:ı"ktcdir 

* DUn 200 bin liralık ihracat 
yapılmıştn'. Bu a.rnda balık, su
sam tiftik deri satılmıştır. 

*'Dün bir altmm fiyatı 23 lira 
idi. 

* Şchrimizdeki petrol, benzin 
kumpanyaları müdürleri, dUn sa
bah, mmtalta ticaret mlidUrlilğün
dc toplanmışlardır. Bu toplantıda 
yeni gelecek tenekclPrin tevzi.at 
ve knp mesele~i görüııUlmüştUr. 

* Hükfimetin yapağı stoklıırmı 
beyannameye ta.bi tuttuğu ma
Himdur. Bu iş için verilen mühlet 
cuma gllnli ak15am1 bitmekte idi. 
Lakin araya yılbaşı tatili girdiği 
için mUhlet cumartesi gllnü öğle
ye kadar uzntılm'ııtır. 

sik olsaydı bu kadar lilzumsuz ve 
meslclc için hazin cüiunlar nasıl 
elde edilir de kıyılamadan nasıl 

doldurulabillrdi? 

Gazetecilere · ikramiye 
Milli piyango yılbaşr dolayısile 

~ün gece P.ü~k ikrn.miycler da
ğıttı. teııelll mUkA!atia.n vcnll. 
Bunlardan ga.zetcclle:re isabet e
den olup olmadığı daha belli de
ğil, acaba en bilyilk ikra:mfyenin 
Diya.rbakn-daki eablbi bir mcalek
dııa mı? Böyle olınasa bile 
Sait Çelebinin radyoda M>ylcye-
mediği gUzel yılbaşı hcdJyesinln 
Babıfı.liye dilştUğünU gBrllp 1Ukre
delim: Arkadaşımız Etem İzzet 
Benice mebus oldu! 

Kendisi.ne kutlulam ve umarız 
ki Ankaraya gidince s:ı.hife davası
nı unutmryacak, ikramiyenin te
selli mlikafatı da bu olacaktır. 

lıfemleketin frç biiyiik ha~rır 
cemiyetine aynı ::amanda yar
dım fırsatı her zaman ele geç
me::. Kurban bayramında 1. • r
bmılarımzı Hatıa Kurumınvı ve. 
rcrek bu fırsatı elde edebilir~i
niz. 

l'lazire •l 

sıı yazmalı? 
lsmihasiann, satır \e manzu

melerdc mısra, başlarının buyük 
harflerle yazııması, Latin harfle
rini kullanan milletlerle bu yazı. 
nm kendi tarihinden doğup onla
ra miras ka.mış bir görenek, bir 
süsten ibarettir; asla bir lüzum 
ifade etmez. 

Yazının tarihini bilenler bilirler 
ki, minıüsküHer majüsküllerin te
kamülüdür \'e be.ki yaıı işaretleri
nin yapılmadrğı devirlerde satı'r
başlarını aymnaya hizmet edebL 
lir, her mısrada da bir satırba!;ı 
farıolunabileceğinden ona da cev~ 
verilebilirdi. 
Konuşurken herhangi bir ismi

hasın ilk sesini ötekilerden daha 
şiddetli çıkardığumz, çıkarmak ih_ 
tiyacmı duyduğumuz yok. Bütün 
tclğraflar majü-.1tül, bütün ajans 
bültenieri minüskül harflerle ya
zıldığı halde anlamak ve aniat
ma1,ta L:r eksiklik duyulmıyor. 
Büyük harflerin ismihas ayırmak. 
ta bir faydası olsaydı Almanlar, 
bütün isimleri büyük harfle~e 
yazmazlardı. 

Harf inkılabında Atatürkün et
rafında "Avrupa bize ne der?,, di. 
yen birtakım itiyad esirleri ve mu· 
kal!idler bulunmasaydı, bir sese 
çeşitli şekil öğreten elifbeden alfa_ 
beye geçerken mesela (r) sesi için 
(r) ve (R) gibi birbirine hiç ben
zemez iki harf belleyip öğrenme 
külfetine dü~ez \e bunun için de 
yazı ve dizgi makinelerindeki, harf 
kasalarındaki majü~ülleri tasar. 
ruf eder, bunun yerinde mesela el 
ve matbaa yazısı gibi ild çeşidi 
cemeder, bunlar cemedilmişse yeni 
başkasını ilave eC:ebilirdi. 

Majü~kül yazıda bir zaruret de
ğildir. Hakkı Tarık Us yazmamalı, 
hakkı tank us yazmalı. 

uğretmen ve talebelerin 
sıhhi vaziyetferi 
Tetkik ediliyor 

tık ve orta tedrisat müessesele
rinde okuyan ta!ebe ve öğretmen_ 
lerin sıhhi durumlarını kontrol 
etmek üzere tayin edilen maarif 
heyeti sıhhiyesi İ§e başlamıştır. 
Şimdiye kadar ilk okul heyeti sıh· 
biyesi yalnız Çarşamba günü ·op
lanarak umumi muayeneler yap_ 
makta idi. .Bu müddet haf tada iki 
guune çıkarılmı~tır. Maarif heyeti 
sıhhiyesi Pazartesi günü de çalı
şacaktır. 

Bu suretle öğretmenlerin sıhhi 
vaziyetleri daha yakından müra... 
kabe edilrni~ olacaktır. Diğer ta
raftan okullarda da muayeneye 
başlanmıştır. Beşiktaş kazasında 
4000 diğer kazalarda 3000 er ço
cuk muayene edilerek sağlık fişi 
tanziın edilmiştir. 

Bir taraf tan da talebeye tifo 
aşısı yapılmaktadır. Şimdiye ka. 
dar 50,000 talebe aşılanmıştır. 

Son günlerde Beyoğlu kazasın
da ve diğer bazı okullarda da kı
zamık vakatarına tesadüf edilmek
tedir. Beyoğlu kazac:ında bazı o
kulların talebe mevcudu yarı ya_ 
rıya düşmü~tür. 50 talebeden 25 i 
kızamığa tutulmuştur. Maarif mü
dürlüğü ve sıhhat işleri bu husus. 
ta tetkikler ~·apmaktadır. 

Ni~Idm 
0

hu fo.a.Ilyetln bir l'ısmı 
da r.u~Yelt'in söyllyeceği nutl;un 
tcsirlnı haflfletmel<, yap:ıcaj:;'I yar
dnn \'aadlnin ıslmdiden mihYcr 
meml ~ctlerlnclc menfi akisler bı
rnkınasma mani olmal,tır. Amerl 
"?"' yardmımm mlicssirliğine en 
~~el mls:ı.1 mihver m:ı.tbuatmm 
teıaı.ırdO', 

-13- r , 
GAZ MASKELi HAYDUT 

SADRİ ERTE.'l 

lsveçten bir mümessil 
geldi 

Tilrkiye ile !sv~ arasındaki ti
cari mUnruıebetleri tetkik etmek 
Uzere tell"aslnra gec;ilmi~ti. Ahiren 
İsveç hariciye şark şubE'si mildü
rü şehrim'ze gelmiştir. Ticarl te
ına.slara memlckçtim.izdc devnm e
dilecektir. 

!ete burada ben hayret için -
de kaldım. Zira kan,ıımıza çıkan 
adamı görece«imi asla ümit et
miyordum. Bu adam "Kaplan,, 
dı. 

İşte o z:ı.man anladık ki, tek 
rar "Yuvarlak şişe., meyhane -
sine gelmicıtik. 

Ve f;imdi yan ka •!arından 
b"r'nin ıinündc bulunuyorduk. 

Civarda.."l, nat pat ayn:!< ses -
!eri işitiliyordu. 

"Kaplnn., parmağını dudak -
larına rötürerek: 

_ Aman yavaş. dedi. Etraf
ta polisler var. İçeri gelin; içe-
ri... 

t!f!t•••••ııccsar1zır.ı:4 ımc as;; pe \ Levi" iceri girdi. Biz de ar· 
B U G U N kasından daldık .. Ben . esas it'· 

hariylc girmek ıstemt ·ordum .. 

Sinemasında 
A."\~ DUCAUX 

ANDim LUGUET 
EUIO \'ON STROJIEİ!\1 

Fırına 
Fllmtnde 

Geecl~r tç1n yerlertnizl evvelden 

aldırınız. Tel: 40868 

·-----·~-

1 Fıı.!mt b:ı.,ım öyle dönmüş, ne 
yıırıaca;;.ımı öyle şa.5mmş vazi -
yetteydim ki, hiç birşey söyli
yemt'dim. 

Biz içeri gi.rdikten sonra, ar
kamızdan kapı kapandı. 

Levis, geniş bir nefes ala
rak: 

- Oh.. dedi, nihayet yakayı 
kurtardık! 

Bana gelince, onunla aynı fi
kirde değildim. Bir tuzaktan 
kurtularak, dönüp dolaştıktan 
sonra. aynı tuza~o. gelml§tik. 

Hele Reis dedikleri namerd. 
bizi bir görecek olursa, ikinci 
bir m"ı:;kül ile daha karşılaşmış 
olacaktık. 

ı Ne yazık ki, bu dtişündü.kleri 
mi açığa vuramadım. 

Çok heyecanh bir zabıta romanı 
lngilizceder. Çeviren: H. MÜNiR-

Kaplan sordu: 
- Ne oldu? Nasıl oldu da 

tekrar buraya geldiniz? 
Levis başımızdan geçenleri 

kısaca anlattı: 
- Otomobil şimdi nerede? 
- Bir evin önünde bıraktık. 
- Ah, keskc nehire yuvarla-

saydmız, daha ivi ederd~niz. 
Çi.inkii polisler, onu şimdi tek
rar görecektir. 

- Fakat iş işten gec;ti ar
tık. Şimdi alıp nehire atmağa 
kalksak, biz yakayı e!e veririz. 

- Evet, eYet.. Artık, onu 
olduğu yerde bırakmalı. 

- Reis nerede? Hala bu k:ı.. 
rarda mı? Bu iki ki,iyi. gör-
mek istediğini söylemi,ti. 

- Şimdi gitti. Sokaı~ içi 
polisle dolu olduğu bir zaman
da onun burada işi ne? 

Levis ile (Kaplan) nrasında 
ge<-en muhaverenin bu kısmı, 
beni pek memnun etmişti. Si
nirlerim biraz vatı .. tı. 

Levis, tekrar~ "Kaplan,, dan 
sordu: 

- Bu hadiseleri Reise anlan 
tın m1? 

- Elbette anlattım. Senin e. 
ve gidip. kendisinden talimat 
gelinceye kadar orada kalınanı 

emretmişti. Ben bu emri getir
mek için yola rıkıyordum. Fakat 
madem ki geldiniz, mesele kal
madı. Ortalık di'zelince:- Reis, 
buraya tekrar gelecek! Onun i. 
~in istersen bekle, kendin gö
rüş!. 

Oturduk. "Kap1an,, bardak 
çıkardı. Ortaya iki şişe bira 
koydu. Ben, kendi biramı, ade
ta makine gibi içtim. Çünkli, 
daima işin sonunu düşUnilyor, 
b~ka şeye ehemmiyet vermi
yordum. · 

F.sas itibariyle böyle bir ka~ 
pan içinde kalmağa hiç razı 
değildim. Bütün endişem, bir 
an evvel kurtulup sıvışmaktı. 

Stanlev mırıldandı: 
- Galiba, biz, fena bir ta. 

raftan işe ba.l}ladık. Hapisane • 
den çıkalı daha yirmi dört sa -
at olmamışken, işte yine, sak -
lanıyonız. Yine polis peşimiz.. 
de ... 

Ben. aynı fikre iştirak ettim: 
- Birun karı, ~imdi meyha

neleri aNt.Ştırmağa ~lamıştır 
bile ... 

Benim bu söT,leri il!ve etmek 
ten maksadnn, Stanleyi bir an 
evvel, dışarı fırlamak için pli.n 
lar ha.zırlamağa sevketmekti. 

S- VAKiT 1 tKtNOIKA1''UN 1941 

Kan, ateş ve ölümle dol" bir 
yıldan ayrılıyoruz. Tarihin hi!: 
bir çağında, diinya, 1940 kadar 
1ım1ooanlı geçmemiştir. T·ıri:ıin 
hiç bir <lctırinde, bir yıla b11 
kadar ç.ol• mıh"'l.lat, bu dr,,'Tcıoede 
vcfrcleli yık1lı1lar sığrruımıştır. 

"1940,, rn ağırlığı altında, 
be3 on devletin i.stiklciliııi, beş 
on devlctfo tac ve tahtı, beş on 
deulctin 1:arl1ğı ezildi. Evet, 
kan, ateş tıe ölilmle dolu, tığur. 
sıız bir }'tldan ayrılıyonız. Ar
~amızda, dafj'la~ıış felô.kct yı-
9ınları var. 

Polcnya, biiyük bir mezarlık 
oldıı. Varşoı·amn yerinde yeller 
esiyor. "Brüksel,. in, "Pom
pei,, den /ark1 yol:. Birini bir 
ya:ıtard.ağ, at~ten 1rnıaklariyl.e 
boğmııştn. ôtek-ini ilt.,!anl.arm 
a~gın cehe>ıııcmlcri yakıp kill 
etti. Frans1z 7:-ıyılart, harabe 
halinde. Mamur "1.nndrtı,, ntn 
yaraları gittikçe derin'lc§iyor. 
"Berlin,, in tepr..siıuicn de "11-
dırımlar ek:tik değil. · 

"Atila,. , bin b~ yüz ~ 
euvcl Avrupayı çiğnenıi§ti. Ki· 
tablara "Barbar istild.st,, diytt 
geçen bu şan!ı a7..-ının üsfünc, 
A tıtı,pa, "z11lüm,, etikctiııi .)'a
pı.Jtırdı. 

Hall:mTd "Atikf.,, , td oo.,inci 
a.•nrda medeni c.'erler, yanar, 
yıh.'tlır: hazineler yağmaya 115. 
rar, dıye aldığı "Roma,, ycı gir. 
medi. Kcndi.~ine diz ii.!tiittd~ 
«Zaf1lan §clıir anahtarları onun 
kahramanlık gurımmu tatmin 
etmi.1ti. Roma, olduğıı gi'bi lcttl
<11. Mermer anıtkırımn, fonç 

hn1kelleriııin. som.al·:i 3<11!4!tla· 
'mın, porfir havıı::lar nın bir 
noktasına bile zarar g 1

• edi. 
Atila ve lriUiin es1d /atikler, 

d-Oviişccck cesur oo kuvvetli 
er1.c1; ararlardı. Kad n ve ço
cul:lara, ihtiyarlara el kaUlı.r. 
mrızlardı. 

Bugilnleri gördükten sm•ra, 
artılc "Aiil<1., yı barbarı ğm 
bayrağı, zıılmiin timsali gibi 
anma7c çolc biiyük bir ga/1 t o
l!lr. Ben, bütiin imanla i 'lnı
yorum, ld "At:16,, aım cı;ncü; 
bugün1&i silahlar bttlunsaydı da 
o, yine nıerdliğitıe lek6 fi rccek 
cinayetler i.şlemiycce1.ti. B gün 
"Makyavelli,, den daha aroğı 
rulıluların ;a.şadığmı, Mkimlik 
tasladıkla.nnı göri' yonı::. 

A vrııpcıyı kurban eden, i te 
bu türıülerin va.,.<:<ıyı.,.~na l:ııtla
tıı..:tır. Eğer bıtgiln ke uli l•en.. 
dine kıyan bir medeniyetin 
kanlı darbeleri karşısında kal
dı1csa, sebclıitıi dışarda değfl, 
1.xmdi içimizde aramalıyız. 

Binlerce srnc evvel ye71/lzll • 
niı hıs1p kaııuran oohşi zorba
lıkları, bir kere daha tecrübeye 
ne lUzum var' Birincisi, ik: ıcl.. 
8i, binincisi 7 angi neticeyi vcr
diy.,e, bu sonuncu da ona oora
cakttr. 

"1940,, ın son saatlerinde i~ 
te böıjl.e düşiınüyorum. Bcı; on 
nefM .!onra, ~eni bir yıla gire. 
ceğiz. 1941, acaba nclcrlc yü1;1il 
gelecek? E(jer iıısanlı1•. her 
şeyini kaybetmişse, ben, bıt yı· 
lın dilııvada bir hak ve h ·ırri
yet rönesansına yol aoocağın• 
1•mııyorıım. Bu iimitlcdör, ki 
herke.sa 1ıcni seneniz k-utltt Ol
sun diyorum. 

Hakkı Süha GEZGİN 

GONDEN GONE 

Almak, 
M lLLI Piyango bugün her 

kime çıktı ise, çıktı. Ka
zanan kimsenin şimdi nasıl hare. 
ket edeceğini bilmiyorum ama, 
kazanmadan e\'velki hal, aşağı 
yukarı hepimize malôm olduğu 
için, o vaziyet hakkında bir oeY· 
!er söyliyebilirim: 

Bilet almışlardan biri ile karşı 
karşıya idim. 

- Kazanırsan, yüzde onunu 
bana verir misin? dedim. 

En büyük mükMatm yüzde 
onunu hesap etti. O müka.fat 
gerçekten kendisine çıkacak ve 
yüzde onunu da kanunen bana 
vermeğe mecbur kalacakmış gibi 
Yüzünü ekşiterek: 

- Ooooo! ... dedi. Çok para .. 
Sen de bir bilet alsana ... 

Doğrusu hayıet ettim. Ve bu 
münasebetle bir fıkra hatmma 
geldi: 

Musa, Turu Sinada Allahla 
görü}Jllege giderken, yolda ken
disine bir köylü rastlamış ve: 

- Benim için de bir niyazda 

Fakat Stanley bildiğini oku~\ 
yordu: 

Kaplandan sordu: 
- Reis buradan çıktığı za. 

man nereye gider? 
"Kaplan .. kolay dolaba giren 

takımından değildi. İri dişlerini 
göstererek: 

- Bu suali kendisinden sor
sanız daha iyi edersiniz, dedi. 

Ben Levi~e dönerek: 
- Sen Reisin sözünii dinle -

yip evine gitsen daha iyi eder
sin sanır1m. 

Lcvis oralı olmuyordu: 
- Daha iyisi burada bekle • 

mcktir. Reis nasıl olsa buraya 
gelir. 

Fakat "Kanlan .. şUphedeydi: 
- Reisin buraya pek çabuk 

gelece?ini ·zannetmiyorum; de -
di. Hatta eğer akl! varsa, blr 
mtirldet ic::r buraya ıı~rama:r.. 

Bu esnada, ilk defa olarak 
polis haberini veren gene: serse
ri içeri girdi: 

- Dr. Conson geldi, dedi. 
Ben Leviein yüzüne baktım. 

O~ Mr. Con~onun kim olduğu. 
nu izah etti: 

- Yukarda, masa başında 
gördfüfünüz adam. dedi. Kendi
si. Rei~in ~l?" elidir. BütUn e
mirleri o tatbik ettirir. 

Levisin buraya kadarki söz -1 
!erinde "avam dikkat bir taraf 
yoktu. Fakat genç ser.ıeri Le. 
visi dürterek: 

- Mr. Con!OD. seninle görüş 
mek iı:ıtiyor; derdemez 1 ı 
değişmişti. 

(De1Jtımı var) 

verm 
bulun, demiş. Ailahtn }alvar: 
bana bir eşek versin! 

Musa gitmiş. Rica:yı a·z .. lrnış: 
Aldığı cevap şu olmu~: 

- Sen o kuluma söyle ... Kom.. 
§Usunun bir eşe~i vardır. Onun 
eşeğinin iki olmasır.a c a e~in. 
Ancak onun eşeği iki o duldan 
sonradır ki, kendısine bir eşek 
veririm. 

Musa bunu bildirmi~: fakat 
köylünün hırs ve ha edi mani 
olarak: 

- Aman Musa, demiş. Sen 
git, yeniden söyle.. Ne komşu.. 
mun eşeği, bir tane iken, iki tane 
o sun, ne de benim bir e~ebrim ol
sun... Ben talebimden \ azgeçi
yorum. 

Dünyada böyleleri de vardrr. 
Ne kendileri rahat eder, ne de 
ba5kalarınıA rahatta olmasını 
ister .... 

Fakat simdi pek merak ediyo. 
rum. Acaba, kazanacağının yüz
de onunu. henüz elinde bir; bir 
şey yokken bana vcnneğe kıya.. 
mıyan biçare bilet parasını olsun 
kurtarabildi mi? 

HIKlı!ET MONIR 

--1.1.941 2.1.941 
8.0S Aj3nıı 
8.18 llnfll 

program 
8.45 \'e.nrl< 

Listesi 
12.83 Şarkılar 
12.50 Ajanıı 
13.0S TllrkUlf'r 
13.20 Orlıcstra 
18.0S llleJodlter 
13.30 Konu,ma 
1 R • .S5 Çocuk ıı:ıntl 
I!), )ô l\lllıik 

19.S!l Aj:rnıı 
19.45 Şarkılar 
20.15 Radyo 

gıızetcııt 
'20.45 Ifa!!ıı h<"yetl 
21.JO Konu,mn 

21.25 Yeni 
earkııar 

22.30 A tııM 

8.08 Ajana 
8.18 Jlatlf 

pro ram 
11..15 l{on;J!mıa 

l '?.33 Şn rkılar 
12.!lO Ajnns 
18.05 111 idin 

H:ıllc 
türlıl !eri 

JS.20 Har ık 

~:ırlc•lan 
19.80 A J:ın!! 
19.45 ine saz 
20.15 r.:ı:ho 

gn:ı: t 1 
20.45 r '" "ld Un 

t:ıkımı 

21.!lO Konıı ma 
22.80 Ajıuııı 

'e Çarşamb. Per~emb 

~l. Kan. /:_!1. J< Pn. :> 
~ 

er Zilhicce: S 17.Jlhlccc: 4 ,,....., 
:Ü!mll : l'i5 Kn!!ım: 56 

\' klUer \ a...:ıU l'.7.anı \ ıı..'Ultl t,:=anl 

(llln~ln 8.26 !.36 8.%6 :t.8:1 
4111ı.ftıpı 

ötte lS.17 '7.%7 ls.17 7.27 

lldndl 15.:S7 9.41 16-88 ll.47 

Akşam 11.50 1%.00 1'7.151 u.oo 
Yat. 19.28 l.ss 19.111 ... 
1ımalı '·"° 12.49 6.40 12.48 

----------------------------------~--~~ 
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/" Bayramd~ yalnız ' Y GAZETESi 
Çıkacaktır. 

-!lllı.lar.ıııızı: vermekle h llm kendinize ve hem de Kızılaya yardım ctml§ 
olacaksınız. 

llan eayfal:trmda • santlmf 50 K~. 

İLA N 
FİYATLAR!: 

Diğer sa~·falıırda ,, 100 ,, 

3 üncü ııayfada 

2 ncl aaylada 
,, 200 " 
,, 230 ,, 

1 ncl sayfada ,, 1500 " 

Ml racaat yeri : 
bt.ıuıbulda, Postahnnıı lm.rşısındu. Kızıluy satış büromı. Tel: 22653 1 15:;.I, Po~tabnııe nrkmıoıdıı. UilııcrlıJ, tılrketi Tı>lefon: 20091 - o:; 1 

'l ~ ~ .. . 'ı .,. ~ ,. •.- ' ,: ... -,: . . -::.,h ........ ... , - ~- ~ . . . • ' . .. .; 

1 g 

Adet Liralık 

1 2000 

• 1000 

2 7tl0 
4 500 
8 250 

35 100 
80 M 

800 20 

--------

L-f-1 

Lira 

2000.-
3000.-
1500.-
2000.-
2000.-
3500.-
fOOO.-
6000.-

_., 

l 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemİ§ olursunuz. 

Keşldeler: C Şobot, 2 Mayı~ 1 Kombarab ve kumbara.sız hesap , 
1 A~stos. 3 hdnclteşrln lıı.ruıda en az elll l.ras1 bulananlaıı 

tarihlerinde yapılır. kur'aya dabll ed.IUrler. ı 

. 

Kiralık kat ve odalar 
Ankara Caddesınin en muteber yerinde fevkaHlde nazaretli. 

haV2dar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kıralık 

1 
ndalar da vardır. Va kıt CaıetP~i r:.r.Ph·a·n·e·c;i·n·P·m-ü·ra·r.:ı·, ·a·t.·-------· 

7 ikinci Kanundaki 
PtY ANGO Çekilişinde 

50.000 LtRA YI 
.YILBAŞINA Nazaran 
BEŞ Liralık Biletle değil 

4 LiRALIK bir Biletle 
Kazanmamz Münkündür. 

Yılbaşı Piyangosunda kazanmadınız mı? Yllz bin Jlrayı mı kazanmak 
istiyordunuz? Fakat beiki de blletlniz de ya.rnndı. Onun için Yıl~ı Piyan· 
gosunda bUyUk ikramiyeyi kazansanız bile onun ancak yarısını yani 50.000 
lira alabllrdinlz. Fakat bu 150.000 Urayı kazanmak daima mll.mkündür. OnU-

mUzde bir fırsat da.ha var. 7 lkinclkAnundakl UçUncU çekill§te bUyük 
ikramiye G0.000 liradır. H~m bunu Yılbaşında olduğu gibi 5 Liralık bir bilet
le değil, • Liralık biletle kazanmanız mümkUndUr. Yani t:aW atm alırken 
bir lira da eksik vermiş olacaksınız. 

Bundan başka bu çekiliş dördUncU tertibin son~cusu olduğu için, orta 
büyüklükteki ikramiyelerin miktarı da çok fazlalaşlınlmqıtır. Bayiln!zden 
bir plA.ıı alıp tetkik edlnlz. Geçen çekilişlere göre ikramiyelerin hem adetçe 
hem de mlkdarca nekadar fazlalaştırıldığını görecekslniZ. 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilanları 

50 Tenekeelı\lnıacak 

lcap eden malzeme askeı1 fııbrlkalarca temin edilmek, yalnız takım

Iarmı kendileri getirmek llzere 50 tenekeciye ihtıyac; vardır. Talip olanlarm 
imtihan edilmek llzere fişek fabrikasına. mUracaaUan. (12063) 

Yozgat Memleket Hastanesi Baş T abipli
ğind en: 

Hastanemizde 1kJ kadın bir erkek hasta bakıcılık aı;:ıktır. Aylık Ucret 
otuz liradır. Evsaf ve şeraiti haiz olanlar b<>ruıervl.s ve hüsnühal kağıtlarını 
lstldalarma iliştirerek yazı Ue baştablpllğe mUracaaUerl llAn olunur. (12419) 

htaııbul Aıllye ltls.lıkeme5l 9 uncu 1 
Hukuk HAkhnllfinden: 

40/134.6 

Beyoğlunda. Taksimde Akarca. so· 
kak 5 No. da mukim Meryem Demir· 
clyan taratmdan Pangaltı Cedidlye 
sokak 150 No.lı evde muklm Hovsep 
Kurbanyan aleyhine aı;nıııı olduğu 

boşanma davasmda: M. aleyhin ika.
metgAlu meçhul olup dava arzuhali 
ve davetiye mahkeme divanhanesine 
talik ve gazete ile de llbat icra edil· 
diği halde tayin edilen mahkeme gU
nll gelmediğinden muhakemenin gı
yaben icrasına ve muhakemenin de 
7 /2/941 saat 10 a ta.llk edildiğinden 
mahkemeye gelmesi veya blr vekil 
gönderme.af, aks! takdirde muhakeme 
gıyaben bakılacağı gıyap kanın ma
kamma. ka.lm olmak Uz.ere 1lAn olunur. 

•(34494.) 

ZAYi 
Sirkeci Gümrüğünün 24832 ve 1151' 

numaralı makbuzlan kayıptır. Yeni-

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Tepeba.şı Dram Kısmında 
Akşam %0.30 da 

Aptal 
Yazan: Dostt>yfıld .. .. 

İtıtlklAI Cadd~lnde komedi kmıımcla, 
Gündüz Ji te ÇOCUK OYUNU 

Ak.§&111 20.SO da: 

Paşa Hazretleri 

Beyoğlu. Halk Si~eması 
Boıtıa 11 do, Akşıım Z de: 
ı - Kara Korsan: 1' kısım. 
• - Set'YM Hına.lan. 

lerjni alacağımızdan eakilerinin hllk· 
mu yoktur. 

Antalya Umumi NakUyat Türk 

Anonim ŞlrketL (M 5S5) 

Ba,, Dif, N ezıe; . Grip, Bomati.S~i\.\ 
Nevralji. Kırıklık ve Bütiln Ağnlarınızı~' Derlıal}Keaer 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININl'Z 
... HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLı\ iSTEYiNiZ. 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden 

iplik fiyatlan 

Numara -: ' 6 8 10 12 14 16 11 20 

----- -
Ku~ ; 315 335 f70 490 1530 66CI 1585 610 8315 

Bez Flyatlan : 

Tip . .. E. 85 E. 90 B. 75 B. 90 

Kuruş '! 854 891 8~ 9•5 

Yuka.rdakl !lyatıar lktisat Vek~letlnce tesblt edilen satış tıyatıandtr. 

Sipariş sevk ve krıbulU Fabrikamızm 1 Mayıs 938 tarih ve 8 sayılı ı.• 
mimi esasma mUst.ımlttlr. (10931) 

.. ı .... ı ............ liiim .......... .. 

1941 AYGUN CEP TAKViMi 
Takvimlerin en doğrusu ve cepte en hafifi olup mahrem hea&İ) ve 

notla= yazmak için boş sahlteleri de vardır. Fi. 10 Kş.tur. Cebl ka
bartmıyan AYGÜN Muhtıraları 35-40 kuruştur. Deposu: Ankara Cad
Jesi. No. 105 

flstanbul Levazım amirliğınden verilen ı L harıci askeri kıtaah ilanları 
Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla ekslltmelerl hizalarmda yazılı g1lıS 

ve ııa.aUerde EIA.zıf A5kert Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. Tallp

lerin kanun! vestkalarlle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir uat 

evvel komisyona vermclerL 

Mıktan Tutan Temlna.tı 

ctNSI K ilo Llra Um Kr. ihale ıunu ve _,t1 

Pirlnc;. l'i0,000 18,500 1387 M '11/9il 10,30 
Arpa. 500,000 •2,500 3187 50 6 " .. 15,30 
Pirine;. 40,000 15,400 11155 6,, .. 10,30 
Arpa. 250,000 25,000 1875 7 .. .. 10,30 

(1653 - 11897) 
4 ~• 

Yeni neşriyat 

.Yeni Edebiyat 

Aşağıda yazılı nıevadm pazarlıkla ek.slltmelerf hizalarında yazılı gün, aat ve mahallerdeki Askeı1 satm 
alına komfsyonlarmda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte alt olduğu komisyonlarda bulunmaları. Şartnameleri 
komlsyonlarmde. görlllUr • 

Yeni Edebiyat Gazetesinin al
tıncı sayısı zengin münderecatla 
çıktı. Edebiyat ve fikir filemimizde 
hakikaten çok müstesna bir var. 
lık gösteren bu edebi gazeteyi oku
yucularımıza tavsiye ederiz. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: J 
Refik Ahmet Sevengil 

ClNSt Miktarı Tutarı Teminatı !bale glln, Sa.a.t ve ltfahalll. 
Lira 

Kuru fa.eulye ıu Ton 43,200 
Sığır etJ. 70 " 28,000 
Arpa, yulaf. 1176 .. 105,840 
Peynir. 60 .. 33,000 
Sıfır eti. 1525 .. 189,000 
Odun. 5540 

" 
110,800 

Arpa. 6970 " 
592,4.:SO 

Saman. 3300 .. 132,000 
Kuru ot. 3700 ,, 240,500 
Yul&t, •oo .. 34,000 

Lira 
3240 
2100 
6542 
24.75 

14,175 
8310 

44,433,75 
9900 

18,037,50 
25M 

15/ 1/ 941 11 
20 .. n 15 

20 " .. 11 
22 .. .. lO ) 
22 .. " 

11 ) 
22 .. .. 15 ) 

22 " .. 16 ) 
24 .. .. 10 ) 
24 •• " 11 ) 
24. .. .. 15 ) 

Edime eski M~yet D. 
Edirne eski Mil;,lrlyet D. 
Edirne eski M~irlyet. D. 

SUioğlu. 

(1717 - 12577) 

1eo-ı.-v· ıuF 
peşinden koşar, onlarla. gazete 

, namına konuşurdu. 
Mister Pensil da herkesten 

önce Yusufla görüşmeğe mu
vaffak olan - kadın gazete 
muharriri - Mis Nelson gibi, 
birçok gazetelerin muhabiri idi. 
Anıerikada onun için: 

Diye gilldü. 
Mister Pensıl. cebinden bir 

kutu çıkardı ... 

yaptıktan sonra, mesut yuvası
na çekilmeli ve kendisi gibi, 
sağlam çocuklar yetiştirmeğe 
çalışmalıdır.,. (2) 

nejer., !erimiz falan yoktur. 
Biz, kendi kendimize yetişiriz. 

AMERiKADA 
Yazan : lskender F. Sertell i 

- 34 -
MÜZİK HOLDE l.lJSUFLA 

B!R .10 LAKAT 
Mis Becns misafirlerini izaz 

için ne mümkünse yapıyordu. 
Yusuf, yemekten t onra. oturdu. 
ğu koltukta gevşeyip kalmıştı. 

H:ırrynin etraf mdn. toplanan 
gazctec'Ier, Amerikalı şampiyo
nun fikir ve duygularını soru· 
yorlardı : 

- Koskoca bir kuzuyu yiyen 
Türk pehlivanı haki mda neler 
düşünüyorsunuz Mister Ha.rry? 
"- Filler memleketi hakkın

da hiç bir ma!iimatım yoktur. 
Bir fi1, icabında bir sığır veya 
ibir deveyi de yiyebilir kanaa. 
tin deyim.,, 

Gaz. tcciler gülüştüler. 
Sorgu devam etti: 
- Yapacağınız güreş hak

kında şimdiden 'bir §CY söyliye
bilir misiniz? 

- Evet. lmt'~et1c di:,ıebili· 
rim ki, gaHp geleceğim. 

- Bu hükmü, şimdiden na. 
sıl verebiliyorsunuz? 

- Midesine bu kac.lar diL~ün 
Olan her pehlivan hakkında bu
nu söy11yebilirlm. 

- Yelntz, size §UD.U hatırla· 
Wmı ki. bir fil, cU.sııesinin al· 

ması laznn gelen gıdadan fazla 
birşey yiyemez. 
• - O halde Yusuf pehlivana 
sorunuz: Acaba her gün bu şe~ 
kilde mi yemek yiyor? Yani öğ
le ve akşam yemeklerinde dai • 
ma birer kuzuyu midesine indi· 
riyor mu? 

- Böyle olmasa, gözümilzün 
önünde bu kuzuyu yiyebı1 ir 

miydi? . 
Bir başka gazeteci şu tarzda. 

bir müdahalesi, Mister Harry. 
nin, sözünü kesmesine vesile ol· 
muştu. Bu gazeteci lafa karı~a
ra.k dedi ki: 

"- Yusuf pehlivanın karnın· 
da yedek bir midesi varmış .. 
İcap edince, bu midesini de kuL 
lanıyormw;!,. 

Bu SÖ?.C Harryden başka her 
kes gülmüştü. 

* 11- • 

Şimdi sorınıya çekilmek sıra
sı Yusuf undu. 

Amerikanm tanınmış gazete· 
cilerinden Mister Pensıl ( 1 ) 
kibar tavırlı, şakası bol, zen_ 
gin, uzun boylu ve güler yüzliı 
bir adamdr. Daima mühim mü· 
18.kat lar yapar, kralların, kra· 
liQelerin, prens ve pr eneeelerin 

"- İşte, en çok para kazanan 
gazete muharriri .. ,, 

Derler. Ve ilk plinda daima 
onu gösterirlerdi, 

Mister Valker, tercümana: 
- Bununla konuşinası bizim 

işimize gelir, dedi, Yusufa söy
le de aksilik yapmasın. Mister 
Pensıl çok iyi bir adamdır. Ya
pacağı mülakatın bize çok fay
dası dokunur. 

Ve hemen ita ve ederek: 
- Onun öyle yaman buluşla

rı ve görüşleri vardır ki... Şey
tanın aklına gelmez, dedi. 

Mister Pensıl Yusufun elini 
sıkarak yanma oturmuştu. Yu • 
suf artık, gazetedlerden, zehir
li sineklerden kaçar gibi kaçı -
nıyordu. Tercümana döndü: 

- Bu da onlardan olmasın .. 
bakışlarını beğenemedim. 

Tercüman, patronun söyle-
diklerini aynen tekr8:1'ladı. 

Yusuf derhal yumuşadı. O. 
nun Mister Valkere karşı bü
yük bir zaafı vardı. O, Valkere 
ne derse yapiirdI. Çünkü, Val -
ker manasız bir şey söylemez
<li. Hele Macestik otelindeki ba. 
histe kazandığı parayı tamamiy 
le Yucrufa vermesi onu çok mem 
nun etmişti. 

- Peki... !Mra.k etmesin. A
l rst.rk arlık a:qırya çeJdJmeye.. 

Bu, gazetecinin püro kutu-
suydu. 

l lkönce Yusufa uzattı: 
- l çer misiniz? 
- Hayır .. 
Valkere ve tercümana da u

za.tar ak, konuşmağa başladı. 
Tercüman sözleri iki tar afa ay. 
nen - ingilizce ve t Urkçe ola
rak - tercüme ediyordu. 

Amerikalı ga?.e~inin bir ke
lime ile Yusufa ilk suali şu ol· 
du: 

- Evli misiniz? 
- Hayır .. 
- Neden evlenmedin iz? 

- Memlekette öyle birşey 
yapmak istedim. Sonra vazgeç.. 
tim. 

- N3.Slinizi söndürmemeliy
diniz! Böyle bir vücut milyon
larca insanda ancak bir kişiye 
nasip olur. 

- Öyle ama, bizim pehlivan· 
lıkta dünya. evine girmek doğ . 
ru değildir. . Çabuk yıkılırız 
sonra. 

- Bir gürel kadın görseniz, 
evlenmek, mesut bir yuva kur· 
mak ihtiyacını duymaz mısı
nız? 

- Duyarnn ama.. dedim ya. 
Evlenirsem, pehlivanlık yapa-
m.am. 

"- thtivarlayıncaya kadar 
bu meslekte kalmağa azmetmi.'j 
görünüyorsunuz? Halbuki, si. 
zin gibi meghur şampiyonlar ni· 
hayet kırkından evvel kozlarm.ı 
QJD&YIP maa.mmı bir Rnet 

Yusuf birdenbire içini çeke
rek cevap verdi: 

- Bu kafirciker beni zorla 
evlendirecekler be! Söylediği 
sözler hanya beni de bayağı 
yola getirdi. Getirdi ama, bu i. 
şi artık, kemerimizi doldurup 
memlekete döndükten sonra ya
parız. 

Yusuf bu sırada başını çevi
rince etrafmm bir insan duva
riyle örüldüğünü gördü. Bütün 
misafirler bu mUlakata kulak 
veriyordu. Bilhassa, kadın ya. 
zıcı olan Mis Nelson, Yusufun 
bu sözleriyle çok yakından a· 
lakadar oluyordu. 

Mister Pensil bundan sonra, 
pehlivanlık bahsine geçti: 

- Vücuduna nasıl b:ıktm ... 
T akip ettiğin rejimin ifşasına 
mani yoksa, bir nebze bize de 
anlat.. Zira, vereceğin bu ma
lUınat, yalnız Amerikanın de~ii, 
bütün beşeriyetin sıhhati ile a· 
la.kadardır. 

Yusuf gülerek başmı salladı: 

- Bu işin hiç bir sırrı yok. 
tur. Küçüktenberi, biz pehli-
vanlık istidadını kendimizde 
görerek, kendi ayarımıztlaki 
pehlivanlarla güreşmeğe başla
rız. Hamlamam.ak için sık Slk 
güreşiriz.. Ustalardan ders alı -
nz ve ustaların güreşlerini -
nerede oluma. olsun - gider 
görürüz. Bizim. ııUıin gibi "me.. 

Mister Pensm bu izahatı ay
nen ve hayretle def terine geçir
di: 

- Şaşılacak şey doğrus:ı. 
Ben, bunun bir sırrı olduğuna 
kaniim.. Bu vücudun, dağlarda 
kendi kendine yetişen nebatıar 
gibi, kolay kolay ve görgüsüz, 
idmansız yetişebileceğine ina
namıyorum. 

Yusufun canı sıkıldı : 
- O halde efendiyi (bu, o

nun tabiridir. Yusuf, ecnebilere 
Mösyö yerine Efendi derdi.) 
!stanbula davet ediyorum. He· 
le bizim köylere kadar açılacak 
olursa, oralarda bizim koç yi.. 
ğitlerimizin yüzlercesine rast· 
layacaktır. 

Mister Pensil: 

- O halde sizin memleketi
ni?.e "arslanlar diyarı,, demek 
lazım. 

Diyerek gülmeğe başladı. 
Mister Pensilin yanıba.şmda 

duran diğer gazeteci Mis Nel· 
son lafa karıştı: 

(Deuam.ı Nr) 

(1) Aslı: Pencil • K_.,ıuı 
Tca"lemi demektir. Bu., g~teoi. 
nfo miistaar ad1dır. Kendisi 
her mülakat yaptığı 'ki~tJ 
bir 1:urşun ka"lemi hediye eder
mi.ş. Amerikalılar kendisine o 
zaman bu adı -vermi§ler. 

(2) "Pcarson's Magazine,, 
mecttW4Mnda o mm.an infiıTar 
edftbir~ 
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